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Inleiding
Het is dit jaar tweehonderd jaar geleden dat het Koninkrijk der Nederlanden ontstond, iets wat
uitgebreid gevierd gaat worden. Er wordt herdacht hoe wij ons hebben weten los te koppelen van
het Franse keizerrijk onder Napoleon. De viering gaat samen met een groot aantal wetenschappelijke
publicaties over de eerste Oranjes, Napoleon en de periode na 1813. Wat echter ook aandacht
verdient is de periode voor 1813 en vooral het onderwerp hoe Nederland in eerste instantie in
Franse handen is gekomen. Deze geschiedenis kan teruggevoerd worden tot het ontstaan van de
Bataafse Republiek in 1795. Met behulp van de Fransen wisten de Patriotten in Nederland de
stadhouder Willem V te verjagen en een eigen Republiek te stichten. Deze Republiek, als opvolger
van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, bleef onafhankelijk en soeverein voortbestaan
tot 1806. Onder dwang van Napoleon moest de Republiek wijken voor het nieuwe Koninkrijk Holland,
geregeerd door zijn jongere broer Lodewijk Napoleon. De periode voor het Koninkrijk, de Bataafse
tijd onder de Bataafse Republiek, zou meer aandacht mogen verdienen bij de viering van Nederland
dit jaar. Er is weldegelijk veel onderzoek gedaan naar deze periode maar in deze scriptie zal een
onderwerp centraal staan waar nog niet veel over bekend is binnen de historische en
wetenschappelijke wereld. Het was niet vanzelfsprekend dat de Bataafse Republiek gedurende de
jaren 1795-1806 een onafhankelijke staat kon blijven. De Bataven verkeerden in oorlog met Engeland
op zee en zaten in een moeilijk politiek spel verwikkeld met Frankrijk. In de geschiedschrijving is
weinig aandacht uitgegaan naar het belang die de Nederlandse marine heeft gehad in het
waarborgen en beveiligen van de Bataafse onafhankelijkheid gedurende deze jaren. In dit onderzoek
kunt u lezen hoe de Bataafse marine heeft bijgedragen aan het bestaansrecht van de Republiek.

Deze scriptie is ingedeeld in twee delen. Het eerste deel is dat van het begin van de Bataafse
Republiek in 1795 tot aan de vrede van Amiens in 1802. Het tweede, en overigens belangrijkste, deel
gaat over de periode vanaf 1803 wanneer de Republiek een samenwerkingsverbond tekent met
Frankrijk tot aan het ontstaan van het Koninkrijk Holland in 1806. De twee periodes worden
gekenmerkt door verschillende inzet van de Bataafse marine. In de eerste periode probeerde de
Republiek zichzelf te profileren op internationaal niveau door middel van haar marine. Door de
oorlog met Engeland hadden de Bataven hun koloniën verloren. Tot aan 1802 werd geprobeerd om
de koloniën terug te veroveren en moest het aanzien van de Republiek vergroot worden. Sinds de
omwenteling van 1795 was het internationaal aanzien van de Bataven gedaald. Zij hoopten de
prestige, macht en glorieuze tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden te herstellen.
De tweede periode, vanaf 1803, wordt gekenmerkt door de samenwerking met Frankrijk. De Bataven
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accepteerden met tegenzin de gestelde eisen van Frankrijk zoals in het Traktaat van Boulogne
beschreven. Napoleon eiste dat de Republiek twee vloten zou leveren om een invasie naar Engeland
te ondernemen. Tot aan 1805 kreeg de Bataafse marine veel belangstelling en lof van Napoleon; dat
leidde ertoe dat zijn ambitie om Engeland aan te vallen mogelijk werd. De Bataafse overheid kon niet
voorkomen dat de Republiek in 1806 ophield te bestaan. Dit lag niet aan de Bataafse marine; daar
lagen andere redenen aan ten grondslag.
De hoofdvraag die centraal staat in dit onderzoek is in hoeverre en op welke manier de
Bataafse marine heeft bijgedragen aan de onafhankelijkheid van de Bataafse Republiek tussen 1795
en 1806. Dat de scriptie in tweeën is gedeeld, heeft te maken met de twee uiteenlopende en
contrasterende rollen die de marine in beide delen heeft gespeeld. Dit is tijdens het schrijfproces
duidelijk geworden. In het eerste deel wordt de vraag gesteld in hoeverre de Bataafse marine heeft
bijgedragen aan het profileren van de Republiek. In het eerste hoofdstuk wordt uiteengezet wat het
belang van een marine was voor de Bataven. Vervolgens zullen in drie hoofdstukken voorbeelden
gegeven worden van hoe dit belang zich geuit heeft. Het betreft de zending van twee eskaders naar
de koloniën begin 1796, de samenwerking met Frankrijk voor een invasie van Ierland in 1797 en het
complot tegen de Bataafse marine bij de Vlieter in 1799. Aan de hand van deze voorbeelden zal
getracht worden aan te tonen dat de marine een belangrijke plaats innam in het toekomstbeeld van
de Bataafse Republiek. In het tweede deel wordt dieper ingegaan op de samenwerking met Frankrijk
en de eisen van het traktaat van Boulogne. Hier wordt de vraag gesteld in hoeverre de marine heeft
bijgedragen aan de onafhankelijkheid van de Republiek tot aan 1806. In het eerste hoofdstuk wordt
aandacht besteed aan de relatie tussen de Republiek en Frankrijk. In vier opvolgende hoofdstukken
wordt toegelicht hoe de marine de relatie tussen de Republiek en Frankrijk heeft kunnen
beïnvloeden. De meeste aandacht ligt op de Vlissingse flottielje; de vloot die de invasie van Engeland
mede mogelijk moest maken. De organisatie van deze flottielje door de Bataafse overheid en de
verschillende keren dat de Bataafse marine ingezet werd, hebben verschillende invloeden gehad op
de beeldvorming van de Republiek. Deze beeldvorming heeft bijgedragen aan een veranderende
reputatie en erkenning van de internationale machtspositie van de Bataafse Republiek. Deze
veranderingen hebben ook invloed gehad op de grote machthebber van deze tijd, Napoleon en heeft
gedeeltelijk geleidt tot de ondergang van de Republiek in 1806. De marine heeft een grote rol gehad
in het voortbestaan van de Bataafse Republiek tot aan haar ondergang.
De patriottische beweging verwachtte van de Bataafse marine dat deze de macht,
internationaal aanzien, handelsbelangen en prestige van de Republiek zou stimuleren en
waarborgen. Een belangrijke factor om deze belangen te behartigen waren de beveiliging en
stimulering van de koloniën. Het eerste deel van deze scriptie staat vrijwel volledig in het teken van
deze belangen en hoe de koloniën daar een rol in gespeeld hebben. Het tweede deel staat volledig in
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het teken van de onafhankelijkheid van de Republiek. De marine kon daarvoor zorgen. Onder
onafhankelijkheid wordt in dit geval verstaan: het hebben van een soeverein bestuur. Tijdens de
gehele Bataafse tijd had de Republiek een soevereine overheid, ondanks de bemoeienissen van
Frankrijk. Dit was voorbij in het Koninkrijk Holland. Lodewijk Napoleon was immers een Franse
koning, aangesteld door en onder controle van de Franse keizer. De afzonderlijke delen zijn
chronologisch opgebouwd met twee verschillende thema’s: politiek en militair. De chronologie
beweegt zich daardoor in een golfbeweging. Na een periode militaire geschiedenis wordt diezelfde
periode vanuit een politiek oogpunt behandeld. Deze lopen niet altijd parallel, wat soms voor
verwarring kan zorgen. In de bijlage is een tijdlijn opgenomen die een overzicht geeft van de
belangrijke militaire en politieke gebeurtenissen.

In het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende bronnen en literatuur. Twee van deze
verdienen nadere toelichting. Ten eerste het overzichtswerk van Johannes Cornelis de Jonge:
Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen deel V. De Jonge was van 1831 tot 1858 rijksarchivaris
van Nederland. Hij heeft zijn overzichtswerk geschreven aan de hand van de archiefstukken die hij
gevonden heeft. De bronnen die hij gebruikt zijn betrouwbaar en bovendien liggen ze nu nog steeds
in het nationaal archief. Het verhaal dat De Jonge heeft geschreven dient echter met een korreltje
zout genomen te worden. Hij heeft de Napoleontische tijd zelf mee gemaakt en is daardoor niet
objectief in zijn verhaal. Daarom zijn de bronnen die gebruikt zijn in deze scriptie kritisch beoordeeld
op geloofwaardigheid. Aan de hand van de context en archiefmateriaal kan geconstateerd worden
dat de informatie die De Jonge in zijn boek weergeeft weldegelijk klopt, zij het dat hij het soms
mooier maakt dan het lijkt. Er is een recenter overzichtswerk over de Nederlandse marine
beschikbaar van J.C. Mollema: Geschiedenis van Nederland ter zee, deel III uit 1941. Mollema lijkt De
Jonge op grote schaal te plagiëren. Sommige zinsneden zijn zelfs identiek aan elkaar. Hij behandelt
de geschiedenis echter wel objectiever dan De Jonge dat doet, dat heeft grotendeels te maken met
de verschillende tijdsperiodes. Het werk van De Jonge is in dit onderzoek vooral gebruikt om de
geschiedenis weer te geven en bovendien zijn beeld van deze geschiedenis. Dit is namelijk net zo
belangrijk als de feitelijke informatie. Vooral in de periode 1795-1802 is het de beeldvorming die het
belang van de marine heeft bepaald.
Ten tweede verdient Het leven en karakter van Carel Hendrik Graaf Ver Huell, uit nagelaten
aanteekeningen en andere authentieke stukken deel I en II van Quirinus Maurits Rudolf Ver Huell
enige aandacht. In het boek wordt het leven van Carel Hendrik Verhuell beschreven door zijn neef,
die ten tijde van de flottielje dienst deed als adelborst aan boord van een schoener. Hij was aanwezig
aan boord van de flottielje en was ook getuige van Verhuells handelen. Hij is verre van objectief. Hij
heeft een uitgebreide beschrijving gegeven van de tweede overtocht van de flottielje naar Oostende.
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Van die reis is in het archief een dagboekverhaal te vinden van een Franse luitenant die aan boord
van de flottielje was. Maurits Verhuell heeft verschillende gebeurtenissen zwaar overdreven. Zo
beschrijft hij hoe het hoofd van een Franse grenadier ontploft zou zijn door een kanonskogel,
waardoor Verhuell onder het bloed en de hersenen zat. De Franse luitenant beschrijft dit voorval
niet, terwijl het logischer zou zijn dat hij dit wel had gedaan. Een van zijn manschappen zou nota
bene onthoofd zijn.1 Dit is slechts een voorbeeld van hoe het boek van Verhuell vol staat met sterke
verhalen. Daarnaast komen vrijwel alle data die hij noemt niet overeen met de andere literatuur.
Kortom, voor feitelijke informatie is het boek niet te gebruiken. Ondanks dat laat het, net als De
Jonge, een tijdsbeeld zien. In dit geval van de periode 1803-1806. Ook geeft Maurits informatie over
Verhuell die in combinatie met andere literatuur een duidelijk beeld geeft over de manier waarop
Verhuell zich in bepaalde situaties gedragen heeft. Vooral Verhuells brieven in de gedenkstukken van
Colenbrander bevestigen bepaalde gebeurtenissen.

1

Quirinus Maurits Rudolf Ver Huell, Het leven en karakter van Carel Hendrik Graaf Ver Huell, uit nagelaten
aanteekeningen en andere authentieke stukken deel I (Amsterdam 1847) p.211-212, Nationaal Archief, Den
Haag, Collectie 004 Ver Huell, nummer toegang 2.21.004.04, inventarisnummer 486.
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Een ommekeer in de Republiek

1: Het vergroten van het internationaal aanzien van de Republiek door middel
van de Bataafse marine
Opbouw van een nieuwe staat en marine
Van oudsher was de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een maritieme staat. Zij verwierf
haar internationaal aanzien, politieke en militaire macht door de zeehandel (vooral Oostzeehandel)
en haar koloniën. Met de omwenteling naar de Bataafse Republiek in 1795 hield de oude Republiek
op te bestaan. Deze had een periode van verval gekend in de tweede helft van de achttiende eeuw.
De nieuwe Republiek, onder de patriotten, wilde echter maar al te graag gebruik maken van haar
eervolle verleden en deze herstellen. Het verval moest ongedaan gemaakt worden. Voor de Bataven
moest de marine net zo belangrijk worden als in de voorafgaande eeuwen. De marine had namelijk,
samen met de VOC, altijd al een belangrijke functie gehad door de handelsschepen te beschermen.
De handel op zee had de economie en geopolitiek van de Republiek bepaald. Dit leidde tot haar
rijkdom en prestige. Een oorlog met Engeland op zee was onontkoombaar door de alliantie die de
Bataven met de Fransen sloten in 1795. De Bataven zagen haar koloniën gedurende de jaren 17951802 veroverd worden door de Engelsen en handel op zowel de Oost- als Middellandse zee was niet
meer mogelijk door Engelse blokkades. Om het internationaal aanzien en de economie van de
nieuwe Republiek te vergroten, waren deze koloniën en handelsroutes essentieel. De enige manier
om deze terug te veroveren, was met een sterke vloot om de Engelsen op zee te kunnen trotseren en
de koloniën en handelsroutes te beveiligen. De VOC kon door geldproblemen de beveiliging van de
handelsvloot in Oost-Indië niet meer garanderen. De Bataven dienden een eigen marine te
organiseren. Zonder die eigen marine zouden zij de koloniën nooit op eigen initiatief kunnen
beschermen of terug kunnen krijgen. Een andere optie was de onderhandelingen aangaan met
Engeland, maar door de oorlog tussen Revolutionair Frankrijk en Engeland was dit niet mogelijk; de
Bataven hadden al gekozen voor de Fransen. Het kwam dus allemaal aan op haar eigen marine. De
toekomst van de Republiek hing af van het succes van de marine. Hiermee konden zij hun
onafhankelijkheid waarborgen en tevens aanzien verkrijgen. De vraag kan dus gesteld worden in
hoeverre de marine heeft bijgedragen in het profileren van de Bataafse Republiek na de
omwenteling in 1795.

5

2: Begin van een nieuwe marine
Met de omwenteling begin januari 1795 was er nog geen sprake van een Bataafse marine. Nadat
stadhouder Willem V op 18 januari 1795 naar Engeland vluchtte, duurde het niet lang voor de
Bataafse patriotten de macht overnamen in de Nederlanden. Zij kregen hierbij hulp van Franse
revolutionaire legers, die in het begin van het jaar Nederland binnengetrokken waren. Twee dagen
nadat Willem gevlucht was, vaardigden de Engelsen een embargo uit op alle Nederlandse handelsen marineschepen, zowel op zee als in Britse havens, als represaille voor de keuze om de Franse
legers op Nederlands grondgebied te accepteren.2 De Franse legers waren al tot aan Texel genaderd.
De Nederlandse vloot in Den Helder kon zich op 23 januari slechts overgeven aan een Franse
overmacht. De Bataafse patriotten gaven de schepen over aan de Fransen, die zij als bevrijders
zagen. De schepelingen echter, van oudsher Oranjegezind, kwamen twee dagen later in opstand. De
stadhouder kon enkel vanuit Engeland aanhoren hoe het de Nederlandse vloot verging.3 Vanuit het
paleis van Kew (nabij Londen) gaf hij de opdracht aan schout-bij-nacht Haringman, die het bevel
voerde over de Zeeuwse vloot, het enige deel van de marine dat nog niet aan de Fransen
overgegeven was, om zijn schepen zo snel mogelijk naar Engeland te brengen en de orders van de
patriotten te negeren. Dit was echter niet mogelijk. Haringman verklaarde achteraf namelijk dat de
schepen ingesloten waren in het ijs en dat de Staten Generaal het hem verboden had deze orders op
te volgen.4 Het was niet duidelijk onder welk bewind de schepen vielen.

De Nederlandse marine was een speelbal van verschillende partijen. Enerzijds waren het de Engelsen
die door het embargo voorkwamen dat een Nederlands schip uit kon varen. Anderzijds wilden de
Patriotten de schepen inzetten onder de vlag van de nieuw uitgeroepen Bataafse Republiek. Wat ook
niet vergeten mag worden is de invloed van stadhouder Willem V en de Orangistische partij in de
Nederlanden zelf. De muiterij die ontstond nadat de vloot van Den Helder overgegeven werd aan de
Fransen laat zien dat de neuzen zeker niet dezelfde kant op stonden. De Nederlandse admiraal van
Kinsbergen riep de schepelingen op om ‘de dienst op de oorlogsschepen op den ouden voet voort te
zetten’.5 Dit viel niet in goede aard bij de patriotten. Zij lieten van Kinsbergen gevangen nemen op

2

M.A. van Alphen, Kroniek der zeemacht: gedenkwaardige gebeurtenissen uit vijf eeuwen Nederlandse
marinegeschiedenis (Den Haag 2009) p. 37/39.
3
van Alphen, Kroniek der zeemacht, 42/44.
4
Thea Roodhuyzen In woelig vaarwater, marineofficieren 1779-1802 (Amsterdam, 1998). p. 122, Nicolaas
Godfried van Kampen, Verkorte geschiedenis der Nederlanden, of der XVII Nederlandsche gewesten, van de
vroegste tijden, tot op den vrede te Parijs in 1815, II: Van den Munsterschen vrede tot op dien van Parijs in 1815
(Haarlem 1821) p. 380.
5
Ver Huell, Het leven en karakter van Carel Hendrik Graaf Ver Huell, 104.
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verdenking van het beraden van aanslagen in samenwerking met de stadhouder.6 Willem vaardigde
op 7 februari de zogeheten ‘brieven van Kew’ uit. Deze brieven waren gericht aan de gouverneurs
van de Nederlandse koloniën. Om te voorkomen dat ook de koloniën in Patriottische handen zouden
vallen, riep de stadhouder in de brieven op om de koloniën onder protectie van de Engelsen te laten
vallen. Velen van de gouverneurs gaven geen gehoor aan deze opdracht, met als gevolg dat de
Engelsen de koloniën innamen, slechts om ze uit handen van de Bataven te houden.7 Hier ligt het
begin van de maritieme strijd tussen Engeland en de Bataafse Republiek. Door de keuze te maken
zich aan te sluiten bij de Fransen, konden de Bataven niet voorkomen in oorlog te raken met heer en
meester op zee: aartsvijand Engeland. Om de Engelsen te bedwingen dienden de Bataven een sterke
marine te bezitten en te gebruiken zoals Michiel de Ruijter dat ruim honderd jaar eerder ook al tegen
de Engelsen had gedaan.

