
 

Invasie 1799    Onheil over Noord-Holland  

Een lezing door de auteurs Bob Latten, John Grooteman en Rob Janssen. 
 

In de vroege ochtend van dinsdag 27 augustus 1799 landen 7.000 Britten op de Noord-Hollandse kust 
tussen Groote en Kleine Keeten om een einde te maken aan de Bataafse Republiek, het gezag van de 
Oranjes te herstellen en de Fransen te verdrijven die heel Europa in hun macht dreigen te krijgen. 
Meer dan 40.000 ‘vreemde’ soldaten voeren hiervoor een oorlog tegen een uit Bataven en Fransen 
bestaande legermacht (idem 40.000 soldaten). Het zal een korte, hevige periode in onze geschiedenis 
worden. Drie maanden later is er een wapenstilstand. Den Haag, de hoofdstad van de Bataafse 
Republiek, bleek, figuurlijk, een brug te ver voor Britten en Russen. Maar niet alleen voor hen, ook 
voor gewezen erfstadhouder Willem Batavus V van Oranje en erfprins Willem Frederik. Hun droom 
moet wachten. De strijd is voorbij, maar ten koste van wat. Duizenden gesneuvelden zullen voor 
altijd in Nederlandse bodem rusten. Het aantal gewonden en vermisten telt eveneens vele 
duizenden. De ravage is onbeschrijflijk. Het aangezicht van vredige dorpen als Schoorl, Bergen, 
Castricum en Sint-Maarten is geschonden. Ze zijn leeggeplunderd en vaak zwaar beschadigd. 
Onschuldige burgers zijn gedood, gewond, gekoeioneerd, van have en goed beroofd en in de war. 
Een groeiend onderling wantrouwen tussen Patriotten en Oranjegezinden is verder uitgezaaid. 
Tientallen bruggen zijn verwoest, hoeven, huizen en molens verbrand, polders staan onder water.  
 
Op 9 november vertellen de auteurs Bob Latten, John Grooteman en Rob Janssen (makers van 
‘Invasie 1799 Onheil over Noord-Holland’), over een voor velen onbekende oorlog die begon op het 
invasiestrand bij Kleine Keeten en zich als een olievlek uitbreidde van Den Helder tot Castricum en 
van Bergen tot Hoorn.  

Schoorl, Groet en Camperduin ontkomen op 10 en 19 
september en 2 oktober 1799 niet aan de oorlogshandelingen, 
Cornelis Blom de schout van Groet schetst hierover een 
indringend tijdsbeeld. Een excerpt uit zijn brief treft u in het 
boek aan. 
Horen zij die het boek hebben gelezen dan niets nieuws tijdens 
deze avond? In tegendeel, want niet alles is al verteld, er is 
zoveel meer te vertellen. Er is ruimte voor bijzondere verhalen. 
Zij die de geschiedenis niet kennen, worden tijdens de 
interactieve lezing ingewijd in de moeilijk voorstelbare taferelen 
die zich ruim tweehonderd jaar geleden in Noord-Holland noord 
afspeelden. 
 
Op de achterpagina van de omslag van het boek “Invasie 1799. 
Onheil over Noord-Holland” (2e druk) treft u 2 recensies aan. De 
“makers” van het boek waren aangenaam verrast omdat deze 
recensies ongevraagd aan hen werden toegestuurd.  

 
Locatie: De Blinkerd 
Datum: 9 november 
Aanvang: 20:00 uur, zaal open 19.45 
Toegang leden gratis, niet-leden €5,00 
 
Deze lezing is een samenwerking tussen Cultuur-historische Vereniging Scoronlo en de Bibliotheek 
Kennemerwaard. 


