
oktober, november 2018 

 

  

Utrecht verhaalt: 

Albert Retel 

albertretel@utrechtverhaalt.nl 

www.utrechtverhaalt.nl 

06 313 79 553 

Ook op: 

twitter, facebook, instagram 

 

 
Foto’s 1,3, 7: Wikipedia 

Foto’s  2 en 6: Utrechts Archief,  

resp. PDM en B.geitz 

Overige foto’s: Albert Retel 

 

Utrecht verhaalt 

 is onderdeel van  

vehaalt 

een concept van  

ar-gitect / Albert Retel 

in 27 dagen eeuwige roem 
Pyramide van Austerlitz 

4. 

Vanaf 1795 is in ons land, in die periode de  

Bataafsche Republiek en vanaf 1801 het Bataafsch 

Gemeenebest, een Franse legermacht gelegerd 

om mogelijke aanvallen van Engeland op het rijk 

van Napoleon af te slaan. In 1804 wordt generaal 

Marmont commandant van de troepen. De ruim 

20.000 manschappen laat hij onderbrengen in een 

enorm tentenkamp op de hei tussen Zeist en  

Woudenberg.  

 

Aanvallen van de Engelsen blijven uit.; de verveling 

blijkt de grootste vijand. Marmont besluit,  

geïnspireerd door zijn veldtocht met Napoleon naar 

Egypte in 1795, het leger bezig te houden met het 

bouwen van een piramide. Na slechts 27 dagen is 

het getrapte bouwwerk uit aarde een feit. Het wordt 

omringd door een droge gracht en een buitencirkel 

van rode beuken. Op de piramide wordt een houten 

obelisk geplaatst. Het is de bedoeling de  

Marmontsberg te bekleden met  

baksteen, maar dat komt er niet van. De  

naamgever wordt in de zomer van 1805 met zijn 

leger naar Zuid-Duitsland gestuurd om daar mee te 

strijden in de Coalitieoorlog die uitmondt in de Slag 

bij Austerlitz in het huidige Tsjechië. In deze slag 

verslaat Napoleon Rusland en Oostenrijk  

genadeloos. 

 

Op 5 juni wordt het  Bataafsch  Gemeenebest een 

koninkrijk, genoemd naar het leidende  

departement: Koningrijk Holland (of in hedendaag-

se spelling Koninkrijk Holland). Napoleon zet zijn 

broer Lodewijk Napoleon op de troon. Deze eerste 

koning van de lage landen besluit, verwoede  

protesten van Marmont ten spijt, zijn broer te eren 

door de Marmontsberg om te dopen tot 

Pyramide van Austerlitz.  

 

Een lang leven lijkt de piramide niet beschoren. Al 

snel raakt hij door erosie in verval. In 1808 wordt de 

verzakte houten obelisk verwijderd. Deze keert pas 

in 1894 terug, als burgemeester J.B. de Beaufort 

van Woudenberg, na restauratie van de piramide, 

een stenen replica laat plaatsen.  

In 2004 werd het sterk in verval geraakte 200 jarige 

monument gerestaureerd. In 2007 en 2010 volgden 

opnieuw herstelwerkzaamheden en anno 2018 is 

het kwetsbare aarden bouwwerk weer toe aan een 

opknapbeurt. 
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Marmont liet, geïnspireerd door de piramide van Gizeh in  

Egypte, ‘zijn berg’ bouwen. De Pyramide van Austerlitz  werd  

vervolgens een voorbeeld voor (de veel grotere)  

Leeuw van Waterloo in België. 

 

 

 

Gebouwd in 27 dagen,  

36 meter hoog, obelisk 13 meter hoog,  

diameter greppel 90 meter 
Foto: Google Maps 

 

 

 

overal  

en ergens 

lagen 

1. De piramide staat in Woudenberg. 

2. Op de hei werden ruim 20.000 soldaten in 

een tentenkamp op de hei ondergebracht. 

De door de Franse manschappen gegraven 

waterputten worden Kozakkenputten        

genoemd, hoewel pas negen jaar na de   

verdrijving van Napoleon een Kozakken-

bataljon bij deze waterputten bivakkeerde.  

3. Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont, 

1e hertog van Ragusa (1774 - 1852) was 

een Frans militair en generaal.  

4. Sinds Napoleon hebben wij huisnummers, 

achternamen, het decimale stelsel, een bur-

gerlijk wetboek en rijden wij rechts. 

5. De kunststroming en interieur-

stijl empire of keizerstijl, 

(gefotografeerd in Oud 

Woudenberg (W) 

 Pyramide van Austerlitz 
Zeisterweg 98 

 

Franse tijd 

Baarn (Ba) 

 Naald van Waterloo (monument ter ere van 

Willem Frederik, de latere koning Willem II n.a.v. 

de slag bij Waterloo) 
Torenlaan 

 

Utrecht (U) 

 Keizerlijke weg (onderdeel van keizerlijk 

wegennet van Napoleon. Route Amsterdam-

Utrecht-Breda-Antwerpen-Parijs) 
Amsterdamse straatweg 

 

Holland’s eerste koning:  

Lodewijk Napoleon 

Bunnink (Bu) 

 Koninklijk buitenverblijf 

Oud Amelisweerd 

Rhijnauwenselaan 

 

Utrecht (U) 

 koninklijk paleis 

Universiteitsbibliotheek 
Drift 27 
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verbinding 

 

 

Stadhuis wordt  

paleis Lodewijk Napoleon: 

Koninklijk Paleis op de 

Dam, Amsterdam 

 
Plannen voor een  
zomerresedentie  

voor Lodewijk Napoleon, 
Assen 

Ontvangst Napoleon 
Departementaal  

Gerechtsgebouw,  
nu Justinus van Nassau, 

Breda 

Een aantal lagen rond Austerlitz en de Franse 

tijd .De nummers verwijzen naar de foto’s. 
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Ba• 

7. 

9. 

Amelisweerd) werd korte tijd enorm populair 

in heel Europa. De stijl is duidelijk beïnvloed 

door bezoeken aan Egypte. 

6. Het dorp Austerlitz is ontstaan uit de       

huisvesting van burgers die de militairen 

verzorgden en met ze handelden. 

7. Napoleons rijk besloeg bijna heel Europa. 

8. Napoleon zette zijn broers op verschillende 

tronen van Europa. Zijn 3e broer Lodewijk 

Napoleon werd Neerlands eerste koning. 

9. Napoleon trouwde in 1796 met Joséphine de 

Beauharnais (foto in Austerlitz) en werd zo 

stiefvader van Eugène en (de latere koningin 

van het Koninkrijk Holland) Hortense. Omdat        

Joséphine, keizerin der Fransen, geen    

kinderen van hem kreeg, liet Napoleon zich 

op 5 december 1809 van haar scheiden.  
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