Inleiding
Bij de tegel “De Franse Tijd” is het volgende geschreven onder het hoofdstuk “Oprichten
gedenkteken (Pyramide) 1804”
“Door de oefeningen kon De Marmont in oktober 1804 spreken over uitstekende manschappen. De
Marmont wilde, nadat de troepen de hoogste graad van geoefendheid hadden bereikt, deze op en
andere wijze bezighouden. Het werd de oprichting van een gedenkteken om het kamp te herinneren
en de overwinningen van Frankrijk te vereeuwigen. Op 10 september 1804 werd begonnen met de
oprichting van een aardwerk in de vorm van een Pyramide. Op 7 oktober was het grondwerk klaar.
Op 12 oktober werd het monument feestelijk ingewijd. Pas op 16 april 1805 kocht De Marmont de
gronden onder het gedenkteken van Jan Hermsen van Ginkel en werd daarmee tot 1816 eigenaar van
het gedenkteken. In dat jaar verkocht hij de grond aan de familie Van Asch van Wijk.”
Om deze alinea in zijn verband te zetten moet u dus weer even terug naar de tegel “De Franse Tijd”
In deze tegel komen nog enkele aanvullende bijzonderheden van de Pyramide voor het voetlicht, niet
uitgebreid, omdat er al diverse publicaties over de Pyramide zijn verschenen.
Zo zijn er o.a.
De PYRAMIDE van AUSTERLITZ, Monument uit De Franse Tijd

Rutger Loenen

De Pyramide van Austerlitz, Erkenning van een Frans gedenkteken

Roland Blijdestijn

Op internet doet de Pyramide natuurlijk volledig mee, maar meestal geven de zoekmachines het
restaurant met de speeltuin als resultaat. Wikipedia mag in dit verband niet onvermeld blijven, maar
die informatie is natuurlijk ergens van overgeschreven, zoals dat ook het geval moet zijn bij de
websites die iets met monumenten, erfgoed of landschapselementen hebben. Onze dorpshistoricus
Rutger Loenen (1935 – 2012) schrijft daarover in de inleiding van zijn boven vermeld boek “het viel
mij op dat de diverse auteurs eigenlijk allemaal hetzelfde vertelden. Men schreef elkaar na, zij het in
eigen bewoordingen. En zelfs dat niet altijd. Voor de tekst in deze tegel doen wij daar vrolijk aan mee
en putten hiervoor uit het hierboven genoemd boek van Rutger Loenen. Rutger heeft echter kosten
nog moeite gespaard om betrouwbare bronnen (tot in Frankrijk) te raadplegen. Het boek is bij de
stichting aanwezig.
Aardig is de film van RTV Utrecht, Verleden van Utrecht, De Pyramide van Austerlitz op YouTube;
https://www.youtube.com/watch?v=ZpBn4CXy8vE , maar er zijn er nog veel meer. De drone doet
het prima naast en boven de Pyramide.
Tenslotte heeft de eigenaar van de Pyramide ook zijn eigen website;
https://www.monumentdepyramidevanausterlitz.nl
De Pyramide staat op het moment van dit schrijven (2019) op grond die eigendom is van de ruim 600
nazaten van Willem Hendrik de Beaufort. Het familielandgoed is gerangschikt onder de
Natuurschoonwet en is als zodanig ondergebracht in een naamloze vennootschap. Veel nazaten van
de stichter W.H. de Beaufort zijn aandeelhouder van deze vennootschap. Het landgoed heeft een
website die we hier niet onvermeld willen laten.
https://www.dentreekhenschoten.nl/het-landgoed

