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Vice-admiraaI J. W. de Winter
en de slag 6ij Kamperduin

door C. N. Fehrmenn.

In de St. Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen staat tegen
de muur van de zuidkant op een rood marmeren voetstuk een
veelkleurige urn -van hetzelfde materiaal. Deze urn bevat het
hart van vice-admiraal J. W. de Wintert }, een geborer{
Kampenaar over wiens bewogen Ieven in een niet minder
bewoqen tijd, veel te vertellen valt.

Johann Wilhelm de Winter. want deze namen gaven zijn
ouders hem officieel, werd op 23 Maart 1761 te Kampen ge~
boren en op 1 April in de Broederkerk aldaar gedoopt. Llit het
doopreqister blijkt dat zijn vader Johannes Christoph heette
en .zijnmoeder Anna Elisabeth Dresselius was.

De doopnamen van De Winter wijzen op Duits bloed. Inder
daad werd zijn grootvader van moederszijde, Johannes Dres
selius.., te Zuschen in het Kasselse geboren. Over de afkomst
van De Winters vader. noch over diens beroep, geeft het
Kamper archief ophelderlnq. De Duitse voornamen van ver
scheidene broers en zusters van De Winter zouden echter
ook op een Duitse afkomst van vaderszijde kunnen wijzen.
Wellicht waren De Winters oorspronke1ijk militairen in
staatse dienst, opmerkelijk is zeker dat Johannes Christoph in
1765 lid was van de ambulante vrijmetselaarsloge La Con
corde, die tot het l e bataljon van het regiment van Luitenant
generaal .d'Envie behoorde, een zogenaamde militaire loge.
waarvan echter ook burgers lid konden zijn .
..Het geslacht De Winter behoorde stellig niet tot het
Kamper patriciaat. "Naquit a Campen en Gueldre (sic!) le
23 Mars 1761. de Parens distinques dans la Classe bour
geoise" heet het in de rouwloge die op 9 September 1812
na de dood van de admiraal werd gehouden. .

Llit het huwelijk tussen Johannes Christoph de Winter en
Anna Elisabeth Dresselius, dat op 9 Februari 1751 te Kampen

1) Ht] overleed te Parijs op 2 [unl 1812. Zijnstoffelijk overschot werd
op kosten van de Franse reqerinq bijgezet in het Pantheon.
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werd gesloten, werden behalve onze Johann Wilhelm nog
6 andere kinderen geboren. Op 25 Maart 1753 werd in de
Broederkerk te Kampen Bartold Johannes Helvink gedoopt,
op 29 Maart 1755 de tweelingen Anthonius Carl Ludwig en
Sophia Hedwig Elisabeth, op 13 [uli 1757 Hendrik Justus
Otto, op 14 April 1765 Theodatus Reinhardt Christoph en
op 26 Juli 1767 Johannes Christoph.
Wat dan ook het beroep en de afkomst van De Winter's

geweest moge zijn, er huisde in ieder geval een militaire geest
in de kinderen van Johannes Christoph. Een oudere broe
der van onze vice-admiraal, Hendrik Justus Otto, koos even
eens de krijgsdienst en maakte daarin carriere! In 1785 treffen
we hem aan als Commandeur der soldaten onder Van Kins
bergen; op voorspraak van laatstgenoemde trad hij in
Russische dienst en werd door Katharina de Grote onmid
deIIijk tot luitenant-kolonel bencemd. Onder de prins van
Nassau onderscheidde hij zich zeer in de slag bij Otsjakov,
waarin de Russen de Turken versloegen, waarna hij in het
voorjaar van 1787 door de keizerin tot kolonel werd bevor
derd en tot ridder van St. George werd geslagen. Als divisie
commandant vocht hij, wederom onder de prins van Nassau,
in de Oostzee tegen de Zweden, werd hier tijdens een ge~
vecht zwaar gewond, aan welk kwetsuur hij tenslotteoverleed.

Er zijn aanwijzingen dat nog een andere breeder van Tan
Willem de Winter een militaire loopbaan gekozen heeft. De
Jonge vermeldt dat bij het vergaan van het linieschip "De
Erfprins" op 25 November 1783 bij Kaap Cod, drie luitenants
waaronder de jongste De Winter verdronken. Tot de ge~
redden behoorden, blijkens het verslag van kapitein L. Aber
son, Hendrik Justus Otto de Winter, die toen luitenant extra
ordinair was. Welke De Winter bij deze catastrophe om
kwam, is niet duidelijk, vermoedelijk Theodatus Reinhardt
Christoph of Johannes Christoph.
Het vechten en varen zat De Winters dus wel in het bloed

en het is dus niet vreemd dat ock onze Jan Wlllem een
militaire loopbaan koos. WeI kijken we er even van op als
wij hem in 1770, op negenjarige leeftijd, reeds als cadet
aantreffen bij de Hollandse artillerie. Een kind dus nog, dat
nauwelijks de kunst van het lezen en schrijven onder de knie
gehad zal hebben. Maar het dienst nemen van kinderen

206



was in de 18e eeuw vrij normaal: twee Nederlandse admiraals
Van Kinsbergen en Verhuell, vingen op precies dezelfde Ieef
tijd als De Winter hun militaire carriere en eveneens bij het
leger, aan. .

Na een korte tijd cadet te zijn geweest bij het garde du
corps van Prins Willem V, werd Jan Willem in 1773 be
noemd tot vaandrig del' koloniale ..troupes", bestemd voor
Demerary en als zodanig heeft hij 5 jaren in deze kolonie
vertoefd.

Het feit dat zijn zuster Sophie Herwig Elisabeth getrouwd
was met Mr Lodewijk Idzard Douwe Sirtema van Grove
stins, die in deze jaren fiscaal in Demirary was, zal weI niet
vreemd .zijn geweest aan zijn besluit om naar deze kolonie
te gaan.

Op aanraden van zijn broer Hendrik Justus Otto, nam
De Winter in 1778 ontslag uit het leger en vroeg overplaat
sing naar de zeemacht. Op 19 Mei 1778 werd De Winter
als adelborst bij de admiraliteit van Amsterdam aangesteld
en op het linieschip Piet Hein geplaatst, waarover kapitein
J. May het bevel voerde. Lang hield hij het daar echter niet
uit, in Augustus van het zelfde jaar gaat hij over naar de
adrniraliteit van de Maze en op 15 September voIgt zijn be
noeming tot commandeur del' soldaten met de rang van
jonqste luitenant aan boord van het fregatschip Castor. Geen
twee maanden later werd hij overgeplaatst op het fregatschip
De Arend, waarvan kapitein Servat commandant was. Op de
terugweg van Lissabon naar het moederland, hernam De
Arend het Nederlandse hoekerschip De Eikelboom dat door
een Engelse kaper was buitqemaakt. Misschien was dit wel
het eerste werkelijke zeegevecht dat De Winter "meemaakte.
Op 4 April 1779 was De Winter weer in het vaderland terug
en in Mei van dat jaar ging hij met kapitein Servat over op
het fregat de Bellona. Nog geen jaar later, op 11 April
volgde zijn benoeming tot .extra-ordinaris luitenant tel' zee
aan boord van het linieschip Schiedam. Met dit schip, waar
van kapitein Reuws bevelhebber was, maakte hij convooi
diensten op de Noordzee mee, ter beveiliging van de Oost
Indische retourschepen.
Maar" ook op dit schip bleef De Winter niet lang.

Op 11 [uli 1780 vraagt en krijgt hij eervol ontslag bij de
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admiraliteit van de Maze en gaat hij opnieuw tot de admira
liteit van Amsterdam. Bij het uitbreken van de vierde Enqelse
oorIog bevond hij zich als luitenant-titulair aan boord van het
lineschip De Erfprins, waarop kapitein Adriaan Braak
gezag\Toerder was.

e De Erfprins was een der schepen die dee! nam aan de be
kende zeeslaq bi] de Doggersbank op 5 Augustus 1781, waar
in een Nederlands eskader onder leiding van de Schout~bij~
nacht Zoutman en een Engels smaldeel onder vice-admiraal
Parker een bloedig gevecht met elkaar leverden dat onbeslist
eindiqde en dan ook wei "de laatste straal van Neerlands
ouden luister" genoemd is.
De Erfprins, waarop dus ook De Winter voer, was een met
54 stukken gewapend schip, de bevelhebber Adriaan Braak
een kundig en dapper zeeman, echter ook bekend om zijn
uitqesproken patriottische denkbeelden,

Het begin van de slag bij Doggersbank is voor De Winter
vrij tam qeweest: de Erfprlns bled aanvankelijk zonder
teqenstander! Hierdcor kon Braak echter krachtig steun
verlenen aan de Admiraal-Generaal. een schip met 76 stuk
ken en gecommandeerd door de toen reeds bekende, in 1776
uit Rusland teruqqekeerde, Van Kinsberqen.

De Admiraal-Generaal had het zwaar in de strijd teqen
de Berwick te verduren, maar dankzij de steun van de Erf
prins, slaagde Van Kinsberqen erin zijn teqenstander duchtig
toe te takelen, Teen de Admiraal~GeneraaI. die elders
dringend nodig was, de strijd moest afbreken, zette de Erf
prins, bijgestaan door het fregat de Bellona, de strijd tegen
de vee! zwaarder bewapende Berwick moedig voort. Evenals
de hele slag, bled ook dit gevecht tussen deze drie schepen
onbeslist, een resultaat waartoe ook De Winter zijn steentje
had bijgedragen.

Bijna hysterisch ontving men in 't vaderland de bemanning
van de niet verslaqen vloot en De Winter kreeq, met vele
anderen, het recht de Doggersbankmedaille te draqen.
Aangezien de Erfprins zwaar beschadigd was, ging De
Winter na zijn thuiskomt met Braak over op het Iinie
schip Amsterdam en maakte met dit schip onder meer een
kruistocht 01' de Noordzee mee. In het begin van 1784,
namelijk op 5 Februari, maakte hij opnieuw promotie en
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werd als ordinaris-luitenant op het linteschip Piet Hein ge....
plaatst. Onder de commandant van deze oorlogsbodem, kapi
tein Overmeer, maakte hij, na het herstel der vrede, een reis
naar Engeland en kruiste verder op de Noordzee, wederom
ter bescherming van onze Oost-Indie vaarders.

Op 1 Juni 1785 vond zijn aanstelling tot eerste officier aan
boord van het linieschip De Batavier plaats, waardoor hij
onder bevel van kapitein Spengler kwam te staan. In de jaren
1786 en 1787 maakte De Batavier deel uit van een Neder
lands eskader, dat onder bevel van Justus Boot naar de
Middellandse zee werd gezonden. Schokkende gebeurtenissen
beleefde De Winter niet op deze tocht, de voornaarnste doel
einden van de vloot waren vlagvertoon .en .het bevestigen
der goede betrekkingen met de Barbarijse mogendheden.
De zeeroof die deze staten bedreven, bestreed de Republiek
niet met kanonnen, maar met het aanbieden van rijke ge;..
schenken !

In Maart 1787 keerde het eskader behouden in het vader
land terug; De Batavier werd uit de vaart genomen en De
Winter tijdelijk op non-actief gesteld.

Tot nu toe was zijn leven, voor een zeeman althans, vrij
normaal verlopen al verraadt zijn wisselen van wapen en
herhaaldelijk veranderen van schip, wellicht een onrustige
geest. Maar het herhaaldelijk veranderen van schip, trouwens
in die dagen niet zo ongewoon in de Iagere officiersranqen,
had wel het voordeel dat hij vele typen oorlogsschepen
grondig leerde kennen.

