
Nederlanders op de Russische vloot
en enkele bljzonderheden over het leven van

Hendrik Justus Otto de Winter, gedoopt te Kampen 13 juli 1757,
gesneuveld in de Oosbee 13 augustus 1789.

door

Drs. C. N. FEHRMANN.

Het is bekend dat de Nederlanders in de 17de en 18de eeuw
een zeer be1angrijk aandeel hebben gehad in de opbouw van
de Russische marine.

De gronds1agen voor de Russische v100t werden onqetwij
fe1d door Peter de Grote ge1egd, de genia1e tsaar die het Rus~
sische iso1ement in Europa doe1bewust verbrak en a1 zijn
krachten inspande om zijn land in contact te brengen met de
W est-europese beschaving.

Dit streven ging gepaard met een krachtige militaire expan
sie, waarbij Peter er voora1 op gebrand was havens te verkrij
gen aan de Oostzee en Zwarte Zee, teneinde op den duur Rus
land de hegemonie over deze wateren te verschaffen. De strijd
om deze "venstertjes" naar het westen en zuiden leverde reeds
tijdens Peters regering aanzienlijke resu1taten op en de Russi
sche Tsaar ging hierbij uit van de gedachte dat wie een land-
1eger bezat een arm had, maar dat een regering die over een
1eger en een v100tbeschikte, twee armen kon gebruiken. Reeds
in zijn jeugd zocht Peter de Grote contact met de Nederlan
ders, Enge1sen en Duitsers die in de vreemdelingenwijk van
Moskou verblijf hielden en van deze vreemdelingen waren het
vooral de koop1ui en ambachtslieden, afkomstig uit de Repu
bliek, die het vertrouwen van de keizer wisten te winnen.

Tot tweemaa1 toe, in 1697 en in 1717, bezocht de tsaar aller
Russen ons land; zijn verblijf te Zaandam, waar hij tijdens zijn
eerste bezoek incognito a1s Pieter Michaelof op een schceps
werf werkte, spreekt nog steeds sterk tot de verbee1ding.

Vo1gens vele verhalen werd Peter de Grote ook door de Ne
derlanders gei"nspireerd tot het bouwen van schepen. Zijn
jeugd bracht hij op een even buiten Moskou ge1egen 1andgoed
door. Toen hij 15 jaar oud was, ontdekte de jonge tsaar in het
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buitenhuis Isrnaelof een boot, die door haar afwijkende vorm
zijn aandacht trok. Of dit vaartuig nu van Nederlandse- of
Engelse makelij was, is nog een onuitgemaakte zaak 1). V er
rukt over de scherpe kiel, zo geheel verschillend met de klomp
achtige vorm der Russische vaartuigen uit die dagen, gaf Peter
de Nederlander Karsten Brandt opdracht het scheepje op te

. knappen en weldra vermaakte hij zich er mee op het water,
eerst op de nauwe [auza. dan op het meertje Prosannoi en ten
slotte op het meer van Pereslaw. Peters belangstelling voor de
scheepsvaart en alles wat daarmede samenhing, was gewekt!

Aan de oever van het meer van Pereslaw werd een scheeps
werfje gesticht en de HoIlandse kooplui te Moskou kregen op
dracht hiervoor werkvolk te Zaandam aan te werven. Persoon
lijk hielp de Russische Tsaar de Zaankanters, door wie hij zich
Pieter Timmerman liet noemen, bij hun arbeid.

Weldra werd een tweede scheepswerf aan het meer ge~
bouwd en na enkele jaren beschikte Peter over een kleine vloot,
waarmee hij telkens weer, vergezeld van zijn vrienden Alexan
der Menzikov, Peter en Feodor Apraxine, uitvoer. Bij de ruwe
spiegelgevechten die de tsaar organiseerde en waarbij zelfs
bloed vloeide, fungeerde Francois Le Fort, een te Geneve ge~
boren, maar geheel verhollandste Zwitser, als admiraal. 2).

In 1689 maakte Peter met geweld een einde aan het reqent
schap van zijn zuster Sophia, die hij naar een klooster verban
de. Buitenlanders, zoals Le Fort en de Engelsman Gordon had
den een belangrijk aandeel in deze geslaagde staatsgreep en
vanaf dit ogenblik steeg de ster der Nederlanders in Rusland
snel. Grote indruk maakte op de tsaar een kaart die hem door
Nicolaas Wits en uit Amsterdam werd toegezonden met de
titeI: Nieuwe Landkaart van het Noorder en Ooster-deel van
Azie en Europa, strekkende van Nova Sembla tot China. Hier
bij was een Memorie gevoegd, waarin suqqesties werden ge~
daan betreffende het handeldrijven met Perzie via de Kaspi
sche zee en met China via Siberie. Eveneens zond Witsen
zijn werk "Noord~ en Oost Tartarije" aan de Russische Tsaar
toe, die een dergeIijke belangstelling voor zijn land zeer op

1) Volgens de Engelsen zou het scheepje door een van hun koningen
aan een Russische Tsaar geschonken zijn.

2) Over Le Fort zie Mr. Jacobus Scheltema: Peter de Groote, keizer
van Rusland (Amsterdam 1814), deel I, blz. 31 e.v.

234



prijs stelde. Baron van Keller de gezant van de Republiek aan
het Russisehe Hof liet, als eengoed diplomaat, geen gelegen~
held voorbijgaan om Peters bewondering voor Nederland nog
meer aan te wakkeren.

De strijd' tegen de Turken, die nog steeds in Zuid~Rusland
genesteld waren, deed de tsaar de noodzaak van het schep
pen van een Russisehe oorlogsvloot erkennen. In 1695 had hij
een vergedse poging gedaan om de stad Azow aan de mon
ding van de Don gelegen, te veroveren. De mislukking van
dit beleg was voornamelijk aan het ontbreken van een Rus~
sisehe oorlogsvloot te wijten geweest. Onmiddellijk nC!.deze
tegenslag stiehtte Peter bij Woronesch, stroomopwaarts van
de Don gelegen, een seheepswed. De Republiek, Engeland en
Venetie lever den vakbekwame timmerlieden en binnen een jaar
konden de Russen een bescheiden oorlogsvloot in de Zwarte
Zee doen kruisen. Nu hij over twee arm en inplaats van over
een besehikte, slaagde Peter er spoedig in Azow na een beleg
van twee maanden te nemen. Aanqezien deze Russisehe cor
logsvloot voornamelijk uit galeien bestond, werd een Veneti
aan , De Lima geheten, met het opperbevel belast. Maar op de
wed te W oronesch gaven de N ederlanders de to on aan.

In 1697 maakte de tsaar een reis naar het westen en bled
geruime tijd in ons land en in Engeland. Het resultaat van dit
bezoek was dat Peter tal van Nederlanders en Engelsen wist
te bewegen in Russische dienst te treden. In het algemeen ver
drongen nu de Engelsen de Nederlanders als seheepsbouwers,
de intelligente Tsaar had geconstateerd dat in Groot~Brittan~
nie de schepen volgens betere methoden werden gebouwd dan
in de Republiek. Voor het zeemanschap van de Nederlanders
bled hij eehter het diepste respekt houden en ook nu traehtte
hij tal van Hollandse zee-officieren over te halen in Russische
dienst te treden. N a vergedse moeite te hebben gedaan om vice
admiraal Gillis Schey over te halen naar Rusland te gaan, slaaq
de hij er in de onder equipagemeester Cornelis Cruys te bewe
gen in Russische dienst over te gaan. Jarenlang is deze Cruys,
die het tot vice~admiraal bracht, zijn reehterhand geweest 3).

3) Over Cruys. deel II, blz. 258 e.v.
De afkomst van deze admiraal is nog onzeker. Volgens het Nieuw Neder
landsch Biografisch Woordenboek, deel IV,. kol. 484 heette bij eigenlijk
Niels Olsen Creutz en werd hij op 14 juni 1657 te Stavanger in Noorwegen
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Een nieuwe impuls kreeg de Russische vlootbouw toen Peter
in oorlog kwam met het, ook op maritiem gebied, machtige
Zweden. Het bouwen van een Russische Oostzeevloot werd
vana£ dit ogenblik een gebiedende noodzaak. Cruys werd naar
Nederland gezonden om zee-officieren voor de Russen aan te
werven en als resultaat van zijn bemoeiingen traden o.m. Van
Scheltinga, Van Hooft en Sanders in dienst van de tsaar 4).

