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Museum Het Sterkenhuis
Tweehonderdtwintig jaar na dato: de Invasie 1799

Gepubliceerd: 13 september 2019

Historisch Museum Het
Sterkenhuis in Bergen
staat stil bij het
roemruchte jaar 1799,
waarin op 19
september in Bergen
slag wordt geleverd
tussen Frans-Bataafse
troepen en Brits-
Russische legers. Een
zilveren roebel en een
zilveren medaille, die
dag uit voorzorg
begraven door een
Russisch ondero�cier,
staan centraal in de
presentatie ‘Invasie 1799’ die te zien is op de eerste
verdieping van het museum. Op donderdag 19
september zijn van 11.00 tot 17.00 uur de hele dag
medewerkers van het museum aanwezig om u alles
te vertellen over de hevige strijd die – tot voor de deur
van Het Sterkenhuis – werd geleverd en de beide
bijzondere zilveren kleinoden die hieraan herinneren.

Een Russische ondero�cier begraaft zijn zilveren
medaille en zilveren roebel
Dit gebeurde tijdens hevige gevechten van zijn
onderdeel tegen een Frans-Bataafse eenheid in de
ochtend van 19 september 1799. Tijdens
werkzaamheden begin deze eeuw wordt er een
bijzondere vondst gedaan. Een zilveren roebel van
tsarina Ecatharina II uit 1782 en een zilveren medaille
met aan de ene kant de tekst: “Voor de winnaars bij
de Vrede van 19 december 1791” en aan de andere
kant de initialen van tsarina Ecatharina. Uitgereikt aan
een Russische ondero�cier in 1791. Hij vocht in de
Russisch-Turkse oorlog die duurde van 1787 tot 1791.
De vrede werd in Jassy, Rusland gesloten. Naast de
zilveren medaille voor ondero�cieren was er een
gouden versie voor de o�cieren en een bronzen voor
de soldaten. De medaille en roebel werden bij elkaar
gevonden. De eigenaar, een ondero�cier, moet deze
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twee voorwerpen begraven hebben tijdens de
opmars naar Bergen op 19 september 1799 rond 3
uur in de ochtend. Dit deed hij omdat hij er zeker van
was dat als hij gevangen genomen zou worden, hij
deze mooie bezittingen aan de vijand moest
overdragen, Fransman of Bataaf.

Hoe komen de medaille en de roebel in Bergen
terecht?
Medio 1799 heeft Frankrijk grote delen van Europa
veroverd. De koning van Engeland en de tsaar van
Rusland zijn bang dat Frankrijk hun respectievelijke
landen ook gaat aanvallen. Zij vormen een coalitie en
besluiten tot een invasie op het vasteland van Europa,
om te beginnen in de Bataafse Republiek (2e Coalitie
Oorlog), om zo de macht van Frankrijk in te perken.
Op 27 augustus 1799, vier uur in de ochtend, landen
er 7000 Britten (Engelsen, Schotten, Welshmen en
Ieren) op de Noord-Hollandse kust onder bevel van
generaal Ralph Abercromby, tussen Groote-en Kleine
Keeten. De Bataafse kustverdediging o.l.v. generaal
Herman Willem Daendels is kansloos. Zij moeten
vluchten en verlaten tevens de stelling Den Helder.
Op 28 augustus wordt Den Helder ingenomen
alsmede de Bataafse oorlogsvloot verslagen van
Schout-bij-Nacht Samuel Story. De Britten nemen de
Zijpe in en de omringdijk is een perfecte verdediging
tegen mogelijke aanvallen van de Fransen en Bataven.
Op 10 september valt het gecombineerde Frans-
Bataafse leger aan, onder bevel van de Franse
opperbevelhebber generaal Guillaume Marie Brune.
De Britten worden op 3 plaatsen aangevallen,
Eenigenburg/Sint Maarten, Schoorldam/Krabbendam
en Petten. Alle aanvallen van het Frans-Bataafse leger
worden afgeslagen. In de 8 dagen hierna komen er
nog eens 15.000 Britten en 18.000 Russen in Den
Helder aan land. Zij staan dan onder opperbevel van
de hertog van York. Half september telt het Frans-
Bataafse leger ruim 40.000 manschappen. En dan is
het 19 september, de hertog van York besluit, in alle
vroegte, de Frans-Bataafse stellingen aan te vallen, en
wel op 4 plaatsen tegelijk. De zwaarste aanval wordt
op Bergen uitgevoerd o.l.v. de Russische generaal
Ivan Hermann von Fersen, met 9.000 Russen en 2.500
Britten. Na zware gevechten in Camperduin, Hargen,
Groet, Schoorl en Aagtdorp wordt Bergen ’s morgens
om 07.30 uur door de Russen en Britten ingenomen.
Om dit te vieren, geven zij zich over aan drinkgelagen;
het Franse arsenaal, de kroegen en woningen zijn niet
veilig. Generaal Brune besluit een tegenaanval in te
zetten, aangevuld met nieuwe troepen. Er volgt een
hevige strijd bij de Ruïnekerk en in het Bergense bos.
Hier wordt generaal Hermann met 1275
manschappen gevangen genomen. De overige Russen
en Britten moeten vluchten, nu onder bevel van de
Russische generaal Essen, naar hun stellingen in de
Zijpe. Duizenden Fransen, Bataven, Russen en Britten,
waaronder de Russische ondero�cier, eigenaar van
de zilveren medaille en zilveren roebel, komen deze
dag om, tussen de Zijpe en Bergen.