De bouw
De overwegingen van De Marmont om een piramide te bouwen heeft hij zelf opgeschreven. “Nu de
troepen reeds de hoogste graad van geoefendheid hadden bereikt, wenste ik hen op een andere wijze
bezig te houden. Ik kwam op het denkbeeld een blijvend monument op te richten, dat het nageslacht
in volgende eeuwen aan ons verblijf op deze vlakte zou herinneren en tevens de overwinningen zou
vereeuwigen door welke Frankrijk en zijn bevelhebber de Franse wapenen zo beroemd hebben
gemaakt.”
Het programma van eisen heeft hij ook zelf opgeschreven. Het monument moet:
• “ een bijzonder karakter dragen;
• zijn eigenaardige oorsprong aanduiden;
• door een groot aantal handen zijn verkregen;
• weinig of niets kosten;
• aandacht trekken door zijn omvang;
• de ziel verheffen van het nageslacht.”
Deze overwegingen van De Marmont resulteerde in een besluit om een piramide van aarde op te
werpen, met zoden bedekt, waarvan de zijvlakken met het grondvlak een hoek van 45º maken.
Eenvoudig en duurzaam volgens De Marmont.
Het eerste bericht van de plannen dateert van 4 september 1804. Chef-staf Vignolle gaf opdracht alle
schoppen en houwelen uit de magazijnen naar het kamp te brengen. Met een groot feest werd de
bouw op 9 september ingeluid. Op 10 september werd met de bouw begonnen.
De Marmont trok zich niets aan van eigendomsverhoudingen, laat staan van gemeentegrenzen. Voor
de plek van de piramide koos De Marmont een hoge zandheuvel in de nabijheid van het kamp. In de
volksmond de Amersfoortse berg met een hoogte van ongeveer 55 meter boven N.A.P. Het kamp lag
gemiddeld op ongeveer 15 meter boven N.A.P. Als voorbereiding werd op de heuvel een vlak terrein
gemaakt van 45 x 45 m2. De bouwmethode bestond uit het storten van zand uit zandzakken onder
begeleiding van de slaande trom en in versnelde pas. Het zand werd o.a. gewonnen uit een greppel
om de piramide met een straat van ongeveer 45 meter Het opgehoopte zand werd aan de
buitenzijde voorzien van trapsgewijs opgestapelde zoden. Na zes dagen was een hoogte van bijna elf
meter bereikt. De zandzakken werden door de mannetje aan mannetje staande militairen
doorgegeven en boven op leeggestort. Op 7 oktober zat het grote werk erop. Boven in de piramide
werd een loden dicht gesoldeerde koker ingegraven met daarin lijsten met namen van allen die
meegewerkt hadden, een gouden en een zilveren munt met de afbeelding van Napoleon en een
medaille van het Legioen van Eer. Ook een procesverbaal van de oprichting ging de koker in. Nog vijf
dagen waren nodig om een houten obelisk boven op de piramide te plaatsen.
De afmetingen van de piramide heeft De Marmont niet vermeld in zijn programma van eisen. Er zijn
wel een aantal beschrijvingen bewaard gebleven, maar die spreken elkaar nogal eens tegen.
Het onderzoek dat architectenbureau De Steunbeer B.V. te Zierikzee heeft uitgevoerd ten behoeve
van de restauratie (begonnen in 1999) schept meer duidelijkheid. Een belangrijkste bron van
informatie voor dit onderzoek is o.a. de hieronder weergegeven afbeelding van de kopergravure
door Baltard uit 1806 "Pyramide élevée à l' Auguste empereur des Français Napoleon Ier."
(Rijksarchief Utrecht, topografische atlas - cat.nr. 634))

Op de gravure is vermeld dat de hoogte van de Pyramide 36 meter is en de hoogte van de obelisk,
inclusief de sokkel daarvan, 13 meter is. Het monument heeft nu de naam “Pyramide” gekregen.
Verder is uit een op schaal getekende afbeelding van een gedachte verstening (11 februari 1805) de
maat van de 40 traptreden (48 cm) bekend geworden.
De Pyramide zou er in 1804, nadat hij klaar was, als volgt uit hebben gezien.
Een basement (het vierkante ondervlak) van ca. 48 m x 48 m met een hoogte van 1,90 m. In het
midden van de vier zijden is het basement uitgebouwd met een podium van drie meter in het
vierkant, waar - evenwijdig aan de zijde van het basement - aan beide kanten een hellingbaan het
maaiveld met het bovenvlak van het podium verbindt.
Het grondvlak van de piramide is 43,60 m x 43,60 m en het bovenvlak is 6,20 m x 6,20 m. De hoogte
van de piramide is 19,20 m (40 treden x 48 cm). De hoogte van de houten obelisk inclusief de sokkel
is 13 m. De totale hoogte van het monument wordt dan ca. 34,10 m.
De oplettende lezer zal gemerkt hebben dat deze theoretische hoogte van 34,10 meter niet klopt
met de op de gravure vermelde hoogte van 36 meter. Dit verschil kan zijn ontstaan omdat bureau
Steunbeer de hoogte van de traptreden volgens de versteningstekening heeft aangehouden die later
is ontworpen. Zouden de treden op de steenmaat zijn ontworpen en daardoor wat lager zijn dan de
oorspronkelijke hoogte van de treden?
Het loopvlak op de sokkel ligt in de theoretische hoogte op 78,30 boven N.A.P. Het loopvlak was
afgezet met een houten hekwerk, die in elke windstreek een opening vrijliet voor een uitgespaarde
trede in het plateau
De top van de houten obelisk ligt in de theoretische hoogte op 90,30 m boven N.A.P. In het geval de
hoogte 36 m zou zijn op 92,20 m boven N.A.P.