Opheffing van de admiraliteiten en de oorlog met Engeland

Voordat de Bataafse marine effectief op kon treden tegen de Engelsen, dienden er meerdere
hervormingen doorgevoerd te worden. Al tijdens de vierde Engelse zeeoorlog, ruim tien jaar eerder,
was gebleken dat de vijf Nederlandse admiraliteiten8 niet naar behoren functioneerden. Elke
admiraliteit had zijn eigen vooroordelen, eigenbelangen en gunde andere admiraliteiten geen
machtspositie. Dit leidde ertoe dat iedere admiraliteit los van de anderen opereerde. Het equiperen,
onderhouden en bouwen van schepen was hierdoor zeer inefficiënt. Laat staan dat de officieren van
verschillende admiraliteiten samen konden werken in de strijd op zee.9 De voormalige
raadpensionaris Laurens van de Spiegel had al eerder geprobeerd de admiraliteiten te centraliseren
in een algemeen bestuur der zeezaken, maar faalde. Mede door de onrust die gepaard ging met de
Patriottische opstand en de overgang in de Bataafse Republiek aan het begin van 1795, leek de
mogelijkheid de admiraliteiten op te heffen open te liggen. Het was de advocaat-fiscaal van de
admiraliteit van de Maze, en bovendien populair patriot, Pieter Paulus die op 17 februari tijdens een
vergadering van de provisionele representanten van het volk van Holland een verzoek indiende om
inderdaad de admiraliteiten op te heffen.10 Op dezelfde dag werden alle, voornamelijk Orangistische,

6

Ver Huell, Het leven en karakter van Carel Hendrik Graaf Ver Huell, 107.
I.H. Gosses en N. Japikse, handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland (Den Haag 1920)
p. 373, Nationaal Archief, Den Haag, Departement van Marine, nummer toegang 2.01.29.01,
inventarisnummer 693.
8
Admiraliteiten waren centrale organen verantwoordelijk voor de marine in een bepaald gebied. Er waren vijf
admiraliteiten: admiraliteit van de Maze (Rotterdam), Amsterdam, Friesland, Zeeland en het Noorderkwartier
(Hoorn en Enkhuizen).
9
J.C de Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen deel V (Haarlem 1862).p. 58.
10
De Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, 205.
7
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zeeofficieren uit hun dienst ontslagen, waarna ze het aanbod kregen in dienst te treden van de
Bataafse Republiek. Geen van hen nam dit aanbod aan.11 Tien dagen later, op 27 februari, werden de
admiraliteiten opgeheven en zag het Comité tot de Zaken van Marine het levenslicht: een algemeen
marineorgaan met aan het hoofd Pieter Paulus.12 De Republiek had nu een centraal uitvoerend
marinesysteem maar (nog) zonder officierencorps. Schepen kunnen niet varen zonder officieren en
deze dienden dus snel gevonden te worden. Op 12 maart werd de naar Frankrijk uitgeweken
luitenant-ter-zee Jan Willem de Winter in functie gesteld van adjudantgeneraal van het Comité van
marine. Deze functie hield enerzijds in het Comité met raad en daad bij te staan en anderzijds het
organiseren van een nieuw officierencorps.13
Engeland steunde alle landen die zich tegen de revolutionaire Fransen keerden en verzette
zich tegen de landen die zich bij de Fransen aansloten. Door de alliantie die de Bataven met de
Fransen hadden gesloten, waren zij genoodzaakt zo snel mogelijk zeeofficieren te rekruteren om zich
te verweren tegen de Engelsen op zee. Op 16 mei 1795 sloten de Bataafse Republiek en de Franse
republiek het Verdrag van Den Haag. Dit verdrag was erop gericht om gezamenlijk de Engelsen te
bevechten op zee.14 Zowel de Bataafse als de Franse marine was niet sterk genoeg om de Engelsen
alleen te bevechten. Het ontslag van alle marineofficieren in de Republiek in 1795 en het verdrijven
van de meeste officieren tijdens de Franse revolutie in 1789 had ertoe geleid dat beide landen geen
loyale officieren hadden om de marineschepen aan te voeren. In de Bataafse Republiek werden
daarom koopvaardijschippers in dienst genomen om te dienen als officier aan boord van de
marineschepen. De schippers waren over het algemeen minder Oranjegezind en daardoor loyaler
bevonden aan het Patriottische bewind. Ondanks het werven van de ‘loyale’ officieren, was de
Bataafse marine slechts drie maanden na de oprichting van het Comité van Marine nog niet in staat
gehoor te geven aan de maritieme samenwerking met Frankrijk. De Engelsen bleven heer en meester
op zee; daar konden de Fransen en Bataven voorlopig nog niets aan veranderen.15 Door het gesloten
verdrag moesten de Bataven meewerken met de Fransen. Er was echter een andere, belangrijkere,
kwestie die de Republiek in haar greep hield.
Doordat de Engelsen de zeeën regeerden, was het voor de Nederlanders niet meer mogelijk
zeehandel te drijven. Bovendien waren de Nederlandse koloniën niet meer bereikbaar. Sinds de
uitgifte van de Kewbrieven en het verdrag van Den Haag vielen vrijwel alle Nederlandse koloniën in
handen van de Engelsen. Omdat de Bataafse marine niet sterk genoeg was de Engelsen te lijf te gaan,
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Ver Huell, Het leven en karakter van Carel Hendrik Graaf Ver Huell, 108-109.
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was er geen mogelijkheid de koloniën te verdedigen of terug te veroveren. In september en augustus
1795 verloor de Bataafse Republiek Kaap de Goede Hoop, Malacca en Cochin. Gedurende de eerste
maanden van 1796 kwamen Ceylon, Amboina, Banda en de rest van de Molukken daar nog bij. Van
de koloniën in de West konden slechts Suriname en Curaçao verdedigd worden door admiraal
Adriaan Braak, die begin 1796 vanuit de Bataafse Republiek uitgevaren was. Demerary en Essequebo
konden niet behouden worden. Daarnaast werden meerdere retourschepen uit de Oost, met een
geschatte waarde van tien miljoen gulden aan boord, genomen door de Engelsen. De oorlog met de
Engelsen op zee leidde niet alleen tot prestigeverlies door het verlies van de koloniën, ook konden de
Bataven geen handel meer drijven op zee; noch met de koloniën noch met de rest van de wereld.
Waar in 1790 nog 2200 Nederlandse schepen door de Sont, de smalle zeestraat tussen Denemarken
en Zweden, voeren was dat er in 1796 slechts één.16
De samenwerking met de Fransen en het ontstaan van de Bataafse Republiek had geleid tot
een oorlog met Engeland, met als gevolg het verlies van de koloniën en de zeehandel. Er waren twee
mogelijke manieren om de prestigieuze koloniën terug te winnen en de handel weer op gang te laten
komen. Enerzijds kon de Bataafse Republiek onderhandelen met Engeland over een mogelijke vrede.
Het waren echter de Fransen die plannen hadden om met de Engelsen te onderhandelen. Tijdens de
zogeheten 'negotatiën van Rijssel' (1796-1797) tussen Engeland en Frankrijk werd er ook gesproken
over de Nederlandse koloniën, zonder dat de Bataven daar zelf een stem in hadden. De Fransen
waren een bondgenootschap aangegaan met de Bataven, maar bij deze onderhandelingen bleek dat
de Bataven niet vertrouwd werden. Frankrijk eiste van Engeland de teruggave van de Nederlandse
koloniën, maar niet om de Bataven tegemoet te komen. De Franse afgezanten en tevens leden van
de Directoire Jean-François Rewbell en Lazare Carnot zagen de Bataven als stadhoudersgezind en als
een volk van handelaren van welke de belangen in Engeland groter waren dan die van Frankrijk. In de
ogen van beide Directoireleden zou de Republiek er alles aan doen om de handel met Engeland
mogelijk te maken. In dat geval zou Frankrijk een bondgenoot verliezen en zou Engeland bovendien
profiteren van de handel met de Republiek. De Directoire zag op dit moment geen andere keuze dan
de Bataven te onderwerpen en hen als wingewest te behandelen, om te voorkomen dat zij een
samenwerking met de Engelsen aan zouden gaan. Toch pleitte de Fransen voor het behoud van de
Bataafse koloniën in Patriottische handen. In dat geval zouden de koloniën geen rijkdommen
opleveren voor de Engelsen maar wel voor de Fransen en bovendien zouden de kosten voor de
koloniën voor de Bataven zijn.17 De onderhandelingen die de Fransen voerden waren dus vooral voor
het eigenbelang en niet voor die van de Republiek.
16
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Anderzijds konden de Bataven de koloniën simpelweg beschermen tegen de Engelsen door
het sturen van maritieme versterkingen. De marine, die pas sinds februari 1795 bestond, was echter
nog niet in staat expedities uit te voeren. De Winter, die de taak had een officierskorps op te richten,
kreeg het niet voor elkaar genoeg officieren te werven om de marineschepen aan te voeren; tevens
waren er te weinig manschappen. Beide categorieën waren na de omwenteling voor het grootste
deel ontslagen en wilden niet meer in dienst treden. De benoeming van de officieren werd echter
versneld door een toevallig incident. De geruchten gingen dat vanuit Frankrijk schout-bij-nacht Stabel
naar Nederland gestuurd zou worden om de officierloze schepen te confisqueren. Om gezichtsverlies
en het verlies van de schepen te voorkomen, werden op 26 juni 1795 zes vice-admiraals benoemd en
drie dagen later drie schouten-bij-nacht. Eén van de vice-admiraals was Jan Willem de Winter. Hij
werd niet gekozen om zijn kwaliteiten als zee-officier, maar om zijn contacten met de Fransen. Het
lijkt erop dat zijn bevordering bedoeld was om de Fransen te vriend te houden.18 De Fransen bleken
een grote invloed te hebben op de Republiek. Toch waren de Bataven zelf verantwoordelijk voor de
organisatie van een marine. De toekomst van de Republiek hing af van de marine. De handel moest
hersteld en de Engelsen verslagen worden.

De marine was van groot belang voor de nieuwe Bataafse Republiek. Aan de ene kant waren schepen
de enige mogelijkheid om de Engelsen mee te bevechten en de koloniën terug te veroveren, aan de
andere kant was de marine een schakel in het bondgenootschap met Frankrijk, dat van de Bataven
schepen eiste voor de oorlog met Engeland. Er kan echter nog een derde belang aan toegevoegd
worden: het belang van het creëren van een eigen, Bataafse identiteit. De nieuwe Republiek wilde
haat aanzien op een internationaal niveau vergroten. De identiteit moest voortkomen uit het
maritieme verleden van de Republiek. Een manifest betreffende de oorlog met Engeland zegt:
”Nederlandse zeevaarders hebben dezelfde moed als hun voorvaderen”.19 In een proclamatie aan het
Nederlandse volk wordt opgeroepen om in dienst te treden van de marine. De bedoeling was om
personeel te werven om de schepen te kunnen bevaren. De Jonge beschrijft deze proclamatie:
”…onder herinnering der heldendaden, door de Nederlanders onder de Piet Heins, de Trompen en de
Ruyters in vroegere tijden, op zee bedreven, (werd) een beroep op de Vaderlandsliefde der
ingezetenen gedaan en een ieder die daartoe geschikt was aangespoord werd tot dadelijke
deelneming aan den dienst op ’s lands vloot, ter handhaving van den eer der Bataafsche vlag en tot
redding van het vaderland.”20 De glorieuze dagen van de Republiek zoals hierboven beschreven
speelden een belangrijke rol in het toekomstbeeld van de Republiek. De marine moest hersteld
18
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worden om het internationaal aanzien, de politieke en militaire macht van de oude Republiek te
doen herleven. De toekomst hing af van de inzet van de marine; zonder konden de belangen van de
Bataafse Republiek niet behartigd worden. Ondanks de grote belangen bleek de uitvoering moeilijker
dan gedacht. De praktijk was anders dan gehoopt en niet te vergelijken met de daden van de‘Piet
Heins, de Trompen en de Ruyters in vroegere tijden’.21
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3: Het veiligstellen van de koloniën, de marine wordt ingezet
De mislukte reis naar de Oost

De Bataven wilden zichzelf bewijzen tegenover de wereld, bovenal tegenover de Engelsen en de
Fransen. Aan het einde van het jaar 1795 waren er genoeg officieren en manschappen gerekruteerd
om twee eskaders naar de koloniën te sturen. Op 14 augustus 1795 voer vice-admiraal de Winter
met de vloot van de Nieuwe Diep (Den Helder) uit om alle oorlogsschepen die verspreid over de
Bataafse havens gelegen waren te verenigen in Den Helder. De Winters vlootdeel was nodig om
mogelijke Engelse patrouilles voor de Bataafse kust af te kunnen slaan, omdat de losse schepen niet
op eigen gelegenheid naar Den Helder konden varen.22 De schepen ondervonden geen last van de
Engelsen voor de Nederlandse kust. Het Comité van Marine durfde het aan om na deze succesvolle
vaart voor de kust twee eskaders uit te rusten om naar de koloniën te sturen, enerzijds om deze te
beschermen tegen de Engelsen of te heroveren, anderzijds om de ambtenaren daar de eed aan de
Bataafse Republiek af te laten leggen.23 De eskaders vertrokken op 23 januari 1796 van de rede van
Texel. Het ene eskader, onder vice-admiraal Adriaan Braak, kwam begin mei veilig aan in West-Indië
en kon daar voorkomen dat Suriname en Curaçao in handen van de Engelsen vielen en nam ook de
eed af van het personeel in de koloniën.24 Deze eed betekende veel voor de Republiek. De
ambtenaren op de koloniën zweerden hiermee trouw en gehoorzaam te zijn aan de nieuwe,
patriottische Bataafse overheid. Op nationaal niveau leidde dit tot erkenning van het nieuwe
staatsbestel. Internationaal gezien vergrootte de erkenning van de koloniën het aanzien van de
Republiek. Het leverde niet alleen een strategische positie in de West op maar voorkwam ook dat de
koloniën Engels zouden worden. Het eskader van Braak heeft hier direct invloed op gehad; zonder
succesvolle overtocht naar de West had de eed nooit afgenomen kunnen worden. Het andere
eskader, onder schout-bij-nacht Engelbertus Lucas, kreeg als opdracht de Oost te beveiligen en op de
reis daar naartoe Kaap de Goede Hoop veilig te stellen. Zijn reis liep anders af: hij zou de Oost nooit
bereiken. De eskaders van Braak en Lucas laten een duidelijk contrast zien en toont bovendien aan
dat de inzet van de marine niet altijd positief heeft bijgedragen aan het aanzien van de Republiek.
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De Bataafse Republiek dacht wellicht dat de marine er klaar voor was om uit te varen naar de
koloniën, maar de tocht van Engelbertus Lucas naar Oost-Indië laat iets anders zien. Braak had
succesvol de tocht naar de West kunnen voltooien maar zowel hij als Lucas ondervonden
verschillende problemen op zee. Tijdens beide zeereizen zou blijken dat er minder patriotten bij de
marine aanwezig waren dan gehoopt. Ook bleken de officieren niet bekwaam genoeg om de schepen
te kunnen aanvoeren. Dit gold vooral voor Lucas. Zijn overhaaste promotie van 26 juni 1795 was
wellicht te snel gemaakt. Er is dan nog niet eens gesproken over de problemen met de Engelsen op
zee. De Bataven moesten zich hebben gerealiseerd dat de goed georganiseerde marine van de
Engelsen niet zomaar getrotseerd kon worden. Gezien de genoemde problemen leek het uitvaren
van de schepen dus onverantwoord. De Bataafse eer en de gevoelde noodzaak de koloniën te
beveiligen heeft echter gewonnen van de risico’s. De beslissing werd genomen om toch uit te varen.
De informatievoorziening in deze periode van de geschiedenis was niet toereikend op zee. Vanaf de
dag dat de eskaders vertrokken was er geen contact meer met het moederland. De schepen en
schepelingen stonden er alleen voor; het kwam vanaf het vertrek aan op hun kunde. Lucas en zijn
personeel bleken er nog niet klaar voor te zijn een wereldreis naar de Oost te maken onder
vijandelijke omstandigheden. De overgave van zijn eskader in de Saldanhabaai (ten noordwesten van
de Kaap de Goede Hoop) laat zien dat de Bataafse marine verschillende problemen kende.
Aan de hand van een uitgebreide beschrijving van de rijksarchivaris Johannes de Jonge kan
de reis van Lucas gedeeltelijk gereconstrueerd worden. De Jonge heeft zijn reis gereconstrueerd aan
de hand van officiële scheepsverslagen.25 Uit deze reconstructie wordt duidelijk welke moeilijke
beslissingen Lucas heeft moeten nemen en hoe deze gevolgen hebben gehad voor zijn verdere reis.
Het eskader van Lucas kwam op 13 april 1796 aan op het eiland Groot Kanarie (hedendaags Gran
Canaria). De reis heeft dus bijna drie maanden geduurd; zelfs voor die tijd was dat lang. De afstand
tussen Nederland en dit Kanarische eiland is ruim 4000 kilometer. Adriaan Braak wist in vier
maanden tijd een afstand van meer dan 8000 kilometer af te leggen naar Suriname.26 Dit was in
vergelijking met Lucas een relatief korte tijd. Er waren verschillende omstandigheden die dit kunnen
verklaren. Aan de ene kant het weer. De eskaders van Braak en Lucas kwamen op 6 maart in een
storm terecht ter hoogte van Bergen (Noorwegen). De storm zorgde ervoor dat de schepen elkaar
kwijt raakten op zee. Eén van de fregatten van Lucas’ eskader werd pas weer op Gran Canaria terug
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Kaart 1a:
vertrek van de Bataafse eskaders onder
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gezien.27 Daarnaast ondervond Lucas last van een lange periode van windstilte. Dit zou kunnen
verklaren waarom Braak de grotere afstand in een relatief korte tijd heeft kunnen afleggen: omdat
hij andere weersomstandigheden had. Aan de andere kant waren er de Engelsen op zee. De
Nederlandse eskaders konden niet door het Kanaal varen, want deze route werd geblokkeerd door
de Engelsen. De enige optie was dus om via de Noordkant om Engeland heen te varen richting het
Zuiden. Zo kon het ook gebeuren dat twee schepen van Braaks eskader naar Noorwegen uitgeweken
waren.28 Het was niet voor de hand liggend dat beide eskaders dezelfde omstandigheden op zee
hadden. De weersomstandigheden op de route naar de West waren anders dan die naar de
Oostelijke koloniën. Ook was de aanwezigheid van de Engelsen in het Caribische gebied anders dan
rond Kaap de Goede Hoop.
Naast de twee genoemde factoren is er een derde, wellicht belangrijkere, reden, namelijk de
persoonlijke beslissingen van Lucas. Op 13 april, bij de aankomst op de Canarische eilanden werd een
Engels fregat aan de horizon gezien. Het Bataafse eskader had het fregat kunnen overmeesteren.
Toch besloot Lucas het schip voorbij te laten varen. Achteraf gezien was dit een belangrijke beslissing
geweest. Het Engelse schip, de koers van de Nederlanders goed inschattend, bleek doorgevaren te
zijn naar de Kaap de Goede Hoop om de Engelsen in te lichten over de komst van het Bataafse
eskader. Hierdoor konden de Engelsen versterkingen laten aanrukken en de verdediging
voorbereiden.29 Daarnaast besloot Lucas om ruim een maand voor anker te gaan voor Gran Canaria,
voor verversingen en reparaties. Lucas, niet wetende dat de Kaap ingelicht was van zijn komst,
verloor kostbare tijd. Hij had wellicht meer initiatief kunnen tonen en zijn personeel aan kunnen
sporen om eerder te kunnen vertrekken.30 In de periode dat de schepen voor anker lagen trof hij tot
twee keer toe wederom Engelse schepen, zonder iets te doen. Op 4 mei werden vijf schepen gezien
en de volgende dag nog vier. Lucas besloot in eerste instantie het sein te geven uit te varen en de
schepen te onderscheppen, maar besloot toch anker te houden. Hij meende dat het Spaanse
schepen waren. In werkelijkheid was het een Brits eskader met aan boord een leger van 4000 man
bestemd voor de Kaap. Een week later deed eenzelfde voorval zich voor. Lucas liet een ‘Spaans’ schip
varen. Het bleek wederom om Engelsen te gaan die onderweg waren naar de Kaap.31 In alle gevallen
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had het Nederlandse eskader de Engelsen aan kunnen vallen, met een aanzienlijke kans op
overwinning. Toch besloot Lucas anders.
Op 17 mei besloot Lucas voort te zeilen in de richting van het eiland St. Jago (nu Santiago),
onderdeel van de Kaapverdische eilanden. Hij kwam daar met zijn eskader op 26 mei aan. Lucas
wilde alle vijandelijke schepen rond het eiland in beslag nemen of vernietigen, maar hoorde van de
plaatselijke bevolking dat een groot Brits eskader enige weken eerder al koers had gezet naar de
Kaap de Goede Hoop.32 Vanaf dit moment had Lucas kunnen weten dat er Engelsen op de Kaap
zouden zijn. Drie dagen later zette hij koers richting Brazilië. Deze route diende gemaakt te worden
omdat de Afrikaanse kust grote windstiltes kende. Door windstilte en tegenwind passeerde het
eskader pas op 22 juni de evenaar en kwam vijf dagen later voor de kust van Brazilië aan. Lucas had
de keuze om bij Rio de Janeiro te verversen, maar besloot uiteindelijk om zo snel mogelijk richting de
Kaap te varen. Hij wist nu immers dat de Engelsen zich hier bevonden en kon geen tijd verliezen om
verdere versterkingen te voorkomen. De beslissing om de reis snel voort te zetten was in dit geval
verstandig. De vloot zou verversen in de Saldanhabaai ten noordwesten van de Kaap. Het eskader
naderde de Afrikaanse kust op 26 juli, waarna twee fregatten zowel de Saldanhabaai als Tafelbaai
verkenden. Het was, volgens Lucas, zijn opdracht, gegeven door de Bataafse overheid, om de
Saldanhabaai binnen te varen om te verversen en gegevens te verzamelen over de situatie in Kaap de
Goede Hoop. Als Lucas in staat was de Kaap te heroveren moest hij dat doen. Door niet te verversen
in Brazilië, was hij gedwongen om het eskader voor onbepaalde tijd in de Saldanhabaai te laten
liggen voordat hij actie kon ondernemen. Lucas voerde zijn opdracht uit, maar had door zijn eigen
beslissingen zijn noodlot bepaald.33