De invasie: het vervolg
De tweede slag bij Bergen vindt op 2 oktober 1799
plaats. Er zijn zware gevechten in de duinen tussen
Bergen en “het huidige Bergen aan Zee”. De Britten en
Russen trekken op via de duinen en het strand naar
Egmond aan Zee. Het Frans-Bataafse leger wordt
tegen de avond verdreven en ze trekken zich terug op
de lijn Beverwijk-Castricum-Limmen-Akersloot. In de
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ochtend van 6 oktober vallen de Britten en Russen de
Frans-Bataafse stellingen aan bij Limmen, Akersloot
en Bakkum. Castricum wordt ingenomen. Snel daarna
neemt de Franse generaal Brune Castricum weer in.
Een laatste charge van de Bataafse cavalerie zorgt er
voor dat de invasietroepen zich moeten terugtrekken.
De strijd eindigt echter onbeslist en er gaan
geruchten dat de Franse generaal Brune door de
hertog van York is omgekocht. Brune zou 2
raspaarden en een grote som geld in de vorm van
gouden munten hebben ontvangen. Op 18 oktober
1799 wordt er een wapenstilstand getekend in het
hoofdkwartier van Brune aan de Oudegracht in
Alkmaar. Op 22 oktober vertrekken de eerste Britten
en Russen uit Den Helder. Door het slechte weer
verlaten de laatste Britse en Russische schepen Den
Helder op 29 november 1799. Er zijn tijdens deze
invasie ruim 20.000 doden, gewonden en vermisten
te betreuren, Britten, Russen, Fransen en Bataven. Ter
nagedachtenis aan de gevallenen werd in 1901 het
Russisch Monument in Bergen onthuld. Er liggen bij
het monument ruim 500 Russen en enkele Britten
begraven, gesneuveld op 19 september en 2 oktober
1799. Het monument bevindt zich bij de splitsing
Russenweg/Notweg.
[Tekst John Grooteman].

Permanente tentoonstelling Invasie 1799 | t/m 27 okt
2019 | 1e verdieping Museum het Sterkenhuis, Oude
Prinsweg 21, Bergen NH | open ma – zo 13.00 – 17.00
u
19 sept 2019 | hele dag toelichting door
medewerkers bij ‘Invasie 1799’ | 11.00 – 17.00 uur.
Illustratie/ets:
Gevangenneming Generaal Hermann, ets, Collectie
Museum Het Sterkenhuis (code: 1799 nr.8)

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.
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Boek van
de week

Winterfeest bij Elfje
Fier
14 februari 2020

Deze familievoorstelling is
geschikt voor kinderen
van twee tot acht jaar
Poppentheater Belletje

Sterren kijken in het
duingebied
14 februari 2020

De 44e Landelijke
Sterrenkijkdagen zijn van
vrijdag 28 februari tot en
met zondag 1 maart

Expositie: De Schoorlse
Duinen 10 jaar na de
branden
14 februari 2020

De roetroute is een
wandelroute van 5
kilometer door het gebied

Bergenaren
organiseren KaasPop
Alkmaar 2020 met top
artisten
14 februari 2020

Wanneer: zaterdag 11 en
zondag 12 april

Programma Taverne
aankomende week
14 februari 2020

Vrijdag 14 februari
Freestyler Freek
Liefhebber en Jaap Jan
Leijen

Ladies Night in
zwembad Hoornse
Vaart
14 februari 2020

Ultiem avondje uit met je
vriendinnen. Wanneer:
zaterdag 21 maart

Sportieve
voorjaarsvakantie
voor de Bergense
jeugd
14 februari 2020

Spreker: Marinus van
den Berg, “vasthouden
of loslaten”
14 februari 2020

Te koop Oost
Bij: Q-Bus Mak

Lees meer
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Geachte Reda
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Trending
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Activiteiten op de Vragen rond het

Nieuwe serie TAO
Boxclub trainingen
14 februari 2020

Tot de zomer staan 8
lessen gepland
Op woensdag 4 maart biedt
TAO Boxclub een gratis