De oorlog tegen de Zweden verliep aanvankelijk voor Peter
bijzonder slecht. Bij Narwa leed zijn leger een verpletterende
nederlaag en het was zijn geluk dat de Zweedse koning Karel
XII eerst met Polen wilde gaan a£rekenen voordat hij de Rus
sen de genadestoot toebrach t. Peter kreeg hierdoor de kans zich
te herstellen. Hij begreep dat een vlootbasis aan de Oostzee voor
zijn strijd tegen de Zweden noodzakelijk was, veroverde daar
om Ingermansland en stichtte in dit gebied aan de monding van
de Newa de stad St. Petersburg, nu Leningrad. Een Neder
lands koopvaarder was het eerste schip dat op de rede van St.
Petersburg .ankerde. De schipper, Aukes Wybes van Hinde
lopen, kreeg verlof om de lading, bestaande uit zout, wijnen
en andere zaken, geheel tolvrij te verkopen 5).

De eerste scheepswerf in het nieuwe gebied werd te Olonetz
aan het Ladogameer gesticht. Hier werden de zes £regatten
gebouwd waarmede Cruys een tegenaanval van de Zweden
op Peters verovering wist te verijdelen. In 1704 gat de keizer
bevel de Admiraliteitswerf te St. Petersburg in te richten. On
der de bazen die op deze werf werkzaam waren, komen wij
weer heelwat Nederlanders tegen. Dankzij Cornelis Cruys
kregen de Zweden geen kans om St. Petersburg te veroveren.

Een ogenblik had het de schijn of Peters levenswerk geheel
vernietigd zou worden. Na Polen tot een zeer smadelijke vrede
gedwongen te hebben, rukte de geniale, maar avontuurlijke

geboren; in Vriezenveen meent men tegenwoordig dat hij in deze gemeente
het levenslicht aanschouwde, hoewel de bewijzen hiervoor stellig niet af
doende zijn.

4) Mr. Jacobus Scheltema: Rusland en de Nederlanden (Amsterdam
1818), deel III, blz. 95. Mijn pogingen om iets naders te weten te komen
betreffende de afkomst van deze drie personen, faalden vrijwel geheel.
Wybrant van Scheltinga was verrnoedelijk een volle ned van de 17e
eeuwse Leeuwarder burqerneester Mr. Eco Scheltinga. Sanders is waar
schijnlijk identiek met de Vlissingse commissie-vaarder kapitein Daniel
Sanderssen -,Van Hooft of Van 't Hooft mod een Brabander geweest zijn.

5) Mr. Jacobus Scheltema: Peter de Grote o.c., deel I, blz. 276.
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Karel XII opnieuw Rusland bmnen. Inplaats van echter op
St. Petersburg af te marcheren, boog hij af naar de Ukraine
en leed in dit gebied tcnslotte bij Pultawa een vreselijke neder
laag. Slechts met de grootste moeite kon de Zweedse koning
naar Turkije ontkomen, waar hij de sultan wist over te halen
Rusland de oorlog te verklaren. Twee jaar later leed de Rus
sische tsaar een pijnlijk verlies, na een nederlaag tegen de Tur..
ken, moest hij Azow weer aan de Grote Heer te Constantino
pel afstaan: het venster naar het zuiden klapte toe! Maar dat
aan de Oostzee bled open! Voortdurend versterkte Peter zijn
vloot in deze wateren. Een groot deel van de daartoe benodiq
de schepen werd in Engeland of in de Republiek gekocht. In
het werk "History of the Russian fleet during the reign of Pe
ter the Great" 6), gee£t de onbekend gebleven schrijver zeer in
teressante gegevens over de samenstelling van de Russische
Oostzeevloot en haar bemanning. Tussen 1710 ea 1724 lagen
er 71 Russische oorlogsschepen in de Oostzeehavens, de Ire
gatten niet meegeteld. Veertig hiervan waren door de Russen
zelf gebouwd, 13 kwamen uit de Republiek, 11 uit Engeland en
de rest uit andere land en 7). Op een lijst van 82 in actieve
dienst zijnde, of geweest zijnde, officieren, komen slechts 19
Russen voor, de rest zijn Enge1sen (23), N ederlanders (14),
Denen, Noren en Duitsers 8).
Op een lijst van 1721 komen de volgende Nederlanders in

leidende posities voor: Vice~admiraal Cruys, admiraal van de
Blauwe Vlag, Schout~bij~nacht Sievers, vice-admiraal van de
Blauwe Vlag, kapitein Saunders (Sanders), schout-bij-nacht
van de Witte Vlag en kapitein Van Hofft (Van Hooft ),
schcut-bii-nacht van de Rode Vlag 8a).

Peter moge een genie geweest zijn met een grote belanqstel
ling voor de Wcst-Europese beschaving, in het diepst van zijn
hart bled hij een Aziatische barbaar. Wanneer zijn woede op~
gewekt werdof wanneer hij zijn levenswerk bedreigd zag, kon

6) History of The Russian Fleet during the reign of Peter the Great
by a contemporary Englishman (1724) edited by Vice-admiral Cyprian
A. G. Bridge K.C.B. Printed fOTthe Navy Records Society MDCCCXCIX.

7) History of the Russian Fleet o.c., lijst XXXI, (1710-1724), biz.
130 e.v.

8) Idem, lijst XXX, biz. 128 e.v.
8a) Idem, biz. 83. Over de afkomst van Sievers vond ik geen bijzonder-

heden.
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hij met onmcnselijke wreedheid en hardheid optreden. Dit on
dervonden zijn oudste zoon en tot op zekere hoogte ook zijn
eerste vrouw. Maar ook de Nederlanders Cruys en Rees, aan
wie hij zoveel te danken had, zouden bemerken wat het bete
kende indien zij 's keizers ongenade op de hals haalden. Toen
deze beide hoofd-officieren in 1713, tijdens een expeditie tegen
de Zweden, twee Russische schepen op de klippen verspeelden,
werden zij heiden ter dood veroordeeld. Eerst op het schavot
werd hen genade geschonken en het vonnis in levenslange ver
banning gewijzigd. Maar c driftige naturen kunnen ook snel
weer vergeven en vergeten. Toen Peters woede geluwd was,
werden en Cruys en Rees weer in genade aangenomen 9).

Dankzij Peters bewondering voor ons land, hebben de Ne
derlanders een onmiskenbaar stempel op de jonge Russische
marine gedrukt, een stempel dat verscheidene eeuwen onuit
wisbaar zou blijken te zijn. De tsaar nam voor zijn schepen de
vlag van de Republiek over, zij het dan ook dat hij de volgorde
van de kleuren veranderde in rood, blauw en wit. Tal van
Nederlandse scheepstermen en commando's bleven honderden
jaren in Rusland in gebruik.
Na de dood van Peter de Grote in 1725, verflauwde de elan

waarmede Rusland naar expansie streefde. Waarschijnlijk een
historische noodzaak: ondanks zijn geweldige uitgestrektheid
was het nog maar een dun bevolkt, arm land, dat slechts tijde
lijk door de torneloze energie van een geweldenaar als Peter
de Grote, tot een reusachtige krachtsinspanning opgezweept
kon worden.
Een opvolger had de tsaar niet aangewezen. Op zijn sterf

bed had hij nog op een stukje papier kunnen schrijven: "Gee{
alles aan ... 1'0)", maar de naam was oningevuld gebleven.
Officieren van zijn lijfwacht zorgden er voor dat de Russische
kroon aan zijn tweede vrouw Catharina kwam, een onontwik
kelde Lettische boerin die eerst zijn bijzit was geweest. Zij

9) Rusland en de Nederlanden o.c., deel III, biz. 278-283. Cornelia
Rees was, blijkens een vriendelijke rnededelinq van de heer G. A. Cox,
directeur van het Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum te
Amsterdam. voor zijn vertrek naar Rusland in dienst van de Rotterdarnse
Admiraliteit.

10) Dr. J. S. Bartstra: Handboek tot de staatkundige geschiedenis der
landen van onze beschavingskring van 1648 tot heden (Malmberg, 's Her
togenbosch 1949), deel II. biz. 2.
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regeerde slechts twee jaar; haar opvolger was een twaal£jarig
kind, de zoon van de tsarewitch, die Peter de dood had inqe
jaagd.