De overgave van een vloot

Enerzijds was het dus de opdracht om de Saldanhabaai in te varen, anderzijds moest er ververst
worden. Op zes augustus voer het eskader de baai binnen. Lucas liet verschillende eenheden aan wal
gaan om informatie in te winnen over de toestand in de Kaap de Goede Hoop. Het was niet zeker hoe
groot de Engelse aanwezigheid was en bovendien was het niet zeker hoe de bevolking van de Kaap
dacht over het Bataafse regime. Drie dagen later ontving Lucas een knecht van een Kaapse inwoner
aan boord. Hij vertelde dat de Engelsen een militaire overmacht hadden in de Kaap. Zelfs in
combinatie met patriottisch gezinde Kaapbewoners konden de Bataven niets beginnen. Bovendien
was er maritieme versterking voor de Engelsen onderweg. Hij stond er dan ook op dat de Bataven
zouden vertrekken. Lucas negeerde deze waarschuwing en besloot juist dieper de baai in te varen.
32
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Het eskader had verversingen nodig en kon niet vertrekken.34 Daarnaast was Lucas niet overtuigd van
de Engelse versterking en bovendien rekende hij op Franse versterkingen die hem beloofd waren.
Toch waren er verschillende tekenen die Lucas te denken hadden moeten geven. Verschillende
eenheden van de schepen die verversingen gingen halen aan land keerden niet terug. Zij waren óf
gepakt door de Engelsen óf waren vrijwillig overgelopen. Ten tweede had Lucas een scheepsraad
bijeen geroepen om een mogelijk vertrek te bespreken. Zijn officieren stemden voor vertrek, maar
Lucas zag geen nadelen in langer blijven. Bovendien kon er dan meer water ingeslagen worden. Op
16 augustus verscheen er echter een grote Engelse legermacht aan de kust van de baai. Diezelfde
middag werden er dertien schepen in zee gespot. Lucas dacht dat dit de Franse versterkingen waren,
maar al snel bleken dit Britse schepen te zijn. Het Bataafse eskader lag ingesloten in de baai.35 Door
de keuze van Lucas om in de baai voor anker te gaan, hoewel hij wist van de Engelse aanwezigheid in
Kaap de Goede Hoop, lagen de schepen als ratten in de val.
Lucas had twee opties: zich overgeven aan de Engelsen of zich doodvechten. Het zien van de
Britse schepen leidde op verschillende schepen tot opstanden onder oranjegezind scheepsvolk.
Doodvechten leek geen optie; de bemanning stemde daar niet mee in. De Britse admiraal
Elphinstone zond Lucas tot twee keer toe een brief tot overgave. De eerste keer wees Lucas dit af.
Een tweede keer gaf hij zich gewonnen, een dag nadat de Engelse schepen aan de horizon
verschenen. Een paar van zijn officieren waren het niet eens met de overgave. Volgens hen hadden
de manschappen in veiligheid gebracht moeten worden en de schepen verbrand moeten worden en
niet eerloos overgegeven aan de Engelsen.36 Lucas had dus niet goed kunnen kiezen en zou de Oost
nooit gaan bereiken. Lucas is zo de geschiedenis in gegaan als onbekwaam en bovenal een
schandvlek voor de Bataafse Republiek. Door zijn toedoen was de marine drie linieschepen, vier
fregatten, twee kleinere schepen, 340 stukken geschut en bijna 2000 man personeel kwijtgeraakt
zonder daarvoor gevochten te hebben.37 Er is uiteraard een reden voor dat hij zo geportretteerd is.
De Republiek wilde de overgave niet wijten aan de marine maar aan haar commandant. De marine
moest de Bataven aanzien en machtsherstel brengen, de overgave paste daar niet in. Lucas was te
vervangen, de marine niet. Zij moest een hoger doel dienen.
De Jonge dient echter vijf punten aan waaruit blijkt dat het niet aan Lucas te wijten is dat de
vloot verloren is gegaan. Ten eerste noemt hij de vroegtijdige dood van Lucas op 21 juni 1797 in
Schiedam. Het is niet bekend waar hij aan is overleden, mogelijk aan de stress van zijn komende
34
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strafproces. Lucas heeft geen mogelijkheid gehad zijn versie van het verhaal te vertellen en werd
daarom in de Bataafse Republiek makkelijk afgeschilderd als onbekwaam. De overige officieren
legden de schuld bij de overleden schout-bij-nacht om zelf vrijuit te gaan. Het hele verhaal over de
zeereis en de overgave is mogelijk eenzijdig en heeft slechts gediend om de imagoschade van de
marine te beperken.38 Ten tweede wijst De Jonge erop dat Lucas handelde in opdracht en op grond
van instructies van de Bataafse overheid. De instructies waren in november 1795 opgesteld. Toen
was er nog geen informatie beschikbaar over de situatie in de Kaap de Goede Hoop. Toen Lucas
vertrok wist hij niet waar hij aan toe was. Zijn informatievoorziening was minimaal.39 Ten derde
vertrouwde Lucas op Franse versterking die hem beloofd was door Pieter Paulus en admiraal de
Winter.40 Er was inderdaad versterking geregeld. Op 26 maart 1796 had de Bataafse overheid één
miljoen gulden naar Frankrijk toegezonden om een eskader uit te rusten om Lucas te ondersteunen.
Op 4 april gaven de Bataafse gezanten in Parijs te kennen dat de Fransen dit geld gingen besteden
aan een eigen plan om Ierland aan te vallen, niet om Lucas te helpen.41 Lucas was al op zee en kon
deze informatie niet meer ontvangen, hij vertrouwde op de belofte. Ten vierde vermeldt De Jonge
dat de officieren aan boord onbekwaam bleken. Zij waren niet bekend met overzeese reizen en
konden geen leiding geven, maar waren bovendien nog grotendeels stadhoudergezind. De schuld
van de overgave in de Saldanhabaai lag voornamelijk op de schouders van Lucas maar er waren dus
veel meer problemen dan alleen de onbekwaamheid van Lucas.

De problemen van de Bataafse marine

Er bestond een vete tussen de oranjegezinde en patriottische manschappen. Een deel van de
officieren en manschappen ging na de overgave in de Saldanhabaai over in Engelse dienst. Een deel
bleek al sinds het vertrek van het eskader begin 1796 niet loyaal aan de Bataafse Republiek te zijn.42
Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de bemanning van de schepen meerdere keren in opstand
kwam. De bemanning aan boord van de Revolutie had zich gedurende de reis meerdere keren
opstandig gedragen en daarnaast waren er nog de bemanningsleden die in de Saldanhabaai niet
terugkeerden van hun verversingsmissie. Adriaan Braak had ook last van opstandigheid tijdens zijn
reis naar de West. De Jason, één van de schepen die bij de storm van 6 maart naar Noorwegen
uitweek, werd uiteindelijk door opstandig zeevolk naar Engeland gevaren om aldaar zich over te
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geven aan de stadhouder.43 Na de overgave van de schepen in de Saldanhabaai zouden verschillende
schepelingen de Bataafse vlag verbrand hebben onder luid geschreeuw van: “oranje boven, dood aan
de patriotten.”44 De bemanning zou ook niet meer terugkeren in Bataafse dienst.45 Lucas mag dan
onbekwaam zijn geweest, er speelden grotere problemen.
De zeereis naar de Oost en de overgave bij de Saldanhabaai laten zien dat de Bataafse
marine nog niet optimaal georganiseerd was. Er bleken nog grote problemen te bestaan. Voordat
deze opgelost werden, leek het niet mogelijk de Engelsen te kunnen verslaan op zee en de koloniën
te ondersteunen. Dat het eskader onder Adriaan Braak wel probleemloos in Suriname aankwam doet
hier niet aan af. Hij moet dezelfde problemen gekend hebben als Lucas, alleen heeft hij andere
beslissingen gemaakt en andere omstandigheden gekend. Zowel de bekwaamheid van officieren als
de genoemde omstandigheden speelden een belangrijke rol in het succesvol volbrengen van
maritieme missies in deze periode van de geschiedenis. Lucas had de keuze kunnen maken om niet
voor anker te gaan in de Saldanhabaai. Hij had kunnen weten dat hij ingesloten zou komen te zitten.
Zijn persoonlijke keuze heeft gedeeltelijk geleid tot de overgave in de Saldanhabaai. Als het weer
echter meezat en zijn manschappen loyaler aan hem waren geweest was het eskader mogelijk eerder
in de baai aangekomen, had het meer tijd gehad om te verversen en waren er bovendien minder
manschappen gedeserteerd. Kortom, er zijn meerdere factoren geweest dan alleen de
onbekwaamheid van Lucas. Het Comité van Marine had dit kunnen en moeten voorzien. Zij heeft te
snel de vloot willen opbouwen en heeft daardoor onbekwame en niet loyale officieren en
manschappen aangesteld. De wens van de Bataven om ’s lands glorie en de koloniën weer terug te
winnen kon niet vervuld worden. De marine was daar nog niet klaar voor. De beslissing van het
Comité heeft geleid tot gezichtsverlies, terwijl vergroting van het internationaal aanzien en
machtsherstel het doel was. De marine moest beter georganiseerd en gecontroleerd worden om
toekomstige operaties wel tot een positief einde te brengen. De reis van Lucas laat echter nog een
groot probleem zien. De Fransen bleken niet bereid de Bataven maritiem te ondersteunen. Net zoals
bij de onderhandelingen in Rijssel zou blijken, dat de alliantie tussen Frankrijk en de Bataven niet
stevig was. Toch zouden de Bataven snel na het verlies bij de Saldanhabaai deelnemen aan een
gezamenlijke maritieme expeditie met Frankrijk, ditmaal naar Ierland.
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4: Een nieuw plan voor de marine, eerherstel en glorie
Samenwerking of afzijdigheid, de koloniën of Ierland

Pas op 7 november 1796, ruim drie maanden na de overgave in de Saldanhabaai, vernam de Bataafse
overheid vanuit een Britse krant van Lucas’ falen.46 Het verlies van de schepen leidde tot ophef in de
Bataafse Republiek en bracht het Comité van Marine in diskrediet. Op 24 februari 1797 werd het
besluit genomen om het Comité onder toezicht van het ministerie van Buitenlandse Zaken te
plaatsen. De marine diende een keuze te maken over hoe de marine internationaal ingezet zou
worden. Aan de ene kant stond de keuze om op eigen kracht nogmaals een poging te wagen de
koloniën te bereiken. Dit leek echter niet mogelijk door het verlies bij de Kaap. Aan de andere kant
bestond de optie om in samenwerking met de Fransen een expeditie naar Ierland uit te rusten47 De
Fransen wilden de Ieren ondersteunen in hun opstand tegen de Engelsen. Vanuit Ierland zou
Engeland dan aangevallen kunnen worden. Hierdoor kon een verovering of vrede met Engeland
afgedwongen worden en dan zouden de zeeën weer open zijn. Tenminste, dat was het plan. De
Fransen hadden een jaar eerder al een poging ondernomen de reis naar Ierland te maken, zoals
gezegd gedeeltelijk en onbedoeld gesteund met Bataafs geld De tweede poging zou echter
succesvoller moeten worden omdat ditmaal de Spanjaarden en Bataven ook meevoeren. Het plan
bleek echter niet zo waterdicht als gedacht; voor de Bataven kreeg de expeditie naar Ierland een
onverwachte wending.