Op de gravure is onder het podium van het basement een gedenksteen te zien. Deze stenen zijn aan
alle vier de zijden aangebracht. De opschriften gaan over het voor wie (Napoleon Bonaparte) en door
wie (De Marmont), over de door Napoleon Bomaparte gewonnen veldslagen, over de verbeteringen
die Napoleon Bonaparte op politiek en sociaal gebied en over de namen van de troepen die er aan
hadden meegewerkt. De Bentheimer hardstenen platen arriveerden op3 maart 1805 bij de Pyramide.
Uit afbeeldingen is bekend dat er op alle vier de zijden met behulp van blokken hout een
trapconstructie heeft bestaan.

De kosten
Met militairen als arbeidskrachten kost het opwerpen van een aarden monument geen arbeidsloon.
Toch worden er kosten genoemd. Om de houten obelisk te kunnen maken moest hout en
gereedschap worden gekocht. Ook de gedenkstenen hebben kosten met zich meegebracht. Totaal
zijn er ƒ 8.100,- aan kosten te vinden in het boek van Rutger.

Het verval
Maar dan staat er een Pyramide die moet worden onderhouden en bewaakt. De Marmont begreep
dat hij allereerst eigenaar van de gronden onder de Pyramide moest worden. Op 16 april 1805 kocht
De Marmont daarom de gronden onder de Pyramide van Jan Hermsen van Ginkel. Voor het bewaken
liet De Marmont drie woningen bij de Pyramide bouwen waarin drie afgekeurde soldaten kwamen te
wonen. Meer dan tien jaar hebben zij bij de Pyramide gewoond.

Prent met drie huisjes en piramide (gewassen tekening door Otto Howen; 3 september 1807 – origineel
Prentenkabinet RU Leiden, cat.nr. 3347)

Voor overtreders werd een schavot gebouwd. De bedoeling van De Marmont was deze bebouwing
uit te laten groeien tot een dorp met de naam Napoleon, de Pyramide te verstenen om haar lang de
vorm te laten houden en de obelisk te vervangen door een reusachtig beeld van Napoleon
Bonaparte. Bij staatsbesluit van 22 oktober 1805 kreeg de Pyramide de naam “Marmont”, echter
gelijktijdig met de naamgeving van Austerlitz op 17 augustus 1806 kreeg ook de Pyramide, zeer tegen
de zin van Marmont, de naam Pyramide van Austerlitz. De Marmont liet dit weten vanuit zijn
hoofdkwartier in Kroatië. Nu De Marmont was verdwenen kwam er niets terecht van voldoende
onderhoud van het monument. De piramide begon al snel in te klinken en de obelisk kwam scheef te
staan en in de nacht van 20 november 1806 waaide de obelisk omver. Hij werd weer overeind gezet,
maar wegens gebrek aan voldoende stabiliteit gaf Koning Lodewijk op 12 juli 1808 opdracht de
obelisk af te breken. De aarden wanden werden nog wel hersteld, maar al snel zakte de trap in en
verdwenen de hardstenen platen. Napoleons rijk liep ten einde en de Austerlitzsers haalde alles van
de Pyramide weg wat maar even bruikbaar was. Vooral de hardstenen platen waren in trek. Het
verval zette door en in 1816 verkocht De Marmont al zijn bezittingen aan de familie Van Asch van
Wijk.
In 1849 vermeldt A.J. van der Aa in het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden dat dan de
trapsgewijze opbouw van de piramide al niet meer aanwezig is. Een pad loopt spiraalsgewijs tegen de
klok in omhoog naar de top. Op de top staat een klein met riet gedekt prieeltje De volgende
afbeelding uit 1866 toont het verval.