Gelijk zovelen, was De Winter echter eveneens zeer gee
interesseerd in de politieke gebeurtenissen van zijn tijd. Wij
zagen .reeds dat hij uit een Vrijmetselaarsmilieu stamde en
vele leden van de Loge waren in die dagen vurig patriot.
Zo ook De Winter en hij was geen man om zijn mening
onder stoelen en banken te steken. Wellicht hield hij het
daarom nooit lang op een schip uit: officieren en bemanning
van de vloot waren voor het overgrote dee! zeer prinsgezind!
Toen De Winter in Maart 1787 voet aan wal zette, hadden

de twisten tussen de patriotten en prinsgezinden juist een
hoogtepunt bereikt en was de breuk tussen beide partijen
vrijwel volkomen. De Staten van Holland hadden Will em V
het commando over het garnizoen van Den Haag ontnomen,

209



waarna deze zich in Nijmeqen terugtrok. Vrijcorpsen van de
patriotten bezetten toen de grenzen van Holland en vormden
zogenaamde vliegende legertjes. De born barstte teen de stad
houder in Gelderland tegen de patriotten gewapenderhand
optrad en de onwillige steden Hattem en Elburq door zijn
troepen deed bezetten.

De Staten van Holland ontsloegen toen de ten hunner
repartatie staande troepen van hun eed aan de Prins en
schorsten hem dus feitelijk als kapitein-qeneraal van de Unie.
Zij stelden deze troepen onder bevel van een Commissie van
5 leden en legerden deze onder bevel van qeneraal-majoor
Van Rijsel in een cordon langs de Hollands- Utrechtse grens.
Op zijn beurt trok Willem V nu troepen in Gelderland en
Utrecht bijeen en vestigde zijn hoofdkwartier in Amersfoort.
Beide partijen aarzelden echter om tot een offensief over te
gaan, zodat een soort gewapende vrede heerste, aIleen om
het bezit van de stad Utrecht, waar de patriotten de baas
waren, werd even gestreden.
Op 28 Juni 1787 werd de vrouw van Will em V, prinses
Wilhelmina, door vrijcorpsen bij Goejanverwellensluis aan
gehouden, toen zij naar Den Haag trachtte te reizen om daar
de aanhangers van het huis Oranje een hart onder de riem
te steken. I-Iaar broer, de koning van Pruisen, vroeg satis
factie voor dit affront zijn zuster aangedaan; toen de Staten
van Holland dit weigerden, rukte op 13 September een
leger onder bevel van de hertog van Brunswijk, een ned van
de in ons land zo bekende "dikke hertoq", ons land binnen.
Ondanks hun dure eden, te strijden tot de laatste man en
de laatste druppel bleed, bleken de Patriotten nergens tot
enige krachtige tegenweer in staat, binnen een week was hun
gehele verzet in elkaar gestort, aIleen in Amsterdam dacht
men nog aan serieuze tegenstand.

Toen Prins Willem V nog te Amersfoort lag, hadden zich
te W oerden en Amsterdam Commissies van Defensie ge~
vormd, die tot taak kregen het bedreigde Hollandse grond~
gebied niet aIleen aan de land - maar ook aan de zeezijde te
beschermen. Er werd zeIfs voor de Zuiderzee een Zee
armada gevormd en de Woerdense Commissie droeg de
Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier op, de nodige
schepen in gereedheid te brengen om op de Zuiderzee te
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patrouilleren teneinde de Prins in de gaten te houden. Het
bevel over deze oorlogsbodems werd opgedragen aan kapitein
Adriaan Braak, een der weiniqe patriottisch gezinde hoofd
officieren van de vloot.

Ook Amsterdam rustte, in overleg met de Woerdense
Commissie, een aantal gewapende schepen uit, die voor
namelijk tot taak kregen de Eemmonding te blokkeren. Hier
over voerde Paulus Hendrik van Pelt het commando, hij veer
de de trotse titel van "Opperbevelhebber der Navale Magt_
van Hun EdelGrootmogendheden, de Heeren Staten van
Holland en West V riesland".

Hoewel Ik er geen bewijzen voor heb kunnen vinden, is het
waarschijnlijk dat De Winter zijn oude commandant van de
Amsterdam onmiddellijk zijn diensten heeft aangeboden en
daadwerkelijk aan de patriottische acties op de Zuiderzee
heeft meeqewerkt. Maar noch Comite's van Defensie, noch
Zee-Armada's of Navale Magten konden de opmars van
Brunswijk naar Amsterdam stuiten en na een kort beleg
capituleerde de stad op 10 October.

De Pruisen herstelden Oranje in zijn macht en een aantal
patriotten die zich ernstig gecompromitteerd hadden en
wraakmaatregelen duchtten, namen de benen.

De meesten vluchtten eerst naar de Zuidelijke Nederlanden
en trokken vandaar naar Frankrijk, Onder deze vluchtelingen
bevonden zich ook Braak, Van Pelt en De Winter! De twee
eerstgenoemden werden bij verstek door een krijgsraad ver
oordee1d tot oneervol ontslag uit de dienst en levenslange
verbanning. Tegen De Winter werd geen vervolging inqe
steld, dit bewijst echter niet dat hij geen actieve rol in de
bovenbeschreven gebeurtenissen gespeeld zou hebben. Zee
officieren beneden de rang van kapitein werden met rust
gelaten omdat zij geen eed van trouw aan de Generaliteit
hadden afgelegd!

Waarheen De Winter in 1789 gevlucht is, heb ik niet
kunnen achterhalen. Pas in 1792 duikt zijn naam weer op.
Op 29 Mei 1792 kwam te Parijs een aantal patriotten in
ballingschap bijeen, waaronder Daendels en Abbema en dezen
besloten tot de oprichting van een Bataafs Legioen. Op 1
Augustus 1792 werd dit besluit door Lodewijk XVI bij wet
bekrachtigd, dat wil zeggen er zou opqericht worden een
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"legion Iranche etranqere". Door de Septembermoorden
raakte de zaak tijdelijk op dood spoor, maar na de kanonnade
van Valmy werden op 12 October 1792 de officieren van dit
legioen aangesteld. En een daarvan was De Winter die met
Chasse bij de Jagers te voet werd ingedee1d!

Uiet documenten die in .het bezit zijn van de Orde van
Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, blijkt
dat De Winter zich in deze tijd te Duinkerken ophield, waar
tal van gevluchte patriotten van een magere Franse toelage
leefden. Op 20 September 1792 werden in de loge "De waere
Bataeven" (ook wel "Les vrais Bataves" genoemd) in deze
stad enkele officieren van het legioen in de Orde opqeno
men en hieronder bevond zich ook volgens de notulen "Jan
Willem de Winter, geboortig van Kampen, oud 32 jaaren,
Iieutenant-collonel bij de Chasseurs van 't Leqicen Iranche
etranqere, thans wonende alhier", Reeds op 26 September
1792 werd De Winter bevorderd tot geze1 en op 4 October
werd hij met vijf anderen geballoteerd om in de derde graad
te worden aangenomen, 't geen met alqemene stemrnen werd
goedgekeurd "in aenmerkinq neemende dat zij militaire
zijnde, en iedere dag op hun vertrek staande, als .reizende
BB.: [breeders] kunnen en moeten beschouwd worden".

Kort daarop moet De Winter met het Legioen, dat een
onderdeel vormde van het Noorderleger onder Dumourier,
naar het front vertrokken zijn.
Zijn grote dapperheid deed hem, evenals Daendels. snel

carriere maken, Toen Picheqru in de winter van 1794 ons
land blnnendronq, had De Winter als briqade-qeneraal zijn
hoofdkwartier te Vugt gevestigd, waar de patriotten Gogel,
Van Kooten en Cort Heiligers hem opzochten.

Na het Iorceren van de grote rivieren, trok hij met de
Fransen Utrecht binnen. Twee dagen later verliet Willem V
ons land om niet rneer terug te kerenl

De oll1wenteling was toen reeds in voile gang; overal
namen de patriotten de macht in handen.

Onmiddellijk na de revolutie beraamden de nieuwe macht
hebbers plannen om onze vloot te versterken. In plaats van
onze bondgenoot, zou Engeland imrners nu zeker in de toe
komst onze vijand zijn en dus wachtte onze marine een
zware taak.,
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Trouwens, ook de Fransen drongen onmiddellijk op ver
sterkinq van onze vloot aan. Voor hun strijd tegen de Enqel
sen hechtten zij weinig waarde aan de steun van het Bataafse
leger, maar des te meer aan die van de Bataafse vloot met
haar 'roemrijke traditie,

De bekwame Pieter Paulus, voorzitter van de Provisionele
verteqenwoordiqers van het Yolk van Holland en oud
advocaat-fiscaal van de Admiraliteit van de Maze, was de
man die in 1795 met grote energie de reorqanisatie en
uitbreiding van' onze marine bevorderd heeft. Op zijn voor
stel werden op 27 Februari 1795 de vier - meestal zeer
slecht samenwerkende - admiraliteitscolleqes ontbonden en
de zorg over onze zeemacht toevertrouwd aan een Iichaam,
het Committe tot de zaken van de Marine, dat uit 21 Ieden
bestond en zijn zetel in den Haag had. Reeds op 17 Maart
kwam dit .Comitte met gedetailleerde voorstellen om onze
marine duchtiq te versterken.

Minder gelukkig was echter het besluit, eveneens op voor
stel van Pieter Paulus aangenoll).en, om onze gehele marine
te licentieeren met annulatie van alle rangen. De motieven,
die tot dit besluit leidden, waren duidelijk: aangezien het
overqrote dee} van de officieren van onze vloot - evenals
trouwens de manschappen, nog zeer Oranjegezind waren,
wens-ten de nieuwe machthebbers de handen vrij te hebben
om de, in hun ogen onbetrouwbare elementen te ontslaan
of te degraderen en eventueel te vervangen door oprechte
patriotten. Deze maatregel is voor vele hoofdofficieren het
sein geweest om ontslag te nemen en tot deze categorie be
hoorden zeer bekwame' zeelieden als Van Kinsbergen, Melvill,
Van Byland en Vaillant. Zij die bleven, deden dit vaak met
tegenzin, een tegenzin die groter werd naarmate de open
gevallen plaatsen ingenomen werden door politick betrouw
bare personen, die echter maar al 'te vaak de nodige bekwaam
heid misten voorhun verantwoordelijke posities.

Door deze maatreqelen werd de geest op onze vloot totaal
bedorven: in de hogere rangen politieke verdeeldheid, wan
trouv/en en vaak verbittering over onverdiende terugzetting
in rang, in de lagere regionen gebrek aan vertrouwen in de
capaciteiten der nieuwbenoemde officieren.
De uittocht van zovele bekwame zee-officieren, stelde de
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leiders van de Bataafse Republiek voor grote problemen.
Geschikte krachten om hen te vervangen had men bijna niet
en men moest dus roeien met de riemen die men had. Gelijk
in aile revoluties, vonden er een aantal opzienbarende promo~
ties plaats, en de meest opzienbarende was ongetwijfeld die
van De Winter.

Deze man, die het voor zijn vlucht in 1787 bij de marine
nog niet verder had gebracht dan luitenant ter zee, een
destijds weinig in aanzien zijnde rang, werd op 12 Maart
1795 benoemd tot adjudant-qeneraal van het Comitte tot de
zaken van de Marine. Zijn onverdachte patriottische gezind~
heid, zijn bewezen dapperheid als Frans briqade-qeneraal en
zijn zeker niet te versmaden, uitstekende relaties met de
regering te Parijs, achtte men voordelen die ruimschoots op
wogen tegen zijn betrekkelijk geringe maritieme ervaring, die
voor een dergelijke belangrijke post noodzakelijk was.

