
Het vergeten strijdtoneel 
 
Battlefield Tour naar de slagvelden van de Engels-Russische invasie van 1799 
 
Al vanaf 1995 organiseert Mithras Arrangementen excursies naar slagvelden in 
Nederland en België.  Honderden mensen hebben op deze manier al onder begeleiding 
van een militair-historicus een bezoek gebracht aan de plaatsen waar, onder meer door 
Nederlandse soldaten,  geschiedenis is gemaakt. Waterloo is een populaire bestemming, 
maar zeker zo interessant is het invasiegebied in Noord Holland. 
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De mate van populariteit van Battlefield Tours hangt sterk af van de bekendheid van de 
bestemming. Waterloo is duidelijk de meest gewilde bestemming. Het is een van de best 
geconserveerde en gedocumenteerde slagvelden ter wereld. Vanwege het belang van de slag, 
waarin definitief een einde kwam aan de macht van Napoleon, zijn diverse locaties die een rol 
hebben gespeeld museum geworden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de eerste twee plaatsen die 



de deelnemers aan de battlefield tour bezoeken: het voormalige hoofdkwartier van Wellington 
in Waterloo, en het voormalige hoofdkwartier van Napoleon ten zuiden van het slagveld, Le 
Caillou. 
 
Het strijdtoneel uit 1799 is minder bekend, hoewel zeker niet minder interessant. In Noord 
Holland is goed te volgen hoe de troepenbewegingen in de herfstdagen van 1799 zijn 
verlopen. Het gebied is echter, in tegenstelling tot de heuvelrug bij Mont St Jean, niet 
doordrenkt van souvenirwinkeltjes, monumenten, musea en horecagelegenheden die zijn 
genoemd naar de hoofdrolspelers uit het drama dat zich daar heeft afgespeeld. De paar borden 
die de plaatselijke VVV heeft neergezet geven weliswaar aan dat er op die plaats iets is 
gebeurd, maar zijn vaag over wat zich daar heeft afgespeeld. 
 
De veldtocht van de Engelse en Russische troepen in 1799 is echter al direct na de 
gevechtshandelingen minutieus gedocumenteerd en in kaart gebracht, en onder meer 
beschreven door de bekende Nederlandse genie-officier C.R.T Krayenhoff in zijn 
Geschiedkundige beschouwing van den Oorlog op het grondgebied der Bataafsche Republiek 
in 1799. Ook de Franse officier J.A. Crescent heeft belangrijke bronnen nagelaten door direct 
na de gevechten gedetailleerde penseeltekeningen te maken van plaatsen waar hevig 
gevochten is. 
 

 
 
Startpunt van de battlefield tour naar het invasiegebied is uiteraard het landingsterrein ten 
noorden van Callantsoog, waar op 27 augustus om 0400 uur de eerste aanvalsgolf van 2.500 
Engelse militairen aan land kwam. Onder dekking van een zwaar bombardement van de vloot, 
bestaande uit meer dan 150 schepen, trokken zij direct op naar de duinen. Daar stonden niet 
meer dan twee bataljons Jagers van het Bataafsche Leger, ongeveer 1.400 lichte infanteristen, 
om de invasiemacht tegen te houden. Een regiment Infanterie van 2.000 man trok vanuit het 
zuiden op om de Jagers te versterken. 
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Bij de tegenaanvallen op de snel in mankracht groeiende invasietroepen sneuvelden zowel een 
bataljonscommandant van de Jagers als van de Bataafsche Infanterie. Aan het eind van de dag 
hadden de Britten een bruggehoofd gevestigd op Nederlands grondgebied. Aan Bataafsche 
zijde sneuvelden bij de vergeefse verdediging van dat kleine strand- en duingebied 1.400 man, 
tegen 500 Engelsen, van wie er 20 ongeveer verdronken nog voor ze het strand bereikten. 
 
Deze aantallen geven direct al aan hoe zwaar de gevechten waren, en later in de campagne 
nog zouden worden. Ter vergelijking: tijdens de slag om de Grebbeberg sneuvelden bijna 400 
Nederlandse militairen, en tijdens de hele strijd om de meidagen ongeveer 2.200. De 
gevechten in 1799 werden nog veel heftiger, zeker toen 20.000 Russen de 20.000 Engelsen 
kwamen versterken. 
 

 
 
Toen de Bataafsche strijdkrachten werden versterkt met Franse troepen bedroeg hun aantal 
ook ongeveer 40.000, zodat het totaal aantal militairen dat, in de periode 27 augustus tot de 
Engels/Russische terugtocht op 20 november, in het gebied tussen Castricum en Den Helder 
opereerde 80.000 bedroeg. Van hen sneuvelden er ongeveer 20.000. 
Tijdens de battlefield tour is goed te zien welke moeilijkheden de legers te overwinnen 
hadden vanwege het extreem lastige terrein. De moerasgebieden achter de duinen die er toen 
nog wel waren zijn ondertussen verwenen, maar nog steeds is de smalle strook Noord-
Holland ten zuiden van Den Helder een drassig gebied, doorsneden met sloten en kanalen, die 
ook nu een leger dat daar moet vechten voor grote problemen zou stellen. 
 
Battlefield tours naar de slagvelden van de Franse Tijd voegen een extra dimensie toe aan de 
kennis van de Nederlandse geschiedenis. Een bezoek aan de plaatsen waar het allemaal 
gebeurd is, vormt een waardevolle aanvulling op de theoretische verhalen in 
geschiedenisboeken. Uit de ligging van het terrein wordt vaak al duidelijk met welke 
problemen de militairen te maken hadden, en waarom bevelhebbers bepaalde beslissingen 
hebben genomen. En het maakt duidelijk dat niet alleen Nederlandse militairen een 
belangrijke rol hebben gespeeld in de militaire geschiedenis, maar dat ook het Nederlands 
grondgebied, en voormalig Nederlands grondgebied, gedenkplaatsen bevat die de moeite van  
het bezoeken waard zijn. 
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