Begin maart 1797 werden alle oorlogsschepen in de Bataafse Republiek verenigd in Den Helder. Op
dat moment was het nog niet zeker waarvoor deze schepen ingezet zouden worden.48 In Frankrijk
werden er plannen gemaakt om vanuit Brest twintig Franse en Spaanse linieschepen met aan boord
50.000 man voetvolk over te brengen naar de Zuidkust van Ierland. Tegelijkertijd zouden zestien
Bataafse linieschepen met aan boord 15.000 man Frans voetvolk naar de noordkust van Ierland
varen.49 Er zijn twee verschillende versies bekend welk aandeel de Bataven hadden in dit Franse plan.
Aan de ene kant stond een nationale inzet van de marine ( de eigen koloniën), aan de andere kant
een internationale inzet (samenwerken met Frankrijk). De eerste versie, volgens de informatie uit De
Jonge, houdt in dat de Bataven een heel ander plan met hun vloot hadden, namelijk om daarmee de
koloniën in de West te versterken. De voorkeur om de vloot in te zetten ging uit naar de koloniën en
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niet naar Ierland. Gezien de plannen in 1796 (Braak en Lucas) is deze versie niet ondenkbaar. Op 29
maart kwamen drie leden van het Comité van Marine, twee leden van het Landmachtcomité en zes
leden van het Comité van Buitenlandse zaken bij elkaar om te bespreken dat de tijd rijp was om het
internationaal aanzien van de Bataafse Republiek te vergroten en vooral hoe dat het beste gedaan
kon worden. Naar aanleiding van de onder toezichtstelling onder Buitenlandse Zaken van 24 februari
moesten zij kiezen uit twee verschillende plannen. De ene mogelijkheid was een vloot te sturen naar
de koloniën in de West om deze te ondersteunen, nadat Adriaan Braak deze een jaar eerder veilig
gesteld had. Een andere mogelijkheid was om mee te doen met het plan van de Fransen.50 De
Fransen eisten echter dat de Republiek af zou zien van het zenden van een eskader naar de West
mochten zij mee willen werken aan het invasieplan van Ierland. De Bataven konden dus niet akkoord
gaan met een dergelijk plan. De koloniën in de West stonden bloot aan gevaar. Bovendien wilden de
Bataven geen Frans krijgsvolk aan boord van haar schepen.51 Eind maart leek het dus zeker wat er
met de Bataafse schepen in Den Helder gedaan werd, ze zouden naar de West gaan.
Een tweede versie, afgaande op de memoires van generaal Daendels en de Ierse
vrijheidsstrijder Theobald Wolfe Tone en het werk van George Willem Vreede, staat haaks op de
eerste. Volgens deze versie zouden de Bataven juist een voorkeur hebben gehad om naar Ierland uit
te varen. Ook hier is wat voor te zeggen. Een eskader naar de West leek, met het verlies van Lucas
nog in het achterhoofd, een minder goed idee dan de invasie naar Ierland. Bovendien lag Ierland veel
dichter bij. Op 4 april kreeg het Comité van Buitenlandse Zaken de eerste aanvraag van de Fransen of
de Bataven mee wilden doen in het plan naar Ierland. Generaal Willem Daendels en Admiraal Jan
Willen de Winter werden naar Frankrijk gestuurd om te onderhandelen over de precieze uitvoering
en het aandeel dat de Bataven zouden hebben. Zij zouden het voor elkaar hebben gekregen om in
plaats van Frans voetvolk 15.000 Bataven in te mogen schepen. Daarnaast zou de Bataafse Republiek
zelf mogen bepalen wat er met haar schepen gebeurde en mochten dus ook nog de keuze maken
schepen in te zetten naar de West. Hierdoor was zij minder gebonden aan Frankrijk. De Bataven
gingen ervan uit dat de Fransen en Spanjaarden niet op tijd klaar zouden zijn al was het alleen al
omdat de Spanjaarden op 14 februari een grote zeeslag hadden verloren van de Engelsen bij kaap
sint Vincent. Pas op 28 juni zou de Bataafse vloot gereed komen. Op dezelfde dag hadden Daendels
en De Winter samen met de Franse generaal Lazare Hoche (bevelhebber van het Franse leger naar
Ierland) en twee Ierse vrijheidsstrijders, Theobald Wolfe Tone en Joseph Lewines, een vergadering
over het Ierse invasieplan. Generaal Hoche zou gezegd hebben dat: ”Generaal Daendels en de
admiraal de Winter willen iets schitterends ondernemen om hun vaderland uit het diep verval weder
op te beuren. Met onvermoeide zorg hebben zij in Texel 16 linieschepen en acht of tien fregatten
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bijeengebracht, in staat om in zee te steken en van alles rijkelijk voorzien. Zij hebben eene landing in
Ierland op het oog. Met dit inzicht, zullen zij hun geheel leger, uit 15.000 man met geweer en andere
ammunitie en 80 stukken geschut, inschepen.”52 Dat zou betekenen dat de Bataven het Ierse plan
voorgesteld zouden hebben. In ieder geval komt uit deze versie naar voren dat een invasie van
Ierland de voorkeur kreeg boven het zenden van schepen naar de West. Of het nou de Bataven
waren of de Fransen die het plan verzonnen hadden, de schepen van Den Helder zouden naar Ierland
varen.
In beide verhalen, uit De Jonge en Vreede, zit een kern van waarheid. Zowel deze bronnen als
de memoires van Wolfe Tone en Daendels zijn onderhevig aan objectiviteit en kunnen daardoor
onbetrouwbaar zijn. Vreede beweerde dat het invasieplan Bataafs zou zijn geweest, terwijl De Jonge
beweert dat de Fransen het plan bedacht zouden hebben en de Bataven moeite hadden met de
inhoud van het plan en meer aandacht hadden voor de koloniën in de West.53 Hoe dit precies in
elkaar zit vergt een ander onderzoek maar voor het vervolg van het Bataafs eskader dat klaarlag in
Den Helder maakt dit niet uit. Wie het plan ook bedacht zou hebben, de schepen lagen klaar om naar
Ierland of de West te vertrekken. Op 1 juli werden de Bataafse troepen ingescheept.54 Twee weken
later was de vloot gereed.55 Er had zich echter een gunstig geval voorgedaan waar de Bataven niet op
in hebben kunnen spelen. Gedurende de maand juni heerste er een grootschalige muiterij aan boord
van de Britse schepen. Dit was het beste moment geweest om de reis naar Ierland uit te voeren; er
zou immers weinig tegenstand van de Engelsen zijn. Zowel de Fransen, Spanjaarden als Bataven
waren echter nog niet gereed en eind juni was de muiterij bedwongen.56 Tot aan september bleef de
vloot in Den Helder liggen. Door langdurige tegenwind, onenigheid tussen de Fransen en Bataven en
de Engelse admiraal Duncan die de Bataafse kust blokkeerde leek er geen mogelijkheid de schepen
uit te laten varen. Mede hierdoor werd de expeditie op 9 september uitgesteld. De Bataafse troepen
werden ontscheept, maar wel paraat gehouden.57 De vraag over wie het invasieplan bedacht zou
hebben is niet meer relevant. De reis naar Ierland ging niet meer door. Het laat wel zien hoe
belangrijk de inzet van de marine werd gevonden. Zij moest en zal gebruikt worden om het
internationaal aanzien van de Republiek te vergroten zoals op 29 maart besproken zou zijn.
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Ierland gaat niet door, een gedurfd alternatief volgt

De expeditie naar Ierland was bedoeld om, zoals Hoche dat verwoord zou hebben,’hun vaderland uit
het diep verval weder op te beuren’58. Na het uitstel van 9 september werd de zeereis op 25
september 1797 definitief afgeblazen. Hier zijn verschillende redenen voor geweest. Ten eerste liep
het oorlogsseizoen ten einde omdat in de herfst zware stormen het de schepen konden beletten
over te varen. Ten tweede liepen de kosten te hoog op, de vloot lag immers al maanden paraat.59 Ten
derde was er begin september onrust ontstaan binnen de Bataafse overheid. Er waren aanwijzingen
dat Orangisten de Bataven zouden verraden en informatie doorspeelden aan de Engelsen en de prins
van Oranje over de mogelijke invasie van Ierland. Dit was geen onterechte vrees. Tot twee keer toe,
op 25 juni en 18 juli, had de voormalige, Orangistische vice-admiraal Hendrik Rietveld informatie over
de expeditie naar Ierland aan de stadhouder in Engeland doorgespeeld.60 Ten vierde had zich op 4
september een staatsgreep voorgedaan in Frankrijk. Het was daardoor niet zeker of de Fransen nog
deel zouden nemen aan de expeditie.61 Als laatste punt kan nog vermeld worden dat de Franse
bevelhebber Hoche op 19 september overleed. Er was dus geen opperbevelhebber meer. Kortom, de
uitslag van een succesvolle expeditie naar Ierland was negatief gestemd. De Bataven zaten in een
moeilijk parket. Ierland had hen het aanzien moeten geven dat ze hadden gewild. Nu hadden zij
slechts nog een vloot zonder doel. Het Vaderland kon niet opgebeurd worden, de vloot had een doel
nodig.62
Het Comité van marine besloot nu om het plan een eskader naar de West te sturen nieuw
leven in te blazen. De enige manier om het internationale aanzien van de Republiek met behulp van
de marine te vergroten was om de schepen uit te laten varen. Hiermee konden de Bataven de wereld
laten zien dat ze nog meetelden als maritieme mogendheid. Uitvaren zou aantonen dat ze een vloot
hadden en bovendien de moed om de Engelsen te trotseren die de Bataafse kust blokkeerden. Op 4
oktober ontving admiraal de Winter een brief van het Comité met daarin de orders met de eerst
gunstige wind uit te varen.63 Op 7 oktober kon het eskader al zee kiezen. Er was echter bij zowel het
Comité als de Winter bekend dat een confrontatie met de Engelsen onontkoombaar was. Vlak voor
het vertrek van de vloot had de Winter de opdracht gekregen om met zijn vlootdeel twee
linieschepen op te halen die aan de Maasmonding lagen om de vloot te versterken. Bovendien kreeg
hij de boodschap mee dat de reis naar de West geen prioriteit meer had. De Winter moest slag
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Kaart 2a: plannen voor de
expeditie naar Ierland in 1797.

= verzameling Bataafse
schepen door schout-bij-nacht
Reijntjes op 1 maart 1797

Bataafse vloot zou
naar de noordkust
van Ierland varen

= Bataafse vloot van Texel
= Franse vloot van Brest
= Engelse blokkade
Bataafse vloot
op 1 juli 1797

gereed

Franse marine zou naar
de zuidkust van Ierland
varen
Bataafse vloot vertrekt vanuit
Den Helder naar de
Texel
Maasmonding,
7 oktober 1797
Engelse verkenningsvloot vertrekt vanuit
Yarmouth naar Texel,
5 oktober 1797

Den Helder
Kamperduin

Verkenningsvloot komt op 6 oktober
aan en volgt de volgende dag de
Winter zuidwaarts
Yarmouth

Den Haag

Kaart 2b: verzamelen van de schepen, 7 oktober 1797
= Bataafse vloot onder leiding van Jan Willem de Winter
= Engelse verkenningsvloot
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leveren met de Engelsen. Een zeegevecht met de Engelsen zou het aanzien en prestige van de
Republiek vergroten. Een overwinning zou zelfs kunnen betekenen dat de zeeblokkade doorbroken
werd en de route naar de koloniën en handelsroutes vrij kwamen. Bovenal zou de Republiek hiermee
laten zien dat ze nog meetelde als zeemogendheid. 64 De Bataven moeten gedacht hebben dat het
verlies van Lucas recht gezet moest worden. Het enige wat de Winter kon doen was wachten op de
confrontatie. Het versterken van de West bleek niet meer belangrijk. Het gezichtsverlies van de
verloren vloot in de Saldanhabaai kon in één zeeslag tenietgedaan worden. De marine onder de
Winter kon de toekomst van de Republiek bepalen. Een overwinning kon leiden tot een opleving van
de macht van de Republiek.
Op 8 oktober1797 belette zes Engelse schepen het om de twee Bataafse schepen aan de
Maasmonding zee te laten kiezen. Eén van de Britse schepen maakte zich los van de groep. De
Winter, die met zijn vlootdeel dichtbij aanwezig was voor de Bataafse kust, besloot de overige vijf
schepen niet aan te vallen. Hij dacht dat het losgekoppelde schip de hoofdmacht van de Engelsen in
zou lichten. De vice-admiraal wachtte de komst van de macht af. Een dag later was er nog geen vloot
aan de horizon gesignaleerd. Een tweede Engels schip maakte zich los van de groep voor de kust van
de Maasvlakte.65 Op de tiende besloot de Winter om dit maal de overgebleven vier schepen aan te
vallen. Echter kwam er bericht dat de Britse hoofdmacht gesignaleerd was ter hoogte van Texel. De
aanval werd direct afgeblazen. De Bataven konden slechts wachten tot de Britse schepen
arriveerden.66 De Bataafse vloot zou de confrontatie krijgen die zij graag wilde.
Wat er op de elfde oktober gebeurde is de geschiedenis in gegaan als de slag bij Kamperduin.
De Jonge geeft een zeer omvangrijke beschrijving van deze zeeslag, gebaseerd op scheepsverslagen.
Vrijwel elk schip dat vocht wordt onder de loep genomen.67 De Bataven kregen de zeeslag die ze
hoopten, maar verloren zowel de slag als een groot aantal schepen. De Engelsen voeren de Bataven
tegemoet met een gelijk aantal schepen, maar wel met 78 stukken geschut, 1500 koppen personeel
en een hoop training meer. Zij hadden dus meer vuurkracht en bovendien meer ervaring dan de
Bataven. Van de vijftien linieschepen verloren de Bataven er negen en van de elf fregatten en
kleinere schepen verloren zij er ook negen.68 Ondanks de grote verliezen werd dit gezien als
overwinning. De Bataven hadden laten zien dat zij niet bang waren de confrontatie aan te gaan met
de Engelsen. De Engelsen behandelden de Bataven hierdoor met respect. Zij hadden moedig
gevochten en bovendien waren de Engelsen, bovenal de Engelse admiraal Duncan, onder de indruk
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Kamperduin

Yarmouth
Bataafse vloot vaart de Engelse
verkenningsvloot tegemoet,
10 oktober 1797
Een fregat vaart richting Yarmouth om
Duncan in te lichten over de Bataafse vloot,
8 oktober 1797

Den Haag

Kaart 2c: verdrijven van de Engelse verkenningsvloot, 8-10 oktober 1797
= vlootdeel onder schout-bij-nacht Reijntjes
= vloot onder de Winter
= Engels schip dat informatie doorgeeft aan Duncan
=Engelse verkenningsvloot

Duncan vertrekt richting Texel om de
Winter de route af te snijden,
9 oktober 1797

Engelse vloot komt in de
ochtend aan bij Texel, 10 oktober 1797

Kamperduin

De Engelse verkenningsvloot volgt de Bataafse
vloot terug richting Texel,
10 oktober 1797
Yarmouth

Bataafse vloot vaart richting de kust terug na
gehoord te hebben van Duncans komst bij Texel,
10 oktober 1797

Den Haag

Kaart 2d: zeeslag bij Kamperduin, 11 oktober 1797
= Engelse hoofdvloot onder admiraal Adam Duncan
= zeeslag ter hoogte van Kamperduin, in de ochtend van 11 oktober
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van het aantal slachtoffers en schade die de Bataven veroorzaakt hadden.69 Een expeditie naar
Ierland of de West leek niet meer mogelijk maar dat was ook niet het doel. De Bataven verloren dan
wel een grote vloot en de Engelsen bleven machtig op zee, te lande werd de zeeslag gezien als
dapper en heldhaftig. Het was een grote prestatie die het aanzien van de Republiek deed vergroten
voor zowel de Engelsen als de Bataven zelf. Vice-admiraal de Winter werd na zijn terugkeer in
Amsterdam op 29 november als held onthaald. Bovendien werden er onderscheidingen uitgereikt
aan het vlootpersoneel.70 De Bataven hadden dapper gevochten bij Kamperduin maar moesten het
bekopen met een groot verlies van schepen. Het internationale aanzien mocht dan voor een deel
hersteld zijn, de koloniën waren voor een groot deel nog steeds in Engels bezit en de handel lag nog
steeds stil. De Republiek kond zo niet langer door.
De plannen om de marine in 1797 in te zetten lijken een goedmaker voor het verlies van
Lucas’ eskader een jaar eerder. De Bataafse Republiek moest een keuze maken hoe het land er weer
bovenop geholpen kon worden. De koloniën, de handel op zee en het Bataafse aanzien herstellen
was het doel, de marine moest het middel zijn. De expeditie onder Lucas had laten zien dat de
Bataafse marine er nog niet klaar voor was dit doel te behalen. Vice-admiraal de Winter moest laten
zien dat een jaar later de vloot wel ingezet kon worden om de doelen en belangen van de Republiek
te behartigen. Er werd op ingezet dat een invasie van Ierland zou leiden tot internationaal aanzien,
maar ook onderdrukking van de Engelsen. Dit had als gevolg dat er meer vrijheid op zee was en een
vrije doorgang naar de koloniën. Nadat de invasie niet doorging moest een confrontatie met de
Engelsen tot hetzelfde doel leiden. De Bataven moesten en zouden varen, dat was de enige manier
om zowel de koloniën als handel te beveiligen als internationaal aanzien te verschaffen.
Dit laat wederom het belang van de marine zien voor de Bataafse Republiek. Haar politieke
onafhankelijkheid en economie hing af van haar internationale aanzien als zeemacht. Deze kon
slechts gewaarborgd worden met maritieme inzet. Daarnaast waren vredesonderhandelingen niet
mogelijk. Vrede met Engeland kon oorlog met Frankrijk betekenen. De Bataven moesten handelen
met de eigen middelen om de oorlog met Engeland uit te vechten. De keuze om een zeeslag met de
Engelsen te forceren heeft op korte termijn voor aanzien gezorgd maar heeft de economie, handel
en de koloniën niet gered. De Engelse blokkade werd niet doorbroken en een expeditie naar de West
of Ierland was niet meer mogelijk. Op de lange termijn heeft de verloren zeeslag bij Kamperduin
slechts schade opgeleverd. Er was geen vloot meer om nog een grootschalige maritieme expeditie uit
te voeren. De keuze voor een confrontatie werd gemaakt, de uitkomst was echter niet bevredigend.
De Bataven hoopten meer succes te halen uit de slag bij Kamperduin dan alleen wat respect van de
Engelsen.
69
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5: Een onzekere toekomst voor de Republiek en haar marine
Twijfel na Kamperduin

De vloot van Den Helder werd de zee opgestuurd om de Bataafse Republiek internationaal aanzien te
geven en de Engelse blokkade te doorbreken. De Britten waren wel degelijk onder de indruk en de
Fransen ongetwijfeld ook wel. De Bataven hadden veel moed getoond door een confrontatie met de
Engelsen te forceren. In dat opzicht was Kamperduin een geslaagde missie geweest. De Bataven zelf
stelden zich echter al snel kritisch op tegenover de zeeslag. Enerzijds was er lof. Carel Hendrik
Verhuell, die later een zeer belangrijke rol binnen de marine ging spelen, zou achteraf zeer tevreden
zijn geweest over het Bataafse scheepsvolk. Zij hadden, in de woorden van Verhuell,‘de moed van
hunne onsterfelijke voorvaderen’71 en hadden wellicht met meer training de slag
gewonnen.72Anderzijds was er kritiek. Verhuell was niet te spreken over de officieren. Deze hadden
zich laf gedragen. De zeeslag bij Kamperduin had meer problemen opgeleverd dan dat deze op had
moeten lossen. De keuze om uit te varen en de zeeslag hadden wantrouwen veroorzaakt binnen de
Bataafse overheid.
Gedurende de jaren volgend op de zeeslag bij Kamperduin ontstonden er meerdere politieke
discussies over het voortleven van het Comité van Marine naar aanleiding van het verlies van de
vloot. Op 9 november 1797 besloot de nationale vergadering een onderzoek in te stellen naar de
officieren die gevochten hadden bij Kamperduin. Er werd net als in het geval van Lucas een zondebok
gezocht.73 Nog geen week later ontstond er ophef over de wederopbouw van de vloot, waarbij de
revolutionaire partij (de unitaristen) en de gematigde partij (de federalisten) tegenover elkaar
stonden. De unitaristen pleitten voor een directe belastingverhoging op bezit van 8% om de bouw
van schepen te financieren. De federalisten keurden dit voorstel af, zij vonden dat de vloot
überhaupt niet de zee op had gemoeten. Onder politieke druk van Frankrijk werd de
belastingverhoging op 2 december toch doorgevoerd.74 Tevens werd er op 24 november een
onderzoek ingesteld naar de bekwaamheid van het Comité van Marine.75 Zij zou de staat moeten
herstellen maar hadden in de ogen van de nationale vergadering alleen maar meer schade
toegebracht.
Het verlies bij Kamperduin had meerdere problemen veroorzaakt. Mede door de ophef die
binnen de politiek ontstond na het verlies, hebben er in het jaar 1798 tot twee keer toe staatsgrepen
plaatsgevonden. Op 21 januari 1798 pleegden radicale unitaristen een staatsgreep met, mede, als
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gevolg de opheffing van het Comité van Marine op 19 februari. In plaats van het comité werd er een
Departement van Marine opgericht met aan het hoofd een agent van marine, Jacobus Spoors.76 Deze
Spoors pleegde ruim vijf maanden later, samen met onder andere Willem Daendels, ook een coup
tegen het radicale bewind.77 Bij beide coups speelde de marine een rol. Bij de eerste leidde de
ontevredenheid over de marine tot de opheffing van het comité. De tweede keer was het hoofd van
de marine, Spoors, een belangrijk figuur. Tijdens deze periode van onrust kon de marine niet ingezet
worden. De vloot werd weer hersteld maar de Bataven konden geen maritieme expedities meer
organiseren door de afwezigheid en wisseling van het centrale gezag en door het tekort aan schepen.
Waar de vloot in 1796 nog dertig linieschepen telde waren er in 1798 nog maar vijftien in dienst.78 In
het geheim werden er wel nog twee fregatten aan de Fransen gegeven om nogmaals een poging te
wagen naar Ierland te varen. Op 23 oktober zouden deze uitvaren, maar werden geconfisqueerd
door de Engelsen.79 De marine had een grote klap te verduren gekregen en daarbij ook de Bataafse
overheid. Door de onrust die was ontstaan en doordat de Bataven een zwakke vloot hadden,
ontstond er een mogelijkheid voor de Orangisten en de stadhouder in Engeland om de macht terug
te krijgen in de Republiek. Deze mogelijkheid werd een jaar later werkelijkheid.