Bron: Collectie Het Utrechts Archief

Zo’n negentig jaar wordt de piramide aan haar lot overgelaten. Er resteert dan niet veel meer dan
een ongeveer twintig meter hoge bult grond. Naar aanleiding van de vondst van (delen van) één van
de plaquettes, neemt in 1894 de toenmalige eigenaar de heer J.B. de Beaufort maatregelen om te

komen tot restauratie. J.B. de Beaufort was gehuwd met Cornelia Maria van Asch van Wijck, welke
familie in 1816 de Pyramide van De Marmont heeft gekocht. Hierdoor kwam de Pyramide in het bezit
van de familie De Beaufort. J. B. de Beaufort was burgemeester van Woudenberg van 1872 tot 1905.
Hij geeft de Amersfoortse architect D. van der Werf in 1894 opdracht een nieuwe bekroning voor de
piramide te ontwerpen. Al veel eerder - in januari 1888 - had Van der Werf reeds het plan tot
restauratie opgesteld. De Beaufort legde de plannen in de zomer van 1894 voor aan Dr. Cuypers16,
die de raad gaf iets meer "gehouwen steen' in het ontwerp toe te passen. Van der Werf volgde deze
raad op.
Het graafwerk voor de fundering wordt in april 1894 begonnen. Het optrekken van het metselwerk
door aannemer B. van Zijl te Woudenberg begint op 23 mei 1894 en op 17 oktober in datzelfde jaar,
voltooid.
De Pyramide kreeg met deze restauratie een ander aanzien. Het oorspronkelijke traptreden profiel,
waarvan niets meer over was, werd niet terug gerestaureerd. De oorspronkelijke top van de piramide
was inmiddels dusdanig lager komen te liggen, dat het loopvlak op de sokkel van de stenen obelisk
op 73,15 meter boven N.A.P. kwam te liggen. Dat is 5,11 lager dan het loopvlak op de sokkel van de
houten obelisk uit 1804. De bovenkant van het grondtalud van de piramide werd tot ongeveer een
halve meter onder het loopvlak opgeworpen. Op de buitenrand van het loopvlak was een
gemetselde muur opgetrokken, die afgedekt was met een hardstenen rand ter hoogte van de huidige
eerste waterslag in de obelisk. Het aardlichaam van de piramide sloot in die situatie aan op twee
verspringend boven elkaar geplaatste hardstenen banden aansluitend op de voorzijde van de zerken
van de sokkel. De obelisk werd afgedekt met vier in een koperen frame gevatte vensters in de gevels
van een gekruist puntdak.
De hoogte van de stenen obelisk, gerekend vanaf het loopvlak op de sokkel, werd 15,99 meter,
waardoor de top van de obelisk op 89,14 + N.A.P. kwam te liggen en de totale hoogte van de
Pyramide nu 32,94 meter werd.
Een jaar na het gereedkomen van de obelisk werd het opgaande pad vervangen door een rechte trap
van spoorbielzen, direct naar de toegang van de omgang. De onderstaande afbeeldingen tonen de
Pyramide vanaf 1900.

1905 (datum poststempel) met gemetselde omgang.

1918 (datum poststempel) De spoorbielzen trap is vervangen door een stenen trap van cement en
zwerfkeien.

1984 (datum poststempel) De begroeiing op de piramide neemt behoorlijke vormen aan.

1962 (datum poststempel) Duidelijk is te zien
dat er een aangebouwde houten vlonder met
een metalen hekwerk is aangebracht. Wanneer
deze vlonder is aangebracht is nog niet
achterhaald. Op een aanzichtkaart met het
poststempel 1956 is de vlonder al te zien. Ook is
te zien dat op de top het kruisdak is vervangen
door een bronzen drielicht-venster in ieder van
de vier vlakken, hetgeen al in 1948 zou zijn
gebeurd.

