De vergeten oorlog van 1799 (De Franse tijd 1795 –1813)
23.000 Frans-Bataafse soldaten verdedigen zich tegen een invasie van zo’n 40.000 Britten
en Russen. Zware, bloederige gevechten in de kop van Noord-Holland, o.a. de Slag bij Egmond. Hoe is dat zo gekomen en hoe liep het af?
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1793: Napoleon Bonaparte van Frankrijk verklaart de oorlog aan stadhouder Willem V van de
republiek der Zeven Verenigde Provinciën (De Nederlanden) en aan de koning van Engeland. Een
Brits expeditieleger verliest het van de oprukkende Fransen en keert terug overzee.
Winter 1795: de Franse generaal Pichegru bezet
de Nederlanden en Willem V vlucht naar Engeland. Ongeveer het huidige Nederland wordt ‘de
Bataafse Republiek’, ‘n vazalstaat van Frankrijk.

De ‘Bataven’ (Nederlanders) móeten wel
meevechten met de Fransen. Een aanzienlijk
garnizoen Frans-Bataafse troepen wordt in
Egmond a/Zee (‘Egmond sur mer’) ingekwartierd en de situatie is nijpend. In steden
wordt gecollecteerd voor het arme Egmond.
Oktober 1797: De Britten zien de Frans-Bataafse
vloot sterker worden. Ze vrezen zelf een invasie
en gaan ten aanval. Ze winnen de zeeslag bij
Camperduin en proberen ook ‘onze’ koopvaardijen vissersschepen uit te schakelen.
De Britten patrouilleren constant onder de kust.

27 Augustus 1799: In de vroege morgen landen
de Britten op het strand bij Callantsoog. Vandaar
dringen zij de (gewaarschuwde) Bataafse troepen
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terug. Ze veroveren o.a. Den HelEgmondse vissers moeten kiezen: thuisblijgrootste geheim een vloot van ca. 200 schepen
der, Huisduinen en later Petten.
ven en armoe of uitvaren en mogelijk je schip bijeen gebracht om een aanval uit te voeren op
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de Hollandse kust. Door stormweer zijn ze met
verspelen aan de Britten die nu de vijand
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D-Day in 1799

De Slag bij Egmont op Zee: 2 Oktober 1799
Soms wordt het ‘de slag bij Alkmaar’ genoemd of ‘de tweede slag bij Bergen’
Maar de Britten noemen het zelf “The Battle of Egmont op Zee”
De Britse generaal Ralph Abercrombie, een Schot, verblijft dan korte tijd met zijn troepen,
in Egmond aan Zee. Negen regimenten waaronder de ‘Gordon Highlanders’ dragen tot de
dag van vandaag de naam ‘Egmont op Zee’ in hun vaandel.
1 0ktober: De Franse generaal Vandamme geeft
opdracht om op het strand bij Egmond een barrière te maken van in linie liggende vissersschuiten vanaf de vloedlijn tot aan de duinen. Daartussen stellen ze kanonnen op.
2 Oktober: Het Engels-Russische leger gaat ten
aanval. De Britse troepen o.l.v. generaal Abercromby trekken over een steeds smaller worden
strand richting Egmond. De vloed komt op, de
paarden moeten door het water en ze worden
vanuit de duinen beschoten. Voorbij Bergen
brengen ze de nacht door op het strand.

30 Augustus 1799: de Frans-Bataafse vloot
geeft zich bij Texel over aan de Britten. Russische troepen kunnen nu ook per boot in Den Helder aanlanden. Zij zijn ingezet door Tsaar Paul I
in ruil voor financiële steun aan de Britten.
11 september: De seinpost van Egmond wordt
vanuit zee met zwaar geschut met kogels
‘gebombardeerd’. De ‘telegraaph’ blijft heel,
maar 12 huizen raken beschadigd. Omdat de vijand vermoedt dat hier een groot Bataafs-Frans
regiment ligt, wordt geen landing uitgevoerd.
19 September: De 60ste Bataafs-Franse brigade
valt aan vanuit Egmond aan Zee en weet de Russen en de Britten uit Bergen te verdrijven. 7500
Manschappen worden gedood, gewond of vermist in ’de slag bij Bergen’. Ook elders in Noord
-Holland zijn gevechten en dat bij harde regen
en wind. De Frans-Bataafse manschappen die
het hebben overleefd, vertrekken op 20 september uit Egmond. Ze worden vervangen door 800
man van de 90ste brigade.