En weldra ging Den Haag nog een stap verder. Toen er
geruchten gingen dat men er in Parijs over dacht om de
Bataafse regering voor te stellen een Franse admiraal het
opperbevel over onze vloot op te drag en, haastte de Bataafse
regering zich een dergelijke vernedering onmogelijk te maken
door de benoeming van een Nederlandse opperbevelhebber
en de aanstelling van een aantal Nederlandse vlagofficieren
over de Bataafse vloot. Op 25 Maart 1795, een tiental dagen
na het Haagse verdrag (geen toeval!), magtigde het Comite
de salut public de generaal Daendels, De Winter en Dumon
ceau over te gaan in Bataafse dienst. Een maand later be
noemde de Staten-Generaal zes vice-admiraals en drie
schouten-bij-nacht tot bevelhebbers over de Bataafse vloot,
En dan komt de grote verrassing! Hoewel onder de benoemde
vice-admiraals mannen waren als Adriaan Braak, Jan Sels en
Herman Reintjes die bekend stonden als goede patriotten en
jarenlang belangrijke functies op de vloot hadden bekleed,
werd het opperbeveI van onze zeemacht toevertrouwd aan
Jan Willem de Winter, de gewezen Iuitenant ter zee, die sinds
1789 niet meer in actieve zeedienst was geweest! Nu mocht
deze gewezen luitenant ter zee zich admiraaI van de Blauwe
Vlag noemen.
De Winter heeft geen ogenblik geaarzeld deze benoeming

aan te nemen en deze grote verantwoording op zich te nemen.
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De Franse Revolutie, die hij van zo dichtbij meemaakte, had
hem geleerd dat iedere soldaat in deze nieuwe tijd een maar
schalkstaf in zijn ransel kon meedragen. Was zijn chef Piche
gru aanvankelijk .niet bestemd geweest om geestelijke te
worden om daarna van adjudant bij de Artillerie.op te klim
men tot briqade-qeneraal? Waarom zou dan de voormalige
luitenant ter zee De Winter, na een succesvolle loopbaan in
het Franse leger, geen admiraal vande Bataafse vloot kunnen
worden? En dan, beter een Nederlander dan een Fransman
aan het hoofd -van de Bataafse 'vloot! -

Toen De Winter op 26 Juni ·1795 het opperbevel van onze
marine aanvaardde, verkeerde deze nog steeds niet in een
beste conditie, hoezeer Pieter Paulus zich ook beijverd had
om verbetering in de toestand te brengen.

WeI bezaten we nog, toen de Fransen ons land binnen
rukten, een op papier imposante zeemacht, bestaande uit 40
Iinieschepen, 35 fregatten en een 33 lichte vaartuigen, maar
deze schepen lagen verspreid over de havens van Vlissingen,
Hellevoetsluis en Nieuwe Diep en vele hadden, door een
onafgebroken dienst tegen de Fransen, zo geleden, dat herstel
onmogelijk was. In het voorjaar van 1795 kwam een speciaal
ingestelde commissie dan ook tot de conclusie dat er nog
minstens 5 millioen gulden nodig zou zijn om onze gehele
scheepsmacht slagvaardig te maken.En we zagen het reeds,
met die 5 millioen was het probleem ook nog niet opgelost.
Door de licentieering van de marine was er een groot gebrek
aan kader, terwijl het met de bemanning minstens even
treuriq gesteld was; om deze op peil te brengen moest men
volkomen onbevaren lieden, leeglopers en buitenlanders in
dienst nemen. Het duurde dan ook tot Juni 1795 voordat een
aantal schepen behoorlijk uitgerust en bemand was.

Hoewel de kracht van onze vloot dus meer schijn dan
werkelijkheid was, imponeerden de pogingen om haar op peil
te brengen toch vriend en vijand. Zo schreef de felIe Oranje
klant Hendrik Fagel op 29 Juni 1795 aan prinses Wilhelmina
van Pruisen, die als bannelinge in Engeland Ieefde, dat het
herstel van de vloot zelfs in Holland als een wonder werd
beschouwd, een wonder dat men uitsluitend aan Pieter Paulus
toeschreef.

Eerst op 14Augustus ICononze vloot, voor het eerst na de
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omwentelinq, uitlopen. Lang bled ze niet op zee, maar het
resultaat was toch bevredigend: De Winter zag kans een
aantal in Zeeland en op de Maas liggende oorlogsschepen
veiliq naar Nieuwe Diep te dirigeren, waardoor onze hoofd
macht duchtig .versterkt werd. Zo versterkt, dat het Comitte
tot de zaken van de Marine er nu over kon gaan denken twee
eskaders af te zonderen, wier bestemming Oost- en West~
Indie zouden zijn daar deze gebieden ernstig gevaar liepen
in handen van de Engelsen te vaIIen.
Het eskader. bestemd voor Oost-Indie, stond onder bevel

van kapitein Engelbertus Lucas, de leiding over het smaldeel
dat voor de West bestemd was, werd opgedragen aan de
reeds meermalen genoemde· Adriaan Braak.

Eind Februari 1796 zeilden beide eskaders uit en weI nie
mand zal toen vermoed hebben, dat van de 17 uitgelopen
schepen, slechts een in het moederland zou terugkeren.
Het Oost-Indische eskader, dat tevens tot taak had een

poging te wagen om de Kaapkolonie te heroveren, ging roem
loos in de Afrikaanse Saldanha baai ten onder. Nog voordat
Lucas, bedreigd door een Engelse overmacht, zich definitief
aan de Britse admiraal Elphingstone had overgegeven, sloeg
zijn scheepsvolk aan het muiten en molesteerde onder kreten
als "Oranje boven" en .xiood aan de patriotten" hun officie
rcn.. Bet overgrote deel van de bemanning nam, na de
capitulatie, dienst op de Engelse vloot.
Milo heeft duidelijk weten te maken dat de ondergang

van deze vloot niet uitsluitend geweten mag worden aan het
ongetwijfeld zwakke beleid van de bevelvoerende officier
Lucas 2).
Het Committe tot de zaken van de Marine heeft Lucas

namelijk voorgespiegeld dat een Frans smaldeel zich met
zijn vloot zou verenigen en als rendez-vous de Saldanha baai
genoemd.
Inderdaad hadden vanaf December 1795 over deze kwestie

geheime onderhandelingen tussen Den Haag en Parijs plaats
gevonden, maar teen Lucas uitvoer was .noq niets in kannen
en kruiken, aangezien de Fransen voor het uitrusten van hun

2) T. H. Milo: De geheimeonderhandelingentusschen de Bataafsche
en Fransche Republieken van 1795 tot 1797. Den Helder 1942.
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eskaders 3 millioen gulden van de Bataafse Republiek eisten,
die men hier niet zo snel bijeen kon brengen. Het Comitte
Iiet Lucas echter uitvaren in de stellige overtuiging dat zijn
zwak eskader versterkt zou worden met belangrijke Franse
vlooteenheden. Dit zeer onbehoorlijke gedrag is ~tellig mede
oorzaak geweest van. de catastrophe in de Saldanha baai.

Het eskader, bestemd voor de West, bereikte inderdaad
Suriname, maar kort na de aankomst, overleed Braak. Geheel
verstoken van hulp uit het moederland, dreigde het smaldeel
in de haven van Paramaribo weg te rotten en in 1799 werd
dan ook Braaks opvolqer., kapitein Hartsinck, bevel g~geven
naar Nederland terug te keren. In [uni van dat jaar bereikte
Hartsinck Noorwegen, daar werden zijn schepen echter door
de Engdsen in de havens van Drontheim en Bergen opqeslo
ten en tenslotte verkocht aan de Denen. Slechts een der
kleinere vaartuigen slaagde er in de blokkade te brekenl
.Bovenqenoemde tegenslagen waren echter niet catastro

phaaI. Het gros van onze vloot was in Den Helder achter
gebleven en werd, door voortdurende aanbouw, steeds ver
groot. Lette men.uitsluitend op de kwantiteit en de bewape
ning, dan vormden deze eenheden een niet te onderschatten
macht.
De medaille had echter ook een keerzijde. Nadat de

Enge1sen in September 1795 officieel de vijandelijkheden
tegen het door Frankrijk bezet gebied geopend hadden,
kruiste voortdurend een stuk Brits eskader voor het zeegat
van Texel om de Bataafse vloot het uitlopen te beletten.
De Winter kon hierdoor niet met zijn vloot in volle zee
oefenen waardoor hij geen behoorlijk inzicht kreeg over de
bezeilbaarheid van zijn schepen en de bekwaaniheden van
zijn officieren en manschappen.
En dat het moreel op zijn schepen niet best was, weten

wij. Op 1 Maart 1796, de daq waarop de Eerste Nationale
Vergadering geopend werd, verving men de Dude prinsen
vlag op de vloot plechtig door de nieuwe nationale vlag van
de Bataafse Republiek, bestaande uit drie evenwijdige banen
rood, wit en blauw, waarbij in de witte baan een zittende
maagd met half zittende leeuwen, zlnnebeeld van de vrij
heid, was aangebracht .
.Tot ieders verwondering verliep de gehele plechtigheid
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zonder inciderrten. De Winter sprak de bemanning van zijn
schip "De V rijheid' als volqt' toe: Kinderen! Ik breng u deze
borrel toe, op het goed succes van deze nieuwe vlag. Gedenk
dat dezelve aan boord van de V rijheid nimmer gestreken
moet worden. Brengt deze dag in gepaste vrolijkheid door en
vergeet nooit dat de verdedigers van het Vaderland aan
Wetten enOrders onderworpen zijn. Leve de Republiekl"

Gematiqde woorden, die het Oranje-qezmde scheepsvolk
niet 'prikkelden. En de borrel verzachtte ook het leed!

Maar nag in diezelfde maand Maart vonden op verschil
lende·oorlogsbodems demonstraties plaats, waaruit duidelijk
de Ware gezindheid van de matrozen bleek. Toen deze zich
in de loop van het jaar herhaalden, kondigde de Nationale
Vergadering op 1 Maart 1797 scherpe' maatregelen teqen
deze Oranjeqezinde uitbarstingen af.
Er was slechts een Iichtpunt: de bemanning mocht Oranje

gezind zijn, pro-Enqels was zij stellig niet, de Janmaats had
den nog steeds een traditionele afkeer van de Britse rivaal.

Ret grote overwicht van de Engelse vloot in de Noordzee
baarde eveneens grote zorgen. Niet slechts bij de Neder
landers, maar ook bij de Fransen en de met hen verbonden
Spanjaarden.
De Fransen droomden van een landing in Enqeland, Op

het vasteland hadden zij de Britten verjaagd en waren hun
legers oppermachtig gebleken. Maar hierdoor was Enge1and
wel geslagen, maar niet verslagen. Zo men echter een leger
op .Engelse bodem kon brengen, dan was de kans groot dat
ook de hardnekkigste van aIle Franse tegenstanders het hoofd
zOU moeten buiqen. .
Een invasie in Engeland te orqaniseren, was echter qeen

eenvoudige opgave. Ret Kanaal en de Noordzee werden
-scherp door Engelse eskaders bewaakt en de Franse vloot
was, evenaIs de Bataafse, te zwak om deze blokkade te
kunnen breken.
Maar d~ Enge1se defensie had een zwakke stee, en deze

zwakke stee was lerland! Sinds de dagen van Cromwell
en Willem III, haatten de Ieren hun Enge1se meesters - en
niet ten onrechte - met een vreselijke haat en tijdens hun
vele opstanden tegen de Britten waren de Ieren bereid ge~
bleken iedere boridqenoot welkom te heten, indien deze hen
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wilde helpen om de gehafe Enqelsman van hun eiland te
verdrijven.

Teen in 1793 de oorloq tussen Frankrijk en Groot
Brittannie uitbarstte, aarzelden de overwegend katholieke
Ierse rebellen dan cok niet steun te zoeken bij de Fransen,
hoezeer zi) dez¢n ook als koningsmoordenaars en vervolgers
van- de Kerk mbchten verfoeien,

In Februari 1796 kwam uit Amerika, waarheen hij na een
opstand in Ierland gevlucht was, in Frankrijk de .Ierse vrij
heidsstnjder Theobald Wolfe Tone aan .. Hij was de ,Ieider"
van een groep jonqe republikeinen, waartoe zowel katholieke
als protestantse Ieren behoorden.
Deze Tone trachtte de Franse regering warm te maken

voor .een landing in Ierland en garandeerdein dit geval
belangrijke steun van de eilandbewoners zelf.