Ook deze Peter II regeerde maar kort. T oen hij in 1730
stierf kwam de Russische kroon aan de dochter van een oudere
broer van Peter de Grote, Anna van Kurland genaamd. Zij
had ecn zeer ongelukkige jeugd gehad en trachtte, eenmaal
keizerin geworden, haar schade in te halen door het najagen
van de meest dolzinniqe en laaq-bij-de grondse genoegens. T'ij
dens haar regering kregen de Engelsen steeds grotere invloed
in Rusland en kwamen de Nederlanders geleidelijk aan op de
tweede plaats.
Tijdens Anna van Kurland voerden de Russen opnieuw ocr

log met de Turken, die nog steeds sterke posities aan de Zwar
te Zee bezet hielden. De strijd verliep succesvol. de Russen
slaagden erin het in 1711 verloren gegane Azow te herwinnen,
maakten zich meester van de landengte van Pereskop en zetten
daarna de aanval tegen het laatste Russische bolwerk, het
schiereiland De Krim in. Door het ingrijpen van buitenlandse
mogendheden was de Tweede vrede van Belgrado in 1739
echter minder voordelig voor de Russen dan hun militaire sue
cessen deden verwachten: zij moesten zich uitsluitend met
Azow tevreden stellen.
Toen Anna in 1740 stierf, kwam vrijwel direct een dochter

van Peter de Grote, Elisabeth genaamd, aan de regering.
Evenals haar vader was zij intelligent en wilskrachtig, maar
haar onontwikkeldheid en spilzucht bedierven alles. Zij sloot
een verbond met Oostenrijk, waar eveneens een vrouw, Maria
Theresia, regeerde en haar legers en die van de Donaumonar
chie brachten in de Zeven-jariqe oorlog (1756-1763) Pruisen
op de rand van de afgrond.
Elisabeths dood in 1762 redde Frederik II de Grote van een

wisse ondergang. Ook versloegen tijdens haar regering de
Russen de Zweden herhaalde1ijk en bij de vrede van Abo
(1743) kwarn een Flink stuk van Finland in Russische handen.
Maar eerst tijdens de regering van Catharina de Grote

streefde Rusland, als in de dagen van Peter de Grote, weer
met alle oe:rkra~htdie dit onmetelijke land bezat, naar nieuwe
grootheid.
Catharina de Grote is een zeer tnerkwaardige vrouw geweest
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en bij haar geboorte in 1729 had niemand durven of kunnen
verrnoeden dat d it Duitse prinsesje, dat bij haar doop de voor
namen Sophia, Frederica, Augusta ontvinq 11), ooit keizerin
van Rusland zou worden. Haar vader was de berooide, niet re
gerende Duitse prins Christiaan Augustus van Anhalt-Zerbst,
die door een Franse ambassadcur .Jiaast uitzonderlijk zwak
hcofdiq" werd genoemd 12). Boze tongen beweerden dat niet
hij, maar Frederik de Grote de vader van zijn dochtertje was.

Op nauwelijks 16jarige leeftijd werd dit Duitse meisje ge~
dwongen te trouwen met de vermoedelijke Russische troonop
volger groothertog Peter, toen een zeventienjarige knaap. Het
huwelijk was bijzonder ongelukkig, Peter was, ondanks zijn
jeugd, een verdorven sujet of misschien beter gezegd, een ge~
vaarlijke psychopaat. Hij had sadistische neigingen, dronk
zwaar en speelde het liefst met soldaatjes en poppen. Tevens
was hij behept met een ziekelijke verering van Frederik II van
Pruisen. Catharina, want zo heette in het vervolg Sophia na
haar opneming in de Grieks~Katholieke kerk, had stellig ook
vele ondeugden ("een vrouw van uitzonderlijke geveinsdheid"
noemt Bartstra haar- "). maar dorn was zij zeker niet.
Toen haar man in 1762, na de dood van zijn tante Elisabeth,

keizer van Rusland werd en zich binnen het jaar bij iedereen
onmogelijk maakte (hij sloot o.m. vrede en een bondqenoot
schap met Pruisen op het moment dat dit land reddeloos ver
loren scheen te zijn), wachtte Catharina een onverrnijdelijk
schijnende catastrophe niet af. Zij rukte met een leger tegen
Peter op, liet hem in de gevangenis werpen en dwong hem af
stand van de troon te doen. Daarna liet zij zichzelf tot keizerin
van Rusland uitroepen, hoewel zij natuurlijk niet de rninste
recht op deze titel had. Kort daarop overleed de afgezette
tsaar onder zeer verdachte omstandigheden in de gevangenis.
Catharina, van wie niet bewezen is dat zij de hand in deze
snelle en zo gewenste dood heeft gehad, hield in ieder geval
tegenover de buitenwereld de schijn van de bedroefde liefheb
bende echtgenote op: teen het nieuws van Peters dood haar

11) Francis Gribble: The comedy of Catherina the Great (London,
Everleigh Nash 1912), biz. 2. Haar voornamen komen hier voor in een
andere volgorde: Augusta Sophia Frederica.

12) Gribble o.c., biz. 1.
13) Bartstra o.c., deel II, biz. 2.

240



werd medegedeeld, verzekerde zij "dat haar leed over haar
mans overlijden onuitsprekelijk groot was en de slag haar ver
brijzelde" 14).

De vrouw Catharina heeft zich als weduwe wel weten doen
troosten (hertrouwd is zij nimrner, van het huwelijk had zij
haar bekomst). Het aantal minnaars dat deze keizerin erop na
gehouden heeft, is eenvoudig verbijsterend, zelfs op oudere
leeftijd was zij, wat ma~men betreft, onverzadigbaar.

Maar deze vorstin, wier levensgeschiedenis in vele opzichten
vrijwel een grote comedie was (zij speelde ook nog met succes
de rol van "verliehte despote") had, evenals Peter de Grote,
die zij trouwens graag naaapte, op politiek gebied een groot
doel voor ogen: Rusland machtiger te maken en het is stellig
bewonderswaardiq hoe zij, de vreemdelinge, daarbij de Rus
sisehe belangen heeft weten te onderkennen, waardoor deze
vorstin een waarlijk nationaal figuur kon worden.

Door dit vermogen kwam zij onherroepelijk weer in de straat
van Peter de Grote terecht en streefde ook zij er naar Ruslands
invloed naar het Zuiden, Westen en Noorden uit te breiden.

Polen werd van deze Russische expansiezueht het slachtof
fer; na drie delingeri verloor dit ongelukkige land in 1795
voor meer dan een eeuw zijn onafhankelijkheid, maar ook de
Turken en Zweden ondervonden aan den lijve in een reeks
van oorlogen de gevolgen van Catharina's hang naar grotere
maeht.

In de strijd tegen de beide laatstgenoemde naties, werd de
keizerin ook herinnerd aan Peters uitspraak dat een regering
die over een leger beschikte een arm bezat, maar indien zij een
leger en een vloot bezat, twee armen kon gebruiken.

Haar voorgangers en voorgansters hadden zich aan Peters
schepping, de vloot, weinig gelegen laten liggen; tijdens een
vlootbezoek aan Kroonstad in 1765 spotte Catharina: wij heb
ben schepen en mansehappen in overvloed, maar wij beschik
ken noeh over een vloot, noch over zeelieden 15).

Toen dan ook een grote oorlog met Turkije dreigde, was
Catharina's eerste zorg de Russische zeemaeht weer op peil te

14) Gribble, o.c., biz. 114.
15) Dr. Alexander Bruckner: Katharina die Zweite (Berlin 1883), biz.

278.
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brengen. Evenals in de dagen van Peter de Grote, bleek het
Russische kader volkomen onvoldoende te zijn en daarom deed
ook deze keizerin een beroep op bekwame buitenlanders om
de belangrijkste posten op de vloot te bezetten. Opnieuw
stroomden Enqelsen en Nederlanders naar Rusland, maar ook
Franse, Italiaanse en Amerikaanse zee-officiercn werden wel
kom geheten ..

In 1768 brak de Eerste Turkenoorloq uit. Catharina kon nu
de vijand met haar legers en haar vloot te lij£ gaan. Haar le
ger was slecht, maar dat van haar tegenstander gelukkig voor
haar, nog slechter, zodat zij op het land toch successen wist te
behalen.

In vergelijking met de Westeuropese landen, was haar vloot
stellig ook niet vee! bijzonders, maar dankzij de hulp van be
kwame buitenlandse aanvoerders, zoals de Enqelse admiralen
Greigh en Elphingstone, wist de Russische opperbevelhebber
Alexfus Orloff toch goede resultaten te behalen. In 1771 haal
de de Russische Oostzeevloot een stout stukje uit, zij drong
via de straat van Gibraltar tot in de Middellandse zee door en
vernietigde een Turks eskader in de baai van Tsjesme teqen
over het eiland Chlos.

Ook in de Zwarte Zee opereerde weer een Russische vloot
tegen de Turken. Op dit strijdtoneel speelde een Nederlandse
zce-officier. die in Russische dienst was getreden een belanq
rijke rol. Het was Jan Hendrik van Kinsbergen die op 15
augustus 1770 van de Prins van Oranje tijdelijk ontslag uit
's lands dienst had verkregen 16), teneinde naar Rusland te
kunnen gaan. In de Zwarte Zee diende hij onder de Eriqels
man Knowles, kreeg in 1773 een zelfstandig commando en ont
popte zich toen als een voortreffelijk aanvoerder. Een poging
van een Turkse vlooteenheid om troepen op het door de Russen
bedreigde schiereiland De Krim aan land te zetten, sloeg hij
o.m. met succes af.

