
Het leven van vice-admiraal de Winter
na de slag bij Kamperduin

(vervolg op het artikel: Vice~Admiraal J. W. de Winter
en de slag bij Kamperduin, gepubliceerd in de

Kamper Almanak 1959-'60, bIz. 205-244)
door

C. N. Fehrmann.

Reeds v66r de slag bij Kamperduin kon men spreken van
een ernstige politieke crisis in de jonge Bataafse Republiek.
Op 8 augustus 1797verwierp het Nederlandse volk de grond~
wet die de Nationale Verga derinq, na langdurig geharrewar
tussen de Unitarissen en Federalisten, tenslotte had aanqe
nomen.
Op de Tweede Nationale Vergadering rustte nu de zware

taak een grondwet te ontwerpen die hopelijk de Bataven in
de toekomst wel zou kunnen behagen. Door de grote poli
tieke tegenstellingen in ons land zag het er echter niet naar
uit dat dit lichaam spoedig zou slagen, en van meet afaan
streefden de radicale leden feitelijk naar een staatsqreep, ten~
einde hun denkbeelden zonder verder veel gepraat te kunnen
verwezenlijken. Zij voelden zich sterk door de steun der
Fransen die langzamerhand ook schoon genoeg kregen van
de eindeloze debatten en wel eens wilden weten wat zij in
de toekomst precies aan hun bondgenoot zouden hebben.

Gelijk zoveel gewezen politieke ballingen, behoorde De
Winter tot de groep der radicalen in ons land. Reeds in de
dagen toen hij zich - zoals we weldra zullen zien - voor
de krijgsraad rnoest verantwoorden, werd hij dan ook door
een aantal kopstukken van de oppositie benaderd om zijn
medewerkinq aan een staatsgreep te verlenen. Men kon de
steun van de zo populaire adrniraal, die daarbij nog in
Amsterdam woonde, heel goed gebruiken. Uit een brief van
Wiselius aan Fijnje, gedateerd 13 januari 1798 blijkt, dat
De Winter aanvankelijk geaarzeld heeft deel uit te maken
van dit complot en wel, zoals Wiselius schrijft, omdat ..eeri
iegelijk denken zoude dat alle medewerkinq van zijn kant
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zoude worde aangezien voor pogingen om de verantwoorde
lijkheid (wat zijn beleid tijdens de slag bij Kamperduin be
treft) te ontvluchten 1) ". Maar tenslotte smaakten de samen
zweerders toclr de voldoening de admiraal aan hun zijde te
brengen. Zijn wrok tegen de Commissie van Buitenlandse
Zaken, die hem tegen zijn zin gedwongen had slag te leve
ren, speelde bij het nemen van zijn besluit stellig een grote
rol. Toen V reede en zijn vrienden dan ook op 22 januari
toesloegen en de Iederalisten uit de Nationale Vergadering
verwijderden, koriden zij op De Winter rekenen.
Onmiddellijk na deze gebeurtenissen zien we de ster van

de admiraal dan ook weer rijzen. Daar De Winter in Enge,
land beloofd had zich te onthouden van elk aandeel in de
strijd tegen Groot-Brrttannie zolang hij niet officieel uit
gewisseld was, kon men hem na zijn terugkeer in het vader
land niet als opperbevelhebber van de vloot handhaven.
Geheel werkeloos bleef hij echter niet; het werd niet in strijd
met zijn gegeven woord geacht, hem eerst te benoemen tot
commissaris over de Franse zeelieden in Hollandse dienst
en kort daarop tot inspecteur over de Maritieme Etablisse
menten.
Na de 22ste januari werd hij echter achter de schermen

eeri belangrijk figuur. De nieuwe machthebbers ontbonden
het Comite voor de marine en droegen het opperbestuur over
ons zeewezen op aan een zgn. Agent van Marine. Aan
vankelijk had men 'Wiselius op deze post gewenst. Toen
deze echter bedankte en men niet zo gauw een ander kon
vindcn, berichtte de Franse gezant Delacroix aan 'I'alleyrand
dat de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken voorlopig dit
ambt zou waarriemen, met het geheime bevel De Winter het
eigenlijke werk te laten doen! 2). De uiteindelijke benoeming
van Spoors tot Agent van Marine maakte tenslotte een einde
aan dit g-esolmet De Winters erewoord.
De goede verstandhouding tussen De Winter en de nieuwe

machthebbers in de Bataafse Republiek bleef niet lang ge
handhaafd. V reede en zijn vrienden maakten het weldra zc,
bont, dat in eigen kring verzet tegen hun maatregelen kwam.
Tot deze oppositie behoorden ook Daendels en De Winter.

1) R.G.P. 2 no. 569, biz. 587.
2) R.G.P. 2 no. 156, biz. 186 d.d. 15 febr. 1798.
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Een der hoofdfiguren van de staatsgreep van 22 januari,
Van Langen. heeft later beweerd. dat de breuk tussen
De Winter en het Wetgevend Lichaam voornamelijk te
wijten zou zijn geweest aan de hebzucht van de admiraal.
De Winter zou o.a. f 21.000 achterstallig tafelgeld hebben
geeist. een bedrag dat men niet wenste te betalen 3). Blauw
meende dat de breuk ontstond, doordat de leidende figuren
de admiraal vaak met minachting of met een misplaatste
familiariteit behandelden 4). Met Mendels ben ik van mening
dat wij dergelijke verwijten echter niet hoog moe ten aanslaan,
de breuk ontstond hoofdzakelijk door het zeer ongelukkige
beleid der radicalen, waardoor niet alleen De Winter. maar
ook Daendels en de Pranse generaal Joubert zich tegen hen
keerden 5). Uit een brief van een officier van Joubert, Pesche
loche genaamd. blijkt dat reeds in de tweede helft van mei
1798 Joubert met behulp van Daendels en De Winter. het
nieuwe bewind ten val wilden brengen 6) .

Op 12 juni 1798 sloegen de gematigde Unitarissen met
Franse hulp hun slag. Zij forceerden een tweede staatsgreep
die even onbloedig als de eerste verliep. Vreede c.s. werden
gevangen genomen en vervanqen door rustiger lieden. De
populariteit van De Winter in Amsterdam kwam de samen
zweerders uitstekend van pas; aan hem immers was het te
danken, dat de Amsterdamse radicalen niet in verzet kwamen,
toen hun Haagse vrienden in arrest gesteld werden. Joubert
kon dan ook aan het Franse Directoire schrijven: ..Je vous
rends compte. citoyens directeurs, que la tranquillite la plus
parfaite n'est troublee en Hollande que par l'enthousiasme
qu'y produit I'evenement du 12 juin. Des anarchistes exites
par l'ancien Directoire auraient voulu bouger a Amsterdam,
mais Ie seul presence de I'amiral De Winter a rendu leurs
efforts inutiles" 7) .
Hoewel Joubert de mannen van de staatsgreep volkomen

gedekt had, was het nieuwe Interrnediaire Bewind er toch
niet helernaal van overtuigd dat de Franse regering deze
gebeurtenissen geheel zonder rneer zou goedkeuren. Illinqs

3) R.G.P. 2 no. 574, biz. 607.
4) R.G.P. 2 no. 567, biz. 647.
5) S. Mendels: Herman Will em Daendels ('s Gravenhage I890), biz. 161.
6) R.G.P. 2 no. 189, biz. 231 d.d. 23 mei 1798.
7) R.G.P. 2 no. 199, biz. 241.

256



besIoot men dan ook twee vertrouwde personen naar Parijs
te sturen om het goed recht van de samenzweerders uiteen
te zetten en de Franse regering de verzekering te geven dat
de Bataafse RepubIiek een trouwe bondgenoot bleef. Deze
missie werd aan de advocaat Rutger Jan Schimmelpenninck
en aan De Winter opgedragen. Eerstgenoemde werd on
getwijfeld gekozen om zijn snuggerheid. de laatstgenoemde
om zijn populariteit bij de Fransen.

De zending van Schimmelpenninck en De Winter naar
Parijs werd een succes. Reeds op 28 juni treffen wij de beide
Bataafse afgevaardigden in Parijs aan, waar zij onmiddeIlijk
zeer welwillend ontvangen werden. - De onderhandelingen
met het Directoire werden voornamelijk door Schimmelpen
ninck gevoerd. De Winter hield zich op de achtergrond, zijn
positie van een op erewoord vrijgelaten krijgsgevangene was
te precair dan dat hij officieel een ,1'01 kon spelen bij de be
sprekingen tussen de Bataafse delegatie en minister Talley
rand. Officieus heette het zeIfs, dat hij alleen maar naar Parijs
was gekomen om zich een weinig te verstrooien S) .
Tijdens het eerste ontvangst door Talleyrand bleek reeds

dadelijk, dat de Franse regering volledig begrip had voor
de gebeurtenissen van 12 juni. De Pruisische gezant BieIfeld
meIdde dan ook op 28 juni aan zijn koning, dat de leiders
van de laatste revolutie zeer tevreden waren over "de berich
ten die zij uit Parijs van Schimmelpenninck en De Winter
ontvingen sa). De Franse regering wilde geen rechter zijn,
maar achtte toch de staatsgreep wijs en verstandig. Daar
over behoefde men zich dus in Den Haag geen zorgen meer
te maken. Veel stroever echter verliepen de onderhande
lingen over de kwestie der souvereinite.c over de haven van
Vlissingen.
Drie maanden later waren Schimmelpenninck en De Winter

weer teru-g in het vaderland en kon Comps aan Daendels
schrijven: "Je me saurais assez vous exprimer, mon cher
general, les regrets qui cause generalement ici le depart de
vos compatriottes (Schimmelpenninck en De Winter). II est
impossible d'avoir plus completement reussi. Leur conduite

8) R.C.P. 4 no. 406, biz. 452. Lestevenorr aan Valckenaer, d.d. 31 Juli
1798.

Sa) R.C.P. 3 no. 155, d.d. 28 [uni 1798.
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a preuve que la Ioyalite, la franchise et l'honneur suffisaient
dans ce pays pour faire triompher la verite " 9). Aan deze
laatste fraaie tirade zouden we willen toevoegen: althans
indien het in de Franse kraam te pas kwam.

Schimmelpenninck maakte zo'n uitstekende indruk op Tal
leyrand dat deze hem als Bataafs gezant te Parijs wenste,
waar onze advocaat aanvankelijk weinig voor voelde. Ten
slotte he eft hij deze post, mede op aandringen van De Winter,
toch geaccepteerd.

Toen De Winter weer in het vaderland was teruggekeerd,
bleef hij zich, noodqedwonqen, op de achtergrond houden.
Schout-bij-nacht Story, die zich in de slag bij Kamperduin
dapper had gedragen en beleidvol de restanten van de vloot
naar Den Helder had gedirigeerd, werd opperbevelhebber
der op de rede van Texel liggende oorlogsschepen.

Het moet gezegd worden, dat men. in ons land na de ramp
van Kamperduin op maritiem gebied niet bij de pakken was
gaan neerzitten. Ondanks hevig verzet van de landprovincies
had de N ationale Vergadering toch een voorstel aangenomen
om door middel van een algemene geldheffing aan mid del en
te komen om de vloot te herstellen. Dat de meeste Iedera
listen tegen dit novum waren, spreekt van zelf. De beschadiq
de schepen konden nu worden hersteld, nieuwe werden op
stapel gezet en andere afgebouwd. In het voorjaar van 1798
bezaten wij weer een enigszins bruikbare vloot.

Franse druk was trouwens niet vreemd aan dit snelle
herstel. Toen Frankrijk na de vrede van Campo Formic, de
handen op het vasteland van Europa had vrij gekregen,
besloot het Directoire opnieuw een poging te wagen om
zijn hardnekkigste tegenstander, Engeland, op de knieen te
krijgen.

Nog voor de slag bij Kamperduin plaats vond, had de
Franse regering de Bataafse regering het voorstel gedaan
om, sam en met Spanje, in her voorjaar van 1798 een landing
in Engeland te beproeven. De jonqe, zo succesvolle veldheer
Napoleon Bonaparte werd opgedragen een dergelijke aanval
op Engeland voor te bereiden. De uitrusting van onze sche
pen, bestemd voor deze expeditie, kostte ons tonnen: onder
meer moesten transportschepen gehuurd worden om 15.000

9) R.G.P. 4 no. 411, biz. 456 d.d. 3 Sept. 1798.
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Franse troepen naar Engeland over te brengen.
Weer was alles verspild geld! Napoleon zeilde met de

Franse Middellandse-Zec-vloot naar Egypte inplaats van
naar Engeland en verspeelde praktisch al zijn schepen bij
Aboukir.

In het najaar van 1798 leek het er een ogenblik op of we
toch nog in actie zouden komen. Nog altijd ageerde de Ierse
opstandeling Theobald Wolfe Tone in Parijs voor een Ian
ding in Ierland, waar in 1798 een grote opstand tegen de
Britten was uitgebroken. Inderdaad rustten de Fransen een
aantal kleine expedities naar het groene eiland uit. De eerste
mislukte geheel; bij de tweede werd het landingslegertje ver
slag en en Tone's broer gevangen genom en en opgehangen;
bij de derde expeditie, onder le.iding van admiraal Bompart,
was Tone zelf aanwezig. Ook deze liep slecht at de vloot
werd verslagen en Tone viel in handen van zijn aartsvijan
den, de Engelsen. Toen hem in de gevangenis duidelijk werd,
dat hij, evenals zijn broer, gehangen zou worden, pleegde
hij zelfmoord.
Tijdens deze derde expeditie in het begin van october 1798

verzocht de Franse minister van Marine, Bruix, onze.Agent
van Marine, Spoors, twee Bataafse fregatten met soldaten
en wapens naar Ierland te zenden. Spoors adviseerde de
regering dit verzoek in te willigen,.hoewel hij het -cen uiterst
riskante onderneming vond. Maar hij wilde dat de Bataafse
Republiek haar goede wil zou tonen. Op 23 october zeilden
de beide fregatten, de Furie en de Waakzaamheid, uit. Nau
welijks waren zij enige dagen op zee, of men ontving in ons
land het nieuws dat ook de laatste Franse expeditie naar
Ierland een volkomen mislukking was geworden. Onmiddel
lijk zond de Agent van Marine een neutraal vaartuig de
uitqelopen fregatschepen achterna met een bevel aan boord
om dadelijk terug te keren of een Noorse haven binnen te
lopenoMaar het was reeds te laat: een Engels schip, de
Sirius, onderschepte de beide Bataafse oorlogsbodems en
dwong beide tot een roemloze overgave.
Toen De Winter dit bericht ter ore kwam, was hij over

de onkunde en lafhartigheid der bevelhebbers van beide
fregatten zo verontwaardigd, dat hij aan de regering voor
stelde een wet te maken, volgens welke een ieder die een
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gewapend schip van de staat overgaf alvorens de middelen
van verdediging uitgeput waren, zonder pardon ter dood
gebracht kon worden 10). Hoezeer Den Haag ook de veront
waardiging van De Winter deelde, dit voorstel was de
heren toch te kras.