Een Orangistisch complot tegen de Bataafse marine

In de winter van 1798 werd er in Zevenaar een geheime bijeenkomst gehouden. Een afgezant van de
prins van Oranje reisde in het geheim af naar de Republiek om de boodschap te verspreiden dat de
Engelsen met hulp van de Russen alles probeerden om de stadhouderlijke regering in de Republiek te
herstellen.80 Aanwezig bij deze bespreking waren Maximiliaan baron d’Yvoy, de geheime afgezant,
Hendrik Baron van Heeckeren van Enghuizen en een derde persoon, Carel Hendrik Verhuell. De
laatste naam is al vaker gevallen. Verhuell was van oudsher een Orangistische marineofficier die zich
had bewezen in de slag bij Doggersbank in 1781. Besproken werd hoe de Britten een invasie in de
Republiek konden doen slagen via de kust en de Pruisen vanuit het Oosten. Verhuell had naar
aanleiding van deze voornemens een plan opgesteld om de Bataafse vloot van Texel aan de prins van
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Oranje over te dragen. Hierdoor zouden de Bataven een groot aantal schepen verliezen en zou de
Prins schepen verkrijgen om in te kunnen inzetten bij een mogelijk machtsherstel in de Nederlanden.
Op 6 juni 1799 liet Verhuell zijn plan in uitvoering brengen. Hij besprak dit met de marineofficier
Aegidius van Braam, die sinds 1798 in dienst was van de Bataafse marine. Volgens het plan van
Verhuell moest van Braam een muiterij onder het, over algemeen Orangistische, scheepsvolk
uitlokken op het moment dat de Britten de invasie in de Republiek zouden inzetten. Tevens moest hij
andere officieren overtuigen de muiterij te ondersteunen. De muiterij diende ervoor om de schepen
over te dragen aan de prins van Oranje.81 De muiterij moest bijdragen aan een complot van de
Oranjes om de Patriotten uit de Nederlanden te verjagen. De Bataafse marine speelde wederom een
belangrijke rol voor de Bataafse Republiek, alleen nu werd het tegen zichzelf gebruikt.
In de zomer van 1799 vond de invasie van de Engelsen en Russen plaats. Op 19 augustus
verscheen er een Engelse vloot voor de Bataafse kust. Ruim een week later landde de invasiemacht
onder leiding van Ralph Abercrombie op Callantsoog en kon vanuit daar moeiteloos optrekken
richting Den Helder. De Nederlandse vloot te Den Helder onder leiding van Samuel Story trok zich
terug op de Vlieter, de doorvaarroute naar de Zuiderzee. In de naam van de Prins van Oranje eisten
de Engelsen de Bataafse schepen op. Vooral na het zien van de prinsenvlag aan de kerktoren van Den
Helder door Oranjegezind scheepsvolk ontstond er onrust aan boord van de schepen. Zoals gepland
sloegen de bemanningsleden op verschillende schepen aan het muiten. Dit kwam echter niet door
het toedoen van van Braam. Story besloot om zijn schepen niet over te geven aan de prins, maar ook
niet om het gevecht aan te gaan. In plaats daarvan gaf hij de vloot op 30 augustus over aan de
Engelsen. De Bataven verloren door deze overgave twaalf linieschepen, drie fregatten, een korvet,
vijf kleinere vaartuigen, vijf VOC schepen en het tuighuis van marine.82 De invasie heeft er echter niet
toe geleid dat de Oranjes weer aan de macht kwamen in de Republiek. In oktober moesten de
Engelsen de Republiek weer verlaten door de komst van Franse versterkingen. Deze konden
voorkomen dat de stadhouder terug kon keren. Tevens werden de genomen schepen niet aan de
Oranjes overgedragen maar behielden de Engelsen ze zelf als oorlogsbuit.
De Bataven waren in drie jaar tijd drie vloten kwijt geraakt. De eerste werd eerloos genomen
bij de Saldanhabaai, de tweede ‘eervol’ verloren bij Kamperduin en ditmaal raakte de Bataafse
Republiek wederom zonder eer een vloot kwijt bij de Vlieter. Het Orangistische complot voor de
stadhouder was mislukt. De Engelsen en Russen moesten terugtrekken, de stadhouder had geen
schepen gekregen en de Patriotten waren niet van Nederlandse bodem verdreven. Voor de
Republiek had het complot geleid tot grote schade aan zowel de marine als haar aanzien. De latere
raadspensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck verwoordt dit in een brief van 16 september 1799
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Den Helder

Engelsen verschijnen voor
de Bataafse kust,
19 augustus 1799

Callantsoog
De Engelsen landen
op Callantsoog,
27 augustus 1799

De Bataven proberen de Engelse invasie
tegen te houden en de route naar Den
Helder te beschermen.
Kamperduin

Kaart 3a: de Engelse invasie op Callantsoog
= Engels/ Russische invasievloot
/
= Bataafse legermacht onder Herman Willem Daendels

De Bataafse vloot
vlucht naar de Vlieter,
28 augustus 1799

De Vlieter
De Engelse vloot vaart
naar Den Helder,
28 augustus 1799

Den Helder
De Engels/ Russische
legermacht verovert
Den Helder,
28 augustus 1799

Callantsoog

Kamperduin

De Bataafse vloot geeft zich
over aan de Engelsen,
30 augustus 1799

De Bataafse
legermacht wordt
verdreven,
27 augustus 1799

Kaart 3b: De Engelsen en Russen veroveren Den Helder, de Bataafse vloot geeft zich over
= Bataafse vloot onder leiding van Samuel Story
= Engels/ Russische legermacht
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waarin hij schreef: ”de overgave van onze vloot heeft inzonderheid alhier eene indignatie,
zelfs woede, teweeggebracht… mijn hart bloed … hoe laag onze natie op dit ogenblik in de algemeene
opinie gezonken is.”83 De vloot kon niet meer ingezet worden wat ook betekende dat een poging om
de koloniën en handelsroutes bereikbaar te maken niet uitgevoerd kon worden.

De gevolgen van de ‘Vlieter debacle’

Er brak een muiterij uit aan boord van de schepen op de Vlieter, zoals Verhuell dat gepland had maar
toch was hij zeer ontevreden. Sterker nog deze gebeurtenis heeft zijn verdere leven en de toekomst
van de Bataafse Republiek bepaald. Verhuell zag de overgave van de schepen aan de Engelsen als
grote schande voor de marine en bovendien de Nederlanders. Verhuell had zelf nog gevochten bij
Doggersbank en zag de Engelsen nog steeds als aartsvijand. Zij waren immers al eeuwen in strijd met
de Nederlanders. Bovendien had hij het vertrouwen verloren in zijn oud collega’s, de officieren bij de
marine.84 Achteraf zou blijken dat van Braam en de officieren die de muiterij van Verhuell steunden
niet de mogelijkheid hadden gezien om de muiterij in het voordeel van de prins te draaien. Verhuell
zag dit als zwakte.85 In zijn biografie, geschreven door zijn neefje, zijn er twee gebeurtenissen
geweest die het vertrouwen van Verhuell in de terugkeer van Oranjes zwaar schaadde na de ‘Vlieter
debacle’, zoals de gebeurtenis vandaag de dag bekend staat. Ten eerste zou Verhuell tijdens een reis
van zijn woonplaats Doetinchem naar Den Helder aanschouwd hebben hoe een Engels fregat twee
Bataafse schepen op een onrespectvolle manier op de Eems veroverde. Het maakte diepe indruk op
hem dat de Engelsen manschappen overboord gooiden en molesteerden. In combinatie met zijn
vijandelijke ideeën tegenover de Engelsen kon Verhuell niet accepteren dat de Oranjes nog langer
samenwerkten met de Engelsen. Bovendien had de hele onderneming slechts schade toegebracht
aan de Oranjes. Een kans op een terugkeer naar de Republiek was verkeken. Ten tweede zou
Verhuell aanwezig zijn geweest bij een officiersborrel na de overgave. Hij kon moeilijk aanhoren hoe
zijn collega’s vol lof spraken over de Engelsen. Tijdens een toast zou hij gezegd hebben: ”Ik hoop, zoo
ik immer weder een voet als bevelhebber op een oorlogsschip mag zetten, dat de eerste kogel moge
gerigt zijn tegen een Engelsman.”86 Zijn haat tegen de Engelsen leidde ertoe dat Verhuell zich
terugtrok uit marinezaken en zich distantieerde van de Oranjes. Zijn onvrede zou later leiden tot
grote ambities als commandant van de Bataafse flottielje.
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De debacle op de Vlieter had niet alleen grote gevolgen voor de Bataafse Republiek. De invloed die
het mislukte complot heeft gehad op de bedenker Verhuell is cruciaal geweest. De negatieve
uitkomst van de Vlieter heeft ertoe geleid dat Verhuell een radicale beslissing nam. Hij liet zijn
loyaliteit aan de Oranjes vallen en trad in 1803 in Bataafse dienst. In deel twee van deze scriptie
wordt verder ingegaan op de carrière die Verhuell maakte in de jaren die hierop volgden. De
Bataafse marine zou er na de Vlieter niet meer bovenop komen. In 1799 bij de Vlieter was net als in
voorgaande jaren gebleken wat de problemen binnen de Bataafse marine waren. De
scheepsbemanning was over het algemeen nog steeds Oranjegezind en de officieren bleken niet
capabel om de muiterijen te bedwingen. Bovendien was het de bevelhebber Story die zich zonder
slag of stoot overgaf. Hij had geen andere keuze. Gedurende de periode 1795-1799 heeft de Bataafse
marine meerdere malen geprobeerd ‘…hun vaderland uit het diep verval weder op te beuren’87, zoals
Hoche dat gezegd zou hebben. Het heeft ze echter vooral tot het verlies van schepen geleid. De
plannen om de koloniën op eigen initiatief te heroveren en de handel weer op te laten bloeien waren
voorbij.
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6: De toekomst bepaald zonder bijdrage van de marine
De vrede van Amiens

Het zijn uiteindelijk de Fransen geweest die ervoor gezorgd hebben dat de Bataven de koloniën
terugkregen. Bij vredesbesprekingen te Amiens begin 1801 tussen Frankrijk en Engeland maakten
beide landen ook afspraken over de toekomst van de Bataafse Republiek. De Bataven zelf waren
echter niet uitgenodigd. De Fransen pleitten ervoor om na een vrede met Engeland het grootste deel
van de Bataafse koloniën terug te geven. Dit was puur uit eigenbelang en niet zozeer om de Bataven
tegemoet te komen. Net als bij de vredesbesprekingen te Rijssel gedurende 1796-1797 was het voor
Frankrijk van belang om de Engelsen de macht over de zeeën te ontnemen. De teruggave van de
koloniën was een geopolitieke strategie om dit te verwezenlijken. Bij de tekening van de vrede van
Amiens op 27 maart 1802 waren de Bataven wel welkom in de persoon van Rutger Jan
Schimmelpenninck. De Bataven kregen een deel van de koloniën in de Oost terug, waaronder de
Molukken en Cochin (India) met uitzondering van Ceylon. Kaap de Goede Hoop moest een vrije,
Bataafse haven worden en van de koloniën in de West werden Curaçao, St. Eustatius, Berbice,
Suriname, Essequebo en Demerary door de Engelsen teruggegeven.88
Met de vrede werd de Bataafse Republiek geaccepteerd als soevereine staat. De Fransen
erkenden de Bataven al met het verdrag van Campo Formio van 17 oktober 1797, met de vrede van
Amiens erkenden de Engelsen feitelijk de Bataven ook als soeverein volk. De Bataven kregen dus niet
alleen hun koloniën terug, de kans dat de Oranjes via een Engelse interventie de macht terug kregen
in de Republiek was nu nihil. De stadhouder ontsloeg in Engeland al zijn hem trouw gebleven
officieren. Ook hij wist dat de vrede voor hem zou betekenen dat de terugkeer naar de Republiek
verkeken was.89 Wat in vijf jaar tijd met behulp van de marine geprobeerd werd te bewerkstelligen
werd met één verdrag door de Fransen realiteit. Zowel de handel als aanzien van de Bataafse
Republiek kon nu hersteld worden in de tijd van vrede door de economie en marine her op te
bouwen. De Republiek en de Bataafse marine hadden niet kunnen bereiken wat de Fransen wel voor
elkaar hadden gekregen.
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Het falen van de marine in de Bataafse Republiek

De Bataafse marine heeft een belangrijke rol gespeeld in de internationale beeldvorming van de
Republiek. In theorie moest de marine de machtspositie als zeemogendheid van de Republiek der
Zeven Verenigde Provinciën herstellen. In de praktijk liep dat echter anders. De reis van het eskader
naar de Oost onder Engelbertus Lucas laat zien dat de omwenteling verschillende problemen met
zich mee had gebracht. De nieuwe officieren bleken niet bekwaam en de schepelingen opstandig en
oranjegezind. In de praktijk was het dus niet zo makkelijk de koloniën terug te winnen. De mentaliteit
en kunde van de voorafgaande Republiek was verdwenen. Toch laat het invasieplan van Ierland en
de zeeslag bij Kamperduin zien hoe volhardend de Bataven waren in het nastreven van hun doel: het
herstellen van de routes naar de koloniën, handelsroutes en internationaal aanzien. Kamperduin had
het aanzien en de macht en kracht van de Republiek moeten tonen en vergroten. In eerste instantie
was dit ook zo maar het verlies van de schepen had grotere gevolgen. Het verlies leidde tot onrust in
de Bataafse politiek en bovendien konden er geen eskaders meer naar de koloniën gestuurd worden.
De debacle op de Vlieter was de dolkstoot voor de Bataafse Republiek. Enerzijds liet dit zien dat de
Engelsen en de stadhouder nog steeds invloed uit konden oefenen op de Republiek. Anderzijds liet
het zien dat de Bataafse marine geen toekomst meer had. Wederom ging een groot deel van de
schepen verloren en bovendien bleek het personeel nog steeds loyaal aan de Oranjes. Zolang de
stadhouder dus probeerde de macht terug te krijgen in de Nederlanden was er onrust onder de, over
het algemeen, oranjegezinde matrozen. Die invloed van de stadhouder verging grotendeels met de
vrede van Amiens. De Bataven hadden hun koloniën terug en de handel kon weer opbloeien. De
tijden van de voorafgaande Republiek konden weer herleven. Dit was niet te danken aan de marine,
maar aan de bondgenoot Frankrijk.
De marine was in de periode 1795-1802 een middel om de doelen en belangen van de
Bataafse Republiek te behartigen. De enige conclusie die getrokken kan worden is dat ze daarin
gefaald heeft. Zowel de handelsroutes als de routes naar de koloniën waren niet vrij bevaarbaar en
het internationaal aanzien had slechts een deuk opgelopen door het verlies van drie vloten in vijf jaar
tijd. Dat neemt niet de beeldvorming bij de Bataven van die tijd weg. Tot aan de Vlieter geloofde de
Bataafse overheid dat de marine in staat was de onafhankelijkheid van de Bataafse staat te
waarborgen, ondanks de grote verliezen. Voor de overheid heeft de marine dus altijd een belangrijke
rol gespeeld. In de praktijk was dat anders. Het waren de Fransen die met de vrede van Amiens de
soevereiniteit van de Republiek gunden. De koloniën waren terug, het land werd erkend als
soevereine staat en de Bataven konden de zeeën weer bevaren. Deze ‘Franse hulp’ bracht één groot
nadeel met zich mee. De Bataven stonden in het krijt bij de Fransen. In deel twee van deze scriptie
zal duidelijk worden welke gevolgen de vrede van Amiens precies gehad heeft voor de Bataafse
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Republiek. Wederom speelde de marine daarin een belangrijke rol. Tot aan 1802 konden de Bataven
de regie en leiding over hun schepen voor zichzelf houden, en voor een eigen doel inzetten. Na 1803
zou dit gaan veranderen. Grotendeels door de ambities van de eerste consul van Frankrijk, Napoleon
Bonaparte. De marine zou een belangrijk middel blijven, alleen voor een ander doel. Niet alleen voor
de beeldvorming maar ook in de realiteit. De internationale ambities van de Republiek veranderden.
In plaats van een grote zeemogendheid zou ze zich in de toekomst bescheidener opstellen. Het
grootse belang voor de Republiek was om niet in aanzien te dalen bij Frankrijk in de persoon van
Napoleon. Haar hing af van Napoleon. Het was essentieel om bij hem in hoog aanzien te blijven.
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‘De existentie van de Republiek hing aan dit geval’90

7: De onafhankelijkheid van de Republiek in relatie tot de Bataafse marine
Een contrast met de voorafgaande jaren