Op 17 Februari weerTone door te drlnqen tot de Jii'ranse
minister van Buitenlandse Zaken Delacroix, die. weldra vo.or
het plan gewonnen scheen en de .Ier o.m e , 10 Iiniesehepen
toezeqde.
Vanaf dit ogenblik speelde de Franse regering min of meer

dubhe! spel. Enerzijds: verzekerde zij de Bataafse regedng
dat, indien deze. met 3 millioen gulden voor de dag kwarn,
een Frans eskader zou uitlopen om Lucas te steunen in zijn
pogingen de Kaapkolonie te heroveren, anderzijds begon zij
voorbereidingen te treffen tot een landing in Ierland, zonder
de Bataafse regering hiervan op de hoogte te stellen,

Toen zij op 26 Maart 1 millioen gulden aan de Franse
regering overmaakte, die hestemd waren voor de uitrusting
van het Franse smaldeel dat Lucas zou moeten steunen, ge
bruikten de Fransen dit geld doodleuk voor de uitrusting
van hun expeditie naar Ierland. Men had immers drie rnilli
oen, niet een millioen gevraagd!
Natuurlijk. bled Den Haag tenslotte niet geheel onkundiq

van de Franse machinaties. Op 4 April waarschuwden de
Bataa£se gezanten te Parijs, Blauw en Meyer, hun regering
dat de Fransen er de voorkeur aan dreigden te geven een
landing in Ierland te Iorceren en de uitzending vim het
eskader, besternd om Lucas hulp .te verlenen, op de lange
haan schoven:

Nu was Leiden in last! Kreeg het zwakke eskader van
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Lucas, dat reeds bij de Canarische eilanden was aangeland,
geen Franse hulp, waarop de bevelhebber rekende, dan
kon het wel eens slecht met dit smaldeel aflopen.

Twee weken na het ontvangen van het de missive werd
De Winter tot Commissaris te Parijs benoernd en hem werd
opgedragen de Franse regering tot andere gedachten te
brengen.

Ogenschijnlijk had hij succes. Tussen hem en de Franse
minister van Marine kwam een accoord tot stand, waarbij
de Bataafse regering zich verbond om nog 2 millioen gulden
op tafel te leggen en de Franse regering beloofde het hulp
eskader eind Juni of begin [uli uit te laten lopen. Dit zou
dan Lucas nog net op tijd kunnen bereiken, indien deze ten
minste begreep dat hij niet op eigen houtje de Kaap kon
veroveren.

Toen echter de Bataafse Republiek met grote moeite, want
onze financiele toestand was bijzonder slecht, inderdaad
belanqrijke sommen naar Parijs had gezonden, schoven de
Fransen opnieuw de uitzending van het hulpeskader op de
lange baan. ,
Het Directcire was, dankzij de activiteit van de Ierse

rebellen, geheel gewonnen voor een onderneming naar Ier
land en kwam op de 19 Juni 1796 met het volgende plan
voor de dag: alvorens naar de Kaap te vertrekken, zou het
Franse hulpeskader eerst 5000 man troepen in IerIand aan
wal zetten, een tweede expeditie zou eveneens een landing
in Ierland doen en tenslotte zou een derde contingent troepen
in Engeland zelf landen om daar een quertlla-oorloq te voe
ren. De laatste operatic zou gedekt moeten worden door de
Bataafse vloot!
Bij het oceaanleger en op de vloot te Brest ving nu een

koortsachtige bedrijvigheid aan. De Bataafse gezanten wreven
zich in de handen van plezier, Truguet bracht hen wel op de
hoogte met de plannen tegen Ierland, waarbij immers de
Bataafse vloot zou worden ingeschakeld, maar repte geen
woord over het besluit ook het Franse hulpeskader, besternd
voor de Kaap, een rol in dit Ierse plan te doen spelen. Hij
liet de Bataafse gezanten in de waan dat, indien nu maar
het laatste van de toegezegde millioentjes op tafel kwam, dit
eskader spoedig zou uitvaren,
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In de tweede helft van [uli werd dit millioen werkelijk aan
de Fransen betaald, maar maand na maand verstreek, doch
het door de bondgenoot beloofde smaldeel voer niet ltit. 'Deze
zette alles op de Ierse kaart, maar ook zij zou geen trod
blijken te zijn!

Op 8 November 1796 vernam het Comitte tot de zaken
van 'de Marine, uit een Enqelse courant nota bene" de jobs
tijding dat Lucas zich op 17 Augustus in de Saldanha baai
had overgegeven. Hoe goed de Engelsen op de hoogte waren
met hetgeen zich achter de schermen had afgespeeld, bleek'
wel uit de slotzin van het relaas over de overgave in de
Morning Post: "Het Hollandse eskader was in de verwach
ting, door een Franse vloot versterkt te zullen worden, denke
lijk de admiraal Richery".

De Bataafse Republiek had een vloot verspeeld en was
drie millioen gulden kwijt, waarmee de Franse "bondgenbot"
mooi weer speeldel

Enftn, die Franse bondgenoot ging het oak niet voor de
wind. Door allerlei oorzaken moest het Directoire de tocht
naar Ierland voortdurend uitstellen. Een belangrijke rol
speelde daarbij de miserabele conditie waarin de Franse vloot
verkeerde.

Eerst in December 1796 werd een poging gewaagd om in
Ierland een Ieger aan wal te zetten. De voorgenomen landing
bi] Bantry Bay mislukte echter door stormweer en weinig
doortastendheid van de Franse generaal Grouchy.

Maar, hoewel het een mislukking was geworden, had dit
avontuur toch bewezen dat een landing in. Ierland onder
gunstige omstandigheden en onder dekking van e'en behoor-
lijke vloot, zeker kans had om te slagen. .

Aanvankelijk scheen het Directoire echter genoeg te heb
ben van alle Ierse plannen; generaal Heche, die het landinqs
leger had moeten aanvoeren, werd overqeplaatst naar het
Sarnbre- en Meuse leger. Een grote tegenslag was ook dat
de vloot van de Spaanse bondgenoot OJ) 14 Februari bij
Kaap Sf. Vincent totaal door de Engelsen verslagen werd.
Maar Truguet, die zijn hart aan een Ierse landing verpand

had, liet zich niet ontmoedigen en kwam reeds op 22 Maart
met een nieuw plan, dat zowaar genade yond bij het Direc
toire: twintig Franse en evenveel Spaanse linieschepen zou-
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den met 50.000 man Franse troepen aan boord uit Brest naar
Ierland varen, en eenilandinq op de .Zuidkust van dit eiland
doorvcerenr: zestien Bataafse Hnieschepen zouden. tegelijker
iijd 15.000 Franse soldaten op de Noordkust van Ierland aan
wal zetten. Op 4 April 1797 werd de Bataafse regering
verzothf,haar g6edketlring aan de plannen te hechten.
De yoorstellen van de Franse regering werden in ons land
met gemengdE': gevoe1ens ontvangen. Men was hier de kwestie
van het Franse hulpeskader en de geroofde 3 millioen gulden
stellig lliet verqeten. Ook doorkruisten deze voorstellen eigen
plannen: het Committe tot de zaken van de Marine had zich
immers c. voorqesteld in 't- voorjaar opnieuw een eskader naar
de iWest te zenden. teneinde dat van Braak af te .lossen.
Men voelde er weinig voor dit bij uitstek 'Nederlandse belang
zonder rneer te laten sohieten al kon niet ontkend worden dat,
indien de landing in Ierland een succes mocht blijken te zijn,
de kans groot was dat Engeland door de knieen ging en dan
waren alle ' problemen firiaal opgelost ..
. 'Maar teqen de opzet van het plan zelf had men ook bezwa
ren! De rol die men de Nederlanders in de gehele expeditie
had' toebedacht, achtte men in strijd met onze nationale
waardigheid. Hoewel wij die troepen wel mochten betalen,
zouden. de 15.000 man Fransen, die door de Bataafse vloot
naar Ierland overqebracht moesten worden. onder bevel van
een Franse generaal (Hoche ) komen te staan. Wat verbeeld
den die Fransen zieh weI? Kon een Bataafse vloot niet met
Bataafse troepen, geIeid door een Bataafse generaal uitvaren?
Waren -Nederlanders soms mindel' dapper dan Fransen, was
een:..Nederlandse generaal als .Daendels bijvoorbeeld, minder
bekwaam dan Hoche?

En daarbij kwam noq ' iets! Iii Den Haag had een soort
paleisrev6Iutie"bij de. defensie plaats gevonden. Hierdoor was
de' invloed van het Committe tot de zaken van de' Marine
sterk verminderd en. een Oorlogsraad. .waartn de leden van
<Ie Commissie van Buitenlandse Zaken sterk domineerde,
had haar taak grotendee1s overqenomen. Deze .Ieden van de
Commissie voelden veel voor het uitzenden van een sterk
eskader, met Franse steun, naar Oost-Indie. Dan zou men
tech' nag profijt hebben van de aan Frankrijk overqemaakte
drie millioen gulden en wie weet.of deze vloot er niet in kon
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slagen op de heenreis en passant admiraal Elphinqstone, de
overwinnaar van de Saldanha-baai, te verslaan, die met een
groot convooi de terugreis naar Engeland aanvaard had.

In deae geest schreef men aan Parijs. Toen het antwoord
uitbleef, besloot men daar over al deze· zaken en ook andere
geschilpunten, eens te gaan praten en in Mei 1797 reisden
lQaendels en De Winter naar Frankrijk,

Daar wachtte de heren een grote ontgoocheling. De sterke
Franse -vloot die .een landing in Ierland moest ondernemen,
bestond slechts 9P papier. Meyer, onze gezant, had een ver
trouwd persoon naar de oorlogshavens Brest, Lorient· .en
Rochefort gezonden om eens poolshoogte te nemen en het
rapport dat deze spion uitbracht, was zeer in mineur gehou~
den: in Ieite lag de Franse vloot onttakeld en in zeer slechte
conditie in deze havens. Van uitvaren zou de .eerste maanden
nog geen sprake kunnen zijn.
Veel bereikten De Winter en Daendels in de Franse

hoofdstad dan ook niet en de concessies die het Directoire
ten slotte deed, werden slechts na langdurige en moeizame
onderhandelingen verkreqen. Bitter schreven onze afgevflar~
digden naar Den Haag: ,,\Vij hebben veel hardnekkigheid,
eigenlie£de, eigenwijsheid en een groot mistrouwen quasi om
trent onze militaire macht, zo te water al te Iande gevondep".
En om nog iets te bereiken, rnoest men verscheidene Franse
staatslieden eenvoudig ornkopen: wegens het gebrui~ van
"geheime middelen" werd De Winter en Daendels ruim
r. 9000 uitbetaald.
Teen De Winter en Daendels teruqkeerden, moesten zij de

Bataafse regering mededelen dat niet alleen de operatie naar
Ierland, maar ook het zenden van een eskader naar Oost
Indie voor lange tijd uitgesteld zou moeten worden.
Wel bleken de Fransen bereid te zijn, hun eis dar de

Bataafse vloot een Frans landingsleger aan boord zou moeten
nemen. te laten vallen: de schepen zouden Bataafse troepen
aan boord mogen nemen. Alleen indien hun aantal niet
voldoende zou blijken te zijn, kon dit landingsleger met een
Frans contingent worden aangevuld. Belanqnijk was stellig
ook de Franse toezegging dat, indien de Frans-Spaanse
vloot.in Juli noq niet gereed mocht zijn,' de Bataafse vloot op
eigen gelegenheid een landing in Ierland zou moqen for-
ceren. 223



Zo op 't eerste gezicht lijkt deze laatste Franse toezegging
een geste zonder meer, waarvan reeds van te voren vaststond
dat de Bataafse Republiek deze niet au serieux zou nernen.
Wat zou onze vloot immers, zonder steun van Frankrijk en
Spanje, tegen de overmachtige Enqelse marine kunnen
ondernemen?
Maar in Den Haag nam men deze toezegging wel degelijk

ernstig op. Onmiddellijk na de teruqkeer van Daendels en
De Winter beqon men hier voorbereidselen te treHen om
- al dan niet met Frans-Spaanse steun - een expeditie naar
Ierland uit te rusten.
Welke motieven had men in ons land om zich, eventueel

zonder steun der bondgenoten, te wagen aan een dergelijke,
ogenschijnlijk doldrieste onderneming en nog te geloven
aan een goede afloop ook?
Natuurlijk speelde hierbij het sentiment een belanqrijke

ro1. De Bataafse Republiek leed aan een groot minderwaar
digheidscomplex. Zovele··vernederingen had zij de laatste
jaren moeten ondergaan, zo smadelijk oordeelde men in het
buitenland over de gevechtswaarde van ons leger en onze
vloot, dat wij er eenvoudig naar snakten ons geschokte
prestige door middel van een schitterend wapenfeit, 't liefst
een aequivalent van de beroemde tocht naar Chattam, te
herstellen,
Maar er waren ook minder irrieele motieven. Ook nuchtere

lieden meenden dat een dergelijke expeditie succes kon
hebben. In Maart 1797 namelijk was een grote muiterij op
de Engelse vloot uitgebroken die in de volgende maand
dergelijke vormen aannam dat practisch de gehele Engelse
vloot er door verlamd werd.
De blokkade van onze kust hield op te bestaan en teen

eind Mei vice-admiraal Adam Duncan, aan wien de taak
opgedragen was de Bataafse vloot, geconcentreerd bij Den
Helder, te observeren, de haven van Yarmouth binnenviel
om te ravitailleren, droste bijna de gehele bemanning van
zijn schepen, zodat hij aanvankelijk met slechts twee linie
schepen kon uitvaren om opnieuw de bewaking van de
Nederlandse vloot op zich te nemen, Hadden Bataven,
Fransen en Spanjaarden toen kunnen toeslaan, EnqelandsIot
ware wellicht beslist geweest.