Vanwege zijn dapper gedrag tijdens de slag bij Soudsjouk
verwierf hij zich de bijnaam "Held van de Zwarte Zee". Be~
giftigd met hoge Russische onderscheidingen, keerde Van
Kinsberqen in ·1775 naar het vaderland terug, waar hij snel

16) Mr. M. C. van Hall: Het leven en karakter van den admiraal Jhr
Jan Hendrik van Kinsberqen (Amsterdam 1843, tweede druk) , blz. 23.
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carriere maakte en onder andere tijdens de slag op de Doq
gersbank een Nederlands smaldeel aanvoerde.

In april 1793 benoemde de stadhouder hem zelfs tot luite
nant-adrniraal van Holland en West-Friesland, maar de komst
der Fransen en de val van de Republiek maakten een einde
aan zijn actieve dienst op zee, al voerde hij tot 1806 de tite!
van adrniraal van Denemarken en herstelde koning Willem
hem in 1814.in zijn vroegere rang van luitenant-admiraaI17).

De Eerste Turkenoorlog eindigde met de vrede van Koet
sjoek Kainardsji. Aangezien noch Pruisen noch Oostenrijk
Rusland te machtig wilden laten worden, wierp deze vrede
voor Rusland niet de vruchten af die Catharina, na al haar
successen gehoopt had. De Krim werd niet bij het Russische
rijk gevoegd, maar de daar wonende Ta taren werden onaf
hankelijk. We! wist de keizerin te bedingen dat de steden
Azow en Kertsj en de zo be!angrijke vesting Kinburn aan de
Dnepr voorgoed door de Grote Heer te Constimtinopel aan
het tsarenrijk werden afgestaan.

Met deze steunpunten in handen, wachtte Catharina haar
kans af om het onafhankelijke khanaat van de Krimtataren
te vernietigen en de laatste sterke Turkse vesting Otschakow,
aan de brede liman van de Dnjepr gelegen, te vcroveren. Ja, feL
telijk gingen de ambities van deze merkwaardige vrouw reeds
toen al vee! verder, zij meende dat de ondergang van het Turkse
rijk aanstaande was en zag in haar verbee!ding de Russische
vlag boven Constantinopel wapperen. Het was stellig geen toe
val dat haar in 1779 geboren kleinzoontje de naam Constantijn
ontving.

Voorlopig was Catharina echter nuchter genoeg om zich te
concentreren op de verovering van De Krim en Otschakow.
Krachtige steun voor deze plannen yond zij bij haar toenma
lige gunsteling en minnaar Gregorius Alexandrowitsj Potem
kin.

Evenals Catharina, is deze Poternkin een interessante figuur.
Aanvankelijk was het zijn bedoeling om priester te worden,
maar na een bezoek aan het galante St. Petersburg, gaf hij zijn

17) Een andcr pupil van Van Kinsberqen, Lodewijk Sigismund Vincent
Gustaaf, graaf van Heiden, week na 1795 uit naar Rus1and. Hi] bracht het
hier tot vtce-admiraal en had een zeer belangrijk aandeel in de bekende
slag bij Navarino (1826). .
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theologische stu die op en nam dienst in het leger. Als vaandrig
van de Garde ontdekte de keizerin hem en besloot toen deze
sterke; maar stellig niet knappe man (hij miste een oog) aan
haar collectie minnaars toe te vocqen. Snel maakte Potemkin
daarna promotie, zijn bevordering tot generaal~majoor in. de
Eerste Turkenoorloq had hij eerder te dank en aan zijn goede
relaties met het Hof dan aan zijn daarvoor of daarna nimmer
gebleken dapperheid.

Potemkin heeft op intelligente wijze Catharina affectie voor
hem weten uit te buiten (:;1 hij was, zoals Francis Gribble zegt,
van het begin afaan begeriger om Rusland te beheersen, dan de
keizerin te omhelzen 18). Hij was ook intelligent genoeg om
zich niet de laan te laten uitsturen toen de onverzadigbare
keizerin na enkele jaren :ijn mannelijke charrnes minder op
prijs begon te stellen en een andere minnaar uitkoos. Tot zijn
dood toe heeft Potc-nkin Catharina's gunst weten te behouden,
al kwam hij als :~mad niet meer in aanmerking.
Na de Eerr ;« Turkenoorlog had zijn gebiedster hem tot

Gouverneur~deneraal over de op de Turken veroverde gebie
den aanqesteld. Het strookte dus zowel met de eerzuchtige
plannen van Ruslands heerseres als met die van de niet minder
op macht en rijkdom beluste qunstelinq, om dit gebied in de
toekomst nog zoveel moqelijk te vergroten. Ook in dit opzicht
waren beide avonturiers het volkomen eens.

Nadat Rusland en Oostenrijk in 1782 een defensief verdrag
hadden gesloten, rneende Catharina dat Turkije niet meer ont
zien behoefte te worden en met haar volledige instemming be
zette Poternkin reeds het volgende jaar De Krim. Juichend gaf
de keizerin dit schiereiland de naam van Taurie en haar gun
steling mocht zich in het vervolg de Taurier noemen.
De Turken, hoe ziedend ook over de schending van het ver

drag van Koetsjoek Kainardsji, durfden op dat ogenblik geen
oorlog te riskeren en moesten machteloos toezien hoe Potemkin
in de door hem veroverde gebieden een aantal nieuwe steden
stichtte zoals Cherson, Jekaterinaslaw en Sebastopol en hoe
hij de Russische Zwarte Zee vloot, waarvan hij admiraal was,
duchtig versterkte. '

In 1787 bezocht zijn keizerlijke meesteres, in gezelschap van

18) Gribble, o.c., bIz. 224.
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[ozef II van Oostenrijk en tal van buitenlandse diplomaten,
haar Taurie en omgeving en Potemkin stelde alles in het werk
om, stellig met het oog op de toekomst, Catharina met een
goede indruk over haar nieuw verworven gebieden naar huis
te laten gaan. Dit was niet altijd een eenvoudige opgave, maar
dankzij de vindingrijkheid van de Taurier werd het doel toeh
bereikt.

Minder dan ooit sehrikte de keizerin na dit bezoek nu voor
een nieuwe oorlog met Turkije terug die ook deze veroverin
gen veiliq moest stellen en reeds het volgende jaar wist zij hem
te foreeren.

In deze zogenaamde Tweede Turkenoorlog werden door
Russen, Oostenrijkers en Turken op veIe fronten gevoehten,
maar het belangrijkste strijdtoneeI lag toeh in de onmiddellijke
omgeving van de Turkse vesting Otsehakow. ZoIang deze stad
immers niet door de Russen veroverd was, bled een Turkse
herovering van De Krim en de nieuwe steden aan de beneden
loop van de Dnjepr gelegen, tot de mogeIijkheden behoren.

Een sueeesvolle belegering van Otsehakow bleek evenweI
eerst dan kans op slagen te hebben, wanneer de Turkse vloot
de toegang tot de stad ontzegd kon worden. Opnieuw bIeek
dus de noodzaak van een sterke Russisehe vloot, maar ook
opnieuw was het duidelijk dat Rusland hiervoor niet voIdoende
kader op kon brengen. Weer deed Catharina een beroep op
buitenIandse zee-officiercn om hoge posten bij de Russisehe
marine te bekIeden en ook ditmaal gaven velen gehoor aan
Ruslands roepstem. Zo bestond de etat-major van deze Rus
sische Zwarte Zee vloot, evenaIs in de dagen van Peter de
Grote, uit een zeer bont samengesteId internationaal gezelsehap.
De voornaamste man op de vloot was na Potemkin, die al

gemeen opperhevelhebber werd, Prins Charles Nicolas Othon
van Nassau-Sieqen, een geheel verfranste Duitse prins die tot
een katholieke tak van het Huis Nassau behoorde en dus in
de verte familie van de Oranjes was 19). Zijn grootvader,
Emanuel Ignatius, vorst van Nassau-Sieqen, was in 1711 met
een Franse markiezin getrouwd, een verbintenis die de overiqe
leden van het Huis Nassau als morganatiseh beschouwden,

19) Zie A. L. Carstens: De basta arden van Nassau in het Jaarboek van
het CentraaI Bureau voor GeneaIogie, deeI II.
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zodat zij de afstammelingen uit dit huwelijk van onwettige ge~
'hoorte achtten. AIleen Frankrijk hield hen de hand boven het
hoofd 20).

