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Austerlitz neemt door zijn ontstaan een unieke plaats in de (militaire) geschiedenis van 
Nederland.  De legering, op de heide even ten oosten van Zeist, van ongeveer 18.000 Bataafse 
en Franse manschappen in 1804 trok neringdoenden aan die zich in de omgeving vestigden. 
Austerlitz is daarom een dorp met bijzondere geschiedenis met daaraan gekoppeld en grote 
mate van buurtzin en verenigingsleven. Mede door deze ontwikkeling is Austerlitz rijk aan 
uniek erfgoed, dat mede door archeologisch onderzoek in 2017-2018 nog meer is gaan leven. 
Erfgoed dat volgens de Stichting Lokaal Austerlitz gekoesterd moet worden. Het doel van de 
Stichting Lokaal Austerlitz is het erfgoed van Austerlitz opsporen, conserveren en beheren 
met als oogmerk het “door te geven” aan  de bewoners van Austerlitz en alle andere 
geinteresseerde in de wetenschap dat cultureel erfgoed door vrijwel de gehele maatschappij 
als belangrijk en waardevol wordt beschouwd. 
De stichting heeft meerdere publieke evenementen achter de rug die goed werden bezocht. 
Ook mensen van buiten Austerlitz waren daar aanwezig. Te noemen zijn de open 
monumenten dagen, een klassenfotoavond, een expositie van archeologische vondsten en een 
lezing hierover. In 2019 was de lezing over de familie De Beaufort met ongeveer 100 
bezoekers een groot succes. Het jaar 2020 zal in het teken van WWII staan. 

De jeugd wil graag actief zelf op onderzoek uit om langs die weg zelf tot inzichten en 
bewijzen te komen. Om op die manier inzicht in de geschiedenis van Austerlitz te komen, 
zullen er bij het straks tentoongestelde materiaal door de stichting lessen en werkbladen 
ontwikkeld worden die passen bij de leeftijd van de kinderen die op onderzoek uitgaan. 

De stichting wil nadruk leggen op het belangrijke werk welke Rutger Loenen (05-02-1935 tot 
18-04-2012) heeft verricht. Rutger Loenen was een zeer talentrijke, bevlogen en 
buitengewoon actieve amateurhistoricus, die veel publiceerde, lezingen gaf en rondleiding 
verzorgde, waarvoor altijd veel belangstelling was, niet in het minst door de hoge kwaliteit 
van het gebodene. 

De positionering is nog in volle gang, maar de inmiddels gehouden evenementen, de artikelen 
in De Prikkel (het orgaan van Austerlitz’ Belang waar de stichting te gast is) en de verslagen 
van de evenementen op de Facebook-pagina en de website, hebben geresulteerd in 
bekendheid en vertrouwen. Een oplossing zal moeten worden gezocht voor het op de juiste 
wijze omgaan met copyright en privacy op de website. 

Op dit moment teert de stichting op subsidie van de gemeente Zeist. De op hande zijnde 
ANBI-status zal naar verwachting meer financieel armslag op gaan leveren. 

 

 