224



Maar in het voorjaar van 1797 was er nog geen sprake
van toeslaan. De Franse vloot lag nog steeds onttakeld in
haar havens, de Spaanse had zich nog niet hersteld van de
schadehij Kaap St. Vincent opgelopen. En aan de Bataafse
vloot werd nog altijd hard gewerkt.

Op 1 Maart 1797 was admiraal Reyntjes, hij afwezigheid
van De Winter, met alle beschikbare schepen uit Nieuwe
Diep gelopen en had, zonder contact met de vijand te krijgen,
wet en te bewerkstelligen dat een aantal oorlogsschepen die
op de Maas lagen, verenigd konden worden met de Texelse -
hoofdmacht. Een aardig succes! Vanaf 2 Maart was dus
praktisch de gehele Bataafse oorIogsvloot bij Den Helder
geconcentreel'd.
Vanaf dat ogenhlik werd met man en macht gewerkt aan
het bijeenhrengen van een expeditieleger en een transport
vloot. Zonder moeilijkheden ging dit zeker niet: in de eerste
plaats kampte de regering met geldgehrek, verder bra ken er
herhaaldeliik relletjes uit onder de troepen die naar Den
Helder werden gedirigeerd om gestationneerd te worden op
de transportschepen.· Vcrscheidene grote oorlogsschepen
vertoonden grote gebreken.

Het eigenlijke doel van de tocht werd streng geheim ge~
houden, slechts enkele ingewijden, als Ieden van de Oorloqs
raad, waren daarvan op de hoogte gesteld. Om de grote
oorlogsvoorbereidingen te verklaren, strooide men het gerucht
uit dat het uitlopen van een eskader, bestemd voor de West,
spoedig verwacht kon worden. Maar natuurlijk begreep iedere
insider dat voor dit laatste doel geen transportvloot, bestemd
om 15.000 man troepen over te brengen, in gereedheid ge~
bracht behoe£de te worden. Weldra gonsde de Republiek van
geruchten over een grote onderneming tegen Engeland, die
door de Bataafse Republiek, in samenwerking met Fransen
en Spanjaarden, op touw werd gezet. Het fijne van de zaak
werd echter niet bekend, zelfs de buitenlandse diplomaten
en de vele Engelse geheime agenten in de Repuhliek konden
slechts gissen.

Zo schreef op 8 [uni 1797 de Pruisische gezant Bielfeld
aan zijn koning: "Depuis le retour des sieurs Daendels et de
Winter de Paris, le bruit d'une descente combinee de Fran
cais et Hollandais en Angleterre a pris plein consistance".
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Maar, voegde hij er aan toe: "Pourtant les grands hasards de
I'entreprise annoncee par tous ces preparatifs font encore
toujours regarder ceux-ci comme de simples demonstrations
calculees peut-etre pour regler Ies neqociaticns pacifiques avec
I'Anqleterre. (In deze tijd namelijk hadden er weer eens
vredesonderhandelinqen tussen Fransen en EngeIsen plaats.)

De bankier Robert Barclay die nauwe betrekkingen had
met het handelshuis James Crawfurd te Rotterdam, hield, met
andere geheime Engelse agenten, zijn regering nauwkeurig
op de hoogte met de Bataafse oorlog.srustingen. Ook hij
nam deze echter niet te tragisch op en was er van overtuigd
dat zij voornamelijk bedoeld waren om de Enqelse regering,
die nog steeds te Parijs over vrede onderhandelde, onder
druk te zetten ..

Maar zowel Barclay als BieIfeId vergisten zich, het was de
Bataafse regering weI deqelijk ernst om een landing in Enqe
land .te beproeven, ook toen in [uni 1797 steeds duidelijker
bleek dat noch op Franse, noch op Spaanse hulp te rekenen
viel.

Theobald Wolfe Tone, de vurige voorstander van een
landing in Ierland, verplaatste zijn activiteit naar de Bataafse
Republiek en reisde naar Nederland.

Op 28 Juni 1797 vond in Den Haag een ontmoetinq plaats
tussen de Franse generaal Heche, de man die in geval van
een gecombineerde aanval het bevel over de landingstroepen
zou voeren, Daendels, De Winter, de leden van de Oorloqs
raad en de Ierse vrijheidsstrijders Tone en Lewines.

AIle hoop, dat Frankrijk de Ierse expeditie zou steunen,
werd hier de bodem ingeslagen. Heche deelde mede dat de
Franse vloot te Brest op zijn vroegst over twee maanden
gereed zou kunnen zijn. Mocht de Bataafse vloot toch op
eiqe houtje een actie willen ondernemen, dan was hij bereid
af te zien van het bevel over het transportleger en dit aan
Daendels te gunnen~ Oak de eis dat eventueel 5000 Franse
grenadiers aan boord genomen zouden moeten worden, verviel.
Vanaf dat moment stond vast dat, indien de Ierse onder

neminq in de zomer van 1797 mocht doorgaan, dit een zuiver
Nederlandse onderneming zou zijn: het landingsleger zou
door een Nederlandse generaal, de vloot door een Neder
Iandse admiraal worden aanqevoerd,



Daf Hache de enorme risico's die de Hollanders vanaf dit
oqenblik op zich namen, niet onderschatte en eveneens zeer
goed aanvoelde waarom men deze hier durfde te aanvaarden.
blijkt uit, een uitlating die hij volgens Tone tegen de Ieren
deed. De Franse generaal ZoUgezegd hebben van de Neder
landers: they are like a man, stripped to his breeches, who
has .one shilling left, which he throwns in the lottery in the
hope oLbeing enabled to buy a coat". En met deze .opmer
king ..was de situatie inderdaad raak getekend.

Op 1 [ult 1797 begon de inscheping van de Bataafse .leqer
macht op de transportschepen. Aan board werden gebracht
15000 man, bestaande uit 19 bataljons infanterie, 3 bataljons
jagers, 2 compaqnies rijdende artillerie, 4 regimenten caval
lerie en een divisie ingenieurs en ponteniers. Paarden werden
niet meegenomen, men rekende er op die in Ierland te kunnen
vorderen. Wel nam men 40.000 extra geweren aan board am
deze - na de landing - aan de Ierse bevolking uit te reiken.
Midden [uli was de inschepinq voltooid. Een qeduchte zee
macht, bestaande uit bijna 80 oorloqsbodems en transport
schepen lag op de rede van Texel gereed am de sprong naar
Ierland te wagen.

Hoe de geschiedenis verder verliep, kunnen we het beste
aan de hand van Tone's dagboek vertellen. Op 8 [uli bracht
deze een bezoek aan de vloot en werd door Daendels en De
Winter aan boord van het vlaqqeschip van de laatste, "De
Vrijheid", ontvangen. Tone is buitenqewoon over de Neder
landse opperbevelhebber te sprekcn: "there is a frankness
and candour in theyr manner, which ishighly interesting",
noteert hij. Oak over de Bataafse vloot laat hij zich gunstig
uit.. Dc·Vrijheid vindtTone zelfs een pracht schipl
.Aangezien besloten was dat Tone zelf de expeditie naar

Ierland zou mee maken, teneinde onmiddellijk na de landing
contact met zijn landqenoten op te nemen, bleef hij aan board
van De Vrijheid, vurig verlanqend naar het ogenblik dat de
vloot zee zou kiezen.

Maar zover was het nog niet! Zoals reeds gezegd werd,
wisten de Enqelsen heel goed dat er iets broeide en de eerder
genoemde Barclay hield hen uitmuntend op de hoogte over
het' doen .en .laten in Den Helder. un een brief, ged~teerd
20 Md aan de Engelse minister Canning, blijkt, dat hij zijn
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informaties direct van de admiral en Reyntjes en Story kreeg,
zonder dat we hierhij aan verraad moeten denken. Toen hij
zich in Engeland beyond, liet hij zich voorlichten door de
Deense gezant in Den Haag, baron Schubart. Ook de avon
turier Jan Munniks verschafte de Britten waardevolle inlich~
tingen.
Vice-admiraal Duncan werd dan ook opgedragen de rede

van Texel scherp te bewaken en als een jachthond lag de
Engelsman voor onze kust. In Mei was hij, zoals we reeds
zagen, genoodzaakt zijn post voor een korte tijd te verlaten,
teneinde in Yarmouth te ravitailleren en reparaties te doen
verrichten. De grote muiterij op de Enqelse vloot maakte dat
hij met slechts twee linieschepen weer kon uitvaren. Toch
aarzelde Duncan geen ogenblik zijn plicht te doen en eind
Mei lag de Engelsman opnieuw voor de Nederlandse kust,
waar hij De Winter, door bedrieqelijke seinen, in de waan
trachtte te brengen dat hij wederom met zijn gehele vloot
voorgaats lag.

Maar nog maakte de Bataafse vloot geen aanstalten om
uit te varen, eerst op 15 [uli immers was de inscheping
van de transporttroepen voltooid. En toen was de grote
muiterij op de Engelse vloot al praktisch de kop ingedrukt!
Duncan ontving dan ook voortdurend versterking; op 18 Juli
schatte men van Nederlandse zijde dat ongeveer 12 Engelse
linieschepen voor Den Helder lagen. Een macht, die De
Winter nog geen schrik inboezemde, de Bataafse vloot was
aanzienlijk sterker,

Nadat aIle voorbereidingen voltooid waren, snakte De
Winter er naar om uit te lopen en eventueel slag te leveren;
aan persoonlijke moed ontbrak het de admiraal stellig niet.

Maar in die dagen had men nog met andere factoren
rekening te houden en een van die factoren was het weer.
Na de inscheping waaide de wind dag in dag uit uit de
verkeerde hoek en deze voortdurende westenwind maakte het
uitzeilen van de grote oorslogsschepen onmogelijk! Week na
week verstreek in Juli, elke dag werd op het draaien van de
wind gewacht, maar elke morgen bracht een nieuwe teleur
stelling. En het kwalijke was dat Duncan's vloot voortdurend
versterkinq ontving. Het leek of er een doem op de expeditie
rustte. De temperamentvolle Tone wond zich al onmiddellijk
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over deze tegenslag op en schreef reeds op 18 [uli in zijn
dagboek: "The wind is as foul as possible this morning, it
cannot be worse! Hell! Hell! Hell! Allah! Allah! Allah! I am
in a most devouring rage!".