Ondanks deze mislukte expedities naar lerland bleef men
in Frankrijk spelen met het plan een landing in lerland te
forceren met behulp van de Bataafse en de Spaanse vloot.
Half october meldde Schimmelpenninck, nu gezant te Parijs,
dat er weer nieuwe voorstellen van Franse zijde op komst
waren en hij adviseerde daar op in te gaan.

Bijster enthousiast waren de Bataven stellig niet! Na de
mislukte expeditie van Lucas, welke ik reeds uitvoerig in een
vorig artikel besprak, was er nog steeds geen vloot naar
Indie gezeild, hoe dringend deze daar ook nodig was. Wij
snakten er naar onze eigen belangen eens te kunnen be
hartigen en niet voortdurend naar de Franse pijpen te hoe
ven dansen. Maar Parijs gaf ons duidelijk te verstaan niets
voor een expeditie naar Indie te veelen: onze vloot moest
ten gerieve van de machtiqe Franse bondgenoot intact in
het moederland blijven. Een mislukte tocht naar Ierland in
april 1799 bracht geen verandering in het Franse standpunt.
Inteqendeel, door de nederlaag bij Aboukir was de Franse
vloot zo verzwakt, dat de Bataafse vloot onontbeerlijk werd
geacht voor de verdediging van het continent· tegen de
Engelsen. De landing der Russen en Engelsen in augustus
1799 heeft bewezen dat het Franse standpunt niet onjuist
was. Maar veel plezier hebben zij toch niet van onze vloot
gehad, toen het er in noord Holland om ging spannen. N adat
de Bataafse troepen Den Helder hadden moeten ontruimen,
week Story met onze vloot naar de Vlieter, een nauw vaar
water, waar hij hoopte veilig te zijn voor een aanval van de
machtige Engelse vloot die de landingsoperaties gedekt had.
De toegang tot dit vaarwater werd onmiddellijk door de
Engelsen geblokkeerd. Maar tot een beslissende slag tussen
beide vijandelijke vlooteenheden kwam het niet. Bij het zien
van de Oranjevlaggen die van de Engelse schepen wapper
den en eveneens reeds zichtbaar waren op de torens der

1:0) [hr mr J. C. de Jange: Geschiedenisvan het Nederlandsche Zee-
wezen, deel V, blz 439, noot 2. .
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veroverde plaatsen op het vasteland, herhaalde zich de ge~
schiedenis van de Saldanhabaai: het scheepsvolk van de
Bataafse vloot sloeg aan het muiten, riep Oranje boven, ver
trapte de Bataafse vlag en mishandelde matrozen en offi
cieren die als patriotten bekend stonden. Story bleek niet
tegen deze situatie opgewassen en wist tenslotte niets beters
te doen dan de Bataafse vloot, zonder een schot gelost te
hebben, aan de Engelsen over te geven. Een krachtig beleid
is tijdens deze gebeurtenissen stellig niet door hem gevoerd
en men vraagt zich af hoe deze hele geschiedenis verlopen
zou zijn, indien De Winter het bevel over onze schepen
gevoerd zou hebben. Zeker zou hij alles in het werk hebben
gesteld om de muiterij te bedwingen en stellig ook zou hij
nimmer de vloot zonder slag of stoot aan de vijand hebben
overgegeven. Meer valt hie rover natuurlijk niet te zeggen.
Misschien was de Bataafse vloot onder zijn leiding roemvol
en niet, zoals nu, roemloos ten onder gegaan.

Toen de landing in het noordelijk deel van Holland toch
op een mislukking uitdraaide, mochten de Engelsen volgens
de wapenstilstandvoorwaarden de Bataafse vloot, buitqe
maakt bij Den Helder, toch meevoeren naar hun land. In feite
betekende dit de genadeslag voor onze marine, er restte nog
slechts wat klein materiaal.
Daar De Winter tijdens deze gebeurtenissen nog steeds

officieel krijgsgevangene was, nam hij niet actief deel aan
de oorlogshandelingen die zich trouwens na de capitulatie
van de vloot geheel op het vasteland van Holland afspeelden.
Maar geheel afzijdig hield hij zich toch niet! Hij achtte het
niet in strijd met zijn gegeven woord herhaalde malen als
adviseur op te treden van hen, die de Enqels-Russische aan
val trachtten te keren.
Toen de Enge1se admiraal Mitchell vanaf de Zuiderzee

Amsterdam bedreigde, zond Daendels Iuitenant-kolonel
Krayenhoff er naar toe om de hoofdstacl aan de zeezijde in
staat van verdediging te brengen. De Franse generaal Brune
twijfe1de een ogenblik aan de doeltreffendheid van de door
Krayenhoff genomen maatregelen, waarop het Llitvoerend
Bewind De Winter naar diens hoofdkwartier zond om hem
gerust te stellen 11). Kort daarop vergezelde de admiraal de

11) De [onqe, deel V, blz. 493.
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Franse schout-bii-nacht Castaigner op diens inspectietocht
naar Amsterdam. In overleg met De Winter en de Directeur
van Marine besloot deze, na de versterkingen te hebben
bezichtigd, een aantal mariniers en matrozen uit Hellevoets
sluis naar de hoofdstad te dirigeren, hetgeen nogal wat
strubbelingen veroorzaakte 12) .

Castaigner zelf zeilde met een aantal kanonneerboten de
Zuiderzee op en gedroeg zich alsof hij de opperbevelhebber
van de Bataafse vloot was, voor zover deze tenminste niet
in de handen van de vijand was gevallen. Voor De Winter
zal dit optreden van de Fransen een bittere pil geweest zijn!

Bij belangrijke besprekingen blijkt De Winter meestal aan
wezig geweest te zijn. Uit een brief van Brune aan Daende1s
blijkt, dat de Franse generaal ze1£s standjes aan generaal
Janssens in het bijzijn van de admiraal gaf 13).

De Engelsen hebben ongetwijfeld gehoopt, dat De Winter
zich tijdens de inval geheel neutraal zou houden en niet alleen
omdat hij dit feitelijk aan zijn gegeven erewoord verplicht
was. James Crawfurd schreef aan Lord Grenvill van Esme
nard (een Franse avonturier, die voor de Enge1sen spion
neerde) vernomen te hebben, dat Daende1s zo Frans- en
J;evolutionairgezind als maar mogelijk was en van hem dus
niets te verwachten was, maar dat De Winter walgde van
Frankrijk. Zo hij niet een uitgesproken vijand van het Huis
van Oranje was en niet het ongeluk had gehad met de
wapens in de hand in 1794 ons land te zijn binnengekomen,
dan zou hij een van de eersten zijn geweest om het wettige
gezag te herstellen. Maar nu voe1de hij er niets voor om
wegens hoogverraad gehangen te worden en dacht er sterk
over als een vergeten man in Demarary katoen te gaan
planten. Deze laatste uitlating nam Esmenard echter ze1£
reeds met een korreltje zout -- een dapper man als De
Winter, had volgens hem niets van een Cincinnatus 14).

Of het oordee1 van Esmenard over de ware gevoelens
van De Winter gehee1 juist is, betwijfel ik sterk. Misschien
heeft hij in deze tijd gewalgd van sommige Fransen, maar
stellig niet van Frankrijk als natie. En zijn vrees om bij een

~2) De [onqe, deel V, bIz. 494.
~3) R.G.P. 3 no. 55, blz. 69 d.d. 25 Aug. 1799.
14) R.G.P. 3, no. 384, bIz. 422. d.d. 1 Oct. 1799.
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eventueel herstel van de Oranjes opgehangen te worden, zal
ook wel niet zo groot geweest zijn; erg bloeddorstig was
men in ons land nooit geweest. Trouwens, hoevelen zouden
dan niet tot de strop veroordee1d moeten worden!
Mijns inziens werkte De Winter tijdens deze crisis nog steeds
uit overtuiging sam en met allen die de vijand uit Holland
wilden verjagen: Brune, Daende1s, Krayenhoff om maar
enkelen te noemen, en stellig niet uit vrees voor zijn eigen
hachje. Zijn naam is tijdens de krijgsoperaties tegen de
Engelsen en Russen dan ook noch bij de Fransen, noch bij
de Patriotten in opspraak gekomen. Integendeel, zowel Daen
dels als Brune schonken hem hun volle vertrouwen.

De inval der Enge1sen en Russen en hun uiteindelijke
nederlaag hebben voor De Winter persoonlijk be1angrijke ge
volgen gehad. Volgens artike1 IX van het capitulatieverdrag
herkreeg hij officieel zijn vrijheid en behoefde hij zich dus
niet meer als krijgsgevangene te beschouwen. Waarschijnlijk
werd hij uitgewisse1d tegen de gevangengenomen Russische
generaal Hermann. Zonder zijn geweten geweld aan te doen
ken hij nu weer in actieve zeedienst treden.
Hoewel de toenmalige Agent van Marine het waarschijn

lijk wel gewild heeft, bencemde de Bataafse regering De
Winter na de capitulatie van de Enge1sen en Russen toch
niet onmiddellijk tot opperbevelhebber van de vloot. Vele
vooraanstaande regeringspersonen in Den Haag liepen met
boter op hun hoofd, de Agent van Buitenlandse Zaken, Van
der Goes, had bijvoorbeeld tijdens de inval in het geheim met
de koning van Pruisen onderhande1d, teneinde deze te be
wegen voor een neutraal Nederland op te komen, waarin
het Huis van Oranje mogelijk weer een rol zou spelen.
Mannen als De Winter die onwanke1baar trouw aan Frank
rijk en aan de republikeinse ideeen waren gebleven, zag men
daarom niet graag op zeer belangrijke posten. Voorlopig
bled dus de"admiraal op non-actief.

In 1800 deden de machthebbers echter een beroep op De
Winter om tijdelijk Rutger Jan Schimmelpenninck als gezant
te Parijs te vervangen. Zoals te begrijpen was, had onze
ambassadeur het niet gemakke1ijk in de Franse hoofdstad.
Het was bijna onbegonnen werk voor Schimmelpenninck op
de bres te staan voor de belangen van de Bataafse Republiek
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en tevens de Franse bondgenoot te vriend te houden, die uit
sluitend het eigen belang voor liet gaan. En nadat wij twee
maal een vloot hadden verspeeld, was de stemming te Parijs
ten opzichte van de Bataafse Republiek wei zeer onvriendelijk
geworden. Ook was het in Frankrijk bekend geworden dat
de Nederlanders streefden naar een neutrale positie tussen
Frankrijk en Engeland en dat dit verlangen ook na de capitu
latie der Enge1sen gebleven was. Andere kwesties, zoals het
vraagstuk van de soevereiniteit over Vlissingen, die de Fran
sen in strijd met het Haags verdrag geheel voor zich opeisten,
vertroebelden nog meer de verhouding tussen beide landen.
In december 1799 kwam het zelfs tot een slaanderuzie tussen
Schimme1penninck en Talleyrand, toen de regering in Den
Haag zonder voorkennis van Parijs de Franse generaal als
opperbevelhebber van het Bataafse leger ontsloeg. Een po
ging van de Fransen om van het Bataafs Bewind een "onver~
wijld voorschot" van zes miljoen gulden te ontvangen, werd
afgewimpeld, toen Bonaparte niet bereid bleek te zijn .als
tegenprestatie afstand te doen van de eisen op Vlissingen en
evenmin de in Nederland gestationneerde troepen tot 25.000
man wilde verlagen.
Op 11 maart 1800 schreef de Waalse predikant Delprat in

zijn bekend [ournaal. dat Van der Goes Frankrijk veertig
miljoen francs had beloofd indien de Bataafse Republiek neu
traal zou mogen worden 15). Grasveld werd zelfs naar Parijs
gezonden om eens poolshoogte te nemen of dit voorstel kans
maakte om te worden aangenomen. Juist in deze tijd mislukte
een poging van de Eerste Consul om een lening van 12 mil
joen bij de rijke Amsterdamse kooplieden te plaatsen. Aan
de andere kant kreeg men in de Bataafse Republiek de be
wijzen in handen, dat De Semonville. de Franse gezant in
Den Haag, re1aties met de ex-stadhouder had aangeknoopt
over een rege1ing van diens bezittingen in Nederland en
Duitsland.
Het laatste restje vertrouwen tussen beide bondgenoten

dreigde verloren te gaan. Schimme1penninckbeheerste de situ
atie dan ook niet meer en raakte langzaam maar zeker over-

"5) Journal concernant les evenements politiques de notre patrie depuis
1798-1807, rediqe par Daniel Delprat (Bijdraqen en Mededeelingen Hist.
Genootsch. 13de deel) biz. 200.
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spannen. Geruchten dat Engeland en Frankriik naar een
accoord streefden, waarbij de Bataafse Republiek het kind van
de rekening zou worden, verergerden zijn nerveuze onzeker
heid. Het werd Den Haag duidelijk dat onze gezant - voor
lopig althans - weinig kon uitrichten en nu rijpte daar het
plan om eens iemand naar Parijs te sturen die weloverdaeht
Fransgezind was, maar toeh ook bereid was met moed en
hartstocht de Bataafse belangen te verdedigen. En wie was,
uitgaande van deze criteria, voor een dergelijke missie ge~
schikter dan De Winter?

Reeds op 24 juni schrijft Delprat dat het een openhaar
geheim is dat admiraal De Winter naar Parijs zal gaan om
Napoleon, die nu de almachtige man in Frankrijk is ge~
worden, aan het verstand te brengen, hoe wanhopig de situ
atie in de Bataafse Republiek is en dat sleehts een onmiddel
lijke neutraliteit het land nog kan redden 16).

Mocht Delprat menen, dat in de Bataafse Republiek de
meeste mensen van dit plan wisten, voor Sehimmelpenninck
was het een grote, en stellig niet aangename verrassing, to en
hij het nieuws nota bene uit de mond van Talleyrand moest
vernemen.