Gedurende de jaren voorafgaand aan de vrede van Amiens probeerde de Bataafse Republiek haar
economische (handel), geopolitieke(koloniën) en politieke (internationaal aanzien) belangen te
behartigen met haar marine. Te allen tijde had zij de regie over haar schepen. De periode na de vrede
van Amiens staat hiermee in sterk contrast. Waar de Republiek zich voorheen richtte op haar
koloniën werd zij nu gedwongen deel te nemen aan een invasieplan van Napoleon om Engeland aan
te vallen waarin de Bataafse marine een belangrijke rol moest gaan spelen. De regie over de marine
kwam in Franse handen. Slechts de uitvoering bleef onder Bataafs gezag. De uitvoering van
maritieme missies bleek in de tijd voor 1800 niet bevredigend voor de Republiek. In de
samenwerking met Frankrijk zal de marine echter wel succes hebben. Het handelen naar de wensen
van Napoleon, die inmiddels leider van Frankrijk was, bleek essentieel voor de toekomst van de
Republiek. De marine won het vertrouwen van Napoleon. Tegelijkertijd keek Napoleon wantrouwend
tegen de Bataafse overheid aan. De commissaris van het departement van Rotterdam Speeleveld
schreef in januari 1804 aan het raadslid van marine Henricus van Royen: ”de existentie van de
Republiek hing aan dit geval”.91 Het geval waar hij over spreekt is de organisatie van een invasievloot
zoals afgesproken met Frankrijk. De Bataafse landmacht had ook een aandeel, namelijk om als
invasieleger te dienen aan boord van de vloot liggende te Texel. Het slagen of falen van de invasie
van Engeland bepaalde de toekomst van de Republiek. Napoleon rekende op de Republiek. Niet
tegemoet komen aan zijn wensen kon het einde betekenen van de Bataafse Republiek. De vraag die
gesteld kan worden is: in hoeverre was de existentie van de Republiek daadwerkelijk afhankelijk van
de Bataafse marine na de Vrede van Amiens tot aan de opheffing van de Bataafse Republiek in 1806?
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8: Van de vrede van Amiens tot opnieuw oorlog
Een tijd van vrede

Voordat de Republiek een samenwerking met Frankrijk aanging, probeerde zij te profiteren van de
vrede. Het congres van Amiens leidde een periode van mogelijkheden en veranderingen in. De
vredesonderhandelingen tussen Frankrijk en Engeland hadden grote gevolgen voor de Bataafse
Republiek, of eigenlijk het Bataafs Gemenebest. Op 1 oktober 1801 werd er namelijk een nieuwe
grondwet aangenomen die leidde tot het ontstaan van het Gemenebest.92 Om verwarring te
voorkomen zal in de komende tekst de term Bataafse Republiek gebruikt blijven worden. Deze dag
was wellicht wel belangrijker gezien het feit dat de vijandelijkheden tussen Frankrijk en Engeland
voorafgaand aan het verdrag van Amiens werden gestaakt.93 Beide gebeurtenissen hebben een
directe invloed gehad op de marine. Op 14 december 1801 werden er drie leden voor de Raad van
Marine gekozen. Dit orgaan zou vanaf januari 1802 het Departement van marine vervangen in het
nieuwe staatsbestel.94 Het einde van de vijandelijkheden met de Engelsen leidde er, zeker na het
verdrag van Amiens op 27 maart 1802, toe dat de Bataven de zeeën weer konden bevaren.
Bovendien waren de koloniën weer in bezit gekomen. Vanuit zowel de koloniën in de Oost als de
West keerden schepen weer terug naar het thuisland. Het was weer mogelijk de gevaarlijke reis
zonder een sterke ondersteuningsvloot te maken.95 Om te voorkomen dat de koloniën in de
toekomst nogmaals veroverd zouden worden, gaf de Bataafse overheid de Indische regering de
volmacht om te beslissen over de daar gelegen oorlogsvloot.96 Tot zover had het vredesverdrag een
positieve uitwerking op de Bataafse Republiek.

De situatie in 1802 was vergelijkbaar met die in 1795, na de oprichting van de Bataafse Republiek.
Het enige en grote verschil was echter dat de Bataven ditmaal niet hoefden te vrezen voor de
Engelsen op zee. Op 21 mei 1802, bijna twee maanden na het vredesverdrag, voer er een eskader
onder vice-admiraal de Winter uit naar de Middellandse Zee met als doel de handel te ondersteunen.
Al ruim zeven jaar had er geen Bataafse vlag gewapperd op de Middellandse zee. Op 25 augustus
kwam het eskader aan te Algiers en een maand later in Tripoli. Het doel van deze reis was enerzijds
vlagvertoon, een prestigekwestie, en anderzijds de handel te beschermen tegen Barbarijse piraten
die zich ophielden aan de Noord-Afrikaanse kust. Dit doel sluit aan bij de belangen die al jaren een
belangrijke rol speelden in de Republiek zoals behandeld in het vorige deel: handel en internationaal
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aanzien. In maart 1803 reisde de Winter af naar Ferrol (Spanje) om verder op orders te wachten.97
Tegelijkertijd waren er, net als in 1796, twee eskaders naar de koloniën in de Oost en de West
gestuurd. Op 5 augustus 1802 vertrok een eskader onder vice-admiraal Willem Otto Blois van
Treslong naar de West, waar hij op 3 december zonder problemen arriveerde. Op dezelfde dag dat
het eskader naar de West vertrok, vertrok er een eskader naar de Oost onder schout-bij-nacht Simon
Dekker. Hij kwam op 13 april 1803 aan te Batavia na Kaap de Goede Hoop bezocht te hebben.98 De
twee eskaders zijn vergelijkbaar met die van Adriaan Braak en Engelbertus Lucas alleen onder minder
vijandelijke omstandigheden.
De vrede van Amiens had geleid tot vrede met de Engelsen, maar problemen met de
Fransen. De Bataven stonden immers bij Frankrijk in het krijt. Al sinds het begin van de Bataafse
Republiek verbleven er Franse soldaten op Nederlands grondgebied, vooral na de Engelse invasie van
1799. De versterking die toen gestuurd werd was nog niet teruggehaald uit vrees voor een nieuwe
invasiepoging van de Engelsen. De Franse soldaten zorgden voor onrust en bovendien hielden zij de
Bataven onder de duim. Het enige wat de Bataven wilden was de handel en aanzien van het land
herstellen, zoals dat was in de tijd van de Republiek in de zestiende en zeventiende eeuw. Dit was
mogelijk in een tijd van vrede. De Fransen stonden dit echter in de weg. Elk Nederlands handelsschip
moest een ‘billet de sortie de port’ aanvragen bij Franse ambtenaren die in Nederlandse havens
verbleven. Dit was bedoeld om de handel met Engeland, ondanks de vrede, te minimaliseren.99 De
Bataven kregen zo hun soevereiniteit die ze wilden. Dit gebeurde onder groot toezicht van Frankrijk.
Al snel zou blijken wat de echte intenties van Frankrijk waren.

De Republiek opnieuw in oorlog

De vrede hield slechts een jaar stand. Op 18 mei 1803 werden de vijandelijkheden tussen Engeland
en Frankrijk weer voortgezet, en daardoor ook met de bondgenoten daarvan waaronder Spanje en
de Bataafse Republiek. Frankrijk en Engeland waren het niet eens geworden over de handhaving van
het vredesverdrag wat leidde tot een nieuwe oorlog. Tevens werden er Franse soldaten naar
Vlissingen gestuurd om de kust en de Scheldemonding, de route naar Antwerpen, te beschermen
tegen een mogelijk Engelse invasie. Bovendien kregen de Bataven de opdracht alle Engelsen in
Nederland met geweld te verdrijven, iets wat niet in de smaak viel bij de Engelsen.100 De Bataven
wilden liever neutraal blijven in een nieuwe oorlog met Engeland. Formeel gezien was de Bataafse
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De Bataafse vloot
onder vice-admiraal
de winter vertrok op
21 mei 1802 uit de
Republiek

De Bataafse vloot
komt aan in Algiers,
25 augustus 1802

Algiers

De Bataafse vloot
komt aan in Tripoli,
18 september 1802
Tripoli

Kaart 4a: beveiliging van de Bataafse handel op de Middellandse zee door vice-admiraal de Winter
= Bataafse vloot onder vice-admiraal Jan Willem de Winter
= Barbarijse piraten

Toulon
(Franse Republiek)
De Winter komt aan
in Ferrol en wacht op
verdere orders
vanuit de Republiek,
April 1803
Lissabon
(Koninkrijk Portugal)
22 maart 1803
Malaga
(Koninkrijk Spanje)

Livorno
(Koninkrijk Etrurië)

Cagliari
(Hoofdstad
Koninkrijk Sardinië)

De Bataafse vloot
verlaat Tripoli,
12 november 1802

Kaart 4b: vlagvertoon op de Middellandse zee 1802-1803
= route van vlagvertoon. In kleur zijn de verschillende steden en koninkrijken aangegeven.
= verversingen
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Republiek echter nog steeds een bondgenoot van Frankrijk na het tekenen van het verdrag van Den
Haag in 1795. Het weigeren van een samenwerking met Frankrijk betekende een breuk in het
bondgenootschap en hoogstwaarschijnlijk tot oorlog met Frankrijk. Bovendien was de Republiek
zowel politiek als militair niet machtig genoeg haar neutraliteit af te dwingen. Zij bleek slechts een
pion van Frankrijk. De oorlog leidde wederom tot grote schade aan zowel de handel als het aanzien
van de Republiek. Volgeladen schepen die uit Indië terugkeerden, vertrouwend op het
vredesverdrag, werden op open zee door de Engelsen genomen. De handel liep grote schade op,
Engeland was wederom heer en meester op zee, de Bataafse schepen werden wederom belet de
zeeën te bevaren zoals dat na de omwenteling in 1795 ook het geval was.101 Er is niets wat de
Bataven konden doen, zij waren overgeleverd aan de wensen en daden van het machtige Frankrijk.
Op 16 juni werd besloten om een eskader naar de Oost te sturen om deze te beschermen tegen de
Engelsen. Een dag later werden de koloniën in de West, met uitzondering van Suriname en Curaçao,
ingenomen.102 De Bataven waren weer terug bij af en verkeerden in een situatie vergelijkbaar met
die in 1795. Het grootste verschil was echter dat de Bataven nu niet meer op eigen initiatief
beslissingen konden nemen over hun lot en dat van de koloniën. Al snel zou blijken dat de Fransen
grote plannen hadden met de Bataafse Republiek.
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9: Een gedwongen samenwerking
Een onvrijwillige opdracht

De Bataven waren wederom een deel van hun koloniën kwijt in de West. In september 1803 zouden
zij ook hun koloniën in de Oost kwijtraken. De Republiek zat in een moeilijke positie. De Engelsen
waren wederom de vijand op zee, op land waren dat de Fransen. Tenminste zo werd er over gedacht.
Officieel gezien waren de Republiek en Frankrijk bondgenoten, maar in praktijk was Frankrijk de
onderdrukker van een zwakkere natie. Het was een ongelijk bondgenootschap. De Bataven waren
bang geannexeerd te worden door Frankrijk. Dit had echter geen voordelen voor Frankrijk, de
staatsschuld van de Republiek was door onderbreking van de handel hoog opgelopen. De enige
reden dat de Fransen een annexatie zouden overwegen waren de koloniën, maar deze waren
wederom in Engelse handen gevallen.103
De Bataafse ambassadeur in Spanje Anton Falck schreef op 10 juni 1803 in een brief aan de
voormalige voorzitter van de tweede kamer Cornelis van Lennep: “nu zie ik de kans des oorlogs, hoe
die ook lopen moge, altijd in het eind noodlottig wezen zal voor ons. Want of de oorlog zal
continentaal worden en lang slepen en dan zijn wij geruïneerd; of hij eindigt spoedig met eene
eclatante vernedering van Engeland, en dan kan men ons gemakkelijk inlijven in Frankrijk.”104De
Fransen overwogen echter dat een annexatie niet gewenst zou zijn. Frankrijk kon beter gebruik
maken van de Bataafse scheepswerven, arbeiders, leger en marine om haar eigen doelen te behalen.
De kosten kwamen voor de Bataven en Frankrijk won een legermacht. Dit resulteerde in het Traktaat,
of samenwerkingsverbond, van Boulogne getekend op 25 juni 1803. De Bataven weigerden in eerste
instantie te ondertekenen. Zij werden echter gedwongen. De Franse minister van buitenlandse zaken
Maurice de Talleyrand verklaarde aan de Bataafse afgezanten: ”zij ( de Bataven) moesten weten wat
zij te doen hadden, maar dat zij niet terstond de conventie ondertekenden, het slecht met de Bataafse
Republiek zoude aflopen.”105 Niet alleen de koloniën bleken verloren te zijn, de soevereiniteit van de
Bataafse Republiek was eveneens verloren.
Ondanks de dreigende woorden mocht de Bataafse Republiek wel voort blijven bestaan. Van
een annexatie zal nog lang geen sprake zijn. Zolang de Bataven meewerkten met het gegeven
traktaat hadden de Fransen geen baat bij een annexatie. De existentie van de Republiek hing dus af
van het succesvol uitvoeren van het traktaat. Dit laat zien dat de Bataven afhankelijk waren van
Frankrijk. Dit gold echter ook andersom. Het traktaat was gericht op een plan van Napoleon om een
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invasie van Engeland te ondernemen. De Bataven vormden een belangrijke schakel in het plan.
Zonder hun medewerking kon het niet uitgevoerd worden. Het traktaat was opgebouwd uit vijf
verschillende punten. Het eerste punt hield in dat de Fransen nooit meer dan 18.000 soldaten op
Bataafse bodem zouden stationeren. Het onderhoud van de soldaten kwam overigens voor Bataafse
rekening. Ten tweede dienden de Bataven zelf 16.000 man aan de kust te stationeren en te
onderhouden. Ten derde dienden zij twee eskaders te leveren om troepen over te zetten naar
Engeland. Ten vierde moest er een Bataafse afgezant naar Napoleon gestuurd worden als
tussenpersoon van de Bataafse overheid. De laatste bepaling was dat zowel Frankrijk als de
Republiek niet onafhankelijk van elkaar vrede zouden sluiten met Engeland. Dit was vooral om te
voorkomen dat de Bataven zich bij de Engelsen aansloten. Ook garandeerde Frankrijk dat de Bataafse
koloniën terug veroverd zouden worden, inclusief Ceylon dat bij de vrede van Amiens niet terug
gegeven werd.106 Kortom, in het traktaat zelf werd niet gesproken over de consequenties die er
waren als de punten niet nageleefd werden. De Bataafse Republiek stond in dienst van Frankrijk,
maar kon wel een eigen staat behouden. De Bataven konden slechts gehoor geven aan hun opdracht.