Prins Charles van Nassau-Sieqen, die eveneens een Franse
moeder had, werd militair. Op twintigjarige ledtijd maakte hi]
de bekende reis om de wereld van De Bougainville mee, huwde
daarna met een Poolse prinses Sangusko, qeboren Charlotte
Gordzka en commandeer de in 1782 de drijveride batterijen del'
Fransen en Spanjaarden, waarmede hi] tevergeds trachtte de
Engelsen te Gibraltar tot overgave te dwingen21).
Door zijn huwelijk grootgrondbezitter in Polen geworden,

kwam hij in contact met Potemkin die hem bij Catharina in
troduceerde. Deze beloofde hem een belangrijke post in het Rus~
sische leger, maar tot zijn grote verrassing benoemde de kei
zerin hem in 1788, waarschijnlijk op aanraden van Potemkin,
tot bevelhebber van de zeestrijdkrachten die de Russische aan
val op Otschakow moesten ondersteunen.
De Tweede Turkenoorlog verliep aanvankelijk voor de Rus~

sen en Oostenrijkers vrij ongunstig. Direct na het uitbreken
van de strijd, ondernamen de Turken een aanval op de ves
ting Kinburn, eveneens aan de brede manding, de zgn. liman
van de Dnjepr gelegen, waardoor De Krim ernstig in gevaar
kwam. Potemkin geraakte hierdoor zijn zekerheid kwijt en ad
viseerde zelfs Catharina het schiereiland te ontruimen,

Maar de keizerin hield het hoofd koel en teen de zeer be
kwame Russische generaal Suworow de Turken onder de mu
ren van Kinburn een nederlaag tcebracht, was het grootste ge~
vaar geweken.

Maar ook de Russische vloot was in het begin niet succes
vol. Een storm op de Zwarte Zee bracht haar grote schade
toe, een schip zonk, een ander viel in Turkse handen. Het ge~
vaar voor een vijandelijke landing op De Krim bled hierdoor
bestaan en herhaaldelijk moest Catharina haar gunsteling die
maar ge.en behoorlijk plan de campagne kon opstellen, een
hart onder de riern steken.
Eerst in 1788 kwam Potemkin tot daden en gaf hij de richt

lijnen aan volgens welke de belegering van Otschakow moest

20) Le Marquis d'Aragon: Le Prince de Nassau-Sieqen dapres sa
Correspondence originale inedite de 1784--1789 (Paris 1893), biz. 10.

21) Le Marquis d'Aragon o.c., biz. 36-40.
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geschieden. Aangezien aan een directe aanval op de Turkse
vesting niet te denken viel, voordat de vijandelijke vloot de tee
gang tot de liman definitief ontzegd was, besloot Potemkin
tot de bouw van een tweede vloot in de Zwarte Zee die vcor
narnelijk uit kleine schepen met weinig diepgang zou bestaan.
zoals galeien, drijvende batterijen en lichte kanonneerboten en
welke hoofdzakelijk door middel van roeispanen voortbewogen
zouden worden. Een dergelijke vloot zou in de liman, met zijn
vele verraderIijke ondiepten, van veel groter nut zijn dan de
officiele Russische Zwarte Zeevloot die hoofdzakelijk uit grote
zeilschepen bestond.

Over deze lichte schepen, die in de liman het anker uitwier
pen, voerde nu Nassau-Sieqen het bevel. Zijn eskader werd
versterkt met een aantal grotere schepen die onder het corn
mando van Paul Jones stonden, de Amerikaanse kaperkapitein
die, na het beeindiqen van de Amerikaanse vrijheidsoorlog,
eveneens in Russische dienst was getreden 22) .

In juni 1788 kwam de verwachte aanval van de Turkse
vloot. Deze stond onder leiding van de Capidan-Pacha Has
san, een grijsaard die echter in het verleden bewezen had zijn
mannetje wel te kunnen staan.

Bij de liman van Otschakow gekomen, deelde Hassan zijn
vloot in tweeen. Een deel Iiet hij in volle zee .liqqen, met het
andere drong hij de brede monding van de Dnjepr op. Een
week lateropende de prins van Nassau-Sieqen met zijn galeien
en kanonneerboten de aanval op het Turkse eskader, dat »re
gens de vele ondiepten, zeer moeilijk kon manoeuvreren, De
Turken werden verslaqen en de restanten van de Osmaanse
vloot zochten bescherming onder de kanonnen van Otschakow.
Ook hier liet de prins zijn tegenstander echter niet met rust,
weer greep hij hem aan en opnieuw rumeerde hij een aantaI
Turkse schepen, waaronder het admiraalsschip. In een daarop
volgend derde gevecht werd de ingesloten vloot totaal verriie
tigd 23).

22) John Paul Jones (Kirkbeam 1747-Parijs 1792) verwierf ook in
ons land grote bekendheid toen hij tijdens de Amerikaanse Vrijheidsoorlog
als kaperkapitein een aantal buitqemaakte Engelse schepen naar Texel
bracht. In het volksliedje "Pouwel Jonas" leeft hij in Nederland nog steeds
voort.

23) Le Marquis d'Araqon o.c., blz. 231-240.
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Nog gaven de Muzelmannen het niet op. De ontsnapte
Turkse admiraal wierp de rest van zijn vloot, die op de volle
zee achter gebleven was, in de strijd. Voor de vierde maal
zegevierde N assau-Sieqen en nu kon hij triomfantelijk aan
zijn vrouw schrijven: II n' existe plus de batirnents de guerre
turcs sur Ie Liman" 24).

De val van Otschakow was toen onvermijdelijk en na zeer
zware gevechten veroverden de Russen in december 1788 deze
laatste Turkse vesting in het mondingsgebied van de Dnjepr ell
de Boeg.

Cen Nederlands zee-officier. die tot de naaste medewerkers
van de Prins van Nassau-Sieqen behoorde, heeft in de boven
genoemde zeeslagen een belangrijke rol gespeeld. Zijn naam
was Hendrik Justus Otto de Winter, een geboren Kampenaar!

Hendrik de Winter was een oudere broer van de bekende
Nederlandse admiraal Jan Willem de Winter die, ondanks zijn
grote persoonlijke dapperheid, bij Kamperduin een catastropha, .
Ie nederlaag tegen de Engelsen leed.

De ouders van deze beide Winters, Johannes Christoph en
Anna Elisabeth Dresselius, woonden in de 18e eeuw in Kam
pen. Uit hun huwelijk werden in deze IJsselstad zeven kinderen
geboren, op 25 maart 1753 werd in de Broederkerk Bartold Jo
hannes Helvink gedoopt, op 29 maart 1755 de tweelingen An
thonius Carl Ludwig en Sophia Hedwig Elisabeth, op 13 juli
1757 Hendrik Justus Otto, op 23maart 1761 Johann Wilhelm
(de latere admiraal Jan Willem de Winter), op 14 april 1765
Theodatus Reinhardt Christoph en tenslotte op 26 juli 1767
Johannes Christoph 25).

Op meerdere kinderen van Johannes Christoph en Anna Eli
sabeth Dresselius heeft de zee een sterke aantrekkingskracht
uitgeoefend.
Antonius Carl Ludwiq was voor de veravering door de

Engelsen in 1783 kapitein-luitenant in Demerary 26), Thee
datus Reinhardt Christoph verdronk waarschijnlijk als tweede

24) Idem, biz. 240.
2.5) Zie mijn artikel in de Kamper Almanak 1959-1960: Vice-ad.in-

J. W. de Winter en de slag bij Kamperduin, biz. 205 en 206.
26) Algemeen Rijks Archief te 's Gravenhage. Archief We

Compagnie inv. Nr 439. Notulen van de Kamer Arnstcrr'. i'
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luitenant tijdens de ondergang van "de Erfprins" bij Kaap
Cod 27). Het vergaan van deze oorIogsbodem op 25 november
1783, kostte zijn broer Hendrik Justus Otto, die eveneens offi
cier op dit ongelukkige schip was, ook bijna het leven, hij werd
op het nippertje gered. Welke belangrijke rol Jan Willem de
Winter in onze zeegeschiedenis heeft gespeeld, kan als bekend
worden verondersteld.

Over het leven van Hendrik de Winter zijn wij tamelijk
slecht geinformeerd, wij hebben reeds vernomen dat hij in
1783 tot de gereddenen van De Erfprfns behoorde, maar de
officiele stukken zwijgen verder bijna geheel over hem.