Nog voor zijn officiele benoeming zond De Winter op
15 juli Napoleon een uitvoerige brief, waarin hij de Eerste
Consul "avec toute la franchise de la loyalite d'un soldat"
zijn mening zei. De admiraal sehreef in deze brief dat zijn
verknoehtheid aan Frankrijk bekend en beproefd was, even
als zijn wens het Bataafse yolk te dienen. Daarom durfde
hij hem, Napoleon, ronduit te sehrijven dat zijn land, sinds de
vrede van Den Haag, in naam van Frankrijk getiranniseerd
was en eeonomisch gerulneerd werd.

Door het optreden van Franse generaals, officieren en
ambtenaren twijfelde de Bataafse republiek aan haar zelf
standigheid, Bijzonder onbillijk was de houding van Frank
rijk in de kwestie-Vlissinqen, nimmer had Nederland af
stand gedaan van de soevereiniteit over deze stad.
Met een hartstochtelijk beroep op Napoleon om in de toe

komst tegenover ons land een andere houding aan te nernen,
beeindigde De Winter zijn bittere aanklacht 17).

16) Delprat, bIz. 214.
17) R.G.P. 3 no. 122, bIz. 162.
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De Winter poseert in deze brief. vermoedelijk bewust, als
de zeeman die er geen doekjes om wil winden, en meende
waarschijnlijk - vrij naief -. dat zijn openhartigheid door
de militair Napoleon gewaardeerd zou worden en dus guns~
tiqe resultaten kon -afwerpen.

Er zijn inderdaad geen aanwijzingen. dat Bonaparte hem
deze brief heeft kwalijk genomen. maar van een koersver
andering der Franse politiek ten opzichte van ons land was
ook na dit schrijven natuurlijk geen sprake.

Toen De Winter tussen 29 augustus en 28 october Schim
melpenninck als gezant te Parijs verving. moest hij spoedig
ervaren dat een man als Talleyrand in het minst niet onder
de indruk kwam van De Winters rondborstige taal en in het
begin slechts kon meesmuilen over een dergelijke ondiploma
tieke openhartigheid van Schimmelpennincks plaatsvervanger.

De Winters zending werd dan ook een mislukking. de
admiraal viel in de Franse hoofdstad van de ene ergernis
in de andere. Hi] kreeg geen voet aan de grond en verknoeide
het helemaal bij Talleyrand, toen hij op zeemanswijze heftig
protesteerde tegen het Ieit, dat een N ederlands schip, komen~
de van Batavia met een waarde van drie miljoen gulden aan
boord, door een Franse kaper werd buitgemaakt onder het
voorwendsel, dat het vaartuig Engelse papieren of koop
waar aan boord zou hebben. Ondanks al zijn heftige ver
togen weigerden de Fransen schip en lading aan hun bond
genoot terug te geven en Talleyrand was pas bereid zijn
"goede diensten" in het conflict aan te bieden, nadat hij
van een lid der commissie van de Oost-Indische Zaken
een Ilinke som aan steekpenningen had ontvangen. Zodanig
gruwde De Winter to en van een man als 'I'alleyrand, dat
Delprat reeds op 22 september in zijn Journal kon schrijven:
"De Winter. ayant vu de pres le gouvernement francais
est deqoute de la France et de la revolution. 11 presse son
rappel" 18).

Eind october loste Schimmelpenninck. die in Den Haag ver
geefs een einde had trachten te maken aan de onzekere
politiek van de Bataafse Republiek. hem weer af en keerde
de admiraal, volkomen ontgoocheld. terug naar zijn vader
land. Ais diplomaat was hij geen succes geworden.

18) Delprat, blz. 222.
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Op 4 februari 1801 werd hij weer tot opperbevelhebber
van 's lands vloot benoemd en hees hij zijn vlag aan boord
van het linieschip De OldenbarneveId.

Het werd tijd dat wij weer een opperbevelhebber kregen.
Voor de zoveelste maal smeedden de Fransen in die tijd
plannen om EngeIand door een gemeenschappelijke vloot
actie afbreuk te doen. Ditmaal beraamden zij echter geen
landing. daarvoor waren de Franse en Bataafse vloten na
Aboukir en Den Helder veel te zwak. WeI was het ogenblik
gunstig om iets op maritiem gebied tegen de vijand te onder
nemen; door het sluiten van de vrede van Luneville op 9
februari 1801 was de oorlog op het vasteland in het voordeel
van Frankrijk qeeindiqd en stond Engeland opnieuw alleen,
De overeenkomst die de Franse admiraal Bruix, de Bataafse

Agent van Marine en De Winter op 11 februari tckenden,
had voor ons aantrekkelijke kanten. De Bataafse Republiek
verbond zich zes tot zeven linieschepen en een zelfde aantal
fregatten uit te rusten met 1800 man troepen aan boord.
Frankrijk beloofde negen linieschepen en een gelijk aantal
fregatten ter beschikking te stell en met 3600 man troepen
aan boord. Bij de Canarische eilanden zouden beide vloten
zich verenigen. tezamen naar de Kaap varen teneinde deze
Nederlandse kolonie te heroveren, waarna het Bataafse smal
deel door zou varen naar Indie. Een plan dus dat sterk her
innerde aan de zo roemloos geeindigde tocht van Lucas. met
dit verschil echter, dat de Fransen zich toen niet, en nu wei
gebonden hadden een eskader te leveren.

Het moet voor Den Haag een voldoening geweest zijn dat
Parijs nu eindelijk eens bereid bleek te zijn ook met onze
belangen rekening te houden. Maar met dat gevoel van vol
doening hebben wij het verder ook moeten doen, het plan
is nooit uitgevoerd! De Engelse vloot, die in deze jaren over
niet minder dan 120 linieschepen beschikte, verhinderde zo
wei het uitvaren van de Franse als van de Bataafse vloot.
En het geraakte geheeI van de baan toen Engeland na de
val van Pitt serieuze vredesvoorstellen aan Frankrijk deed
en de onderhandelingen hierover op 27 maart 1802 bekroond
werden met de vrede van Amiens.

Groot was de vreugde in ons land over het herstel van de
vrede, temeer daar de sombere verrnoedens, dat Frankrijk ons
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wel eens het gelag kon laten betalen, onqeqrond bleken te
zijn. Engeland erkende de Bataafse Republiek en gaf ons aIle
veroverde kolonien, met uitzondering van Ceylon en Dema
rary terug. De zee lag weer open, de handel kon zich her
stellen en contact met Iridie was weer mogelijk.

Nog v66r de vrede definitief gesloten was, hadden wij in
ons land weer eens een regeringsverandering beleefd: op
4 september 1801 kwam het gezag in de Bataafse Republiek
in handen van 12 personen, het zogenaamde Staatsbewind.
Deze staatsgreep, even onbloedig verlopen als zijn voorgan~
gers, betekende de definitieve nederlaag der radicale patri
otten. Van nu afaan werden wij weer geregeerd door mannen
van stand, notabelen en rijken, waaronder menig aanhanger
van het Huis van Oranje schuilde.

Het is waarschijnlijk dat De Winter aanvankelijk niet af
wijzend tegenover dit Staatsbewind heeft gestaan. dat de
Bataafse Republiek een stabielere regering beloofde te geven.
Gateau vermeldt zelfs dat hij een korte tijd nauwe relaties
onderhield met de 12 leden waaruit het bestond 19). Deze
liefde bekoelde echter snel, toen de nieuwe regering over
ging tot het "geoutreerd plaatsen van Oranjevrienden", zoals
de patriot De Mist eveneens tot zijn misnoegen moest con
stateren 20) •

De vrede van Amiens betekende voor De Winter tevens
het einde van zijn opperbevelhebberschap over de Bataafse
vloot. Op 22 maart werd hij als commandant ontslagen. Hier
uit mogen wij niet conc1uderen, dat hij in ongenade was ge
vallen; hem werd namelijk opgedragen voor vlagvertoon
met een eskader naar de Middellandse Zee te varen en het
hernieuwen van de verdragen met de Barbarijse Moqend
heden. Aangezien zijn afwezigheid van lange duur zou zijn,
moest hij zijn post als opperbevelhebber prijsgeven. De nood
zaak van dit ontslag komt mij tach enigszins twijfelachtiq j

voor en ik vraag mij dan ook at of er geen politieke machi
naties achter hebben gezeten. De Winter gold nog steeds
voor een Jacobijn en republikein.
De Winters vlagvertoon in de Middellandse Zee beant
woordde in het algemeen aan het beoogde doel. Na een be-

19) R.G.P. 11 no. 258, biz. 381.
20) R.G.P. 6 no. 359, bIz. 372.
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zoek aan de Dey van Algiers, dat niet zonder strubbelingen
verliep, aangezien deze vorst exhorbitant hoge bedragen in
ruil voor zijn vriendschap eiste, zcilde de admiraal naar Tr i
polis en Tunis. Een bezoek aan de keizer van Marokko ging
niet door; inplaats daarvan deed De Winter verscheidene
Franse en Spaanse havens aan om ten slotte de steven naar
Lissabon te wenden, teneinde van hieruit weer naar het
vaderland terug te keren.
Hoewel het voor de admiraal een grote voldoening geweest
meet zijn eindelijk weer eens een vloot te commanderen die
niet in een haven opgesloten lag. maar zich frank en vrij
in open zee kon bewegen, blijkt uit zijn correspondentie met
de patriot Wiselius, dat hij lang niet altijd tijdens deze reis
in een opgewekte stemming was.

W'iselius' klachten, dat er in her nieuwe bestuur zo weinig
echte patriotten zaten, werden door De Winter volkomen
onderschreven. Hij gaf toe dat dezen wel heel slecht beloond
werden en weinig te verwachten hadden van deze "federa..;
tieve, zeer nuissible aristocratic .21). Helaas, hij zag geen
enkele kans hierin verandering te brengen, want van de poli
tiek had hij schoon genoeg en zijn enige wens was een be
houden terugkomst in het vaderland. Een paar maanden
later schreef hij zelfs in een brief aan W'iselius: "Ik ben de
politick zo moede als gespogen spek" 22). Het gezantje~
spelen in Parijs lag hem kennelijk nog zwaar op de maag.

Wanneer hem geruchten bereiken dat het tussen Engeland
en Frankrijk alweer dreigt mis te gaan, laat hij zich zeer
pessimistisch over de toekomst van het vaderland uit en
schrijft aan Wiselius dat, zo er opnieuw een oorlog met Enqe
land mocht uitbreken, de Bataafse Republiek waarschijnlijk
al haar kolonien zou verliezen en dat de kans om ze ooit
weer terug te krijgen dan wel zeer gering zou zijn. Ons land
zou dan niet meer macht bezitten dan Hamburg of Genua,
hetgeen God verhoeden mocht! 23).

Die nieuwe oorlog liet inderdaad niet lang .op zich wachten!
De Engelsen zagen spoedig in weIk een onvergeeflijke zwak
heid het zou zijn te berusten in een situatie waarin Frankrijk

21) RG.P. 6 no. 360, biz. 372 d.d. 28 Juli 1802.
22) RG.P. 6. biz. 373 noot, d.d. 25 Nov. 1802.
23) RG.P. 6 no. 360, biz. 372 d.d. 28 Juli 1802.
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de heqemonie in Europa bezat en de Rijnmondingen be
heerste. Reeds een jaar na het sluiten van de vrede, werd
deze weer verbroken. De vreugde was maar van korte duur
geweest.

N og voor de nieuwe oorlog een feit was geworden, besloot
de Bataafse Republiek zo snel mogelijk een vloot naar Indie
te sturen teneinde Java althans te kunnen verdediqen, indien
Engeland en Frankrijk elkaar opnieuw in de haren vlogen.

Teen De Winter dan ook in de haven van Lissabon lag en
voorbereidingen trof om naar huis te varen, bereikte hem het
bevel onmiddellijk met zijn vloot naar Ferrel in Spanje te
zeilen en daar de nodige voorzieningen te treffen teneinde bij
het uitbreken van de oorlog met zijn eskader naar Java te
kunnen varen. Natuurlijk volgde de admiraal dit bevel op en
zo had het er alle schijn van, dat De Winter, inplaats van
naar huis, naar Batavia zou gaan.

In Ferrel werd de admiraal echter ziek en met toestemming
van het Staatsbewind droeg hij het bevel over zijn eskader
op aan vice-admiraal Hartsinck die met het fregat De Pallas
naar Ferrol was gezonden om gezamenlijk met De Winter
naar Indie te zeilen.

De Winter voelde zich zo ziek, dat hij over land naar
Nederland teruqkeerde. In zijn Journal schreef Delprat, dat
vel en in het land De Winter's ziekte nogal verdacht vonden
en verscheidene lieden meenden, dat het slechts een voor
wendsel van de admiraal was geweest om niet naar Indie te
behoeven te gaan 24).

Ik acht deze aantijgingen niet in overeenstemminq met De
Winters karakter, hetqeen echter niet wil zeggen, dat de
admiraal er beslist rouwig om geweest zal zijn, dat hij het
commando over het eskader, bestemd voor Indie, aan Hart
sinck moest overlaten.

T oen in het voorjaar van 1803 Frankrijk en Engeland op
nieuw de strijd met elkaar aanbonden, smeedde Napoleon
onmiddellijk plannen om de Britten nu definitief door een
landing op de knieen te brengen. En natuurlijk wilde hij de
Bataafse vloot hierbij inschakelen. Op uitnodiging van Bona
parte vertrok een Bataafse commissie naar Parijs om deze
zaak te bespreken.

24) Delprat, blz. 300.
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De Eerste Consul begon de heren te vertellen, dat hij het
besluit van hun regering om een sterke vloot naar Batavia
te sturen, niet kon waarderen. Volgens hem had men er beter
aan gedaan deze schepen naar een Franse haven te diriqeren,
dan had den ze tenminste dienst kunnen doen in een van zijn
beraamde expedities naar Engeland. Den Haag scheen nog
steeds niet te begrijpen, dat Engeland in Engeland zelf ver
slagen moest worden en dat de vrede in Londen gezocht
moest worden 25). Het Franse stand punt ten voeten uit!