1962 (datum poststempel) veel begroeiing is
verwijderd.

1978 (datum poststempel) De begroeiing trekt
weer aan en de aarden top zakt verder naar
beneden. De stenen balustrade op de omloop
van de sokkel van de obelisk lijkt verdwenen.

De aarden top is tot bijna aan de onderkant van de sokkel van de obelisk gezakt.

De aangebouwde vlonder is verdwenen, wanneer is nog niet achterhaald. Het loopvlak ligt op 71,60
N.A.P., 6,70 meter lager dan het loopvlak op de houten obelisk. Een simpele houten afrastering
vormt de afscheiding van het loopvlak. Vanwege de opgaande begroeiing valt er geen uitzicht meer
te beleven.
Het lijkt weer tijd voor een restauratie, maar het zal nog tot december 2001 duren voor de sterk in
verval geraakte Pyramide opnieuw wordt hersteld. Het vrijwel aan het oog onttrokken monument en
de directe omgeving werden vrij gemaakt van bomen en struiken. De droge gracht werd hersteld en
een buitencirkel van rode beuken ging de omtrek van dit open gebied markeren. De Pyramide zelf
werd met graszoden volgens de oorspronkelijk vorm uit 1804 hersteld inclusief traptreden, basement
en de vier podia met hellingbanen. De vier gedenkstenen werden volgens het origineel nagemaakt en
onder de podia geplaatst.
Initiatiefnemers tot deze restauratie waren de provincie Utrecht, landgoed Den Treek-Henschoten
(eigenaar) en de gemeente Woudenberg. Samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds en de

Rijksoverheid brachten zij de nodige gelden bij elkaar. Speciaal voor dit doel werd de stichting
Pyramide van Austerlitz opgericht.
Het herstellen van de oorspronkelijke vorm uit 1804 werd bemoeilijkt door de aanwezigheid van de
stenen obelisk waarvan het loopvlak op de sokkel, zoals hierboven vermeld, ruim 5 meter lager ligt
dan het loopvlak op de sokkel van de houten obelisk uit 1804. Een oplossing hiervoor werd gevonden
door de graszoden tot 3 treden (1,44 m) boven het loopvlak op de sokkel van de stenen obelisk uit te
laten steken. De bestaande stenen obelisk is hierdoor als het waren verzonken in de piramide komen
te staan. Met 2 traptreden van 24 cm hoog aan de binnenzijde van het “gat” is het mogelijk gemaakt
om over de rand van de zoden heen te kijken.
Eind 2004 bleek dat het trapprofiel van graszoden ernstig te lijden had van de regen; scheuren en
kleine verschuivingen waren daarvan het gevolg.
Na onderzoek werd besloten de restauratie niet over te doen maar de hellingen te herstellen.
Geaccepteerd werd dat de Pyramide een ´levend´ monument was en dat er altijd aan gewerkt zou
moeten worden om de strakke hellingen in stand te houden. Voor het herstel stelde de provincie
Utrecht € 1,2 miljoen beschikbaar. Op 12 oktober 2007 ging de nieuwe restauratie van start. Deze
hield het herstel in van de hellingen en het verstevigen van de grastreden, het plaatsen van een
nieuwe trap en bordes.

De Pyramide in 2008
Omdat er gevreesd werd voor de stabiliteit van de obelisk werd deze in 2010 voorzien van een
paalfundering. Helaas werd de Pyramide eind 2011 en begin 2012 getroffen door hevig
noodweer. De zware regenval heeft ertoe geleid dat het monument het aan de noord-west kant
zwaar te verduren heeft gehad. De Pyramide is aan deze kant zo verzadigd geraakt door het vele
water dat er een verzakking en scheuren zijn ontstaan. Dit keer is de oplossing gevonden door 160
palen van 4 meter lang en 250 palen van 5 meter lang in de piramide te plaatsen. In mei 2012
is gestart met deze herstelwerkzaamheden. Eind 2012 is er een nieuw trapbordes aan de voet van de
Pyramide geplaatst. In 2019 is de zodenrand boven het loopvlak van de stenen obelisk opnieuw
opgebouwd.