Pieter van Woensel, de bekende schrijver die o.m. Van
Kinsbergen als arts naar Rusland vergezelde, blijkt hem echter
goed gekend te hebben 28).

In zijn reisverhaal over een tocht door Turkije, De Krim en
andere delen van Rusland in de jaren 1784~1789, verrneldt
deze auteur dat zijn vriend Hendrik Justus Otto de Winter, na
zich eerst door zijn persoonlijke verdiensten, een goede reputa
tie bij onze marine te hebben verworven, later tot generaal~
veldtuigmeester, havenmeester en gouverneur van Barataria op
St. Eustatius werd aangesteld "welke posten, waarvan hij de
revenuen met twee leege handen kon wegsmijten, hij alhier te
Amsterdam twee jaren bekleedde" 29).

Inderdaad wordt in de zogenaamde Herenboekjes van de

27) Kamper Almanak D.C., blz. 206.
28) P. van Woensel: Aanteekeningen, gehouden op eene Reize door

Turkije, Natolte, de Krim en Rusland in de jaaren 1784-1789 ("Constanti
nopolen van de Hegira MCCVI"). Op blz. 285 spreekt deze auteur van
"mijn zeer bijzondere vriend, wijlen de Heer J. H. O. de Winter" (moet zijn
H. J. O. de Winter).

29) Idem, blz. 285 noot.
Een plaats Barataria op St. Eustatius is onbekend. Wij zullen bij het lezen

van deze naam weI aan een spotternij van Van W oensel moeten denken.
De Heer G. A. Cox, directeur van het Nederlandsch Historisch Scheep
vaartkundig Museum te Amsterdam, was zo vriendelijk mij in dit verband
te wijzen op de uitdrukking "baratterie", ruilhandel, meestal in de ongunstige
zin van het woord. St. Eustatius was tijdens de Amerikaanse Vrijheids
oorlog een centrum van smokkelhandel op de voor hun vrijheid strijdende
Amerikaanse kolonien,
Misschien ontleende Van W oensel deze spotnaam echter aan de Barataria

Bay, die blijkens Andrees Handatlas in het mondingsgebied van de Missis
sippi ligt. Deze streek was tijdens de Amerikaanse Vrijheidsoorlog nog
in Franse handen (Louisiana) en de havens en baaien zullen ongetwijfeld
ook schuilplaatsen voor smokkelschepen zijn geweest.
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HENDRIK JUSTUS OTTO DE WINTER
(uit Van Woensel)

Foto: Kon. Bihliotheek te 's Grayenhage
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West-Indische Compagnie onze De Winter genoemd als "in
genieur van de fortificaties. arthillery en havenmeester" van
St. Eustatius 30). Hij werd als zodanig benoemd op 7 october
1784 op een tractement van F. 25.- per maand en 1Yz rant
soenen en verdere voordelen "welke voor zooverre het militaire
aangaat zijn geannexeerd geweest aan de post van Constabel,
welke post ten dezen wordt gemortificeerd" 31). De zo cyni
sche van Woensel had dus wel gelijk om honend over dit sa
laris te spreken. Ook kunnen wij uit zijn redactie opmaken
dat De Winter waarschijnlijk nimmer persoonlijk naar St.
Eustatius is gegaan, maar rustig in Amsterdam bleef wonen.
Lang heeft hij deze ambten stellig niet bekleed; in het boekje

van 1787, weergevende de toestand van 1786, komt zijn naam
niet meer voor en in de notulen van de Raad van Thienen le
zen wij dat op 14 februari 1786 een missive d.d. 24 december
1785 van Johan George Carl Seeling, oud-raad van St. Eusta
tius werd voorgelezen waarin deze heer verzocht om begun
stigd te worden met de vacerende post van havenmeester en
ontvanger der recognities op St. Eustatius 32). De Winter moet
dus reeds voor het einde van het jaar 1785 zijn ontslag hebben
genomen.
Dit klopt aardig met wat Van Woensel verder over hem

vermeldt; deze vervolgt narnelijk zijn mededelingen over zijn
vriend met de woorden: Tot aan de keel toe vol van verge
noegen met zijn vaderland, begaf hij zich in 1787, na eerst een
stukje roast-beef gegekn te hebben, in Russische dienst, in
welke hij door c.e veelmogende voorspraak van den Heer Rid
der van Kinsbergen, terstond als It. kollonel aangenomen, vcor
waar zich de gelegenheid niet liet ontglippen, om zich en zijner
natie eer aan te docn" 33).

Hieruit blijkt dus dat Hendrik de Winter, na zijn betrekkin
gen op St. Eustatius ~YI,2.t"ier. te hebben, een tijdlang (als
zee-officieri)verblijf heeft gc'llOudenill Engeland en daarna in
1787, op voorspraak van Van Kinsberqen, die ook Jan Willem

30) Naamlijst der generaals directeurs geregeerd hebbende over de
Noord- en Zuidkust van Africa (zgn. Herenboekjes), Amsterdam 1785.

31) Alg. Rijks Archief 's Gravenhage. vVest Indische Compagnie, inv.
No. 20. Notulen der vergadering van Thienen over de jaare 1784.

32) Idem, vergadering Kamer Amsterdam van 14 febr. 1786.
33) Van Woensel, o.c., bIz. 285 noot.
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de Winter later protegeerde, als [uitena nt-kolone] in Russische
dienst trad,

Catharina zond hem naar het eskader van de Prins van Nas
sau-Sieqen die hem het bevel over een divisie, bestaande uit
9 gewapende schepen opdroeg. Van Woense1 beschrijft deze
vaartuigen als "een dubbele sloep, een vaartuig niet vee! gro~
ter dan een Texelsche loots-schuit, voerende op de plecht twee
horizontale mortieren (licornes) hondert ponders, acht acht
metaale vier-ponders. toegetuicht als een kotter, liggende zes
tien riemen, en bemand met 50 koppen" 34). Het voornaamste
wapen van deze schepen was een soort brandbommen die Van
Woensel "een wapen van sinjeur den satan" noemde 35).

Met dergelijke oorlogsbodems viel De Winter, volgens deze
schrijver, tijdens de zeeslagen in de liman van Otschakow, vier
Turkse linieschepen en een zwaar fregat aan en slaagde hij
erin een tot overgave te dwingen en vier andere in brand. te
schieten, hetgeen volgens een ooggetuige meer dan twee dui
zend Turken het leven kostte 36). Dit staaltje van meed droeg
niet weinig bij tot de goede afloop van de gehele strijd tegen
de Turken en wederom volgens Van Woensel, betuigde Nas
sau-Sieqen in zijn briefwisseling met De Winter deze herhaal
delijk zijn grote tevredenheid over zijn belangrijk aandeel in de
overwinning 37).

N og voor de definitieve val van Otschakow (zijn laatste
brief van dit strijdtonee1 aan zijn vrouw is gedateerd 24 novern
ber 1788) 38) gaf de Prins van Nassau-Sieqen plotse1ing zijn
commando bij de Zwarte Zeevloot op en vertrok naar St. Pe
tersburg om een rol te spelen bij de onderhandelinqen tussen
Rusland, Engeland, Frankrijk en Spanje over het sluiten van
een viervoudig verbond, onderhandelingen die op niets uitlie
pen.
Het heeft er alle schijn van dat De Winter, na het vertrek

van Nassau, door Potemkin min of meer aan de dijk werd ge~
zet want Van Woensel schrijft dat Catharina's gunsteling "de
aartigheid (had) deezen verdienstvollen man te verwaarIoozen,

34) Van Woensel o.c., bIz. 287.
35) Idem, blz. 289 noot. .
36) Idem, bIz. 290, vervolg noot bIz. 289.
37) Idem, bIz. 285 noot.
38) Le Marquis dAraqon o.c., bIz. 307.
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hem daagen, weeken, maanden lang, soli to more, op allerlei
ongeIeegen uuren, vruchteloos, ontoegesprooken achter zich te
doen naloopen en eindelijk zo goed als hulpeloos en niet weinig
baloorig te St. Petersburg te laaten zitten" 39). Reageerde Po
ternkin zijn woede over het plotseIinge vertrek van Nassau
Siegen wellicht op een van diens beIangrijkste onderbevelheb
bers af of meende hij, nu de Turkse vloot verslagen was, het
in 't vervolg wel zonder de hulp van de nimmer populaire
vreemdelingen te kunnen stellen, wier aanwezigheid de natio
nale gevoelens van de Russen toch altijd kwetsten? Lang duur,
de De Winters gedwongen nietsdoen in St. Petersburg echter
niet, want met de val van Otschakow was de oorlog nog lang
niet uit, De Russische en Oostenrijkse successen in de Tweede
TurkenoorIog begonnen onrust onder de andere Europese mo
gendheden te verwekken, vooral Engeland, Pruisen en Zwe
den werden benauwd voor een al te grote Russische macht.