Ondanks deze vrij bittere woorden sloten de Bataafse
cornmissie en Napoleon op 25 juni 1803 een overeenkomst.
Opnieuw verplichtte de Bataafse Republiek zich de Franse
plannen om naar EngeIand over te steken daadwerkelijk
te steunen. Ons land zou, zolang de oorlog duurde, 18.000
man Franse- en 16.00'0 man eigen troepen onderhouden,
daarnaast zouden wij zo snel mogelijk leveren of ten spoediq
ste doen afbouwen vijf linieschepen, ecn gelijk aantal Ireqat
schepen, de nodige transportschepen voor het overbrengen
van 25.000 man, benevens honderd kanonneersloepen, be
wapend met drie stukken geschut van 24 pond of vier stukken
van 18 pond. Tevens eiste Napoleon twee honderd plat
boomde vaartuigen, bewapend met een stuk geschut, van de
Bataafse Republiek. De linieschepen en de transportvaar
tuigen zouden op de rede van Texel verzameld worden, de
kanonneerboten en platboomde vaartuigen te Vlissingen.
Aangezien ook in Frankrijk grootscheepse voorbereidinqen

voor een landing in Engeland werden getroffen en daartoe
onder meer een groot leqer bij Boulogne werd samenqetrok
ken, scheen het nu wcrkelijk ernst te worden. Het leek dan
ook logisch, dat De Winter, al werd hij bij zijn teruqkeer in
het vaderland niet herbenoernd tot opperbevelhebber van de
Bataafse vloot, een belangrijke rol in de komende militaire
operaties ter zee zou spelen. Hij was immers onze enige
admiraal van formaat, die voor de Fransen aanvaardbaar
was. Maar het lot besliste andersl
Zoals ik reeds gezegd heb, bracht het Staatsbewind ge~

heel andere figuren dan vroeger aan de macht, Het meren
deel was afkomstig uit de aanzienlijke stand en verscheidene
hunner waren vrij openlijk Oranjegezind. Daarbij kwam dat

25) RG.P. 6 no. 456, bIz. 451 d.d. 23 Juli 1803.
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na de vrede van Amiens vele aanhangers van de Prins het
weer met hun geweten konden overeenbrengen staatsambten
te aanvaarden. Willem V had hen immers plechtig van hun
eed van trouw ontslagen.

Tot hen, die aanzienlijke posten verwierven, behoorde de
Doetinchemse burgemeesterszoon Christiaan Ver Huell, die
in 1794 als kapitein-ter-zee zijn ontslag had genomen. In
verband met zijn vroeger beroep werd hem in 1802 het
lidmaatschap van de Staatscommissie voor de Oost-Indische
Zaken aanqeboden. Het opnieuw uitbreken van de oorlog
tussen Engeland en Frankrijk was voor Christiaan Ver
Huell geen reden geweest om opnieuw voor een staatsambt
in de Bataafse Republiek te bedanken. Na de overeenkornst
op 25 juni 1805 had Napoleon de wens te kennen gegeven,
dat ons land een Bataafs marme-officier in Parijs zou be
noernen, die beide talen machtig was en met wie hij op elk
gewenst ogenblik contact zou kunnen opnemen over de stand
van onze bewapening. Nadat twee admiraals van de oude
garde, waaronder Van Kinsbergen, voor een derqelijke post
bedankt hadden, vestigde Christiaan de aandacht op zijn
jongere breeder, Carel Hendrik Ver HueII, eveneens een
oud-marineofficfer en op dat moment burgemeester van
Doetinchem.
Dat een man als Carel Ver Huell serieus voor een der

gelijke post in aanmerking kon komen, illustreert treffend
hoe definitief de radicale periode der Bataafse Republiek
was afgesloten.
Deze broer was in zijn jonge jaren een protege van admi

raal Van Kinsbergen geweest. Als luitenant-ter-zee titulair,
maakte hij aan boord van De Argo de slag bij de Doqqers
bank mee en was de enige officier aan boord van dit oorloqs
schip, die niet sneuvelde of gewond geraakte. Toen in 1794
de Fransen voor de tweede maal ons land binnendrongen,
werd hij als kapitein-tcr-zee en adjudant-qeneraal aan adrni
raal Van Kinsbergen toegevoegd. Ofschoon de Prins gewild
had, dat hij de vorstelijke familie naar Engeland zou ver
gezellen toen het hier spaak liep, bedankte hij ondanks zijn
verknochtheid aan het Huis van Oranje onder een voor
wendsel toch voor deze eer. Terecht zegt Hardenberg, dat
reeds toen zijn liefde voor het Oranjehuis niet zo groot was,
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dat hij daarvoor alles opzij kon zetten 26). Geheel vrij van
opportunisme 'was hij stellig niet: om goed Frans te leren
spreken, werd hij, tijdens een verblijf in Smyrna, lid van de
V rijmetselaarsloge aldaar!

Toen Pieter Paulus in maart 1795 het besluit nam onze
gehele marine te licenceren met annulatie van alle rariqen,
nam ook Carel Hendrik Ver Huell gelijk zovele andere hoofd
officieren ontslag uit de marinedienst en trok zich daarna als
ambteloos burger op zijn buitenplaats Slingervliet in Gelder
land terug.

Daar hoopte hij, gelijk zovele aanzienlijke Gelderse heren,
zoals baron Van Heekeren van Enghuizen en baron Brantsen,
op een hers tel van het Oranjehuis.

In 1798 lichtte Van Heekeren hem in over de plannen
der Engelsen om in het noordelijk deel van Holland te landen:
nog in de winter van dat jaar vergezelde hij Van Heekeren
naar Zevenaar waar een geheime bespreking plaats yond met
een afgezant van Willem V.

Ver Huell deed hier het voorstel niet passief te blijven
tot de landing plaatsgevonden zou hebben, maar zelf ook
initiatief te tonen. Hij legde de afgezant van Willem V een
plan voor, dat ten doel had de Bataafse vloot reeds voor
de beraamde landing onschadelijk te maken en smaakte het
genoegen, dat dit plan op een volgende bijeenkomst te Anholt
geaccepteerd werd.

In juli 1799 reisde Ver Buell naar noord Holland en daar
yond in het dorp Schagerbrug een bijeenkomst plaats tussen
hem en zijn oude vriend Aegidius van Braam, die ondanks
zijn Oranjegezindheid tot die weinige hoofdofficieren had
behoord die wel in dienst van de Bataafse Republiek waren
getreden: Na de slag bij Kamperduin was hij zelfs aan
gewezen om een Bataafs eskader te leiden, dat een eventuele
landingspoging in Ierland zou doen.

Vel' Huell stelde Van Braam te Schagerbrug niets meer
of minder voor dan de Bataafse vloot in opstand te brengen
en zich voor de Prins te verklaren; hij zou hiermede zijn
land een onschatbare dienst bewijzen en zich zelf kunnen
rehabiliteren. En zo overtuigend wist Ver Huell te praten,

'26) H. Hardenberg: Admiraal Ver Huell (in .Publicaties van het
Genootschap voor Napoleontische Studien, afl. 8 (1955), blz. 134).
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dat Van Braam con amore zijn medewerking beloofde.
Alleen weigerde hij de vloot aan de Engelsen over te geven
- slechts als bondgenoot wilde hij met de Britten samen
werken.

N og v66r dit plan ten uitvoer gebracht kon worden, land
den de Engelsen en Russen in noord Holland en na de val
van Den Helder yond spoedig daarop de overgave van de
vloot plaats, zonder dat Van Braam een poging gedaan had
om het met Ver Huell besproken plan ten uitvoer te brengen.

Toen Carel VerHuell in Doetinchem het bericht kreeq,
dat de poppen aan het dans en waren, dat de Erfprins zich
in Den Helder beyond en de wens te kennen had gegeven
hem te ontmceten, aarzelde hij geen ogenblik om diens uit
nodiging te accepteren. Over Emden wist hij inderdaad Den
Helder te bereiken, maar moest bij zijn aankomst vernemen
dat de gehele expeditie een mislukking was geworden en de
capitulatie reeds getekend was. Het onderhoud met de Prins
schonk hem dan ook maar heel weinig voldoening, tevergeefs
trachtte Ver Huell Oranje nog te bewegen de zaak niet als
hopeloos te beschouwen. Diens passiviteit (de volgende dag
vertrok Wrllem reeds naar Engeland) moet een grote teleur
stelling voor Ver Huell zijn geweest en ongetwijfeld kreeg
zijn Oranjegezindheid toen een geduchte deuk.

Maar er waren meer ding en waaraan Ver Huell zich in die
dagen ergerde. Een vriend van Engeland was deze oud
marineofficier nooit geweest, de hulp der Britten beschouwde
hij als een noodzakelijk kwaad dat aanvaard moest worden
ter wille van de goede zaak. En hetgeen hij te Emden en
in Den Helder van de Engelsen zag en hoorde, stemde hem
niet milder jegens de bondgenoot van Oranje. Het wegvoeren
van de Bataafse vloot door een hem toch al niet sympathieke
natie, die daarbij nog zo jammerlijk op het land gefaald had,
trof Ver Huell als een zweepslaq. Maar zijn gehele hart
kwam in opstand, to en hij getuige was hoe Nederlandse
officieren aan boord van een Nederlands schip, in afwachting
van hun vertrek naar Engeland, in een feestelijke stern
ming toasten uitbrachten op de toekomstige zege der Britse
wapens.

Met klimmende verontwaardiging hoorde hij het zwetsen
van lieden aan, die noch de moed hadden gehad een opstand
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op de vloot te ontketenen, noch de moed om in een eerlijk
gevecht de vla'g trouw te blijven, waarop zij vrijwillig hadden
gezworen, maar die, nu het gevaar voorbij was en zij de
vlucht konden nemen naar het veilige Engeland, opeens de
grootste mond hadden. Op een gegeven ogenblik kon Ver
Huell dit onwaardige schouwspel niet langer zwijgend aan
zien. Hij vroeg het woord en riep de feestvierders toe, dat
hij de mislukte landing alleen maar als een noodlottige onder
neming kon zien, slechts geschikt om de Oranjepartij verder
te verzwakken en de Nederlandse marine door dit verrader
lijk wegvoeren van de vloot met nieuwe schande te bedekken.
En in zijn verontwaardiging over deze vertoning voegde hij
er nog aan toe dat, indien hij ooit weer als bevelhebber een
voet aan boord van een oorlogsschip zou zetten, zijn eerste
koqel op een Engelsman afgevuurd zou worden.
In zijn artikel "Admiraal Ver Huell" laakt Hardenberg

deze woorden van Ver Huell als een kortzichtige opwelling
van de oude wrok die de Nederlandse marine ten opzichte
van de Enge1sen in het bloed zat, en deze schrijver wijst erop,
dat juist het weqvoeren van de Bataafse vloot het enige
lichtpunt in deze gehele onderneming is geweest:-de Fransen
immers werd hierdoor de beschikkinq over deze schepen
ontnomen, waardoor hun zeemacht verzwakte ten gunste
van de Verb onden Mogendheden, van wier uiteindelijke
overwinning het herstel van Oranje afhing 27).
Formed heeft Hardenberg natuurlijk gelijk, maar naar

mijn overtuiging ziet hij de gebeurtenissen van 1799 toch te
veel door een hedendaagse bril, nog gekleurd door de zo
vers in het geheugen liggende Duitse bezetting van Neder
land in de Tweede Wereldoorlog.
We moqen ons tegenwoordig verheugen dat Oranje, dank

zij de overwinning der Bondgenoten, in 1813 weer teruq
kwam. Maar het is onjuist hieruit de conclusie te trekken,
dat dus ook iedere goede vaderlander direct naar dit herstel
had moeten streven, toen Will em V in 1794 ons land verliet
en dat zij die dit niet deden, die zich niet verheugden in elke
tegenslag van de Bataafse Republiek en haar bondgenoten,
geen goede vaderlanders, maar kortzichtige lieden, om niet
te zeggen verraders waren?

27) H. Hardenberg: Admiraal Ver Huell, bIz. 134.
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Toen in 1940' de Duitsers ons land overrompelden, kon
niemand ons vorstenhuis betichten deze aanval te hebben
uitgelokt door het voeren van een wanregime. Slechts een
kleine groep, die men terecht als verraders of totaal ver
blind en mag betitelen, begroette de Duitsers als bevrijders en
geloofde in hun leuzen en beloften; het overgrote deel der
Nederlanders kon in de Duitsers slechts de vijanden zien en
bleef vijf bittere jaren lang in hen de vijand zien, zich ver
heugend in elke Duitse tegenslag en van hen die met hen
heulden.

Hoe geheel anders was echter de toestand in 1795! Ais een
eigenzinnig en indolent regeerder had Willem V ons land
na 1787 bestuurd, blind voor de machtig opstrevende geest
van vernieuwing, onwillig en onmachtig staatkundige ver
anderingen aan te brengen die toch zo broodnodig waren,
omdat de oude staatsmachine volkomen was vastgelopen.

Toen in 1794 het opdringende Franse leger Willem V
dwong naar Engeland uit te wijken, verliet stellig geen
schuldloze Oranje ons land, was het ook geen kleine groep
van verraders en verblinden die de Fransen jubelend binnen
haalden, maar een zeer belangrijk percentage van het den
kend deel der natie dat oprecht geloofde met Franse steun
een gelukkiger land te kunnen opbouwen. Het is een dwaling
de Patriotten een oprecht en sterk nationaal gevoel te ont
zeggen of hun als verblinde satellieten van Frankrijk voor
te stell en.

Ik ontken niet, dat er in 1799 reeds veel veranderd was:
aanzienlijken begonnen weer in ons land de lakens uit te
delen, en - wat nog veel erger was - steeds duidelijker
werd het Franse streven om van de Bataafse Republiek een
satellietstaat te maken, die ten opzichte van Parijs geen
rechten maar slechts plichten had. Maar mogen wij daarom
in 1799 de Oranjepartij als de eriige ware nationale partij
beschouwen? Het lijkt er niet op! "Terugkeer naar het oude"
was het enige, wat de Erfprins in 1799 het Nederlandse yolk
kon beloven, toen hij in Den Helder aan boord van een
Engels schip zat af te wachten of zijn Huis door een over
winning der bondgenoten hersteld zou worden, Is het een
wonder dat zijn proclamatie niet bijster feestelijk ontvangen
werd en de verwachte opstand, althans op het vasteland, uitbleef?
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Ik zou Ver Huell dan ook niet van kortzichtigheid willen
beschuldigen toen hij boze en bittere woorden sprak tot de
Nederlandse etat-rnajor van een door de Engelsen veroverd
oorlogsschip. Integendeel, het pleitte voor hem dat het ver
nederende in de gehele situatie tot hem door drong: een
verslagen vijand, aan wie het desondanks werd toegestaan
onze vloot weg te voeren, een Oranjeprins die blijk had
gegeven niets geleerd te hebben en ontmoedigd weer naar
Engeland trok, gevangen genomen officieren die, nu het
gevaar voorbij was, de grootste mond hadden, maar in tijd
van nood noch de moed hadden gehad een opstand op de
vloot te ontketenen, noch in een dapper gevecht de eer van
de vlag te verdedigen waarop zij trouw hadden gezworen.
Niet de partijman sprak hier, maar de Nederlander die zich
in zijn heiligste gevoelens gekwetst wist.