Een belangrijke rol voor de marine

Verreweg het belangrijkste, en tevens langste, artikel van het traktaat was het derde: het leveren van
een invasievloot. Napoleon wilde een leger van 160.000 man en 2000 schepen bij elkaar brengen in
Boulogne om vandaar over te varen naar Engeland. De gehele invasiemacht bestond uit zowel
Franse, Spaanse als Bataafse schepen en soldaten. De Bataven dienden twee eskaders op te richten
om dit te bewerkstelligen. De eerste was een oorlogsvloot welke moest verzamelen op Texel. De
vloot moest bestaan uit vijf linieschepen en vijf fregatten met de bijbehorende transportschepen
genoeg om 25.000 man krijgsvolk, waarvan 9000 Bataafs, en 2500 paarden over te varen. Dit deel
stond onder bevel van de schout-bij-nacht Albert Kikkert en onder het opperbevel van de Franse
generaal Marmont. Het tweede eskader was een flottieljevloot welke verzameld diende te worden in
Vlissingen om vandaar naar Boulogne te varen. Deze flottielje moest bestaan uit honderd
kanonneerschoeners en 250 kanonneerboten. Samen met de benodigde transportvaartuigen diende
dit flottielje 36.000 man en 1500 paarden naar Engeland over te varen.107 Beide vloten moesten voor
december 1803 gereed zijn om uit te varen. Napoleon had goed bedacht hoe dit plan in uitvoering
gebracht moest worden. Hij bepaalde waar de schepen gebouwd moesten worden, wie ze zouden
bevaren, wanneer ze moesten varen en welke eenheden ze moesten vervoeren. Voor de Bataven
was dit plan vrijwel onhaalbaar. Zij wilden in eerste instantie al niet meewerken. Het realiseren van
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de twee vloten was een grote aanslag op het budget van de Republiek. Desondanks hadden de
Bataven geen keuze en begonnen met de aanbouw van de schepen. Bovendien moesten zij niet in
aanzien dalen bij Frankrijk.
De uitvoering van het derde artikel in het traktaat was verbonden met het vierde artikel: het
leveren van een afgezant om als tussenpersoon van Napoleon en de Bataafse overheid te dienen. In
eerste instantie werd vice-admiraal de Winter als kandidaat naar voren geschoven, maar Napoleon
wees hem af. De uiteindelijke keuze viel op Christiaan Verhuell, die als marineofficier voor de
omwenteling veel aanzien had verworven. Hij wees erop dat hij de Franse taal te weinig beheerste en
bood de functie aan aan zijn jongere broer, Carel Hendrik Verhuell.108 Carel was degene die in 1799
het complot tegen de Republiek bij de Vlieter smeedde. Nu accepteerde hij echter om in dienst van
de Republiek afgezant te zijn bij Napoleon. Er zijn verschillende redenen te geven waarom Verhuell
deze keuze gemaakt heeft. Ten eerste had hij een grote afkeer tegen de Engelsen, zoals bleek na de
overgave bij de Vlieter. Hij wilde maar al te graag de oorlog met Engeland aangaan en met Franse
hulp was dit mogelijk. Ten tweede had Verhuell een zwak voor idolen. Hij keek op tegen zijn broer
Christiaan, zijn leermeester Jan Hendrik van Kinsbergen, voorheen de stadhouder van Oranje en nu
was dat Napoleon. Verhuell was graag in de buurt bij personen met aanzien en macht.109 Ten derde
had Verhuell een afkeer tegen de Republiek omdat hij een voorstander was van monarchale staten.
Hij hoopte dan ook dat een samenwerking met Frankrijk zou leiden tot het samengaan van de
Bataafse Republiek en Frankrijk wat later bij de inlijving van het Koninkrijk Holland werkelijkheid is
geworden.110 Ten vierde trok het avontuur hem.111 Verhuell bleek een gemotiveerd persoon om het
traktaat naar de wensen van Napoleon uit te voeren.
Verhuell zat tussen twee vuren in. Aan de ene kant moest hij in opdracht van Napoleon
toezicht houden op de juiste uitvoering van het Traktaat van Boulogne. Aan de andere kant werd
Verhuell door de Bataafse overheid aangespoord een goed woord te doen voor de Republiek bij
Napoleon om mogelijk de lasten van het traktaat te verminderen. In feite was hij dus in dienst van
twee staten, zowel de Bataafse Republiek als Frankrijk. Op 15 augustus 1803 werd Carel Hendrik
Verhuell officieel aangesteld als afgezant van de Bataafse Republiek bij Napoleon. Om zich onder
andere hoge militairen te kunnen bewegen werd hij gepromoveerd tot schout-bij-nacht.112 Een week
later ontving hij instructies van de Bataafse overheid wat te doen bij en te bespreken met Napoleon.
De belangrijkste taak die Verhuell mee kreeg was om Napoleon te overtuigen van de moeilijkheid van
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de opdracht en daarbij om vergeeflijkheid te vragen. De instructies ogen terughoudend.113 Verhuell
zelf was echter zeer enthousiast. Op 4 september had Verhuell zijn eerste audiëntie bij Napoleon.
Het aanzien van de eerste consul van Frankrijk was genoeg voor zijn enthousiasme De twee bleken
goed te kunnen praten en Napoleon was ook onder de indruk van Verhuells verschijning.114 De
minister van buitenlandse zaken Maarten van der Goes laat in een brief van 10 september aan
Schimmelpenninck weten dat Napoleon zeer tevreden was over Verhuell.115 De goede relatie tussen
Verhuell en Napoleon had verschillende gevolgen. De Bataafse overheid hoopte dat Verhuell
Napoleon kon overtuigen van de zwaarte van het traktaat. Napoleon hoopte dat Verhuell de Bataven
kon overtuigen alles aan te wenden het traktaat te vervullen. Daarbij wees hij Verhuell erop dat een
overwinning op de Engelsen wederom een vrije zee zou betekenen, iets wat de Bataven maar al te
graag wilden.116 Napoleon zag Verhuell als doorzetter, krijgslustig en overtuigd van de uitvoering van
het traktaat. Voor de Bataafse regering was dit minder gewenst, zij hoopte op lastenvermindering.
Het enthousiasme van Verhuell was wellicht te groot.
De Bataven konden niets anders doen dan ingaan op de wensen die uit het traktaat naar
voren waren gekomen. De afkeuring van het traktaat leidde wellicht tot het einde van de Republiek.
Het tekenen van het traktaat had echter ook grote gevolgen. De Bataafse marine moest een
belangrijke bijdrage leveren aan het plan van Napoleon. De Bataven hadden echter altijd al
problemen gehad met het organiseren van haar marine. Al in 1795 bleek het zeer moeilijk te zijn om
het juiste materiaal en manschappen bijeen te brengen om een vloot te creëren. Bovendien waren
de kosten voor een dergelijke organisatie niet te overzien. Verhuell moest de persoon zijn om
Napoleon te overtuigen de lasten te verminderen. De Bataafse overheid vond echter in hem een
gedreven persoon die het traktaat maar al te graag tot een goede uitvoering wilde brengen. De
aanstelling van Verhuell heeft er echter wel toe geleid dat Napoleon enig vertrouwen kreeg in de
Bataven. Het waren Verhuell en de Bataafse marine die de onafhankelijkheid van de Republiek
moesten waarborgen. Tot dusver was Napoleon niet teleurgesteld in de verschijning van Verhuell,
over de marine kon hij nog niet oordelen. Vlak na het tekenen van het traktaat van Boulogne zou
Napoleon aan een andere consul van Frankrijk geschreven hebben dat hij niet geloofde in de belofte
van de Bataven om het traktaat na te komen. ”We zullen zien of ze hun belofte houden” schreef hij.117
De eerste belofte was in ieder geval al nagekomen, er was een Bataafse afgezant gestuurd. Al snel
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zou echter blijken dat Napoleon misschien wel gelijk had. De bouw van de flottielje moest nog gaan
beginnen.
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10: Start van de bouw tot aan het vertrek van de eerste schepen
Organisatie van de marine zoals gewenst in het Traktaat

Na het tekenen van het traktaat en de zending van Verhuell was er geen weg meer terug. Er moest
voldaan worden aan de wensen van Napoleon zoals gegeven in het traktaat. Er werd dan ook meteen
begonnen met het verzamelen van de schepen bestemd voor Texel en tevens werd begonnen aan de
bouw van de flottieljevaartuigen voor de bestemming Boulogne. De Bataafse overheid wilde in
eerste instantie geen gehoor geven aan het traktaat maar deed toch grote moeite om de organisatie
te realiseren. Al snel zou blijken dat de realisatie van Napoleons vraag onbegonnen werk was. De
Bataven vestigden hun hoop op Verhuell om de Republiek niet in diskrediet te brengen bij Napoleon.
Problemen stapelden zich op. De Bataven meenden dat de oorzaak van de problemen lag bij het te
ambitieuze plan van Napoleon. Deze meende echter dat de Bataafse overheid zich niet sterk genoeg
maakte om de vloten te realiseren en dat een succesvolle invasie van Engeland slechts positief uit
kon pakken voor de Republiek. Er ontstond dus een tweespalt tussen het machtige Frankrijk en de
kleine Bataafse Republiek. Opvallend genoeg is het Napoleon die in eerste instantie het onderspit
moet delven. Het traktaat leverde in zekere zin een machtspositie op voor de Bataafse Republiek.
Napoleon had haar immers nodig om zijn plannen uit te voeren. De Bataafse overheid wist dat ze
daardoor bepaalde eisen kon stellen. Tijdens het bouwproces werd duidelijk hoe de verhouding
tussen beide staten lag. In hoeverre kon de Bataafse Republiek voorzien in de uitvoering van het
traktaat?

De Bataafse bijdrage aan het Traktaat van Boulogne was onderdeel van een veel groter invasieplan
van Engeland. Van de Spaanse kust tot aan Texel werden schepen gebouwd om de overtocht
mogelijk te maken.118 Bijna vierhonderd van de 2000 schepen die de invasievloot uiteindelijk zou
moeten krijgen, waren Bataafs. Dit laat zien wat het belang was van Napoleon dat de Bataven mee
zouden werken. Anderzijds laat het de Bataafse afhankelijkheid van Frankrijk zien. De enige manier
om soeverein voort te bestaan was het leveren van de schepen. De grootste last lag op de schouders
van Verhuell. Hij was degene die de wensen van Napoleon aan de Bataven duidelijk moest maken en
tevens de Bataven in een goed daglicht moest blijven plaatsen. De Raad van Marine hield Verhuell,
tijdens zijn aanwezigheid bij Napoleon in Parijs, op de hoogte van de vorderingen. Verhuell besprak
samen met Napoleon het invasieplan en bezocht daarvoor Franse havens en trainingen van
schepelingen. Tegelijkertijd zou de raad het overzicht bewaren over de organisatie van de Bataafse
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vloot.119 Met alle ijver werden er schepen gebouwd en ingehuurd. Zo was het mogelijk dat het
Texelse eskader in december, zoals afgesproken in het traktaat, gereed was. De Vlissingse flottielje
daarentegen was nog lang niet gereed. Dit had grotendeels te maken met het probleem dat de
Bataafse marine vrijwel geen schoeners bezat en helemaal geen kanonneerboten en
transportschepen. De schoeners en kanonneerboten dienden nog gebouwd te worden, anders
konden de Bataven niet voldoen aan de vraag van Napoleon. De transportschepen werden onder
druk gehuurd of gekocht van particulieren vanuit de beroepsvaart.120 Het was vrijwel onmogelijk om
binnen vijf maanden tijd de benodigde 350 schepen te bouwen om de soldaten naar Engeland te
vervoeren. Het invasieplan kon in december 1803 nog niet uitgevoerd worden.

Misvattingen over het Traktaat

Er waren verschillende redenen waardoor de Vlissingse flottielje niet gereed kon komen. Had er na
het tekenen van het traktaat van Boulogne toch rekening gehouden moeten worden met de lange
bouwduur van de schepen? Er zijn verschillende oorzaken te geven van de problemen die
ontstonden. Ten eerste had de Bataafse Republiek een groot geldtekort. De flottielje was een grote
aanslag op het budget van de marine. De bouw, onderhoud, equipage en huur van transportschepen
kostte ruim 10,5 miljoen gulden aan extra kosten. Dat is drie keer meer dan de gewone begroting van
de marine.121 Ten tweede zou er meer aandacht besteed zijn aan de Texelse vloot. Volgens Van der
Goes kwam dit door de jaloezie van sommigen tegen Verhuell en de voorkeur voor Marmont. Zowel
de Bataafse overheid als de Raad van Marine zou steken hebben laten vallen in de organisatie van de
Vlissingse flottielje.122 Het is wellicht begrijpelijk dat een Franse generaal eerder vertrouwd werd dan
een voormalig Orangist, zoals Verhuell was. Ten derde waren er niet genoeg officieren om de
schepen aan te kunnen voeren. Volgens Verhuell waren de meeste marineofficieren niet gewend om
de relatief kleine schoeners en boten te varen. Bovendien hadden zij een afkeer voor de kleine
schepen omdat de meesten gewend waren om grote linieschepen en fregatten aan te voeren.123 Dat
is wellicht een reden waarom het Texelse eskader wel gereed kwam. De flottielje had niet genoeg
aanzien voor de officieren en zij sloegen het aanbod om dienst te nemen daarom af. Naast deze drie
problemen bestonden er nog twee grote problemen. Hier gingen echter eerst nog twee
gebeurtenissen aan vooraf.
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Afbeelding 1 a, b en c:

Schoeners

Op de afbeeldingen zijn schoeners van de
Bataafse flottielje weergegeven. Deze platbodems
konden langs de kust varen en waren zwaarder
bewapend dan de kanonneerboten. Het vaartuig
op afbeelding c is ‘verschanst’ om te voorkomen
dat vijandelijke soldaten aan boord konden
komen tijdens een aanval op zee.

a

b

c

(Bron afbeeldingen: privécollectie, tekenaars onbekend)
50

De eerste gebeurtenis bestond uit de gesprekken die Napoleon met Verhuell voerde
gedurende de maand november 1803. Samen reisden zij naar Boulogne om daar een Bataafse
kanonneerboot te controleren en beoordelen. Napoleon had echter een aanmerking. De boten
dienden volgens hem 24 ponds geschut te krijgen. De kanonneerboten waren echter niet geschikt
om veel kanons aan boord te hebben, hooguit drie. Bovendien zou een 24 ponder te zwaar zijn en
het schip kapot maken door het gewicht en de terugslag van het kanon. Verhuell probeerde
Napoleon te overtuigen maar de laatste pleitte ervoor de schepen om te bouwen om ze wel geschikt
te maken voor het geschut.124 Op 17 november maakte Napoleon zijn definitieve plan van de
Bataafse flottielje bekend aan Verhuell. Verhuell werd benoemd tot commandant van het Vlissingse
flottielje. Tevens had hij de organisatie van de schepen bepaald. De gehele flottielje diende uit drie
delen te bestaan:
-

De schoeners zouden bestaan uit drie divisies van elk 27 schepen. Elke divisie bestond uit
drie secties van 9 schepen, met dus een totaal van 81 schoeners. Elk schip zou vier 24
ponders hebben, kreeg 30 man garnizoen en moest120 man naar Engeland over kunnen
brengen. Elke divisie zou worden aangevoerd door een kapitein ter zee (capitaine de
vaisseau).

-

De kanonneerboten waren gelijksoortig ingedeeld, met een totaal van 270 schepen verdeeld
over tien divisies. Deze zouden maar één 24 ponder hebben, moesten twee paarden kunnen
vervoeren, kregen 20 man garnizoen en moesten in staat zijn 90 man naar Engeland over te
brengen. Elke divisie zou worden aangevoerd door een kapitein-luitenant ter zee (capitaine
de frégate).

-

Er waren twee transportdivisies, beide bestaande uit 54 schepen. Één divisie was voor het
vervoer van de cavalerie en de andere voor de artillerie en bagage van de troepen.125

De schepen die al gebouwd waren, dienden nieuw geschut te krijgen. Dit was voor de Bataven een
extra last.
De tweede gebeurtenis volgde direct op het voorgaande. De Bataafse ambassadeur te Parijs,
Schimmelpenninck, sprak na de uitgifte van het organisatieplan met Napoleon over de flottielje.
Napoleon benadrukte dat de Bataafse overheid sneller te werk moest gaan omdat de traagheid van
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Afbeelding 2 a, b en c:

Kanonneerboten

Op de afbeeldingen zijn
kanonneerboten van de Bataafse
flottielje te zien. De romp had
het model van een zogeheten
‘Scheveningse bom’. De boten
hadden een zwaar stuk geschut
voorop en twee of meer lichtere
stukken achterop staan.

a

b

c
(Bron afbeeldingen: privécollectie, tekenaars onbekend)
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de Republiek ertoe kon leiden dat het invasieplan niet zou slagen. Bovendien benadrukte Napoleon
dat het scheepsvolk ook door de Bataven geleverd diende te worden. Hij snapte dat hier grote kosten
aan verbonden waren, maar die kosten zouden teruggewonnen worden op het moment dat
Engeland verslagen zou zijn. Zo schreef Schimmelpenninck aan Van der Goes op 25 november
1803.126 In zijn antwoord laat Van der Goes weten dat dit niet volgens het traktaat was. Zo stelt hij
dat: ”in artikel drie staat van de schepen der eerste expeditie (van Texel) armés et équipés, en van de
Vlissingse slechts armés.”127 Er was dus geen rekening gehouden met de equipage. Het zou nog veel
tijd en geld gaan kosten om genoeg matrozen te werven. Ook stelt Van der Goes dat het onmogelijk
is om genoeg kapiteins te vinden om de schepen aan te voeren. De Bataafse marine had slechts 280
officieren, waarvan er honderd geschikt waren om de schepen aan te kunnen voeren. Er was dus te
weinig personeel. Daarnaast benadrukt hij dat de veranderingen die Napoleon wilde, vooral qua
geschut, enerzijds onmogelijk waren (te zwaar geschut) en anderzijds veel tijd en geld zouden kosten
om de stukken geschut te fabriceren en op de schepen te plaatsen. Wel wist van der Goes te
benadrukken dat het Texelse eskader al wel gereed was. Kortom, er bestond onenigheid bij de
Bataafse overheid over de juiste uitvoering van het traktaat. De equipage moest nu, eind november,
nog voor ruim 400 schepen aangeworven worden, de schepen moesten vertimmerd worden en er
moesten nog officieren aangesteld worden om alle schepen aan te voeren.128 Het was onmogelijk om
dat nog te realiseren voor december.
De problemen met de flottielje leidden tot een paniekerige situatie in de Republiek.
Verschillende partijen probeerden de schuld te leggen bij elkaar. Tot overmaat van ramp werd
Verhuell, die voorheen goed het overzicht kon bewaren, ernstig ziek na zijn terugkeer in de Republiek
eind november. Hij kon daardoor geen toezicht meer houden op de organisatie van de flottielje. De
Raad van Marine gaf de schuld van de hoog oplopende kosten en vertraging aan de wijzigingen van
de plannen van Napoleon. Uit een brief van Van der Goes van 4 december 1803 wordt echter
duidelijk dat de overheid wel degelijk op de hoogte was van het aanleveren van de equipage.129
Sterker nog, in een brief van Verhuell van 13 december aan Schimmelpenninck verwijt hij de
overheid het traktaat bewust tegen te werken. Hij klaagt dat de overheid niet in staat was het
personeel aan te werven terwijl zij wist dat dit moest. Tevens doet Verhuell een oproep aan
Schimmelpenninck om de overheid te overtuigen een betere inzet te tonen. Hij zou hiermee: ”het
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zinkend vaderland een reddende en weldadige hand” moeten toedienen.130 De Bataven stonden in
een slecht daglicht tegenover Napoleon. Enerzijds is dat te begrijpen omdat de Republiek namelijk
niet de financiële middelen bezat om de aanpassingen te realiseren. De vooraanstaande patriot
Jacob Blauw schreef op 25 januari 1804 een brief aan zijn collega Samuel Wiselius dat het niet
duidelijk was wat de toekomst van de Republiek zou zijn. Er waren geruchten van de terugkeer van
de stadhouder, maar ook van een mogelijke (Franse) president aan het hoofd van de Republiek. Hij
zag geen tussenweg: ”…hetgeen mij zeker schijnt, is, dat er geen redding voor ons land kan geboren
worden, als men de natie niet van de verbazende extra lasten kan ontheffen.”131 De Republiek kon
geen kracht bijzetten. De lasten voor het traktaat waren te groot.

