Subscribe

Past Issues

Translate

Nieuwsbrief 18
november 2021

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:
1. De donateurs avond
2. Boek over de Slag bij Castricum

NB Raadpleeg geregeld onze website www.oud-castricum.nl en volg ons via
Facebook. Vergeet niet uw verhuizing door te geven bij de penningmeester

1. De donateursavond Oud-Castricum gaat niet door
In verband met de verscherpte coronamaatregelen heeft het bestuur van OudCastricum besloten de donateursavond op vrijdag 19 november te laten
vervallen.
Alle donateurs waren hiervoor uitgenodigd via de brief bij het onlangs
verschenen 44e Jaarboek. In de brief werd de gelegenheid geboden om in te
tekenen voor het boek ‘Invasie 1799. Onheil over Noord-Holland’ dat tevens het
onderwerp was van de donateursavond. Degenen die het boek hebben besteld
bij auteur Bob Latten, kunnen dat vanaf 18 november ophalen bij boekhandel
Laan in de Burg. Mooijstraat.
Voor andere belangstellenden die niet hebben ingetekend, is het boek voor €
25,- bij Laan verkrijgbaar.
Ook de open dag op zondag 21 november is afgelast, waardoor De Duynkant
dus gesloten blijft.
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Precies 222 jaar geleden, op 6 oktober 1799 was de Slag bij Castricum tussen
de Engelsen en Russen aan de ene kant en de Bataven en Fransen aan de
andere kant.
Voor het schrijven van het boek staken Bob Latten, John Grooteman en Rob
Janssen hun licht op bij Martin en Pieter Blom van Oud-Castricum.

Dit boek schetst deze ‘verzwegen’ periode met maar liefst vijf volwassen
veldslagen, talloze doden en gewonden, vermisten en krijgsgevangenen naast
een geheel verdwaasde bevolking in woord en beeld. De verhalen geven
soldaten een stem en een gezicht, tekenen uit hun eigen mond de ellende en
die van de inwoners op, schilderen de verwoesting van dijken, bruggen en
wegen en beschrijven de erfenis die de bevolking van tal van dorpen aan de
bedelstaf zou brengen. Dat het geen hersenspinsel is, maar realiteit, blijkt wel
uit het feit dat er ook nu nog altijd overal sporen uit die tijd worden
aangetroffen. De Werkgroep Oud-Castricum en het Huis van Hilde zijn trotse
bewaarders van deze historie.
Dit boek is een aanrader!
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Vragen, opmerkingen of wensen met betrekking tot de nieuwsbrief kunt u doorgeven aan de redactie via
nieuwsbrief@oud-castricum.nl.
bezoekadres:
Geversweg 1b, 1901 NW Castricum
www.oud-castricum.nl
Uitschrijven voor deze Nieuwsbrief
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