
 

Het regiment Van Quaita vertrok 31 augustus uit Groningen en via Meppel, Zwolle, 

Hattem, Voorthuizen, Amersfoort, Weesp , Amsterdam en Velsen en komt 

8 september aan in Heiloo en blijft daar tot 3 oktober gelegerd. Van daaruit nam 

Quaita deel aan de aanval op Zijpe (10 september) en de slagen bij Bergen (19 

september) en Alkmaar (2 oktober). Dit regiment huzaren van Quaita was het 

beroemde regiment dat later Huzaren van Castricum werd genoemd en dat in 

Castricum de beslissende aanval heeft ingezet tegen Russen en Engelsen 

 

Op 18 september 1799 werden in Heiloo een Bataafs regiment huzaren ( 3 

eskadrons, strekte 372 man) en de 1e Compagnie artillerie te paard (sterkte 88 man 

met 2 kanonnen) ingekwartierd; de aanvoerder was generaal-majoor Henri 

Damasius Bonhomme. Diverse boerderijen gevorderd. 

 

Op 2 oktober na de 2e slag bij Bergen (duin en strand) werd Heiloo bezet door de 

6e brigade en een eskadron van het 11e regiment Light Dragoons bezet, beide 

onder bevel van luitenant-generaal Dundas. Zij werden op 6 oktober ingezet bij de 

Slag om Castricum. 

 

In de eerste week van oktober werden door het Departementaal Bestuur  

“Medeburgers” opgeroepen om de Franse en Bataafse soldaten in het naderende 

koude jaargetijde te helpen en te verzorgen, in het bijzonder vroeg het Bestuur om 

hemden en jassen. Maar ook paarden en wagens en voerlieden. Voor iedere 

aangemelde militair ‘gezond en sterk’ betaalden de gemeentebesturen 

(gedwongen) 10 dukaten, na aankomst bij hun regiment volgden er nog 6 

dukaten. 

 
 

In de nacht van 6 op 7 oktober na de terugtrekking uit Castricum werden Heiloo en 

de omliggende dorpen bezet door de linkervleugel van het Russische leger onder 



aanvoering van generaal Essen. Zij bleven die nacht paraat met geladen wapens. 

Zij waren ervan overtuigd dat de gecombineerde legers van de Fransen en 

Bataven zouden aanvallen. Dit gebeurde echter niet. Na deze nacht trokken de 

invasielegers zich terug in de Zijperstelling. 

 

Ook werd Heiloo in de eerste week van oktober dringend verzocht de gedode 

paarden en gebroken wagens langs de wegen te begraven c.q. op te ruimen. Dit 

gold voor alle omliggende dorpen van Alkmaar. Voor deze werkzaamheden werd 

een vergoeding betaald. 

 

 
 

 

 