V olkomen ontgoocheld reisde Ver Huell enige dagen later
- opnieuw over Emden - naar huis. Zijn geloof in Oranje
heeft hij verloren, zijn vertrouwen in een herstel van de oude
Republiek is hij kwijt, velen van zijn politieke vrienden heeft
hij leren minachten. Alleen Fransen en hun trouwgebleven
Bataven zag hij offers brengen voor hun zaak ..

Door deze gebeurtenissen stortte de wereld, waarin hij tot
nu toe geleefd had, .ineen en verloren zijn tot nu toe ge~
koesterde idealen hun glans. Het martelaarschap voor de
zaak van Oranje lokte hem dan ook niet meer en hij was er
stellig niet rouwig om dat het geheim van zijn reis naar
Den Helder z6 goed bewaard bled, dat hem bij zijn teruq
keer in Doetinchem geen strobreed in de weg werd gelegd.
Een van de meest opmerkelijke karaktereigenschappen van

Ver Huell is zijn neiging tot romantische persoonsverheer
lijking geweest. Reeds in zijn vroege jeugd koesterde hij een
grote, stellig niet geheel gemotiveerde, verering voor zijn
broer Christiaan; toen hij naar zee ging werd admiraal Van
Kinsbergen zijn idool. Na de gebeurtenissen van 1799 werd
hij in Doetinchem, van welk stadje hij na de vrede van
Amiens burgemeester werd, gdascineerd door de figuur van
Napoleon, de schitterende Franse generaal die zijn legers
van overwinning naar overwinning voerde, orde en rust in
Frankriik herstelde en Europa zijn wil oplegde. Meer en
meer raakte hij, schier tegen wil en dank, in de ban van deze
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krachtfiguur en dit uitzonderlijke genie en wekte diens hard
nekkige strijd met de Engelsen, een yolk dat ook Ver Huell
stellig niet mocht lijden, zijn heimelijke sympathie op.

T erwijl hij in de sleur van het dagelijkse leven Doetinchem
als burgemeester bestuurde, hield zijn geest zich bezig met
de roemrijke dad en van de kleine Corsicaan, droomde hij van
een schitterende carriere in diens schaduw en bouwde hij,
bijna zonder het te beseffen, een nieuwe persoonsverheer
lijking op.

En wanneer Christiaan Ver Huell in 180'3 weet te bewer
ken dat het Staatsbewind zijn broer Carel een belangrijke
post bij de Eerste Consul aanbiedt, besluit deze, na vele uren
van wikken en wegen, zijn schepen achter zich te verbranden
en het aangeboden ambt te aanvaarden.

Tal van factoren hebben medegewerkt om Ver Huell dit
besluit te doen nemen. Veel gewetensbezwaren had hij niet
meer, behoefde hij ook niet te hebben, na de vrede van
Amiens had de Prins immers zijn aanhangers in ons land
van hun eed ontslagen. Ook Christiaan had toen een belanq
rijk staatsambt aanvaard en deze zelfde, door zijn jongere
broer zo vereerde Christiaan, raadde hem nu sterk aan het
aanbod van het Staatsbewind te accepteren, een voorstel dat
trouwens voor Carel, als oud-rnarineman, zeer aantrekkelijke
kanten had.

Ongetwijfeld lokte hem ook de vrolijke wereldstad Parijs,
Ver Huel1 was een man die het vermaak niet schuwde en
zich in het stil1e Doetinchem Ieitelijk dodelijk vervee1de.
Maar ik ben er van overtuigd dat zijn beslissing hoofdzakelijk
positief uitviel, omdat hij zich de kans niet wilde laten ont
glippen Frankrijks grote man persoonlijk te ontmoeten en
wellicht, gelijk zo vel en, door diens gunst een schitterende
carriere te maken.
Als Comrnissaris-qeneraal voor de Zaken van Marine, met

de persoonlijke titel van Schout-bij-nacht, reisde Ver Huell
op 17 augustus 1803 af naar Parijs en reeds een dag of tien
na zijn aankomst in de Franse hoofdstad yond zijn eerste
ontmoeting met Napoleon plaats. Deze ontmoetinq was be
slissend voor zijn verdere levensloop. Bonaparte veroverde
Ver Huell op slag, zijn laatste reserves tegen de Corsicaan
vielen weg en vanaf dit moment bestond er op de were1d
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voor de man, die enkele jaren terug naar Den Helder reisde -
om Oranje zijn+diensten aan te bieden, slechts een mens die
hij de moeite waard yond om blindelings te volgen en te
gehoorzamen: Napoleon, "de Groote Monarch", zoals hij
hem als keizer later bij voorkeur zou noemen.

Van zijn kant begreep de mensenkenner Bonaparte on
middellijk welk nut hij van de schrandere N ederlandse
marineofficier kon hebben, die zich gretig in Napoleons
plannen verdiepte, om Engeland, door middel van een landing,
tot overgave te dwingen. En het was dan ook Ver Huell, en
niet De Winter, die door de Eerste Consul be1ast werd met
het opperbeve1 over de Bataafse flottielje die de Franse expe~
ditie naar Engeland zou steunen.

In Den Haag zag men aanvankelijk met grote voldoening
hoe Ver Huell er in slaagde in de gunst van de Eerste Consul
te komen. Het Staatsbewind had, tegen de zin van de leden
van de Commissie van Marine, zijn benoeming goedgekeurd
in de overtuiging dat deze Doetinchemse burgemeester, die
nog steeds als Oranjegezind en antifrans bekend stond, alles
in het werk zou stellen om de Fransen te bewegen hun eisen
op het gebied der bewapening van de Bataafse ..Republiek,
enigszins te matigen. Toen echter weldra bleek dat Ver Huell
zich juist beijverde om, naar de wensen van Napoleon, onze
bewapening zo hoog mogelijk op te voeren, was de teleur
stelling in onze regeringskringeh groot. AIleen Christiaan,
een geboren opportunist, jubelde en raadde zijn broer aan
alles in het werk te stellen om de gunst van de Eerste
Consul te behouden.

Door Napoleons groot vertrouwen in Ver Huell, raakte
De Winter dus in Parijs op de achtergrond. Trouwens, na zijn
terugkeer uit Spanje, hoort men ook in ons land voorlopig niet
veel van hem. Het Staatsbewind stond, zoals ik reeds ver
meldde, nogal wantrouwend ten opzichte van lied en met een
radicaal verleden en uitgesproken republikeinse denkbeelden.
Een man als Wiselius bijvoorbeeld werd om deze redenen
in maart 1804 niet als lid van de Aziatische Raad herkozen.

Waarschijnlijk werd De Winter daarom na zijn thuiskomst
niet opnieuw opperbevelhebber van onze vloot, maar min
of meer op een zijspoor gezet. Het Staatsbewind belastte
hem met verschillende inspecties die tot doel hadden verbete-
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ring in onze zeemacht te brengen. Schout-bij.nacht Kikkert
kreeg het opperbevel over de Texelse schepen, maar op uit
drukkelijke wens van Napoleon, werd Ver Huell met de lei
ding over de in Zeeland verzamelde oorlogsbodems belast.
Met zijn scherpe kijk had de Eerste Consul in Ver Huell

de man herkend die desnoods tegen de belangen van zijn
vaderland in, zou durven handelen, indien Napoleon dit zou
wensen. De Winter daarentegen had bewezen, men denke
aan zijn openhartige brief aan Bonaparte in 1800, zover niet
steeds te willen gaan. De Winter was uitgesproken republi
keins gezind, Ver Huell stelliq niet, zoals uit zijn vroegere
gehechtheid aan Oranje was gebleken. Napoleon, die reeds
in deze tijd met plannen rondliep om zich tot keizer te laten
kronen, begreep dat het herstel van de monarchie in Frank
rijk, Ver Huells trouw geen ogenblik zou doen wankelen,
maar dat een man als De Winter daardoor geschokt kon zijn.
Daarbij kwam dan nog dat Napoleon meer vertrouwen had
in de militaire gaven van Ver Huell dan in die van De
Winter; de laatstgenoemde had feitelijk aileen maar bewezen
een zeer dapper man te zijn.
Bonaparte heeft zich niet in Ver Huell vergist, noch in

diens trouw, noch in diens militaire gaven. Tot het bittere
einde heeft hij Napoleon gediend en reeds in 1804 schreef
hij aan Van Royen: "meer als immer word ik overtuigd dat
een ieder die welke zich tegen de Franschen opponeert, een
vijand van ons yolk is" 28).
Als bevelhebber van de in Zeeland bijeengebrachte sche

pen, slaagde hij er op werkelijk meesterlijke wijze in deze
oorlogsbodems in de loop van het jaar 1804 ondanks scherpe
Engelse bewaking naar de Franse kust over te brengen.
Napoleon, toen reeds keizer geworden, verhief hem als dank
voor zijn bijzonder dapper en beleidvol optreden, als eerste
vreemdeling, tot officier in het Legioen van Eer. Aan Ver
Huell is het stellig niet te wijten geweest dat de grote
expeditie naar Engeland ook nu niet doorging. Nog voor
de landingsplannen geheel voltooid waren, brak de Derde
Coalitieoorlog uit en dirigeerde Napoleon het bij Boulogne
verzamelde leger naar Duitsland. De slag bij Trafalgar
maakte tenslotte aan aile illusies een einde.

28) De Jonge, deel V, bIz. 543, noot 3.
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Eerst nadat in ons land opnieuw een regeringsverandering -
had plaats gevonden, trad De Winter weer meer op de
voorgrond. Onder de druk van de keizer, verdween het
Staatsbewind en werd op 29 april 1805 Schimrnelpenninck,
bekleed met zeer grote macht, hier Raadpensionaris. Ruim
een maand later, op 10 mei, benoemde deze De Winter tot
Inspecteur-qeneraal van de Marine en commandant van de
Bataafse vloot. Maar op uitdrukkelijk bevel van Napoleon
bled de zogenaamde Vlissingse Flottielje, dat in Frankrijk
lag, onder bevel van Ver Huell staan. Steeds meer schoof de
keizer de laatstgenoemde naar voren. Op 7 mei 1805 schreef
Ver Huell aan de Raadpensionaris dat de keizer zijn be
noeming tot Secretaris van Staat voor de Marine wenste.
Aangezien hij echter het commando over de Vlissinger
flottielje niet mocht opgeven, ste1de hij voor dat Van Royen,
geassisteerd door De Winter, zolang dit ambt zou waar
nemen 29).

Hoe stond het intussen met onze vloot? Ik heb reeds ver
te1d dat de schepen die bij Vlissingen waren geconcentreerd,
op voortreHelijke wijze en zonder veel verliezen te lijden
door Ver Huell naar Franse havens waren overgebracht.
Toen de landing in Enge1and niet doorging, weigerde Napo
leon aanvankelijk deze oorlogsbodems naar de Bataafse
Republiek te doen terugkeren en zij bleven geruime tijd
werkeloos in de haven van Duinkerken liggen, hetgeen een
nieuwe financiele aderlating voor ons land betekende. Eerst
in de jaren 1808 en 1809 werden zij, bij kleine afdelingen
tegelijk, door kapitein Gerbrands teruggebracht.

Tijdens het Staatsbewind was ook hard gewerkt om ons
grote materiaal weer op peil te brengen. Op 8 juli 1805
schreef de gezant Caesar aan de Pruisische koning dat de
Texelse vloot van de Bataafse Republiek uit 5 linieschepen en
verscheidene fregatten bestond. Deze schepen waren voor
treffelijk uitgerust en men moest er rekening rnee houden
dat aan het eind van het jaar de Nederlanders over 10 linie
schepen zouden kunnen beschikken 30) .

Toen Lodewijk Napoleon, na het kortstondig bewind van
Schimmelpenninck, in juni 1806 koning van Holland werd,

29) R.G.P. 6 no. 604, bIz. 597.
30) R.G.P. 5 no. 261, bIz. 283.
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bestond onze vloot, volgens De [onqe, uit 12 linieschepen,
9 fregatten en zeer veel klein materiaal. Drie van de ge~
noemde linieschepen deden echter dienst in Indie. In aan
bouw waren 6 linieschepen, waarvan de Rotterdam, later de
Koninklijke Hollander geheten, reeds van stapel was gelopen.
Hierbij is geen rekening gehouden met een schip dat in de
haven van Ferrol lag opgesloten en een ander dat onbruik
baar in een Javaanse haven lag 31).

De verheffinq van Lodewijk tot koning van Holland
bracht grote onrust op onze vloot teweeg. Teen in augustus
1806 de bemanning de eed van trouw aan de nieuwe vorst
moest afleggen, dreigde een compleet oproer uit te breken.
De Winter greep onmiddellijk fors in en schoot eigenhandig
op een weerspannige matroos die als eerste weigerde de eed
af te leggen. Het oproer was toen snel bedwongen. In zijn
rapport over deze zaak aan Ver Huell schreef De Winter
het te betreuren dat men geen militaire commissies had
kunnen benoemen "om den derden of vijfden man aan de nok
van de ra op te hang en" 3.2). Ondanks zijn populariteit, liet
de admiraal beslist niet met zich spotten.

Hoewel de matroos, waarop De Winter geschoten had,
wonder hoven wonder trouwens, maar licht gewond was
geraakt, wierp De Winters optreden heel wat stof op.
Koning Lodewiik veroordeelde het scherp, hij was een zacht
zinnig mens en doodsbang zich onpopulair bij zijn nieuwe
onderdanen te maken. Ver Huell kreeg dan ook opdracht
De Winter een geduchte schrobbering te geven. Deze zat met
dit koninklijk bevel duchtig in zijn maag. Mogen wij immers
de Pruisische gezant geloven, dan had De Winter, toen
hij er de lucht van kreeg dat de scheepsbemanningen wilden
weigeren de gevraagde eed af te leggen, Ver Huell om
orders gevraagd. Deze had de admiraal gelast om de rnaat
regel tot elke prijs door te zetten, waarop De Winter op de
Neptunus de eerste de beste matroos die .weiqerde, neer
schoot 33).