In .Zweden regeerde Gustaaf III, die in 1771 als opvolger
van Adolf Frederik op de troon was gekomen. Deze vorst had
zich weten te bevrijden van de voogdij der aristocrat en van
de zgn. "Mutsenpartij", die goede betrekkingen met de Rus
sen onderhielden, Gustaafs ideaal was Zweden weer groot
en machtig te maken en hij wilde de in de loop van de 18e
eeuw afgestane gebieden aan Rusland, heroveren. Zijn buiten
landse politiek was dan ook beslist antt-Russisch en zijn stre
yen om de Zweedse vloot en het leger te versterken, hield een
ernstige bedreiging voor Rusland in.
Deze bedreiging werd een realiteit toen Zweden in 1788

Catharina de oorIog verklaarde. De Zweedse aanval bracht
de Russische keizerin in ernstige moeilijkheden, het gros van
haar leger was in het Zuiden geconcentreerd, zodat een sue
cesvolle landing van de Zweedse koning in de buurt van St.
Petersburg niet tot de onmogelijkheden behoorde. AIleen de
Russische Oostzeevloot kon zo'n landing verhinderen. Deze
werd dan ook ijlings versterkt en - nog diep onder de indruk
van het sukses der kleine geroeide schepen voor Otschakow -
gaf Catharina bevel ook voor het gebruik in de Oostzee een
galeienvloot uit te rusten. Het opperbevel over deze vloot werd
aan de Prins van Nassau-Sieqen opgedragen die in de Zwarte

39) Van Woensel o.c., blz. 286, vervolg noot bIz. 285.
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Zee bewezen had uitstekend met dergelijke vaartuigen te kun
nen' omgaan. De admiraal kreeg het recht zelf de belangrijkste
hoofdofficieren te mogen aanwijzen die hem moesten bijstaan,
Het waren, zoals de markies van Aragon in zijn boek over
Nassau-Steqen schrijft "De Winter, un marin hollandais de
haute valeur, qui a fait ses preuves l'He precedent, contre les
Turcs, Ie comte Silisoff et le comte Litta-Visconti, un Mila
nais" 4'0).

Zo werd Hendrik de Winter weer ingerangeerd; hij kreeg
volgens Van W oensel het bevel over een divisie, bestaande
uit twaalf schepen, zowel chebecquen als galeien, die 18 tot 28
stukken voerden.
Catharina bevorderde hem tot kolonel en schonk hem het

ridderkruis van St. George met een gouden degen 41).
Aanvankelijk behaalde de Prins van Nassau-Sieqen ook

in de Oostzee met zijn galeienvloot grote suksessen. Op 13
augustus 1789 ontmoette hij de Zweedse vloot bij het eiland
Rotschensalm. Na een moorddadig gevecht werd Gustaafs
vloot geheel verslagen; acht schepen, waaronder het Zweedse
admiraalsschip, vielen de Russen in handen. De overwinning
was echter duur gekocht want ook de Russische verliezen
waren zeer groot. En onder de doden beyond zich Hendrik
Justus Otto de Winter die, zoals Van Woensel weet te ver
tellen, door een kanonskogel de rechterhand werd afgerukt en
aan deze verwonding stierf 42). Ook Aragon maakt melding
van het sneuve1en van De Winter en schrijft: le prince de
Nassau-Sieqen perdit un de ses meilleurs lieutenants, le centre
admiral de Winter, frappe par Ie rneme boulet qui tuait, a cote
de lui, le comte Apraxine et un rameur" 43).
Zo eindigde, na slechts 32 jaar geduurd te hebben, het korte

en bewogen leven van deze Kampenaar, die op zo'n waardige
wijze de goede naam van de Nederlandse zeelieden in Rus
sische dienst hooghield. Zijn einde was roemvoller dan dat van
de Prins .van Nassau~Siegen. Deze leverde het volgende jaar
(28 juli) op ongeveer dezelfde plaats opnieuw slag met de
Zweden. Ditmaal betekende de uitslag een volledige Russische

40) Le Marquis d'Aragon o.c., blz. 307.
41) Van Woensel o.c., blz. 286, vervoIg noot blz. 285.
42) Idem, bIz. 287,vervoIg noot blz. 285.
43) Le Marquis d'Araqon o.c., blz, 327.

255



nederlaag! Nassau narn ontslag uit de Russische dienst en zond
Catharina al .zijn decoraties terug. Hij stierf op 19 april 1808
als een vrijwel vergeten man op zijn landgoed Tynna in Po-
d 1···44)Ole .

Uit het voorafgaande blijkt wel dat er maar weinig over het
leven van Hendrik de Winter bekend is geworden. misschien
zelfs zo weinig dat men zich terecht zou kunnen afvragen of
het wel de moeite waard was over hem te schrijven.

Dat dit m.i. toch kon qebeuren, heb ik te danken aan de
heer J. Steur. hoofd-archivist A op het Algemeen Rijksar
chief te Den Haag. die zo vriendelijk was mij attent te maken
op een brief die Hendrik Justus Otto de Winter op 22 septern
bel' 1788 van uit Cherson aan Gijsbert Karel van Hogendorp
schreef. Dankzij de daarin voorkomende levendigebeschrijving
van de gebeurtenissen rondom Otschakow. was deze brief steL
Jig de moeite waard om in haar geheel gepubliceerd te worden
en kon zij tevens als nuttige afsluiting van dit artikel dienst
doen45).

11
Cherson -ste september 178846)

22

W Edle Heer,
niets sou mij voor dit ogenblik meer misnoegen hebben kunnen
veroorsaaken, dan Uw Edles geschrift van den 13de Novem
ber 1787, thans eerst den 7/18 September 1788 te ontfangen.
Uw Edl zal mij zeeker en niet sonder reeden van slofheyd of
weI onverschilligheyd verdenken; evenswel is onder alle mijne
gebreeken. deese nooit een geweest. waar aan ik mij schuldig
voe1de. Het antwoord sou voorseeker soo lang niet terug qe
bleven sijn, had Uw Edle brief na een geruymen tijd te St. Pe
tersburg in 't Postcomptoir te hebben opgehangen geweest. niet
naderhand door geheel Rusland gesworven voor deselve mij in
handen is gekoomen en seeker had den de herhaalde overwin
ningen op de Turken mijn naam niet in de couranten gebragt.

44) Idem. blz. 385.
45) AIgemeen Rijks Archief te 's Gravenhaqe, Archief Van Hogendorp.

los stuk No 108.
46) De Winter qeeft steeds de Russische en de West-Europese data.

die 11 dagen verschillen.

256



waardoor sij aan de Post te St Petersburg mijn verblijf ont
waar wierdcn, souw de brief waarschijnlijk van daar. nooyt
versonden sijn geworden; de stad is seeker de grootste in ge~
heel Europa. Een lieutenant collonel, vreemdeling en vrijgezel,
die geen vast adres heeft, word zelfs niet eens aangesegd, men
laat de brieven maar liggen
Zie hier dan de waare reden waarom Uw Edele thans eerst

een antwoord bekomt. Daar is niets verlooren omtrent het
nieuws waarin Uw Edle enig belang in kan stellen wijl men
deese voorleede winter hier in deese streeken soo gerust en stil
zat als of men de diepste vreede genoot, alsoo niets hoeqe
naamt is er voorgevallen.
De zaaken hebben dit voorjaar of wel deesen soomer haa

