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De archeoloog Jos Bazelmans toon-
de in december 2015 aan dat de 
naam De Fransche Kamp slaat op 
een militair kamp dat hier in de 
zomer van 1809 is geweest. Bijna 
4000 manschappen hebben er ge-
bivakkeerd, geslapen, gegeten, ge-
lopen en paard gereden. Het fraaie 
uithangbord bij de receptie van het 
huidige seizoenskampeerterrein 
geeft daarvan een romantische 
weergave: een mooi uniform, een 
borreltje en muziek.

In het huidige bosgebied, dat in 1809 
nog deel was van uitgestrekte heide-
velden in het Gooi, zijn van het kamp 
ook nu nog restanten te vinden. Gid-
sen van de Historische Kring Bussum 
vertellen daar alles over en wandelen 
met u langs de kookkuilen en naar 
het nog goed te herkennen ‘garde de 
camp’ wat nu, na ruim 200 jaar, ver-
scholen in het bos ligt. 

Na een paar maanden vertrokken de 
soldaten alweer naar Zeeland, waar 

strijd geleverd moest worden. Zij zijn 
niet teruggekeerd naar de hei.
Het bijzondere is dat het ondanks de 
naam De Fransche Kamp, het kamp 
bevolkt werd door Hollandse jongens 
en mannen, die als soldaat in dienst 
van koning Lodewijk Napoleon van 
Holland waren. Lodewijk Napoleon 
was door zijn broer Napoleon tot ko-
ning benoemd in 1806, maar in 1810 
moest hij alweer aftreden en werd 
Holland een wingewest van het Fran-
se keizerrijk.

Klaas Oosterom

Ga mee naar Kamp 1809 in Spanderswoud

Topografische kaart uit 1847 van het Spanderswoud met in de midden de ‘garde de camp’ 
(vijfhoek).

Opname met laserfotografie van het ‘garde de camp’.

Het uithangbord bij de receptie van het kampeerterrein.

Excursie. 

Op zaterdag 23 april 2016 orga-
niseert de Historische Kring Bus-
sum wandelingen naar het ‘Kamp 
1809 in het bos’ onder leiding 
van een gids. Om 13.00, 14.00 en 
15.00 uur start er een wandeling. 
Duur: 1 uur. Afstand: 2 km. Plaats: 
parkeerterrein in het bos bij sei-
zoenskampeerterrein De Fransche 
Kamp, Franse Kampweg 5. Kosten: 
geen. Kinderen onder geleide. Goed 
schoeisel. Van te voren opgeven is 
niet nodig.