Sound of Silence – The
Story of Simon &
Garfunkel
14 februari 2020

Waar en wanneer: de
Blinkerd op zaterdag 15
februari 20:00 uur

Romantisch muzikaal
Valentijnsdiner bij
Merlet
7 februari 2020

U bent om 19:00 uur van
harte welkom met een
amuse en

CSI in de Schoorlse
duinen
7 februari 2020

Waar en wanneer:
Buitencentrum Schoorlse
Duinen op elke derde
zondag van de maand

Albumpresentatie van
Bergense band Wies
en de Liefde op 22
maart 2020 in de
Victorie
7 februari 2020

E i t l i h

Een succesprogramma
in een nieuw jasje: de
Gezonde Toer
7 februari 2020

Gedurende acht weken
komen de deelnemers
tweemaal per week bij

Cliënt E. Busk

Lees meer

Door: Theo O

Lees meer
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Chick
van de
week

Kabouter Zako en het
Kristal
7 februari 2020

Poppentheater in
Buitencentrum Schoorlse
Duinen
Poppentheater ‘Belletje

Opgesloten in een
piramide
7 februari 2020

Spirituele avond met
Peter Toonen
Op woensdag 19 februari
neemt Peter Toonen je mee

Lekker struinen door
de duinen met IVN-
gidsen
7 februari 2020

Wanneer: zondag 16
februari
Op deze zondag nemen

Ping Pong Challenge
bij de BSG
7 februari 2020

In het kader van het 100-
jarig jubileum van de BSG
organiseert de BSG op 13
en 14 februari een

Nederlandse top gaat
deelnemen aan de
Groet uit Schoorl Run
7 februari 2020

Wanneer: zondag 9
februari
Onder andere de Noord

Programma Taverne
aankomende week.
Optreden vrijdag Wild
Romance is
uitverkocht
7 februari 2020

Z t d 8 f b i

Natuurbelevingsconcert
met stiltewandeling
7 februari 2020

Waar en wanneer: Schoorl
op dinsdag 11 februari
Beleef de natuur op een
bijzondere manier op deze

Ko�econcert Frank
Rutgers en Wim Vlaar
31 januari 2020

Waar en wanneer: De
Blinkerd op
zondagochtend 2 februari
om 11:00 uur

Zin… én onzin

Lees meer

Vraag en aan
Hier vind je we
advertenties v

Lees meer
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Karavaan festival
komt deze zomer ook
weer naar Bergen
31 januari 2020

Van 29 mei tot en met 7
juni a.s.
Tien dagen lang bijzonder

Zin in vriendschap?
31 januari 2020

In maart 2020 start voor
de derde keer de cursus
‘De Kracht van
Vriendschap’
Een nieuwe

Reünie Van
Reenenschool Bergen
voor oud-leerlingen
van de klas 1953-1959
31 januari 2020

Ruim 60 jaar na dato
O 18 il i dt i d V

Groet uit Schoorl Run
in aantocht
31 januari 2020

Wanneer: 9 februari
De 43e editie van de Groet
uit Schoorl Run is
uitverkocht Een kleine

Zhineng Qigong met
Xie Chuan – Twee
workshops in Bergen
31 januari 2020

Wanneer: maart en april
Wat is Zhineng Qigong?
Het is een Chinese

Inschrijfperiode
VakantieFUN
programma vervroegd
31 januari 2020

VakantieFUN is speciaal
gericht op kinderen van 6
tot en met 17 jaar

Ilka
Chefkok bij Th

Lees meer

Zondag 16 feb
– De Rijp 1

Lees meer

Nostalgie
Dat kunnen w
voorstellen...

Lees meer
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Heb je zelf
nieuws uit
Bergen en
omstreken?
Stuur het
dan naar
ons en wij
informeren
de
mensen
uit Bergen.

Winter-Weekend in
Wapen van Bergen
31 januari 2020

Wanneer: op 1 en 2
februari 12.00-17.00 uur
Het Wapen van Bergen
heeft diverse

Project “Learn to Sing”
bij Bergens gemengd
koor The Sea Sight
Singers
31 januari 2020

Wanneer: 6
dinsdagavonden vanaf

‘Saudade Mundial’,
bitterzoete liederen in
zes talen over
verlangen, gekte,
liefde en hartstocht
31 januari 2020

W

Wereldpremière in de
Bergense Ruïnekerk
31 januari 2020

Wanneer: zaterdag 15
februari 20.00 uur
Ter gelegenheid van de
tweehonderdvijftigste

Woede, hebzucht,
vraatzucht, luiheid,
jaloezie, ijdelheid en
wellust…
31 januari 2020

Voilá, de zeven
hoofdzonden

Film & Muziek bij
Filmtheater
Cinebergen
31 januari 2020

Wanneer: Op zondag 16
februari
Op deze speciale zondag

Stuur
je
nieuw

Flessenpost

Colofon

Adverteren?

Bekijk de mogelijkheden!

Volg ons
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