
De Slag bij Castricum vond plaats op 6 oktober 1799. Tijdens de veldslag wisselde 
Castricum meermalen van machthebber tot de Britten en Russen uiteindelijk 
verslagen werden en van het slagveld vluchtten. De geallieerde verliezen waren 
2.536 gesneuvelde soldaten en 11 kanonnen. Aan Frans-Bataafse kant sneuvelden 
1.382 soldaten. 
 
In De Huzaren van Castricum: Een geschiedenis van de Nederlandse Republiek van 
1780 tot 1800 van Albert Alberts (Querido 1973) wordt de veldslag beschreven: 
"Na de aankomst van Brune met zijn vijf bataljons, begon de strijd om het dorp 

Castricum in al zijn felheid. Er werd gevochten om duinen, die nu eens aan de ene en dan weer aan de 
andere partij toevielen. Tegen drie uur nam de hevigheid tijdelijk af wegens het ontbreken van munitie, 
maar op datzelfde ogenblik leek de slag een verrassende wending te nemen. De Russen werden weer 
eens onberekenbaar. Hun troepen, die een groot aandeel hadden gehad in de verovering van Castricum, 
zwenkten onverwacht naar links om een aanval te doen op de stelling van Bonhomme bij Uitgeest. De 
manoeuvre op zichzelf was weliswaar niet voor de hand liggend, maar toch ook niet onverstandig. De 
troepen van Bonhomme, in de flank aangegrepen, zouden vanwege het Langemeer niet achteruit gekund 
hebben en de enige weg die hem zou overblijven, lag in de richting van Krommenie en dat zou een 
definitieve scheiding tussen hem en de troepen ten zuiden van Castricum hebben betekend, want de 
Russen zouden dan ongetwijfeld zijn doorgestoten tot Heemskerk en vervolgens naar de noordelijke 
oever van het toen bestaande Wijkermeer, dat in een brede, open verbinding stond met het meest 
westelijke deel van het IJ. Maar de Russen hebben in deze oorlog geen geluk gehad met de 
terreingesteldheid. Tot de pijnlijke verbazing van hun officieren bleek het door hen gekozen 
gevechtsterrein doorsneden met sloten. Hun voornaamste aanvalswapen, de snelle voortgang, werd 
hierdoor minder slagvaardig en de Franse generaal Pacteau, die weer de beschikking had gekregen over 
munitie, viel hen op het lijf en dreef hen, in samenwerking met Bonhomme, terug, niet in de richting 
van Castricum, maar in die van Limmen. Nu lag, en ligt nog, ten zuiden van Limmen een vaart die toen 
Schilpwater of Hoepbeek en tegenwoordig Schulpvaart heet. Over dat water lag een brug, de Vlooisbrug, 
op oude kaarten nagenoeg op de plaats, waar zich nu de Limmerbrug in de secundaire weg van Alkmaar 
naar Krommenie bevindt. Deze brug werd door de Russen gebruikt als reddingsplank, die ze daarna onder 
dekking van twee terzijde geplaatste kanonnen, haastig afbraken." 
 
Verslag van ooggetuige Pastoor Bommer: "Het getal der geroofden en gestoolene Edamsche en Lijdsche 
kaasen is ontelbaar. En die kaasen, die jong en nog in 't zout waaren, met de sabels doorgehakt en 
vernield. Boter, vaatjes met boter, pas gekarnde boter, onnoemelijk veel werd geroofd. Bij 't Huijs van 
Juffrouw Nieuwhout van Veen in, daar de officieren lagen, is na hun vertrek nog veel gevonden. De 
Franschen soldaten kookten de kool in klinkklaare booter, zonder water, gekookt zijnde, konden zij het 
niet eeten, en wierpen het weg, vernielders, en verkwisters. Het gerookte vleesch, spek en hammen. dat 
ze maar ontdekte, naamen ze weg. Hennen, eenden en eieren, bijekorven, honing, wijn, bier, genever, 
brandewijn, room en melk, alles was van hun gading, en verviel in hunne handen. Kooperen keetels, 
boerenmelk-ketels en pannen van aardewerk, tinnen leepels, schootelen, borden, trekpotten, staalen 
vorken, naamen ze weg. Zilveren beugelen, oorijzers met zilveren slooten, en klampen van kerkboeken, 
afgescheurd en afgekapt, alsook ander zilver en goud, en geld weggeroofd. Bedden, lakens, peluwen, 
sloopen, deekens, tafellaakens, servetten, jassen, mans- en vrouwe- kleederen, schoenen en zilveren 
gespen, onbedenkelijk veel. Karren, cheesen, wagens, ja 't ijzer van de wielen, emmers en vaten, was 
hunne gadingen, daar zijn ook nog paarden weg." 
"Tot 's middags den 8 october hebben ze (de Fransen) in die tijd niets anders gedaan als vernielen roven 
en beesten slachten. Om dien tijd wierd er alarm geblazen en moesten allen vertrekken om de 
Engelschen en Russen te vervolgen. Bij dit alarmblazen heeft Jan Glorie (schepen en landbouwer) nog 
twee koebeesten behouden, die de Franschen al gehaald hadden om ze te slachten en Jan Glorie heeft 
zich zo dapper verdedigd in zijn huis tegen de Fransche rovers, dat ze met al hun geweld in twee van 
zijn kamers niet hebben kunnen komen." 
 
In het Huis met de Kogel in Castricum is nog steeds een kanonskogel te 
zien die tijdens de veldslag in de muur is ingeslagen. Er hangt ook een 
plakkaat met de tekst "kogel uit de slag bij kastricum zondag 6 okt. 
1799". Ook plaatsnamen als de Russenbergen en de Doodelaan in 
Castricum herinneren nog aan de veldslag. 
De Franse overwinning in Noord-Holland staat op de Arc de Triomphe 
vermeld als Alkmaer. Zie foto. 
     