Het oordeel van Mellema in zijn artikel "De krijqsmans
eed van admiraal Ver Huell" over dit optreden van De

31) De Tonge, deel V, blz. 697 (bijlage X).
32) Idem, deel V, bIz. 608 (noot 2).
33) R.G.P. 11 no. 157, blz. 185 d.d. 22 Augustus 1806.
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Winter is dan ook onbillijk, wanneer hij het ruw en taktloos
noemt en Ver Huell prijst als de man aan wiens veel mense
lijker gedrag het te danken was dat de order zonder bleed
vergieten hersteld werd 34). De Winter immers had van
Ver Huell carte blanche gekregen en het is ongetwijfeld aan
het persoonlijk ingrijpen van de admiraal te danken geweest
(waarbij deze zijn populariteit en misschien zelfs zijn leven
in de waagschaal zette), dat een langdurige muiterij voor
komen werd. Mellema's vooringenomenheid tegen "de ex
[acobijn" De Winter blijkt in dit artikel trouwens duidelijk,
wanneer hij de admiraal een "beroepseedhreker" noemt.
Wanneer dit op zijn houding in 1787 slaat, vergeet deze
schrijver dat De Winter toen, als luitenant, geen eed aan de
Republiek had behoeven af te leggen en indien hij in ons land
gebleven was, stellig niet wegens woordbreuk vervolgd zou
zijn.

Uit niets blijkt dat de verhouding tussen De Winter en
Ver Huell door dit incident bedorven werd. Trouwens ook
Lodewijks verbolgenheid op de admiraal was van voorbij
gaande aard. Zowel hij als Ver Huell werden aanvankelijk
door de koning met eerbewijzen overladen. Reeds op 16 juli
1806 had de vorst De Winter tot Staatsraad in Buitengewone
Dienst benoemd, op 21 december van hetzelfde jaar werden
zowel De Winter als Ver Huell tot maarschalken van het
koninkrijk verheven. Vijf dagen later werd de admiraal op
genomen in het kapittel van de "ordre royale du merite".
Toen Napoleon zijn broer dwong de benoeming van Hol
landse maarschalken ongedaan te maken, kreeg Ver Huell
de titel van Graaf van Sevenaar, De Winter die van Graaf
van Huessen. Onze Kamper jongen had aardige carriere
gemaakt ..

Nadat Lodewijk koning van Holland was geworden, bleek
weldra dat deze vorst niet zonder meer aan de leiband van
zijn grote broer wilde lopen. Zijn streven was erop gericht
in de eerste plaats de belangen van zijn nieuwe koninkrijk
en daarnaast ook zoveel mogelijk die van de keizer te dienen.
Een verkeerd uitgangspunt; daar deze twee begrippen niet
te combineren waren, zeker niet door een beperkt man als

34) J. C. Mollema: De Krijgsmanseed van Admiraal Ver Huell (in Het
Marineblad 35ste jaargang (1940)), blz. 350.
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Lodewijk was. Door dit streven won de nieuwe vorst weI
de sympathie van een groot aantal Nederlandets, maar werd
een conflict met Napoleon onvermijdelijk. "Blijf voor alles
Fransman", had deze Lodewijk nog bij zijn troonsbestijging
waarschuwend toegeroepen 35) .

Een man als De Winter heeft in het begin stellig waar
dering voor Lodewijks standpunt gehad. Het sloot nauw bij
het zijne aan. Maar onder deze omstandigheden kon een
spoedige breuk tussen de koning en Ver Huell niet uit
blijven. Ver Huell vereenzelvigde, zoals Mollema zo juist
zegt, zijn vaderlandsliefde met zijn adoratie voor de geniale
Bonaparte en was de typische keizerlijke soldaat, voor wie
Napoleon een hal£god, zijn dienst religie was 3,6). Toen Lode
wijk dan ook door zijn systeem in conflict met deze halfgod
kwam, raakte hij ook in conflict met Ver Huell.
Persoonlijke antipathieen hebben hierbii vermoedelijk nog

een rol gespeeld. Reeds spoedig gingen in Lodewijks nieuwe
koninkrijk geruchten dat de charmante Ver Huell Iiefdes
betrekkingen had aangeknoopt met koningin Hortense, de
vrouw van Lodewijk. Ten onrechte is later dan ook wel be
weerd dat Napoleon III niet de zoon van de koning van
Holland, maar van Ver Huell en Napoleons stiefdochter,
geweest zou zijn.
Toen Lodewijks systeem, dat o.m. een verkapte sabotage

van het Continentaal Stelsel inhield, Napoleon steeds razen
der maakte en Ver Huell die natuurlijk onvoorwaardelijk de
partij van de keizer koos, de koning voor 's keizers toorn
waarschuwde, besloot Lodewijk zijn lastige minister van
Marine weg te promoveren. Reeds eerder had hij Christiaan
Ver Huell tot gezant in Spanje benoernd, na de gedwongen
afstand van Vlissingen aan Frankrijk kreeg Carel Ver Huell
.bericht dat hem een gelijke post in St.~Petersburg was toe
gedacht.
Maar Napoleon weigerde pertinent Ver Huell naar Rus

land te laten gaan en deelde dit Lodewijk onomwonden in
een brief, gedateerd 16 december 1807, mede. Zo zijn broer
stond op de verwijdering van Ver Huell, dan gaf de keizer

35) Theod. Jorissen: De ondergang van het koninkrijk Holland (Arn
hem 1871), bIz. 5.

306 ) Mollema, blz. 341.
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er de voorkeur aan dat deze tot gezant in Parijs werd be
noemd! 37) Hollands koning durfde zijn broer niet meer te
prikkelen en zo ging Ver Huell inplaats van naar St.i-Peters
burg, als ambassadeur naar Parijs, op welke belangrijke post
een man met zijn geestesgeste1dheid natuurlijk een groot
gevaar voor Lodewijks systeem betekende.

Door het verdwijnen van Ver Huell, scheen De Winter
weer voorlopig het rijk aIleen te hebben. Waarschijnlijk om
zijn directe invloed op het leger en de vloot te versterken,
werden zowel Dumonceau als De Winter bij Koninklijk
Besluit van 20 februari ontheven van hun opperbevel over
leger en vloot en in Lodewijks staatsraad opgenomen. Het
bevel over het Texelse eskader werd aan 's konings gunste~
ling, admiraal W'illem Otto Bloys van Treslong, opgedragen.

Maar het belang van de staat eiste spoedig dat beide
maarschalken weer aan het hoofd van de defensie kwamen
te staan, reeds op 10 juli 1809 werd De Winter opnieuw
met het generale commando over het Texelse eskader belast.

Deze herbenoeming hield verb and met de geruchten over
een ophanden zijnde Enge1se landing in Holland. Na vns
singen te hebben geannexeerd was Napoleon druk bezig van
Antwerpen een qeduchte vlootbasis te maken. Tal van linie
schepen werden op de werven van de Scheldestad op stapel
gezet, waardoor de basis een pistool op de borst van Enqe
land dreigde te worden. Groot~Brittannie besloot haar te
vernietigen, voordat dit pistool af kon gaan.

Op 28 juli 1809 stak een machtige Engelse vloot in zee met
38.000 man landingstroepen aan boord. De bestemming van
deze vloot was Zeeland en enige dagen later landden de
Britten op Walcheren, veroverden zonder moeite Veere en
namen, na een hevig bombardement, Vlissingen. Duidelijk
was hun opzet om te trachten vanuit deze veroverde bases
door te stoten naar Antwerpen.
Deze Engelse expeditie, die dus een zeer gevaarlijk karak

ter had, kwam voor het koninkrijk op een ongelukkig
moment. Lodewijk vertoefde, in verband met zijn kwaal, in
het buitenland. De minister van Marine, Van der Heim, liet
hem onmiddellijk terugroepen, waarna de koning de ver-

37) Andre Duboscq: Louis Bonaparte en Hollande d'apres ses lettres
1806-1810, Paris 1911, biz. 183, noot 1.
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dediging van zijn rijk persoonlijk op zich nam.
Reeds op 2 augustus kreeg De Winter opdracht "om zig

te beg even naar Rotterdam en het commando van alle
's konings schepen en vaartuigen op zig te nernen" 38). Hij
kwam op 3 augustus in deze stad aan en nam het bevel van
Schout-bij-nacht Kikkert over, die de eerste stoot had trach
ten op te vangen. Zo snel mogelijk trachtte de admiraal een
tweede flottielje te vormen om verder opdringen van de
vijand te beletten. Hij kon echter niet verhinderen dat de
Engelsen tot de Krammer doordrongen en het belangrijke
Hellevoetsluis bedreigden.

Daar De Winter op 2 augustus slechts een tijdelijke aan
stelling had ontvangen, benoemde Lodewijk hem op 18
augustus definitief tot commandant over "de geheele zee
macht, geschikt ter verdediging van alle der doortogten langs
de Zeeuwsche eilanden, de Maze en Goedereede daaronder
begrepen" 39).

Het moet voor de admiraal wel een zeer grote voldoening
zijn geweest dat Lodewijk zoveel vertrouwen in zijn be
kwaamheid had. Zijn vreugde zou echter maar van zeer
korte duuur zijn!

De Engelse landing wekte natuurlijk in Frankrijk ook
de nodige deining. Nauwkeurig hield de Franse gezant,
Larochefoucauld, Parijs op de hoogte van het verloop van
de strijd in de Zeeuwse wateren. Deze gezant toonde zich
zeer voldaan over de benoeming van De Winter en schreef
op 4 augustus aan Champagny: "Nous ne savons rien de
positif des proqres des Anglais. On a repandu ici que Fles-
sinque etait pris Le roi vient de charger le marechal de
Winter de toutes les forces maritimes de la Zelande. Ce
commandement est en bonnes mains et l' empereur peut etre
tranquille. M. le marechal de Winter est Ie seul qui n'ait
jamais varie dans sa conduite et dans ses opinions. Attache a
son souverain, il connait les veritables interets de sa patrie
et marche dans une bonne liqne" 40).

38) Algerneen Rijks Archief. Verbaal Min. van Marine 2 Aug. no. 4
(lnv. no. 102).

39) Algerneen Rijks Archief. Verbaal Min. van Marine 2 Aug. 1809
no. 4 (inv. no. 102).

40) R.G.P. 11 no. 88. bIz. 94.
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Zonder twijfel was men in die dagen dus wel van De;
Winters trouw in Parijs overtuiqd: een andere vraag was
echter of Napoleon de admiraal wel bekwaam genoeg achtte
om de dreigende situatie meester te blijven. Het he eft er alle
schijn van dat dit niet het geval was en de keizer de militaire
kwaliteiten van Ver Huell hoger aansloeg dan die van De
Winter. Het zal stellig met zijn toestemming en wellicht op
zijn aandringen geweest zijn dat onze gezant te Parijs on
middellijk na het bekend worden van de Engelse landing,
koning Lodewijk zijn diensten aanbod. Geaccepteerd werden
deze aanvankelijk niet, op 5 augustus schreef Ver Huell aan
Roell: "Ik veroorlove mij wederom, en zulks ten vierde male,
mijn diensten aan Z.M. aan te bieden" 41).

Maar mocht Lodewijk klaarblijkelijk de voorkeur aan De
Winter geven, Napoleon prefereerde in deze hachelijke
omstandigheden Ver Huel1. En de keizer heeft zijn wil weten
door te zetten. Hoe zou het anders te verklaren zijn dat op
19 augustus, dus een dag nadat De Winter zijn definitieve
aanstelling tot opperbevelhebber in Zeeland ontving, koning
Lodewijk dit besluit herriep en Ver Huell met de leiding in
Zeeland belastte? 42) .

De Winter werd weer opperbevelhebber van het Texelse
eskader en moest toekijken hoe Ver Huell het hem aan
vankelijk toevertrouwde werk opknapte. Geen wonder dat,
zoals De Jonge vermeldt, de ontmoeting tussen de beide admi
raals, ter gelegenheid van de commando-overdracht, zeer
koel verliep 43).

Stellig mag niet gezegd worden dat dankzij het beleidvol
optreden van Ver Huell de expeditie van 1809 een volslagen
mislukking voor de Engelsen is geworden. Grove beleids
fouten en ziekte onder de troepen dwongen de vijand reeds
in de eerste dagen van september het merendeel van hun
schepen en mensen weer terug te nemen. Alleen Walcheren
hielden zij daarna nog bezet.

T oen het grootste gevaar begin november geweken was,
keerde Ver Huell naar Parijs terug op zijn gezantsschaps~

41) R.G.P. 12 no. 463, biz. 701.
4'2) AlgemeenRijks Archief. Verbaal Minist. van Marine 19 Aug. 1809

no. 32 (inv. no. 103).
43) De Jonge, deel V, biz. 670.
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post. Lodewijk haastte zich om De Winter zijn plaats als
opperbevelhebber in de Zeeuwse wateren te doen innemen
en droeg op 9 november's avonds om 11 uur de minister
van marine op, de admiraal per koerier te bevelen het Texelse
commando aan schout-bij-nacht Lemmers over te dragen en
de leiding der Zeeuwse operaties tot de terugkeer van Ver
Huell op zich te nemen 43a).

Ook De Winter kon niet veel uitrichten en beperkte zich
tot een scherpe bewaking van de nog steeds op Walcheren
gelegerde Enqelsen, zodat het evenmin direct aan hem te
danken was dat de Britten op 25 december hun laatste
steunpunt in Zeeland ontruimden. "Niet schitterend, maar
wel eervol", karakteriseert De Jonge de rol die de Neder
landse zee1ieden in 1809 speelden 44) •

Toen koning Lodewijk op 27 november 1810 naar Parijs
vertrok, schreef hij De Winter uit Breda dat deze het corn
mando over het leger op zich moest nemen 44a).