ren aanvang genoomen, wanneer de flotille onder commando
van de Prins van Nassau-Sieqen, bestaande uyt 6 vlottende
batterijen waar van er 2, vijf stukken in de laag voerden, dus
10 in 't qeheel, alle 24 ponders metaalgeschut en de 4 overigen
4 in de laag, dus 8 stukken canon in 't geheel van 't zelve cali
ber, op hadden; twee bombardeer batterijen die bomben van
120 pond of 3 pond wierpen en buyten dien nog 4, 24 ponders
metaale stukken aan boord hadden; hier na volgde de divisie
van 9 sloepen bij wijse van cutters getirrimert die ik het plaisir
had te commandeeren, deese droegen ieder voor op in plaats
van jagers 2 licornes waar van sommigen bornben en brand
kogels van 120 pond, andere van 80 pond en de kleynsten van
48 pond schooten, diese wierden alle of konden alle horison
taal geworpen worden dat een groote vernieling in's vijands
schepen heeft te weeg gebracht; buyten deese 2 licornes die zij
voor naast de steeven droeqen, hadden zij nog 4 twaalf pon
ders 2 aan iedere zijde: dan bestond de 3de divisie uit 7 galeien
die ieder een 48 pond voor op de steeven voerden, 2 twaalf
ponders aan iedere zijde vooruyt, op het halfdek hadden zij nog
4 vier ponders aan ieder zijden aldus bestond onse flottille
uyt 25 zeylen. De soogenaamde groote vloot gecommandeert
door de centre Admiraal Paul Jhons bestond uyt 13 zeilen,
dog meest elendige fregatten, snauwen en brigantins die ge~
schut van 3 a 4 pond voerden: een 60 tighe waar Paul Jhons
aan boord is en een van 56 stukken konden wegens de on
diepte in de Rivier haar bovenste batterijen niet Iaaden, dus
een groote vertooning en weynig wezendlijke magt, men krijgt
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eerst diepte of water genoeg als men Otschakow nadert op de
mond aan de rivier, waar toen de Turken met een vloot van 96
soo groot als kleijne vaartuygen ten anker waaren, wij zetten
zeyl van onder Gluboke, en kwamen met alle de magt die wij
hadden, 6 a 7 wersten - dat is een Duytsche mijl, van de stad
Otschakow ten anker, hier kwam ons de capitan Pacha den
7j18 Juny met 57 zeylen in den morgen aantasten, wij gongen
hem met de flottille om onse groote vloot buyten alle overlast
te houden omtrent een canonschoot te gemoet, de Turken be
gonnen reeds van verre te cannoneeren, haar kogels vloogen
onbegrijpelijk ver, selfs tot digt bij onse groote scheepen; na
der gekoomen zijnde, had ik het plaisir de kermis te beginnen,
door de N.N.W. wind konden onse batterijen in den beginne
niet op haar plaats koomen so dat wij ons moesten gctroos.
ten een geruymen tijd met 16 tegen 57 te slaan. De actie duur
de van 7 uuren in de morgen tot de middag. Daar waaren
ogenblikken dat het vrij heet was, de turken verlooren dien
dag 3 vaartuigen 2 bombardes, 2 mast vaartuigen die in de
lugt sprongen en een canonnierslcep die verbrande, de rest vrij
wat gehavend retireerde zig in groote verwarring met riemen
en boegseeren tot onder de batterijen van Otschakow tot waar
wij se ook onder een meenigte kogels begeleyden en keerden
genoegsaam voor de wind weer naar onse plaats bij de groote
vloot. Den 17/28 Juny had de capitan Pacha, soo wij van de
gevangen genoomen capiteynen vernoomen hebben, een seeke
re somme gelds tot zelfs aan ieder matroos in sijne vloot in
cluiys, beloofd indien sij onverschrokken tegens ons in wilden
inzeylen om terstond aan boord te klampen en trag ten het al
soo met de sabel in de vuyst te winnen; hij maakte zeyl met 76
vaartuygen zoo groot als kleyn, met een frisse Zuyd weste
wind. Uw Edle zal gelieven op te merken dat zig de rivier van
de punt of hoek van de rivier de Bog tot aan Otschakow meest
oost en west strektjhij kwam met kragt van zeyl en een bag
staage wind in een vrij goede order op ons af, wij wagten zijn
Edele met een soo nauw mogelijk gesloote Linie, sijnde de
kIeyne vaartuygen in de intervallen van de grooten verdeeld
en laagen voor een spring met de breede zijde naar haar ge
keert, dog omtrent 4 wersten distantie van ons zijnde, zetten
het 2 scheepen van 60 stukken op de punt van een zandbank,
daar zij onkundig van moeten geweest zijn, wijl zij genoegsaam
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voor de wind er op zeylden, in een van deselve beyond hij zig
zeHs namelijk de capitan Pacha, hebbende de Admiraals vlag
van de groote top. Nu kwam de gehele Turkse vloot ten anker.
wij konden de sterke Z.W. wind met niets als met mijn divisie
de vijand naderen die te swak geoordeelt wierd om tegens soo
een groote overmagt te kunnen slaan, aldus moesten wij met
goede oogen aansien dat sij op haar gemak de bovenste batte
rijen losten en de scheepen, genoegsaam ligten, soo dat sij in
den avond weer in vlot water waaren. Tegens de nagt wierd
het stil en de wind liep met een slap koeItje aan 't noorden,
de prins Nassau yond zig juyst met sijn groote sloep bij mij
aan boord, spreekende over onse tegenswoordige of toenmali
ge gesteldheyd, ik raad zijn Edle sterk aan met deese geleegen
heyd op onse beurt haar te attaqueeren mij zeker overtuygd
houdende dat de beyde groote scheepen die alstoen weer vlot
waaren, geen zeyl konden maaken met een noordewind sonder
tien tegen een, gevaar te loopen op deselve bank weer vast te
raaken. Daar wierd dieselve avont nog krijgsraad belegd, de
meeste waaren van mijn advies, Paul Jhons, de Brigadier Alexi,
ana en 2 capteynen van de groote vloot die er tegen waaren,
wierden overstemt, soodat wij 's morgens met of zelfs voor het
aanbreeken van den dag ten 2 uuren ankers ligten en gongen
se attaqueeren. Het deed mij veel plaisir dat mijne voorspel
ling bewaarheyd wierd, want nauwelijks hadden die beyden
60tigen anker geligt voor en al eer sij slaags raakten of saaten
weer aan de grond, wij staaken haar ook knaphandig in den
brand, den capitan Pacha ontkwam het, onder het voordeel
van de rook in een piraque. Hoeveel en welke er dien dag on
der de stad in brand geraakt sijn, sou ik in 't zeekere niet kun
nen zeggen, wijl er weinig wind was en geweldig veel rook
die als een wolk in de rivier bled hanqen, tegens 10 uuren
was het geval geeindigt, na de rook was opgeklaart zagen wij
een grate vermindering in de scheepen die zig aIle soo na mo
gelijk onder de batterijen van de stad hadden gevleyt. De nagt
tusschen den 17/28 - 18129 ste Juny wilde de turkse vloot het
zagjes ontglippen en na see gaan; met een slappe koeltje van
O.N.O. dog door het maanligt ontdekten wij haar voornemen,
wij vielen haar op de huyd in 't allernauwste van 't vaarwater
dat boven de 3 kabelslengtens niet breed is, hier raakten zij in
verwarring, de stroom dreef dan een op d'ander, verscheyde
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raakten aan de grond, dog evens weI verscheyde kwaarnen ook
na zee: wij verbranden 8 groote scheepen, naamen er twee,
waarvan er een soo geteysterd was, dat hij in de grond liep.
Hoe veel kleynen er verlooren sijn, zou ik in der waarheyd ook
niet kunnen seggen wijl de rook en vlammen de digt bij in
brand zijnde scheepen het gesigt vrij onduidelijk maakte. Wij
maakten 1600 mannen gevangen en daar zijn er een groote
3000 verbrand en verdronken, ons verlies was van weynig aan
belanq, weynig dooden en geblesseerden dog wij verlooren den
capitein De 47) een Livornees en seer goed officier die
sijn been hoog in de dije wierd afgeschooten; de Major Ribas
een Napolitan verloor door een schoot sijn linker hand, Den
1/12 [uli bornbardeerde de Ilottille de stad Otschakow die wij
voor een groot gedeelte verbrand hebben nadat wij de scheepen
die er nog onder de batterijen ten anker waaren soo verbrand,
genoomen als geruineerd hadden, zie hier heeft Uw Edele een
kort en waar verhaal van het geen er in de Liman is voorqe
vallen. men heeft mij chevalier van St. George en capteyn
van de 1ste rang gemaakt, en heb bovendien het genoegen
van mijn chefs en meede officieren geacht en bemind te sijn.
Thans vind ik mij te Cherson om mij van een diissenterie te
geneesen, wijl er bij de vloot geen medicijners zijn. Zoo Uw
Edele iets uyt deese oorden wilde weeten, heeft dan zoo goed
de brieven aan de Minister graaf van Rechteren te adresseeren,
pour rernettre a H. de Winter; het plaisir hebbende vrienden
met Rechteren te sijn, manqueert zijn Edele nooyt mij de brie
yen ten eersten te do en geworden.

Na mijn compliment aan de Heer Kinsberqen en verdre
familie versogt te hebben, hebbe d'eere mij in Uw Edeles
aandenken te beveelen en met aile Hoogachting te no em en 48).

U Edle Heer
Uw Edles onderdaanige en

Ow. Dienaar
(w.g.) H. de Winter.

47) Onleesbaar.
48) Aangezien De Winter praktisch geen hoofdletters gebruikt, heb ik

de vrijheid genomen voor de leesbaarheid hier en daar een nieuwe zin te
beginnen.
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