Maar noch het dreigen met de hel, noch het aanroepen
van, Allah door een protestantse Ier, konden de windgoden
vermurwen. Bewegenloos, terwijl de ene kostbare dag na de
andere verstreek, lag in de Julimaand de Bataafse vloot op
de rede van Texel gekluisterd. .Ook Augustus bracht in deze
situatie geen veranderinq. En de Engelse vloot werd sterker
en sterker .
In het begin van deze maand brengen twee Ierse patriotten,

Lowry en Tennant, een bezoek aan de vloot. Opwekkend
nieuws hebben zij niet: de leren beginnen de meed te ver
liezen en de Engelsen zouden niet minder dan 80.000 man
op het groene eiland gestationneerd hebben.
Toen Tone een maand aan board van De Vrijheid geweest

was, en tegenwind nog steeds het uitzeilen belette, geloofde
hij in zijn hart al niet meer aan een triomfale terugkeer naar
zijn gelie£d Ierland. En oak De Winter en Daendels be
gonnen de hoop op te geven.
Reeds in het begin van Augustus opperde Daendels het

plan, om, bij gunstige wind, niet naar Ierland te varen, maar
in Engeland zel£,bij Yarmouth te landen. Tone geeft de voor
keur aan Harwich of zo moqelijk, een plaats nog dichter bij
Londen gdegen. Het Bataafse leger zou onmiddellijk na de
landing op moeten rukken naar Londen en dreigen deze stad
aan vier hoeken in de brand te steken, indien ze zich niet
onmiddellijk overgaf...... Daarna piekert Daendels over een
landing in Schotland om van daar uit naar Ierland over te
steken. Het zijn allemaal fantasterijen waarmede men tracht
de meed erin te houden.
Op 12 Augustus deelde De Winter Tone in het diepste

qeheim mede dat hij een memorandum voor zijn regering had
opqesteld, waarin hij haar het precaire van de gehele situatie
uiteenzette. De Engelse vloot was nu superieur aan de
Bataafs,e; de levensmiddelen, bestemd voor de troepen aan
boord, waren bijna opgeteerd. Daarom had hij Den Haag
voorqesteld de expeditie voorlopig op te geven 'en aIle troepen,
met uitzondering van een paar duizend man, te ontschepen,
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Deze 'laatsten wilde hij aan board van een aantal freqat- en
transportschepen brengen. Mocht de wind nog draaien en de
aandacht en waakzaamheid van de vijand verslappen, dan
kon men nog altijd trachten met een lichte fIottilje naar
Ierland te zeilen.

Maar Daendels voelt niets voor dit plan en houdt vast aan
een landing in Engeland of Schotland. Tussen de beide aan
voerders ontstaat een minder prettige verhouding.

Op 21 Augustus gaat Tone in Den Haag praten. Daendels
weet hem daar te vertellen dat De Winters plan verworpen
is en hij, Daendels, heeft nu voorqesteld bij de eerste gunstige
wind alsnog uit te varen, Duncan te bevechten en mocht deze
verslagen worden, onmiddellijk door te zeilen naar Schotland.
Daar zou men trachten Edinburgh te bezetten en vandaar
doorstoten naar Glasgow. Met schepen die op de Glyde buit
gemaakt konden worden, zou dan een overtocht naar Ierland
mogelijk moeten zijn, Het plan was nu in studie bij de
regering en men hoopte de goedkeuring van de Fransen te
verwerven,

Toen Tone in Den Helder teruqkeerde, beschikte Duncan
naar schatting over 21 linieschepen en was dus veel sterker
dan zijn teqenstander. AI mocht de wind draaien, de gehele
onderneming was tach tot mislukken .gedoemd.

Begin September vertrok Tone naar Wetzlar, waar gene~
ral Hoche zijn hoofdkwartier had. Hij had instructies van
Daendels 'meeqekreqen om de Fransman warm te maken voor
het Schotse plan. Mocht Hoche accepteren en 15000 man
ter beschikking stellen, dan was Daendels bereid zijn com
mando op te geven en te dienen onder Heche of een andere
Franse generaaI. Leek Heche het Schotse plan uitvoerbaar,
dan moest de generaal zorgen dat het Directoire pressie op
de Bataafse regering uitoefende, opdat ook Den Haag er
mee Instemde;
Tone trof Hoche in Wetzlar ernstig ziek aan. WeI beloofde

de generaal het plan van Daendels te bestuderen, maar hier
Van kwam niets omdat hij reeds op de 19 September over
leed, volgens geruchten vergiftigd.

Tone verlegde toen zijn activiteit weer naar Parijs en con
Fereerde hier druk met leden van het Directoir en hoge mill-
tairen. .
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Door de vrede van Campo Formic was in Frankrijk de
strijd tegen Engeland Weer op de voorgrond gekomen en de
ler vond dan ook een aandachtig gehoor. Maar midden in
zijn onderhandelingen met de Franse autoriteiten, kwam het
schoklcende nieuws dat de Bataafse vloot op 11 October bij
Kamperduin ..een grote nederlaag tegen de Engelsen had
geleden.
Tone was er vollcomen van onderste boven en noemde het

een direct verraad dat de Bataafse regering zo laat in het
filar haar vloo't nog had laten uitzeilen. Hij suggereerde zelfs:
"that the fleet was sold to Pitt" en zo dachten er volgens
hem ook Barras, Pleville Ie Peley en zelfs de Bataafse gezant
Meyer over. .

De slag bij Kempetduin,

Wat had zich ondertussen - na Tone's vertrek - in de
Bataafse Republielc afgespeeld? Noch het voorstel van De
Win fer om op kleine schaal zonder linieschepen, een landing
in lerland te beproeven, noch het plan van Daendels om in
Schotland te opereren, hadden genade gevonden in de ogen
van de Commissie van Buitenlandse Zaken. Dit lichaam vaar
digde dim ook op ·9 September orders uit, de troepen te ont
schepen en de transportschepen af te danken. Het verstan
digste wat men onder de gegeven omstandigheden kon doen.
.Maar de teleurstelling over deze gang van zaken was zeer

groo( Van het geweldige project dat millioenen versIonden
had en waarmede de Bataafse Republiek gehoopt had met
een klap haar zo gedaald prestige te herstellen, was niets,
maar dan ook werkelijk niets terecht gekomen. Erger nog,
het. mislukken van dit plan wekte de schijn alsof alles maar
op grootspraak berust had en nooit serieus was bedoeld.
Den Haaq vreesde - en niet ten onrechte - dat de Bataafse
Republiek zich belachelijk had gemaakt. Daarom leefde in
regeringskringen dan ook sterk het gevoel dat men toch iets
moest doen, wilde de Republiek haar gezicht bij vriend
en vijand niet geheel verliezen. Op de voorgrond kwam
nu het .plan om een eskader naar de West te sturen en de
vloot dit eskader tegen het winterseizoen te doen begeleiden
om de Noord, weer op de voorgrond. Haastiq begon men een
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aantal schepen, bestemd voor deze expeditie, van het nodige
te voorzien en de orders aan De Winter am bij gunstige
wind uit te varen en eventueel slag met de vijand te leveren,
werden dan ook niet ingetrokken. Op een der transport
sehepen brak een eompleet oproer onder de soldaten uit.: die
er niets voor voelden naar de West gezonden te worden.
De Winter en Daendels wilden de aanstokers onmiddellijk
doodschieten, maar de Commissie van Buitenlandse Zaken
deinsde voor dergelijke krasse maatregelen. terug. WeI
werden de belhamels in heehtenis genomen en voor een
krijgsraad gebraeht, hetgeen voldoende was om de tueht te
herstellen.
Op 22 September draaide eindelijk de wind naar het Noord
oosten. Admiraal De Winter kwam nu in grote verleqen
heid. Volgens de strikte bevelen van de Commissie van
Buitenlandse Zaken moest hij uitvaren. De opperbevel
hebber voelde hier eehter weinig voor. Een superieure vijan
delijke vloot kruiste immers voor Texel, terwijl zijn eigen
maeht duehtig verzwakt was door het uitvallen van een der
zwaarste sehepen De Staten-Generaal, dat dusdanige gebreken
vertoonde dat het in die toestand onmogelijk kon uitvaren.
En ongetwijfeld vroeg De Winter zich ook at welk nut het
nog kon hebben het bestaan van de Bataafse vloot op het
spel te zetten, nu de expeditie naar Ierland definitief van de
baan was en het eskader voor de West bestemd, nog niet
gereed was.

Tereeht durfde hij de verantwoordelijkheid dan ook niet
alleen te dragen en daarom belegde hij op die 22ste September
1797 een krijgsraad aan boord van De Vrijheid, AIle daar
aanwezige hoofdofficieren adviseerden om niet uit te varen
en De Winter bled, ondanks de gunstige wind, voor anker
liggen.
Zijn besluit liet hij onmiddelIijk aan het Comite van Marine

en de Commissie van Buitenlandse Zaken weten. Toen vier
dagen daarna de wind wederom uit de goede richtinq waaide,
volhardde De Winter in zijn op de 22ste September genomen
beslissing.
Aanvankelijk reageerden de heren in Den Haag niet en

toonden noeh hun goedkeuring noeh hun afkeuring over het
gedrag van hun admiraal. Groot was diens verrassing dan ook
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toen op 5 October een renbode aan boord van De Vrijheid
verscheen welke een uitdrukkelijk bevel van het Committe
van Marine aan De Winter overbracht om met de eerste
gunstige wind met's lands vloot zee te kiezen, zelfs al zou
De Staten-Generaal niet in staat zijn mee te gaan. De instruc
tie luidde: de vereniging te bewerkstelliqen met de oorloqs
schepen Kortenaer en SCipio die op de Maas, of betel' gezegd
in het Haringvliet lagen en zich verder te houden aan de
artikel 9, 10 en 11 del' instructies die hem op 10 Juli 1797'
waren gegeven: d.w.z. slag te leveren met de vijandelijke vloot
indien hij deze mocht ontmoeten, tenzij de overrnacht van
deze vloot te groot mocht blijken te zijn.
De Winter begreep dat hij slechts te gehoorzamen had,

maar hij deed het met grote tegenzin, hetgeen pleit voor zijn
gezond verstand. Aangezien de wind op die 5de October te
zuidelijk was om uit te zeilen, benutte hij dit oponthoud om
- eveneens door middel van een renbode - zowel het
Committe van Marine als de Commissie van Buitenlandse
Zaken te wijzen op de grote ernst van hun besluit.
Vermoedelijk heeft het antwoord van het Comite van

Marine, waarin trouwens het bevel tot uitlopen herhaald
werd, De Winter niet meer bereikt. Op de dag namelijk dat
de Commissie van Buitenlandse Zaken het Committe van
Marine machtigde De Winter te antwoorden, op 7 October;
lichtte De Winter het anker en bracht zijn vloot in zee.

Daar wachtte hem een grote verrassing: er was geen
vijandelijke vloot! Enige dagen te voren was admiraal Duncan
met zijn observatie-eskader naar Engeland gevaren, teneinde
in de haven van Yarmouth hoogst noodzakelijke reparaties
aan zijn schepen te doen verrichten.