Tot 24 april 1810 commandeerde de admiraal daarna nog
de vloot in de Zeeuwse wateren. Na van dit commando ont
heven te zijn, werd hem op 5 mei het bevel over het eerste
eskader te Hellevoetsluis opgedragen. Hij bleef echter te
Amsterdam wonen.
Napoleon heeft de Engelse inval in Zeeland als voor

wendsel gebruikt om Lodewijk te onttronen en ons land bij
Frankrijk in te lijven. Het Koninkrijk Holland, met een man
als Lodewijk aan het hoofd die weigerde uitsluitend agent
en werktuig van de keizer te zijn, pastte reeds lang niet
meer in zijn systeem.
Vooral na de vrede van Oostenrijk werden de bedoelingen

van de keizer ten opzichte van ons land steeds duidelijker.
Lodewijk werd met de bitterste verwijten overstelpt en op
hoge toon eiste de zeer onaangename Franse gezant de In
williging van aile eisen van de keizer.
Napoleon betrok oak Ver Huell .n zijn plannen om het

koninkrijk Holland te liquideren. Ik wil hiermede niet be-

43a) Aigemeen Rljks Archief. Verbaal Min. van Marine 22 Nov. 1809
no. 17 (inv. no. 107).

44) De [onqe, deel V, biz. 672/73.
44a) Aigemeen Rijks Archief. VerbaaI Min. van Marine 7 Dec. 1809

no. 5 (inv. no. 108).
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weren dat onze gezant te Parijs doelbewust heeft mede-.
gewerkt om Lodewijk ten val te brengen. Mijn indruk is dat
Ver Huell lange tijd oprecht gehoopt heeft dat Lodewijk op
het laatste moment het verkeerde van zijn houding zou inzien
en Napoleon daarna grootmoedig genoeg zou ziin hem te
vergeven en hem zijn troon te laten. Een persoonlijk gesprek
tussen beide broers te Parijs, zoals de keizer dit wenste, zou
volgens Ver Huell Lodewijk stellig overtuigen van de juiste
inzichten van "de groote Monarch".

Maar de koning, die een va1strik vermoedde, weigerde dat
aanvankelijk pertinent en ging er zelf ernstig over denken
zijn land ten opzichte van Frankrijk in staat van verdediging
te brengen.

Na in particuliere audientie door de keizer ontvangen te
zijn, verscheen Ver Huell op 22 november plotsclinq en zon
der hiervoor verlof te hebben gevraagd in Amsterdam. In
1angdurige gesprekken trachtte hij opnieuw Lodewijk te be
wegen 's keizer's uitnodiging te aanvaarden. Aanvankelijk
zonder succes; to en echter twee dagen later ook de minister
raad de koning adviseerde wel te gaan, zwichtte de vorst
en vertrok op 27 november 1809 naar Parijs waar hij op
1 december aankwam.
De eerste ontmoeting tussen de beide broers was nog vrij

hartelijk, maar op 2 december (Napo1eonsdag!) barstte de
keizer los en verweet Lodewijk onder meer dat Holland een
kolonie van Engeland was en Frankrijk veel vijandiger
gezind was dan Groot-Brittannie 45). In 1atere bijeenkomsten
kreeg Lodewijk te horen dat Holland reeds feitelijk een deel
van Frankrijk was: een aanslibsel van de Rijn, Maas en
Schelde, die grote slagaders van Frankrijk 46).

In zijnmemoires verhaalt de koning van Holland hoe hij
gedurende zijn verblijf in Frankrijk feite1ijk een gevangene
van de keizer was 47). Toegeven wilde hij echter voorlopig
niet, ook niet toen de keizer op 21 januari 1810 een decreet
tekende, waarbij, ter beveiliging van de noordelijke grenzen

45) L. Wichers: De regeering van koning Lodewijk Napoleon (Utrecht
1892), bIz. 137.

46) Idem, bIz. 137.
47) Documens historiques et reflexions sur Ie gouvernement de la

Hollande par Louis Bonaparte, deel IV, bIz. 91.
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van het keizerrijk, het gehele gebied van het koninkrijk
Holland ten zuiden van de Maas gelegen door Franse troe.
pen bezet werd.

Steun van Ver Huell heeft Lodewijk in deze moeilijke maan
den niet gehad, deze gedroeg zich volgens de vorst als een
agent van Napoleons minister van Buitenlandse Zaken 48).
Begrijpelijk, onze gezant kende slechts eeri oplossing: onvoor
waardelijk ingaan op Napoleons eisen.

Op 16 maart 1810 was Lodewijk eindelijk murw en williq
de hij inderdaad alle eisen van de keizer in. Dit betekende
onder meer dat het gehele zuiden van ons land bij Frankrijk
werd ingelijfd.

Ver Huell tekende het tractaat zonder meer. Lodewijk
met de beperking: "par tous les moyens en notre pou
voir" 49).

En nog diezelfde dag schreef onze Parijse gezant aan Van
der Heim: "Bij een evenement zo heugelijk als datgeen
waarvan Uw Exc. met deze courrier kennis zal ontvangen,
wil ik niet af zijn haar daarmede te feliciteren ...... " 50).
Zuur antwoordde de geadresseerde in zijn bedankbrief aan
Ver Huell dat hij hoopte, dat de grootste monarch van
Europa zijn land nog eens recht zou doen wedervaren 51).
Op 7 april mocht Lodewijk Frankrijk verla ten en keerde

op 11 april terug in zijn geamputeerd koninkriik.
Van een werkelijke verzoening tussen de beide broers was

natuurlijk geen sprake. Ook na dit tractaat trachtte de koning
nog de schijn van een zelfstandig en onafhankelijk koninq
schap op te houden. Eind mei was de verhouding tussen de
beide vorsten alweer zo gespannen dat de keizer aan Lode
wijk schreef: "Le sort en est jete, vous etes incorrigable.
Louis, vous ne voulez pas etre Ionq-ternps roi" 5.2).
Na een vermeende belediging van de Franse gezant in

ons land, waarvoor naar 's keizers mening onvoldoende
verontschuldigingen werden aangeboden, kreeg Ver Huell

48) Idem, blz. 102.
49) Theod. Jorissen: De ondergang van het Koninkrijk Holland (Arn
hem 1891), bIz. 129.
50) R.G.P. 12 no. 488. blz. 726.
51) R.G.P. 12 no. 490. bIz. 728 d.d. 20 Maart 1810.
52) Felix Rocquain: Napoleon l er et le roi Louis d'apres les documents

conserves aux archives nationales (1875).
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te horen dat hij Frankrijk binnen vier en twintig uur moest
verlaten. Onze gezant in Parijs was wanhopig, dat begon
op oorlog te lijken nu zelfs hij door de vereerde keizer zo
behandeld werd.

Aan Roell schreef hij enkele dagen later (Ver Huell wist
zijn vertrek nog twee weken te rekken): "Het eenige dat
Z.M. in dit hachelijke tijdstip kan doen is, om dadelijk een
courier aan zijn keizerlijke Breeder te zenden, om hem te
bidden, alle mesures van vengeances uit te stellen, tot Hooqst
dezelve de daders van het gedane feit aan den bediende van
den ambassadeur zal hebben kunnen straffen, en de satis
Iactie, welke er gegeven kan worden, publiek worde qe
maakt" 53).
Onvoorwaarddijke onderwerping aan 's keizers wil was in

feite het enige advies dat onze gezant te Parijs geven kon,
geven wilde en steeds gegeven had. En misschien had hij
nog gelijk ook, hoezeer zijn houding ons tegenwoordig ook
prikkelt.
Als uitvloeisel van het tractaat van de 16de maart had

de keizer op 4 april Oudinot, hertog van Reggio, gdast met
zijn leger, "het Observatie corps van Holland" genaamd, de
kusten en mondingen der Nederlandse rivieren te bezetten,
teneinde de smokkelhandel met Engeland tegen te gaan.
Door deze maatregel geraakte praktisch ook de gehele rest
van Holland in Franse handen. Maar ondanks zijn wan
hopige positie bled Lodewijk toch nog spelen met de ge~
dachte gewapend verzet te bieden, De Fransen wisten dit en
hidden met deze mogelijkheid rekening. Het scheen zelfs niet
onmogelijk te zijn dat de koning de Engelsen te hulp zou
roepen. Geen wonder dat men van Franse kant naging, welke
kopstukken in ons land mogelijk bereid konden gevonden
worden om steun aan Lodewijks desperate plannen te ver
lenen en welke hem een dergelijk voornemen beslist zouden
afraden.
In zijn mcmoires doet de koning voorkomen alsof aan

vankelijk de gehele Hollandse natie en belangrijke leqer- en
vlootautoriteiten, zoals generaal Krayenhoff en Lemmers
achter hem stonden. AIleen Roell en Ver Huell zouden ge~

53) RG.P. 12 no. 505, biz. 739 d.d. 25 Mei 1810.
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weigerd hebben zich met zijn plannen in te laten 54). De
eerstgenoemde vroeg verlof om naar een badplaats te gaan.
de laatstgenoemde trok zich na zijn uitwijzing op zijn land
goed in Gelderland terug, to en Lodewijk niet voor rede vat
baar bleek te zijn, Toen Van der Heim hem nog in de aller
laatste dagen van Lodewijks regering met een zending naar
Parijs wilde belasten, meldde Ver Huell zich ziek en verzocht
daarom enige dagen uitstel, een uitstel dat afstel werd.

Geheel juist stelt Lodewijk in zijn memoires de situatie
echter niet voor. Want hoe anti-Frans zijn omgeving in deze
maanden ook mocht zijn (Ver Huell schrok er werkelijk van),
algemeen was men toch van mening dat een oorlog met
Frankrijk een waanzinnige onderneming zou zijn.

Een belangrijke troef in het Franse spel was de houding
van De Winter. Uit alles blijkt dat de admiraal in Franse
ogen als volkomen betrouwbaar gold en men er van over
tuigd was dat hij zich niet door Lodewijk in roekeloze
avonturen zou laten meeslepen. Stellig speelde daarbij ook
een rol dat De Winter geprikkeld was door de geringe
belangstelling van Lodewijk voor de vloot.

Na het verlies van het zuidelijk deel van ons land kreeg
De Winter op 5 mei 1810 het bevel over het eerste eskader
te Hellevoetsluis. Dit commando aanvaardde hij op 26 mei.
Onmiddellijk na deze benoeming, op 12 mei, werd hij als vice
admiraal in de Franse marine gei'ncorporeerd en bij deze
gelegenheid tevens begiftir;d met het grootkruis van het
Legioen van Eer, een bewijs dat hij stellig bij de keizer in
de gunst stond.

Maar De Winter was niet alleen waardevol voor de
Fransen als onze belangrijkste zeeofficier, zij hoop ten ook
gebruik te kunnen maken van zijn grote populariteit onder
het scheepsvolk en onder de bevolking van Amsterdam, in
welke stad de admiraal, een opvallende figuur door zijn lange
gestalte, woonachtig was.

EvenaIs bij vorige regeringswisseIingen hoopten nu de
Fransen van deze populariteit te kunnen profiteren, vooraI
toen op 25 juni te Parijs het besIuit vieI dat het Observatie
corps van Oudinot ook Hollands grootste stad zou bezetten,

54) Documens historiques, deel III, biz. 138.
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waarna alle sleutelposities van Lodewijks regering in
Franse handen zouden zijn. Parijs hoopte dat deze bezetting
zonder moeilijkheden zou kunnen geschieden en achtte daar
om de aanwezigheid van de populaire De Winter in Amster
dam zeer waardevol.

De Franse zaakgelastigde Serurier was er zo van over
tuigd dat De Winter de roerige Amsterdamse bevolking in
toom kon houden, dat hij zich ernstig ongerust maakte to en
De Winter begin juni naar Den Briel vertrok. Bezorgd
schreef hij aan de Franse minister van Buitenlandse Zaken,
Champagny: ,,l'amiral de Winter, homme intrepide, popu
laire, et dont la presence ici aurait pu etre utile dans ses
circonstances, a ete envoye a la Brielle" 55). Waarschijnlijk
hebben de Fransen gevreesd dat Lodewijk de zo populaire
admiraal uit de hoofdstad heeft willen verwijderen, teneinde
deze ongestoord in staat van verdediging te brengen.
Eind juni bereikte het Hollandse drama zijn hoogtepunt en

stond Oudinot met zijn Observatiekorps voor de poorten van
Amsterdam. Op bevel van de keizer eiste hij een triomfale
intocht, opgeluisterd door de tegenwoordigheid van Lodewijk
zelfl 56)
Op 3D juni 1810 riep de koning op het paviljoen te Haar

lem, waar zijn residentie gevestigd was, zijn ministers, groot~
officieren en de commandanten van land- en zeemacht bijeen,
om in spoedvergadering de toestand te bespreken, Niet alleen
weigerde hij beslist bij Oudinots intocht aanwezig te zijn,
maar opnieuw opperde hij de mogelijkheid om verzet te bie
den. AIle aanwezigen verklaarden zich echter tegen het
denkbeeld van de verst: de intocht der Fransen met wapen
geweld te verhinderen. En het was vooral admiraal De
'Winter.. bijgevallen door Dumonceau, die in zijn bekende
ronde taal Lodewijk tot andere gedachten trachtte te brengen.
De admiraal verklaarde openlijk dat de ongelukkige om
standigheden waarin men verkeerde, toegeschreven moesten
worden aan het slechte systeem dat het gouvernement sedert
zijn ontstaan huldigde. De koning moest zijns inziens de
Franse troepen als Connetable ontvangen, onthalen en ver-

55) RG.P. 11 no. 123, bIz. 149 d.d. 5 [uni 1810.
56) Wichers, blz, 222.
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we1komen als hoofd van de natie: slechts op deze wijze zou
het moge1ijk zijn dat de welwillende blikken des keizers op
nieuw op de Hollandse natie gevestigd werden 57).