Zware gevechten spelen zich af in de duinen ten
Noorden van Egmond. De Britten winnen deze
strijd en weten de Herenweg tussen Bergen en
Egmond in te nemen, een belangrijke strategische overwinning.
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3 Oktober: De geallieerden kunnen nu oprukken
en bezetten het grotendeels verlaten Egmond
aan Zee Want ook de bevolking is gevlucht.
De Russen bezetten Egmond-Binnen en Egmond
a/d Hoef. De soldaten plunderen de dorpen.

“The battle of Egmont op Zee” heeft de geallieerden zo’n 2200 doden en gewonden gekost
(vele officieren). Van het Bataafs-Franse leger
sterven ± 3000 soldaten De ‘Gordon Highlanders’
lijden bij Egmond de zwaarste verliezen. Veel
van de overlevende soldaten hebben malaria of
zijn gewond. De bevolking keert zich tegen hen.
3 Oktober: Egmonders Cornelis Duynmeyer, Aalbert Jansz. Stooker, Cornelis Bosman en Anthony
Coenen hakken in Egmond a/d Hoef de vrijheidsboom om, het symbool van de Franse revolutie.
Egmond lijkt bevrijd, maar dat duurt niet lang.
6 Oktober: De Fransen en Bataven kunnen versterkingen laten komen en de geallieerden zijn
in Noord-Holland het nadeel. Het weer is net zo
nat als het polderland. De slag bij Castricum eindigt in een definitieve nederlaag voor het BritsRussische leger dat zich terugtrekt in de Zijpe.
10 Oktober: de Franse generaal Brune en de Engelse opperbevelhebber hertog van York sluiten
de ‘Conventie van Alkmaar’. Het EngelsRussische leger krijgt vrije aftocht. Ambtenaar
Peter Vuyst te Egmond aan Zee rapporteert :
‘Veel scheepen nemen cours om de West’.
19 November: de laatste soldaten verlaten
Noord-Holland. Napoleon blijft tot 1813 de baas.
Bronnen: Voorwaarts Bataven! Geert van Uythoven,
1799 door Egmondse ogen, 0oggetuigeverslag P. Vuijst,
The Battle of Egmond–aan-Zee, R. Leijen en C. Prins, Geestgronden St. Historisch Egmond aug. 2016
De Seinpost in Egmond aan Zee omstr. 1800, Peter de Man,
Geestgronden St. Historisch Egmond December 1997
Info Cor Prins, werkgroep Archeo, slagveldonderzoek 1799

Negen Britse regimenten hebben nog altijd ‘Egmont-opZee’ in hun vaandel staan ter ere van hun aandeel in
‘the Battle of Egmont op Zee’ van 2 oktober 1799 o.l.v.
de Schotse generaal Ralph Abercromby.
* 15th Hussars
15th (the King’s) Regt. of (Light) Dragoons
* Grenadier Guards
1st Regiment of Foot Guards
* The Royal Scots
1st (or the Royal ) Regiment of Foot

* The Lancashire Fusiliers
20th (East Devonshire) Regiment of Foot
* The King’s Own Scottisch Borderers
25th (Sussex) Regiment of Foot

* 1st Bn. Royal Berkshire Regiment
49th (Herfordshire) Regiment of Foot

Replica-vlag met de ’Battle Honour’
Egmont op Zee’ van de Gordon Highlanders. Zij leden de zwaarste verliezen in ‘the Battle of Egmont op Zee’.
Egmonder Jos van Duin vond op het
Noordstrand een schouderembleem
van dit regiment.

* 1st Bn. The Manchester Regiment
63rd (West Suffolk) Regiment of Foot

* The Queen’s Own Cameron Highlanders
79th Regiment of Foot (Cameronian Volunteers)
* 2nd Bn. The Gordon Highlanders
92nd Regiment of Foot