Onmiddellijk rijst de vraag: wist men in Den Haag van
het vertrek van de Engelse vloot? Onmoqelijk is dit stellig
niet, ook wij hadden onze geheime agenten!
Indien we deze vraag bevestigend zouden kunnen beant

woorden, zouden we wellicht ook een verklaring hebben voor
het in wezen onzinnige bevel aan De Winter om uit te
lopeno Met de wetenschap dat de Engelse vloot voor
reparatiedoeleinden te Yarmouth lag en daar vermoedelijk
enige weken zou blijven liggen, waren er maar zeer weinig
risico's aan het uitzeilen van de Bataafse vloot verbonden.
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Men kon een verelllgmg met de oorlogsschepen in het
Haringvliet bewerkstelligen, een tijdje zeehouden en daarna
triomfantelijk in de haven van Den Helder terugkeren met de
tijding, dat de zee, dankzij het optreden van de Bataafse vloot
open was en de EngeIse vloot zich kennelijk niet had durven
te vertonen. Dan zou de Republiek, na alle ondervonden
tegenslagen, toch haar gezicht gered hebben.
Helaas is het bewijs dat men in Den Haag van het vertrek der
Engelse vloot geweten heeft, niet te leveren. Zo men het wist
- en het komt mij zeer waarschijnlijk voor - dan was het
in ieder geval hoogst onbehoorlijk dat men De Winter er
geen kennis van gaL Nu bled hij volkomen in het ongewisse
waar deze zich bevond, toen hij aanvankelijk, na het uitlopen,
geen tegenstander ontmoette. De onzekerheid over het verblijf
van de Enge1se vloot, heeft zijn doen en laten in de komende
dagen in hoge mate bemvloed,

In. volle zee gekomen, stuurde De Winter onmiddelijk een
adviesjacht naar kapitein Van Grootenraay, de bevelhebber
van de Kortenaer, met schriftelijk bevel om zich bij zijn vloot
te voegen en zeilde daarna met zijn schepen in de richting
van de Maasmond. Toen hij daar in de vroege morgen van
de 8ste October aankwam, ontdekte hij aan de horizon 6 sche
pen; het bleek weldra een vijandelijk eskader te zijn dat de
toegang tot de Maasmond bewaakte. Deels door storm, deels
door de aanwezigheid van deze Enge1se schepen, hadden de
Kortenaer en de Scipio niet kunnen uitlopen en van een ver
eniging met de vloot van De Winter kwam dan ook niets.
De Winter zag zich nu voor een zeer moeilijke situatie

geplaatst. Aan de ene kant was het ongetwijfeld verleidelijk
met de hole vloot een aanval op het vijandelijke eskader te
ondernemen dat slechts uit 2 linieschepen, 3 fregatten en een
kotter bestond. Maar hierin zat een groot risico: daartoe zou
hij zijn schepen moeten verspreiden, hetgeen noodlottig
kon worden indien de Enqelse oorlogsvloot onder Duncan
plotselinq mocht komen opdagen. En het had er aIle schijn
van dat deze in de buurt was, immers toen de Bataafse vloot
in het zicht kwam, zonderde een der vijandelijke schepen zich
onmiddellijk af en koerste om de noordwest, waaruit de
Nederlandse admiraal opmaakte dat dat schip de kennelijk
in de buurt zijnde Enge1se vloot ging waarschuwen.
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Van een directe, grootscheepse aanval op het Enge1se
eskader zag De Winter onder deze omstandigheden dan ook
at, wel gaf hij bevel, eerst aan de beste zeilers, daarna aan
de gehe1e vloot om jacht op de vijandelijke schepen te maken,
zonder zich daarbij echter te zeer te verspreiden. Deze poging
had geen succes, de Engeise schepen ontweken het gevecht
en waren, daar zij beter bezeild dan de Nederlandse waren,
onbereikbaar! Op veilige afstand blijvend, bleven zij de
bewegingen van de Bataafse vloot observeren,

Ook de n~cht liet De Winter ongebruikt verlopen: toen
de volgende daq, de 9de October aanbrak, zag hij hoe een
der EngeIse schepen, die gedurig 2 a 3 mijlen te loevert van
zijn vloot gelegen had, om de West weqzeilde. Hieruit con
cludeerde de admiraal dat de Engelse vloot met ongeduld
werd verwacht en weer durfde hij geen maatregelen te nemen
om met het Engelse eskader af te rekenen.
Teen echter de dag daarop, de 10 de October, nog geen

Engelse vloot in het zicht was, hoewel De Winter reeds
vroeg in de morgen zijn schepen in slagorde had opgeste1d,
en verscheidene manoeuvres deed verrichten, begon meer
en meer het idee bij hem op te komen dat de vijandelijke
vloot wel eens in een der Engelse havens kon liggen en de
kans dus schoon was om het EngeIse eskader te vernietigen.

In de namiddag kreeg Schout bij nacht Reyntjes het bevel
met zijn linieschepen en 4 andere goede zeilers voor de daqe
raad van de 11e October bovenwinds van de vijandelijke
schepen te komen, waarna de ondergang van het zwakke
smaldeeI van de vijand welhaast zeker zou zijn.

Maar kort nadat hij dit bevel gegeven had; ontving De
Winter bericht van een visser, dat deze 's morgens in het
N.N ..W 16 mijlen van Texel, de Engelse vloot gezien had
die volgens hem uit 19 schepen bestond waaronder 15 drie
masters.
Terecht trok De Winter, nu de Engelse vloot op komst

was, onmiddellijk zijn bevel aan Reyntjes in en in de daarop
volgende nacht zeilden de Nederlandse schepen in 3 kolorn
men langs de kust van het vaderland in de richting van
Texel. .De Winter was vast besloten, indien hij de vijand
mocht ontmoeten, slag te leveren en zo dit niet het geval
mocht zijn, terug te keren naar de rede van Texel, aangezien
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een verder verblijf in de buurt van de Maasmonding zlnloos
was: de Kortenaer en de Scipio konden toch niet meer, gezien
de waterstand, uitlopen.

De Cerberus en de Delft werden in de vroege morgen van
de l lde October er op uitgestuurd om twee koopvaarders te
praaien, teneinde nadere gegevens betreffende de vijandelijke
vloot te krijgen, die ongetwijfeld reeds in de buurt moest zijn.
En inderdaad, Duncan was op komst!

Toen de Engelse admiraal zijn observatiepost verliet bij
Den Helder, had hij een reeks van maatregelen getroffen om
de reparaties en ravitaillering in de thuishaven zo snel .moqe
lijk te doen verlopen, opdat hij zo spoedig moqelijk wederom
de wacht bij Den Helder zou kunnen betrekken, Toen de
kotter The Rose hem in Yarmouth het bericht bracht dat de
Bataafse vloot in zee was, kon Duncan, die zijn schip niet
verla ten had, praktisch onmiddellijk uitlopen.

Kort na dit uitlopen praaide hem het schip Active, die het
bericht doorgaf dat de Bataafse vloot alweer op de terugweg
was en Duncan dus speed moest betrachten, wilde hij De
Winter beletten terug te keren naar de rede van Texel. De
Engelse admiraal stuurde dan ook eerst .reqelrecht naar T'exel
en voer van daar uit Zuidwaarts om de Bataafse vloot op
te vangen.

Op de 11de October, teqen een uur of neqen. kregen de
beide oorlogsvloten ter hoogte van het dorpje Kamperduin
elkaar in 't zicht. een slag was onverrnijdelijk.

De sterkte van beide machten ontliep elkaar niet veel. De
Winter beschikte over 16 lmieschepen en een tiental fregatten
en brikken, Duncan kon eveneens 16 zware schepen in het
vuur brengen met een 7 tal kleinere schepen. De bemanning
van de Enqelse vloot was wat groter, ook beschikte deze
over wat meer kanonnen. Op papier kon men echter niet
zeggen dat Duncan over een superieure vloot beschikte.
Op papier! De praktijk. zou leren dat Enqelse schepen heel
wat beter bezeilbaar waren dan de Nederlandse en de be
manning veel beter geoefend.
Toeri de Enge1se vloot tel' hoogte van Kamperduin in het

zicht. kwam, stelde De Winter zijn schepen in slagorde op
en deed ze daartoe een lange Iinie vormen, over stuurboord
met de bakboordhalzen achter elkaar. Zaak was natuurlijk
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om de ruirnte tussen de schepen zo gering mogelijk te houden.
Vlot verliep het vorrnen van deze linie niet, de vice-admiraal
BIoys van Treslong kwam met zijn schip Brutus in het cen
trum terecht, terwijl het de bedoeling van De Winter was
geweest dat dit schip in de voorhoede plaats zou nemen. Daar
moest dus ijlings een ander schip naar toe gedirigeerd worden
en de Delft, een der schepen die er op uitgestuurd was om
koopvaarders te praaien, kon maar op 't laatste moment haar
plaats in de achterhoede innemen.
Ook in het centrum waren moeilijkheden; het linieschip

Wassenaer, ken, wegens onqemanierdheid van het schip, de
hem aangewezen plaats niet bereiken, waardoor De Winter
genoodzaakt was aan vice-admiraal Story opdracht te geven
met zijn schip De Staten-Generaal vlak achter De Vrijheid
plaats te nemen, daardoor twee admiraalsschepen vlak naast
elkaar kwamen te liggen.
Achter deze keten van schepen stelden zich de Ireqatten

en repetiteurs op. Toen de vijand omstreeks half een in de
middag op een halve mijl genaderd was, waren de manoeuvres
voltooid, maar moest De Winter constateren, dat zijn slaq
orde gebreken vertoonde: in het centrum was de afstand
tussen De Staten Generaal en de Wassenaer te groot, terwijl
in de achterhoede de Haarlem en Jupiter niet genoeg aan
gesloten hadden.
Stelde De Winter zich dus geheeI op het defensief in,

Duncan prepareerde zich op een offensie£ tegen de Bataafse
vloot. In schijnbare verwarring kwam de Enqelse vloot, met
de wind in de zeilen uit het Noorden aanjagen. Maar op
% mijl van onze vloot gekomen, gaf de Engelse bevelhebber
het commando de zeilen te reven en liet hij zijn min of meer
verspreide schepen, versterkt met het eskader dat De Winter
voortdurend geschaduwd had, bijdraaien. Maar, indien De
Winter nu op een orthodox zeegevecht gerekehd had, waarin
ook Duncan een lange linie zou vormen, vergistte hij zich
deerlljk. De Engelse admiraal, voortreHelijk strateeg en man
met bravoure, had reeds enige tijd de twee zwakke plekken
in de Bataafse linie gesignaleerd en besloot een poging te
wagen om de linie van de Nederlanders te doorbreken, een
gewaag,de onderneminq, zeker niet zonder grote risico's als ze
mislukte, maar reeds door de Engelse admiraals Rodney en
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Jervis met succes in de strijd tussen de Fransen en Britten
in praktijk gebracht.

Om ongeveer half een stortte de Engelse vice-admiraal
Sir Richard Onslow zich met zijn schip The Monarch, ge~
volgd door de overige schepen van zijn divisie, op de achter
hoede van de Bataafse vloot en wist tussen de Haarlem en
de Jupiter door te breken. Nauwelijks was deze stout
moedige manoeuvre met succes bekroond of The Venerable,
met Duncan aan boord, eveneens door zijn divisie gevolgd,
tastte de voorhoede en een deel van het centrum van
de Bataafse vloot aan, Heftig vurend zag The Venerable
kans zich een weg te banen tussen de Wassenaer en De
Staten Generaal: de Bataafse linie was op twee plaatsen
door de Engelsen doorboord! Hiermede was in Ieite reeds
over het lot van onze vloot beslist! Maar het meet gezegd
worden, ondanks de uiterst hachelijke positie waarin de
Bataafse zeemacht zich reeds na een kwartier strijden bevond,
ontstond er geen paniek. Officieren en bemanning van de
Nederlandse vloot span den zich tot het uiterste in om de
dreigende catastrophe af te wenden. Slechts een schip, De
Batavier, gecommandeerd door kapitein-luitenant Souter, ging
er onmiddellijk na deze gebeurtenissen van door.

Ook De Winter verloor geen ogenblik zijn koelbloedigheid
en beet duchtig van zich af, toen eerst het Engelse schip
The Ardent en daarna ook The Venerable De Vrijheid
attaqueerden. Hij slaagde er zelfs in The Venerable dusdanig
te beschadigen dat Duncan tot tweemaal toe om hulp moest
seinen.
Maar al deze dapperheid baatte weinig, toen het ene schip

na het andere van de Bataafse vloot reddeloos geschoten
werd.

Om drie uur 's middags was de achterhoede van de
Nederlanders vernietigd en hadden zich de Haarlem, Jupiter,
Alkmaar, Wassenaar en de Delft moeten overgeven. In de
voorhoede dreef de Hercules branderid rond, een gevaar
opleverend voor vriend en vijand en streden de Gelijkheid
en de Admiraal Tjerk Hiddes de Vries zonder enige hoop
tegen een grote vijandelijke overmacht.