Verstandige maar stellig geen sympathieke taal van de
Nederlandse zeehcld, waar Lodewijk dan ook bitter en zeer
persconlijk op antwoordde. En dit laatste terecht: ondanks
zijn bekende openhartigheid achtte De Winter zich wel heel
laat geroepen Ielle kritiek op 's konings regering uit te oefe
nen. Maar de vorst kon ook niet weten dat De Winter nog
diezelfde dag, voordat deze bijeenkomst te Haarlern plaats
yond, een onderhoud met Serurier had gehad. En uit het ver
slag van deze bijeenkomst blijkt wel dat de admiraal van te
voren reeds de verzekerinq had gegeven alles in het werk te
stellen om Lodewijk tot toegeven te bewegen. Serurier prijst
"Ie brave de Winter" dan ook hemeIhoog tegen Champagny:
"rai He on ne peut plus content de sa conversation, et son
noble caractere ne se dement pas. Voila les loyales et diques
inspirations auxquelles je voudrais voir l'esprit du roi livre",
zo schrijft hij zalvend 58).
Uit deze brief valt ook op te maken dat De Winter wegens

zijn slechte gezondheid plannen had gemaakt om naar Spa
te gaan, maar als gevolg van de gespannen toestand besloten
had te blijven. En dit laatste strekte hem inderdaad tot eer.
Door iedereen verlaten, restte de koning van Holland nog

slechts een ding: "vrijwillig" afstand te doen van de troon.
Hij trachtte Napoleon een laatste hak te zetten door zijn
oudste zoontje als troonopvolger aan te wijzen. Enkele dagen
later verliet hij ons land en op woensdag 4 juli kondigde het
gedonder van geschut Oudinots komst in Amsterdam aan.
De intocht verliep zonder mcidenten, hetqeen de Fransen
hoofdzakelijk aan de populariteit van De Winter toeschreven,
die de wat opgewonden gemoederen van de Amsterdamse
volksklasse nog voor de intocht van de hertog van Reggio
tot bedaren wist te brenqen.
Aangezien Napoleon besloten had ons land in te lijven,

waren de Fransen wel wat verlegen met het prinsje dat
Lodewijk als zijn opvolger had aanqewezen. Onder minister

57) Wichers. blz. 2231224.
58) R.G.P. II no. 137, blz.166 d.d. 1 }uli 1810 "a sept heures du

matin".
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Van der Heim was zelfs een regentschap gevormd. Opdat
geen enkel~ Nederlander zich nag illusies over een eventueel
voortbestaan van het koninkrijk Holland zou maken, zond
Serurier De Winter en enkele andere vooraanstaande per
sonen naar Haarlem: "pour combattre les mauvais resoluti-
ons et de donner des bons conseils" 59). .

Op de 8ste juli tekende Napoleon het decreet, waarbij het
koninkrijk Holland bij Frankrijk werd ingelijfd.

LIit een brief van Serurier aan Champagny, gedateerd
13 juli 1810, blijkt dat de onder gang van zijn land als zelf
standige natie De Winter wel dege!ijk heeft aangegrepen.
"Le coeur de l'amiral de Winter saiqne", schrijft de Franse
zaakgelastigde naar Parijs, maar vol vertrouwen voegt hij
er aan toe: "Du reste, c'est un intrepide soldat, un francais
de systeme deja depuis quinze ans, admirateur enthousiaste
de l'empereur, et qui sera console quand il verra son pays
heureux sous les Lois d'un si grand prince" 60).

Na de inlijving heeft De Winter nog twee jaar zijn land,
of beter gezegd Frankrijk gediend. Aangezien zijn gezond~
heid werkelijk vee! te wensen overliet, nam hij direct na de
ondergang van het koninkrijk verlof om in Spa en Aken de
baden te gebruiken. Van hieruit reisde hij door naar Parijs,
teneinde samen met Oudinot de maritieme problem en te be
studeren.

Bij keizerlijk besluit van 4 augustus 1810 werd het kust
gebied van Sluis tot de rechteroever van de Elbe verdeeld
in vier commando's. De Scheldevloot kwam onder het com
mando van vice-admiraal Missiessy te staan, het bevel over
het eskader op de Maas werd aan schout-bii-nacht Ruysch
opgedragen, de vloot bij T exel aan vice-adm iraal Lemmers,
terwijl het vierde commando, dat zich van de Jade tot de
rechteroever van de Elbe uitstrekte, aan een kapitein-ter-zce
werd toebedeeld. Bij keizerlijk decreet van 9 october werd
tussen het derde en vierde commando nog het zogenaamde
commandement van de Eems ingevoegd 61).
Het heeft er alle schijn van dat na de inlijving De Winter

59) R.P.G. 11 no. 141, bIz. 172 d.d. 6 Juli 1810.
60) R.G.P. 11 no. 146, blz. 177.
61) H. Herman: Onze zeemacht tijdens de Fransche overheersching

(Uitgave Vereeniging "Het Nederl. Zeewezen 1923), bIz. 6 en 7.
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aanvankelijk meer in de gunst van de Fransen heeft gestaan
dan Vel' Huell. Dit had hij waarschijnlijk aan zijn houding
in de laatste dagen van Lodewijks koningsschap te danken.
Op 16 augustus werd hem het bevel over het Texelse eskader
opqedraqen en eind november volgde zijn aanstelling tot
inspecteur-qeneraal van de noordelijke kusten van het keizer
rijk. Beide malen werd Ver Huell tot zijn pijnlijke verbazing
gepasseel'd en, zo wij zijn neef en biograaf Q. M. R. Ver
Huell mogen geloven, heeft De Winters rivaal er in deze
maanden ernstig over gedacht om naar Amerika uit te
wijken 62). Stellig niet. omdat hij de inlijving zo diep betreur
de, daar kwam een man als Ver Huell wel overheen, maar
de gedachte misschien 's keizers gunst verloren te hebben,
was voor onze Napoleonvereerder bijna ondragelijk.
Veel schokkende gebeurtenissen op maritiem gebied heeft

De Winter in de weinige jaren die hem nog restten, niet mee
gemaakt. Het meeste profijt trokken de Fransen van zijn
populariteit. Toen in april 1811, naar aanleiding van het
wegvoeren van dienstplichtigen, relletjes in de [odenbree
straat te Amsterdam plaats vonden, verzocht Lebrun aan
De Winter zijn invloed op het volk te gebruiken om het
tumult te doen bedaren 62a).

In het najaar van 1811 bracht keizer Napoleon een bezoek
aan zijn pas verworven departementen en verbleef tussen
9 en 15 october in Amsterdam. Ter gelegenheid van het
luisterrijke ontvangst liet De Winter met vee! moeite en
kosten een schip op de Amstelsluis plaatsen, dat 's avonds
prachtig geillumineerd was. Men zegt dat een spotvogel
hierop het volgende rijmpje plakte:

Kan ik op zee niet triompheeren
Zal ik het op deez' sluis proberen 63).

Tiidens zijn Amsterdams bezoek bezocht de keizer ook
Den Helder. Napoleon kwam onder de indruk van de belanq-

62) Q. M. R. Ver HueIl: Het leven en karakter van Carel Hendrik
Graaf Ver Huell (Amsterdam 1847) deel II, biz. 213.·

62a) R.G.P. 13 no. 220, biz. 141. Lebrun aan de keizer 11-12 April
1811.
(3) J. C. Kobus en W. de Rivecourt: Beknopt Biogr. Handwoorden

bock, dee! III, biz. 461.
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rijkheid van deze haven en besloot te Nicuwediep een groot
etablissement te bouwen voor de uitrustinq, het bouwen en
dokken van schepen. Maar - en het is weer Ver Huells
biograaf die het zegt - over het verloop van de vertoonde
vlootmanoeuvres was hij bepaald misnoegd 64). Al zullen
wij de uitlatingen van Ver Huells wel wat partijdige neef
natuurlijk met een korreltje zout moeten nem en, een feit is dat
onze marine in de eerste jaren na de inlijving in niet al te
beste conditie verkeerde, zoals Decres in het najaar van 1810
reeds had moeten constateren, toen hij tezamen met De
Winter een inspectietocht langs onze kusten maakte 65). En
in een brief, gedateerd 7 jan. 1812 en gericht aan Savery,
beklaagt de Directeur-generaal van Politic van Amsterdam,
Devilliers, zich over het gebrek aan discipline en de zedelcos
heid der bemanning van het Texelse eskader. Meer dan drie
honderd prostituees, die men twee dagen voor het bezoek
van de keizer aan Den Helder van de vloot verwijderd
had, keerden reeds twee dagen na diens vertrek naar de
schepen terug ,66). In de nacht van 24 op 25 december 1811
werd, toen De Winter afwezig was, een groot feest op de
vloot gehouden dat in een orgie van dronkenschap ont
aardde.
Enerzijds werkte het voortdurend actief zijn van de vloot

dergelijke toestanden natuurlijk in de hand, anderzijds blijkt
uit deze berichten stellig ook dat de leiding begon tc falen,
hetgeen waarschijnlijk met De Winters wankele £:ekm:dheids~
toestand in zijn laatste levensjaren verband hield.
Misschien is dit wel mede een van de redenen 91~wcestdie

Napoleon deed besluiten om Ver Huell weer in UI~nadeaan
te nemen, in april 1811 werd deze tot zijn grc te vrcugde
met het commando over de noordelijke flottielje bclast. Zijn
standplaats werd dus Hamburg.
Lang heeft deze niet meer met zijn rivaal samenqewerkt.

In het begin van het jaar 1812 werd Ver Huell mel speed
naar Parijs ontboden en kreeg daar te horen dat De V/inter
ernstig .ziek was en ontheven wenste te worden van hP.L bevel
over het Texelse eskader. De keizer wilde nu dat Ver Huell

64) Vel' HuelL deel II. biz, 212.
65) D. Decres, Franse minister van Marine,
66) R.G.P. 13 no. 782, biz. 568.
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hem verving. In april 1812 yond de comrnando-overdracht
plaats en direct daarna vertrok De Winter naar Parijs.

Reeds op 2 juni 1812 stierf in de Franse hoofdstad "Ie
comte de Winter vice-amiral, grand officier de l'Empire,
inspecteur-qeneral des cotes de la mer du Nord, officier de
la Legion d'Honneur, Grand-croix de l'ordre Imperial de la
Reunion, decore de l'ordre royal de l'Aiqle d'or de Wurtem
berg" 67).

Met veel pracht en praal werd het lijk van de Nederlandse
admiraal op kosten van het Franse qouvernement begraven
en bijgezet in het Pantheon. De predikant Ds. P. Marron
hield de lijkrede.
Zijn hart werd eerst overgebracht naar Amsterdam, maar

op 1 augustus 1821 in een marmeren urn geplaatst in de
St.vNicolaas- of Bovenkerk van zijn geboorteplaats Kampen.

Op een marmeren plaat, behorende bij het monument dat
door zijn nicht Maria Frederica Penelope Groen, geboren
barones Sirterna van Grovestins 68), werd opgericht, staat
te lezen:

Isala nascentem, morientern Sequana vidit
Utraque victuro nomen honore colit.

Het is moeilijk zich een oordeel over de militaire gaven
van De Winter te vorrn en. Voor 1789 bekleedde hij op de
vloot een onderqeschikte positie en over zijn daden als Frans
hoofd-officier is maar weinig bekend. Nadat hij in 1795,
voorriamelijk om politieke redenen, tot opperbevelhebber van
onze vloot was benoemd, kreeq de admiraal in slechts een
zeeslaq de kans te tonen wat hij als vlootvoogd waard was.
In deze, voor ons land zo ongelukkig verlopen slag bij
Kamperduin, maakte De Winter wel qeen ernstige beleids
Iouten, maar slaagde hij er toch niet in aan te tonen dat hij
over opmerkelijke strategische gaven beschikte. Tot onze
grote vlootvoogden zou ik deze admiraal dan ook stellig niet
willen rekenen.
Wel gaf De Winter tijdens de slag bewijzen van bijzonder

67) Herman. bIz. 9.
68) Zie: De Nederlandsche Leeuw LXXVe jaargang no. 10 (Oktober

1958). kol. 191.
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grote persoonlijke moed, een meed die zo bezielend op het
scheepsvolk werkte, dat de ondergang van onze vloot nog
tot op een zekere hoogte eervol genoemd kon worden, het
enige lichtpunt in deze droeve historie!

De Winters heldhaftig gedrag herinnerde aan de beste
tradities van de Neder1andse marine en daardoor werd de
admiraal, ondanks zijn verpletterende nederlaag, in de ogen
van het Bataafse vo1k toch een nationale held die, mede door
zijn rondborstigheid, bonhommie en zijn markante gestalte,
bijzonder popu1air was bij bevo1kingsgroepen die de politieke
opvattingen van deze aanvankelijk zo radicale patriot geens~
zins deelden: de scheepsbemanningen en de volksklasse van
zijn woonp1aats Amsterdam.

Deze popu1ariteit is stellig een der oorzaken geweest dat
De Winter ook bij de Fransen steeds in de gunst heeft ge~
staan, hoewel hij eens Napoleon ongezouten de waarheid
vertelde en met Talleyrand hevige ruzie maakte.

Bij elke regeringswisse1ing in ons land moest rekening
gehouden worden met de houding van de zo popu1aire admi
raa1 en men krijgt sterk de indruk dat reeds daarom de
Fransen steeds getracht hebben De Winter te vriend te hou
den. Wellicht is dit ook de reden dat Napoleon nimmer de
admiraal a1s opperbevelhebber van de v100t door Ver Huell
heeft 1aten vervangen, hcewel de keizer - en waarschijnlijk
terecht - overtuigd was van de grotere militaire capaci
teiten van de laatstqenoemde. Natuurlijk zijn er meer redenen
op te sommen waarom De Winter steeds de steun van de
Fransen genoot, ik noern zijn beproefde trouw aan Parijs en
zijn nimrner aflatende zorg voor de v100t.

A1s diplomaat is De Winter stellig geen succes geweest;
zijn eigenschap om te zeggen wat hij dacht, maakte hem voor
het voeren van 1angdurige en subtiele onderhande1ingen
ongeschikt. Ook hierin toonde Ver Huell zich zijn meerdere.

Na de Bataafse tijd verbleekte de herinnering aan De
Winters populariteit sne1. Voor de grote massa werd hij to en
de man die onze v100t tijdens de verschrikkelijke nederlaag
bij Kamperduin leidde en zich, a1s eerste bevelvoerende
N ederlandse admiraa1 in onze geschiedenis, met zijn vlaqqe
schip aan de Enqelsen moest overgeven.

Hoewel deze feiten niet te lcochenen zijn, doet het kennen
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daarvan alleen toch te kort aan de betekenis van deze merk
waardige man, wiens stoffelijk overschot door de Fransen
zelfs waardig genoeg geacht werd om in het Pantheon bij
gezet te worden.

Ik meende er dan ook goed aan te doen in een tweetal
opstellen iets meer te vertellen over het leven van deze te
Kampen geboren admiraal, aan wie in de Bovenkerk in deze
stad nog steeds een monument herinnert.

Alvorens te eindigen, is het mij echter een behoefte de
heer J. Steur, hoofdarchivist-A van het Algemeen Rijks
Archie£, vanaf deze plaats hartelijk dank te zeggen voor aIle
steun die hij mij, tijdens het schrijven van dit tweede artikel
over De Winter, gaf.
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