In het centrum hield feitelijk alleen De Vrijheid stand; de
Wassenaer was veroverd en de overige schepen werden
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zo door de Enge1sen op hun huid gezeten, dat zij uit de
linie moesten wijken. Voor het grootste deel verzame1den
zij zich rondom De Staten Generaal, die beneden de
wind aan lij was geraakt, zodat het geen deel meer aan
het gevecht had kunnen nemen. Aangezien pogingen om
De, Vrijheid te hulp te komen, bij voorbaat gedoemd schenen
om te mislukken, besloot Story het restant van de Neder
landse vloot te trachten in veiligheid te brengen. Inderdaad
slaagde hij er in 4 linieschepen, 4 fregatten en 2 brikken
naar Den Helder te loodsen. Op de rede van Texel vond hij
nog de Cerberus en de Mars, die eveneens de dans ontsnapt
waren. De Brutus, met de gewonde schout bij nacht Bloys
van Treslong aan boord, ontkwam met twee brikken even
eens; deze schepen liepen de haven van Hellevoetsluis binnen.

De ondergang van De V rijheid.

Toen de Engelse schepen met de meeste tegenstanders
had den afgerekend, begon de generale aanval op De Vrijheid.
We zagen reeds hoe dit schip zich kranig tegen The Ardent
en The Venerable geweerd had. Nu werd het echter door
twee nieuwe tegenstanders bespronqen, namelijk door The
Triumph en The Powerfull, zodat het schip tussen 4 vijanden
bekneld raakte. Ontzettend waren de verwoestingen die het
vuur van deze bodem aanrichtte; tot zelfs het stuurrad werd
weggeschoten.

Het aantal doden en gewonden op De Vrijheid steeg voort
durend: Van Rossum, de vlaqkapitein, werd dodelijk ge~
troffen. Maar ondanks de enorme overmacht. weerde De
Winter zich meesterlijk. De leiding over de slag zelf had hij
echter totaal verloren; door de geweldige kruitdamp miste hij
elk overzicht en seinvlaggetjes werden onder de handen der
matrozen weggeschoten.
Wanhopig trachtte De Winter nog zijn schip te redden.

Men wist De Vrijheid weer enigszins bestuurbaar te maken
en daarna gaf De Winter last tussen de tegenstanders door
te zeilen, teneinde contakt met de vluchtende' restanten van
zijn vloot te krijgen. Een ogenblik heeft het er inderdaad de
schijn van of deze manoeuvre zal slagen. De Winter bevrijdt
zich van de drie Engelse schepen, waarmee hij slaags is en
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tracht aan te sluiten bij de vluchtende Mars. Maar deze
poging mislukt en dan nadert zijn noodlot. Om kwart voor
drie valt het Engelse schip The Director De V rijheid aan
en geeft het Nederlandse admiraalsschip eerst aan bak
boord de volle laag. De gevolgen zijn verschrikkelijk; de
Iokke- en grote masten storten omlaag. Een nieuwe laag van
The Director, nu aan stuurboord en ook de bezaanmast valt.
De Vrijheid is een hulpeloos wrak, een geblakerde romp,
niets meer!
Ondanks het moordend VUUI: van de hem nu aan alle kanten

omringende tegenstanders, wilde ook nu De Winter nog van
geen overgave weten. Hij blijft terugschieten en de laatste
Bataafse vlag wordt aan een stok omhoog gehesen. Nadat
deze prompt weggeschoten wordt, wordt ze .vervanqen door
de blauwe admiraalsvlag; deze verdwijnt door een kogel met
stok en al in zee.

Dan komt het moment dat De Vrijheid het vuren niet
meer beantwoorden kan, daar aIle stukken geschut onklaar
zijn geworden. De vijand heeft vrij spel. Van het Engelse
schip Montague wordt in goed Nederlands geroepen "of De
Vrijheid zich heeft overgegeven". Hora Siccama, die de dode
lijk gewonde vlagkapitein Van Rossum vervangt, geeft nog
een neutraal antwoord, maar om kwart over drie begrijpt
De Winter dat voortzetting van de strijd voImaakt zinIoos
zou zijn. Na een kort onderhoud met Van Rossum, gaat hij
naar zijn kajuit om zijn belangrijkste papieren overboord te
zetten. Mogen we De Jonge geloven, dan zou hij hier op het
punt gestaan hebben zich een kogel door het hoofd te jagen,
maar na enkele ogenblikken verschijnt hij weer aan boord van
het dek van De V rijheid. Daar wordt hij reeds opgewacht
door een luitenant van het Engelse schip The Circe, dat
langszij was gekomen. Deze heeft bevel om De Winter naar
het vlaggeschip van Duncan, The Venerable te brengen.
Bij het gaan in de sloep van The Circe, stapte de admiraal
mis; sommige schrijvers hebben hierin - waarschijnlijk ten
onrechte - een nieuwe poging tot zelfmoord gezien.
Duncan ontving zijn verslagen maar dappere tegenstander

waardig. Toen De Winter aan boord van The Venerable
kwam, stond de equipage met ongedekt hoofd aangetreden
en de Engelse admiraal was de eerste om de Nederlander
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de hand te drukken. De sabel, die De Winter hem, als bewijs
van overgave, overhandigde, gaf de Brit onmiddellijk terug.

Duncan kon zich de luxe permitteren om edelmoedig te zijn.
Voor het eerst in de geschiedenis voerde de Engelse vloot
een Nederlandse opperbevelhebber aIs gevangene mee naar
huis, met het schip vanwaar deze de slag geIeid had. En
nimmer was de vloot van "the Dutchies" zo deerlijk ver
slagen! Van de 16 Bataafse linieschepen hadden zich 9 aan
de vijand overgegeven; het .aantal dod en en gekwetsten
aan Nederlaridse kant bedroeq ongeveer 1200 man. De
Engelsen verloren geen enkel schip!
In de Bataafse Republiek was de teleurstelling over de

afloop van deze strijd natuurlijk groot. Aanvankelijk trachtte
de regering de waarheid nog te verbloemen, maar spoediq
was men volledig op de hoogte met de ramp, die ons land
getroffen had. De Bataaf was zijn laatste stuiver nu inder
daad kwiit, het lot in de grote loterij was een niet gebleken en
de Nederlander stond "stripped to his breeches", te kijk voor
geheel Europa. Dit erbarmelijke toneeI vertoonde slechts een
wat meer opwekkend beeld: .niernand kon ontkennen dat de
Nederlanders dapper gevochten hadden, ook de Engelsen
prezen de moed van De Winter en de zijnen.
Aan die dapperheid klampte men zich in ons land dan

ook maar vast. Toegegeven, we hadden een zware nederlaag
geleden, maar de Bataven hadden toch maar als leeuwen
gevochten. En al was er dan geen glorieuze overwinning te
vieren, wat feestgedruis vanwege die betoonde dapperheid
mocht toch wel worden gehool1d.
Tijdens zijn gevangenschap te Londen - waar de Enqelsen

trouwens alles deden om hem het leven zo dragelijk mogelijk
te maken - had De Winter spoedig bericht gekregen dat de
toestand van zijn vrouw, die reeds ziek was toen hij uitzeilde,
zeer bedenkelijk was geworden. Kort na zijn gevangenneming
richtte hij dan ook een verzoek tot de Engelse regering, om
naar zijn vaderland te mogen terugkeren. Eind November
lieten de Britten hem op erewoord gaan, dat wil zeggen,
juridisch bled hi) krijgsgevangene en moest beIoven zich in
Nederland te onthouden van elke daad welke vijandig geacht
kon zijn tegen EngeIand, totdat hij officieel uit zijn qevanqen
schap ontslagen zou zijn.
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Op 29 November Iandde De Winter in Den Helder en
reisde onmiddeIlijk door naar Amsterdam, waar zijn vrouw
stervende scheen te zijn 3).
Bij het bericht .van zijn aankomst staken onmiddeIlijk een

aantal vooraanstaande patriotten de hoofden bij elkaar om
de ongelukkige, maar zo dappere held te huldiqen. Onrnid
deIlijk moet hierbij gezegd worden dat De Winter van een
derqelijke huldiging niets heeft willen weten, maar hij heeft
er zich eenvoudig niet aan kunnen onttrekken nadat zijn
vrouw, tegen aIle verwachtingen in, weer wat opknapte.

Op 7 December werd hij door krijgsvolk en muziek van
zijn huis afgehaald, in optocht naar het Amsterdamse stad
huis geleid en daar plechtig door het stadsbestuur, een groot
aantal autoriteiten en genodigden ontvanqen. Op de Dam
bood men hem daarna een gouden degen aan, waarbij M. C.
van Hall een gloedvolle feestrede hield. 's Avonds was hij het
midde1punt tijdens een erevoorstelling in de Stadsschouw
burg, waarbij de dichter J. Brendis a Brandis een welkomst
groet uitsprak "met zang verlustigd en door fraai decoratief
en levende bee1den opqesierd". Het Ieest eindigde met een
matrozenballetl

Enkele dagen later werd De Winter een feestmaal in de
Garnalendoelen aangeboden. Wiiseliik namen de hiervoor
eveneens uitgenodigde leden van de Commissie van Buiten
landse Zaken en het Committe tot de zaken van de Marine
hieraan maar geen deel: De Winter zou immers nog voor een
krijgsraad moeten verschijnen om verantwoording van zijn
doen en laten tijdens de slag bij Kamperduin af te leggen.

Niet iedereen kon zich met deze feestvreugde vereniqen: in
die dagen werd te Amsterdam een venijnig spotvers verspreid
dat het veelzeggende opschrift droeg:

"Voor Nederland gelukkigste aller zeeslagen tussen
de Engelse admiraal Duncan en de zogenaamde
admiraal en Chef De Winter op 11 October"

Toen het gevaar voor zijn vrouw geheel geweken was,
vertrok De Winter op 20 December naar Den Haag, om zich

3) De Winter was gehuwd met Margaretha Pietronella Pieters
(Peterse}. Zij werd, bijna 37 jaar oud, op Februari 1799 in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam beqraven,
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voor een krijgsraad te verantwoorden. Tijdens dit proces
hield men zich angstvallig aan het voorschrift van de Natio
nale Vergadering alleen onderzoek in te stellen naar het
gedrag van de admiraaI en zijn onderbevelhebbers tijdens het
verblijf op .zee van de vloot. Angstvallig werd vermeden over
de .voorgeschiedenis te praten: het kardinale punt waarom
het bevel tot uitlopen gegeven was, bled dus buiten be
schouwing.
Deze krijgsraad sprak De Winter vrij van aIle schuld: hij

had zich nauwkeuriq aan zijn rnstructies gehouden, grove
beleidsfouten konden hem niet verweten worden en zijn dap
perheid tijdens de slag was boven alle lof verheven.
De zondebok van de slag bi] Kamperduin werd vice

admiraal Bloys van Treslong. Hieraan is De Winter mede
schuldig geweest. Kort na de zeeslag werd in een der Neder
landse bladen een artikel opqenomen, geschreven door een
krijgsgevangene in Engeland, waarin - naast een omstandig
relaas van de gebeurtenissen - Bloys van Treslong ervan
werd beschuldiqd de bevelen van De Winter tijdens het for
meren van de linie opzettelijk te hebben genegeerd en tevens
werd in het bewuste relaas deze officier verweten De Winter
tijdens deze slag onvoldoende steun te hebben verleend en
tenslotte hem in de nood in de steek gelaten te hebben. Later
bleek dat dit verhaal - en dus ook de daarin geuite beschul
digingen tegen Bloys van Treslong -, door De Winter zelf
geschreven was. Een daad, die de admiraal niet sierde. Deze
grieven behoorden in de krijgsraad behandeld te worden en
niet in de krant voordat er een proces plaats gevonden had.
Wij zullen het proces tegen Bloys van Treslong niet

behandelen en evenmin een oordeel over zijn gedrag tijdens
de slag uitspreken. Hij werd door de krijqsraad schuldig
bevonden en uit 's lands dienst ontslagen.

Zij, die vermoedelijk de ware schuldigen zijn geweest,
namelijk de leden van de Commissie van de Buitenlandsche
Zaken en het Committe van de Marine, die het heilloze bevel
tot uitlopen hadden gegeven, bleven echter buiten schot.
Over hun rol in deze affaire en over de verdere levensloop
van DeWinter hoop ik in een volgende almanak te vertellen,
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