Anderzijds was er het besef dat, ondanks de financiële problemen, invulling gegeven moest worden
aan het traktaat. Napoleon benadrukte in een brief aan Schimmelpenninck op 10 januari 1804 dat de
Bataafse overheid echt haar best moest doen om de flottielje te organiseren. Hij zei alle vertrouwen
te hebben in Verhuell, maar niet in de Bataven.132 De flottielje was essentieel om de invasie te laten
slagen. Op 25 januari schreef Verhuell aan Schimmelpenninck eenzelfde boodschap. Hij bevestigde
de ontevredenheid van Napoleon, maar ontkende ook de financiële problemen van de Republiek
niet. Hij schreef: ”ik zie geen ander middel om onzen zinkende staat te redden, dan een gelukkig einde
van dezen oorlog. De uitkomst van dien hangt van den uitslag der expeditie af: men moet dus alles
aanwenden, om alle middelen daartoe alle mogelijke kracht bij te zetten.”133 Het belang van het
slagen van de invasie was belangrijker dan de staatsschuld en hoogoplopende kosten. Wat Verhuell
eigenlijk in dit citaat zegt is dat het nu of nooit is, er was geen keuze. Het hele land, zijn
bestaansrecht en het bestuur, was afhankelijk van het slagen van de Vlissingse flottielje. Dit heeft
niet alleen te maken gehad met de uitkomst van de expeditie, zoals Verhuell zei, maar ook met de
vraag hoe de Bataven in aanzien stonden bij Napoleon. Zoals gezegd was het vertrouwen in de
Bataven niet groot, maar in Verhuell wel. Gehoor geven aan de oproep van Napoleon was op dit
moment belangrijker dan vooruit te kijken naar een positieve afloop van de oorlog. Eerst moesten de
neuzen dezelfde kant op en moest de flottielje vaarklaar gemaakt worden. De uitkomst van de oorlog
was belangrijk voor het voortbestaan van het land maar de uitkomst was onzeker. Invulling geven
aan het traktaat en positief gewaardeerd worden door Napoleon verdiende nu prioriteit.
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De consensus van Napoleon

Het waren dan wel de Bataven die problemen ondervonden met de bouw van de flottielje, Napoleon
was degene die met oplossingen kwam. Terwijl er in de Bataafse Republiek geruzied werd over bij
wie de schuld lag en Verhuell ziek was, nam Napoleon een paar belangrijke beslissingen. Naar
aanleiding van de klachten van zowel Schimmelpenninck als Verhuell over de moeilijkheden van de
organisatie, besloot Napoleon het aantal te leveren schepen te verminderen. Hierdoor hoefden er
minder gebouwd te worden en bovendien minder equipage en officieren aangesteld te worden. In
een brief aan Verhuell op 29 november 1803 maakt Napoleon duidelijk dat er in plaats van 1500
paarden slechts 1000 paarden vervoerd hoefden te worden. De transportschepen voor de artillerie
kon hij echter niet verminderen. Daarnaast werd het aantal schoeners van 81 verlaagd naar 54 (één
divisie minder) en het aantal kanonneerboten van 270 naar 216 (twee divisies) verlaagd. Als er niet
genoeg 24 ponders waren mochten er ook 18 ponds kanons geplaatst worden. Elk schip zou vijf
matrozen krijgen, in totaal dienden er dus ruim 1800 matrozen aangeworven te worden.134
Daarnaast liet Napoleon op 17 december het bevel uitgaan om 100 Franse matrozen van vier Franse
schepen gelegen te Vlissingen over te plaatsen naar de transportschepen van de flottielje.135 Wat de
officieren betreft, bood Napoleon aan om Franse officieren te sturen, maar dan zouden de schepen
wel geconfisqueerd worden en in Franse handen blijven. De Bataven kregen de tijd om hun eigen
officieren aan te stellen.136 Op 21 januari liet Napoleon aan Verhuell weten dat hij de Franse
Generaal Louis Monnet (commandant van de troepen op Walcheren) de organisatie had gegeven
over de 24 ponds kanons. Hij moest de kanons laten maken of aankopen en naar Vlissingen laten
overkomen.137 In plaats van de Bataven te straffen ondersteunde Napoleon de Republiek juist.
Napoleon wilde koste wat kost de expeditie laten slagen, het was dus zijn eigen belang de
Bataven te ondersteunen in hun aandeel. De tegemoetkomingen aan de Bataven waren niet in het
belang van de Bataven zelf. Napoleon was nog steeds niet tevreden over de stand van zaken,
ondanks dat hij de Bataven lastenvermindering had gegeven. De enige reden waarom hij de Bataven
zo mild behandelde, was zijn oog voor een succesvolle invasie van Engeland. Meerdere malen, zoals
eerder te lezen, liet Napoleon zijn onvrede blijken en probeerde via Verhuell en Schimmelpenninck
de Bataafse overheid te overtuigen om de bouw en equipage te bespoedigen. In de brief van 21
januari liet hij Verhuell tevens weten dat hij de kwestie betreffende de equipage beschamend vindt.
Sterker nog, Napoleon uitte zelfs dreigementen. Hij stelde dat: ”wanneer de Bataven niet in staat zijn

134

Bonaparte, Correspondance générale tome quatrième, 479.
‘Ibidem’, 520.
136
Ver Huell, Het leven en karakter van Carel Hendrik Graaf Ver Huell, 178-180.
137
Bonaparte, Correspondance générale tome quatrième, 581.
135

55

genoeg matrozen te organiseren, de tijd aangebroken is om op te houden met een staat te zijn”.138
Op 27 januari stuurde Napoleon een decreet aan de Bataven, bestemd voor Schimmelpenninck. Ook
hier spreekt hij gelijksoortige woorden, wellicht zelfs nog iets dreigender: ” [A]ls de Bataafse Republiek
bestuurd wordt op zo een manier dat ze niet in staat is een paar honderd matrozen en kanonnen voor

een paar nietige bootjes te realiseren, staat zij op het punt om niet meer te bestaan.”139 In ditzelfde
decreet noemt Napoleon zes aandachtspunten voor de Bataven. Ten eerste dienden alle schepen
afgebouwd te worden; de schoeners op de marinewerven en de boten op particuliere werven. Ten
tweede moesten de schepen bewapend worden met de 24 of 18 ponders. Ten derde moest de
equipage van de linieschepen de Hersteller (Texel), Irene en Euridice (beide Hellevoetsluis) naar
Vlissingen vertrekken om dienst te doen aan boord van de flottieljeschepen. Ten vierde moesten de
kanonneerboten officieren krijgen. Deze mochten geworven worden uit de handelsvaart. Ten vijfde
dienden de officieren voor de schoeners aangeworven te worden. De voorkeur ging uit naar jonge
officieren of adelborsten. Het laatste punt, wellicht minder belangrijk, was dat er per divisie een
commandantsloep gebouwd moest worden.140

De taak die de Bataven opgelegd kregen leek vrijwel onmogelijk. Toch hebben ze het voor elkaar
gekregen om in relatief korte tijd het eskader van Texel gereed te krijgen en ook een groot deel van
de Vlissingse flottielje. Napoleon uitte zijn onvrede over de manier waarop de Republiek met het
plan omging. In de ogen van Napoleon ging het wellicht niet snel genoeg, toch is het een prestatie
geweest van zowel de Raad van Marine als de Bataafse werklieden. Uit de wijze waarop Napoleon
reageerde op de manier hoe de Bataven te werk gingen is af te leiden dat hij zich wel degelijk
gerealiseerd heeft dat de organisatie van de flottielje problemen zou geven. Ondanks de
dreigementen van annexatie voorafgaande aan het teken van het Traktaat van Boulogne en tijdens
de bouw van de flottielje heeft Napoleon een dergelijke annexatie nooit in uitvoering gebracht.
Sterker nog, hij kwam de Bataven tegemoet door het aantal schepen te verminderen, Frans
scheepsvolk over te plaatsen en de Bataven de zes aandachtspunten aan te bieden. Dit was dan wel
niet met het doel om de Republiek te ontlasten van haar taken maar om het einddoel veilig te
stellen: de invasie van Engeland. Een annexatie van de Republiek had wellicht meer problemen en
vooral tijdsverlies voor Napoleon opgeleverd. Het was dus niet zozeer de marine zelf die ervoor
gezorgd heeft dat de Republiek onafhankelijk kon blijven maar Napoleons vrijgevigheid. Wat ook
bijgedragen heeft is de relatie tussen Napoleon en Verhuell. Uit de correspondentie tussen de twee
wordt meerdere malen duidelijk dat Napoleon alle vertrouwen had in de Bataafse schout-bij-nacht.
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Enerzijds zal dat zijn geweest omdat Napoleon wilde dat Verhuell zich sterk maakte voor het traktaat,
anderzijds zal Napoleon oprecht vertrouwen in hem gehad hebben. De persoonlijke relatie tussen
deze twee leidde ertoe dat Napoleon zijn vertrouwen in een succesvolle invasie met behulp van de
Bataafse Republiek nog niet liet vallen.
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11: Van het uitvaren van de eerste schepen tot aan de uitvoering van de
invasie
Veel lof voor Verhuell en de marine

Verhuell stond op goede voet met Napoleon en de mannen hadden wederzijds vertrouwen. De
marine, echter, moest zichzelf nog bewijzen. De bouw van de flottielje verliep dan wel voorspoedig,
er was nog niet bekend hoe de schepen zich zouden gedragen op open zee en, belangrijker, hoe het
scheepsvolk zich zou gedragen. De Bataafse marine moest bewijzen aan Napoleon of zij geschikt was
de invasie van Engeland uit te voeren. Een goede proef op de som was het overbrengen van de
schepen naar de verzamelplaats in Ambleteuse, een vissersplaatsje ten noorden van Boulogne. Om
hier te komen dienden de schepen door het nauw van Calais te varen. Het was onmogelijk om de
Engelsen, die voor elke Bataafse en Franse haven patrouilleerden, te ontlopen. In opdracht van
Napoleon en onder het oog van Verhuell vertrok het Vlissingse flottielje in maart 1804 naar Frankrijk.
In kleine gedeeltes voeren de schepen via verschillende tussenstops langs de kust. Een zeereis die
normaal gesproken een week zou duren, duurde nu maar liefst anderhalf jaar. Zowel het weer, de
Engelsen en organisatorische problemen leidden ertoe dat de flottielje lange tijd in de havens bleef
liggen.

Organisatie van de schepen

Het plan om in december gereed te zijn, zoals volgens het traktaat de bedoeling was, kon niet
gerealiseerd worden. Toch had Napoleon al in november de opdracht gegeven om Franse troepen
naar Vlissingen af te laten marcheren om dienst te doen als garnizoen op de Bataafse schepen. Op 17
november 1803 gaf Napoleon de opdracht aan zijn minister van oorlog, Louis Berthier, om de eerste
twee bataljons van het 21e regiment van linie onder generaal Louis Monnet, twee bataljons van het
7e regiment van linie onder generaal Claude Victor en twee compagnieën van het 7e regiment
artillerie aan boord te laten gaan van de Vlissingse flottielje.141 Pas op 31 januari 1804 gaf Napoleon
de opdracht aan Generaal Louis Davout om met vijf regimenten vanuit Brugge naar Vlissingen te
vertrekken en zich aan te sluiten bij de al aanwezige soldaten.142 De nieuwe vertrekdatum voor de
flottielje was verplaatst naar februari. Na het arriveren van de eenheden van Davout was de
legermacht gereed om aan boord te gaan van de Bataafse schepen. Het zou niet lang meer duren

141
142

Bonaparte, Correspondance générale tome quatrième, 451.
‘Ibidem’, 591-592.

58

voor de Vlissingse flottielje uit zou varen. Drie dagen nadat Davout zijn orders had gekregen stelde
Napoleon Verhuell op de hoogte van de datum van vertrek, die op 10 februari werd gesteld.
Tevens stelde Napoleon een structuur en organisatie van de flottielje op. De gehele flottielje
bestond uit drie divisies en elke divisie uit drie delen, één deel schoeners en twee kanonneerboten.
Elk deel schoeners telde achttien schepen, een deel boten het dubbele. De delen bestonden
vervolgens weer uit twee secties van negen schepen. Tevens telde elke sectie 15 transportschepen
waarvan er tien geschikt waren voor de bagage van de soldaten en vijf voor de generale staf. Er is
een heel duidelijke reden waarom Napoleon de schepen op deze manier ingedeeld wilde hebben. Elk
Frans regiment telde negen compagnieën, acht fuseliers en één grenadierscompagnie bestaande uit
90 man. Elk schip was dus toegewezen aan een compagnie en elke sectie aan een bataljon. Gek
genoeg gingen er slechts 20 soldaten en een officier aan boord van een kanonneerboot en 30
soldaten en een officier aan boord van een schoener. Niet de gehele compagnie voer dus mee met
de schepen.143 Wat er met de rest gebeurde is niet bekend maar voor nu ook niet relevant. Hoe dan
ook, Napoleons boodschap was duidelijk. Verhuell moest ervoor zorgen dat de schepen op 10
februari klaar waren om de Franse soldaten aan boord te nemen.

De eerste overtocht

Op 11 februari bracht de Franse ambassadeur in de Republiek, Charles-Louis Sémonville, verslag uit
aan Talleyrand over de staat van de Vlissingse flottielje. Naar aanleiding van de zes aandachtspunten
gegeven op 27 januari liet hij weten dat er 27 schoeners in Vlissingen waren en nog 14 onderweg.
Van de 200 aanwezige kanonneerboten waren er 120 bemand.144 Ten tweede waren er 130 kanons
van 24 of 18 pond beschikbaar terwijl er nog 19 moesten arriveren. Ten derde had de equipage van
de Hersteller dienst genomen op de flottieljeschepen. De equipage van de Irene en Euridice waren
nog onderweg. Als laatste liet hij weten dat het nog steeds moeilijk bleek om personeel en officieren
te werven. Een aanzienlijk deel van de officieren weigerden dienst te doen op de kleine schepen.145
Desondanks was er genoeg materiaal en personeel aanwezig om twee divisies schepen te
organiseren. Op 15 februari kreeg Verhuell de opdracht van Napoleon om met de eerstkomende
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gunstige wind met een deel van de flottielje zee te kiezen naar Oostende, de eerste tussenstop van
de reis naar Boulogne.146
Op 4 maart vertrok Verhuell zich met een klein deel van de flottielje naar de rede van
Vlissingen om de reis naar Oostende te starten. Door een storm zagen meerdere kapiteins zich
genoodzaakt zich terug te trekken tot fort Rammekens. Er bleven slechts drie schoeners en achttien
kanonneerboten over. Verhuell was teleurgesteld over de onbekwaamheid van de vertrokken
kapiteins maar besloot met het overgebleven deel alsnog de reis naar Oostende voort te zetten. Hij
was er niet gerust op dat het Bataafse scheepsvolk vertrouwen had in de overtocht. Ondanks de
aanwezigheid van de Engelsen voor de kust van Vlissingen wist de flottielje in de nacht van 4 op 5
maart ongeschonden de rede van Oostende te bereiken. De volgende ochtend werd het hier echter
aangevallen door de Engelsen, met enige schade tot gevolg. De aanval duurde slechts een uur
waarna de schepen de haven van Oostende binnenvoeren.147 Ondanks het wantrouwen in de
schepelingen was de eerste tocht van de flottielje succesvol verlopen. De schepen lagen veilig in de
haven.
Na de eerste overtocht keerde Verhuell terug naar Vlissingen om een tweede deel van de
flottielje over te laten varen. In Oostende werden de beschadigde schepen gerepareerd. Zowel
Napoleon als Verhuell waren tevreden over de eerste reis. De laatste had echter lessen geleerd. Hij
wilde voorkomen dat de flottielje een tweede maal aangevallen zou worden. Ten eerste stelde
Verhuell voor om de tweede keer slechts met de zwaarder bewapende schoeners te varen. Ten
tweede wilde hij een deel kanonneerboten en transportschepen via de binnenwateren naar
Oostende laten varen. En als laatste vroeg hij bij Napoleon om ondersteuning vanaf de kust.148 Op 9
maart liet Napoleon weten dat hij liever niet wilde dat de schepen via de binnenwateren voerden.
Oorlogsschepen behoorden op zee te varen meende hij. Wel had hij generaal Davout de opdracht
gegeven om met artillerie vanaf de kust de Engelsen op een afstand te houden en de flottielje te
beschermen.149 Verhuell had na zijn terugkomst in Vlissingen echter kapitein-ter-zee Olfert Wiggerts
al de opdracht gegeven om met 56 kanonneerboten via de kanalen naar Oostende te varen.
Napoleons afwijzing kwam te laat en de boten kwamen 15 maart in Oostende aan.150 Vier dagen
eerder had Verhuell een brief van Sidney Smith, de Britse bevelhebber van de zeemacht die voor
Vlissingen patrouilleerde, ontvangen. Hij uitte het dreigement aan Verhuell om niet nogmaals de
haven van Vlissingen te verlaten. Verhuell besloot om dit dreigement te negeren en direct na deze
boodschap uit te varen.
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Vlissingen

Schepen van de Bataafse flottielje
verzamelen in Vlissingen,
Begin 1804

In opdracht van Napoleon
vertrekken Franse soldaten onder
generaal Louis Davout vanuit kamp
Brugge naar Vlissingen,
31 januari 1804

Oostende
Brugge

Kaart 5a: verzameling van soldaten en schepen in Vlissingen
= Franse legermacht onder Louis Davout
= Bataafse flottieljeschepen
= kamp Brugge
= Bataafse flottielje
= Engelse blokkade onder Sydney Smith
Naar aanleiding van de eerste overtocht stuurt Sydney Smith een
waarschuwingsbrief naar Verhuell,
11 maart 1804
Verhuell besluit ondanks de
waarschuwing uit te varen en
raakt slaags met de Engelsen
ter hoogte van Knokke-Heist,
11 maart 1804

Verhuell komt aan
in Oostende,
11 maart

Oostende

Vlissingen

2
1
Eerste reis van de flottielje
gaat probleemloos,
5 maart 1804

Knokke-Heist
Napoleon geeft Davout de
opdracht artillerie naar de
kust te sturen,
9 maart 1804

Een flottieljedeel onder
Olfert Wiggerts vaart via de
Schelde en binnenkanalen
naar Oostende,
8 maart 1804

Wiggerts komt aan in Oostende,
15 maart 1804
Brugge

Kaart 5b: overtocht van de eerste divisie van de Bataafse flottielje naar Oostende in maart 1804
= flottielje onder Carel Hendrik Verhuell
= Engelse aanval op 11 maart
= flottielje onder Olfert Wiggerts
= waarschuwingsbrief naar Verhuell
= Franse artillerie
= deel van 1e divisie/ overtocht
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In de nacht van 11 op 12 maart voer Verhuell met dertien schoeners de haven van Vlissingen
uit.151 Er deed zich echter een ongelukkig voorval voor. Verhuell had de order gegeven geen geluid te
maken en dicht bij elkaar te varen zodat hij zonder te hard te schreeuwen commando’s door kon
geven aan de andere schepen. De voorste schoener, de Das onder Kapitein Luitenant Heyneman,
kreeg een Britse brik in het vizier en maakte zich klaar deze aan te vallen. Verhuell gaf de order wal
aan te houden maar de Das voer in de richting van de Engelsen. Mede doordat de schepen zo dicht
op elkaar zaten leidde de manoeuvre die de Das maakte ertoe dat drie schoeners op elkaar invoeren
en de doorvaart aan de andere beletten. Eén van de schepen die in aanvaring was gekomen, was de
Beschutter, de schoener waar Verhuell op zat. De schoeners openden het vuur op de Engelse brik.
Tevens schoten de Franse militairen aan boord met musketten.152 Het Bataafse scheepsvolk en de
Franse soldaten konden de brik van zich afschudden. De schoeners kwamen in de ochtend aan op de
rede van Oostende waar ze vervolgens wederom aangevallen werden door de Engelsen. De
schoeners en artillerie vanaf de kust wisten de Engelsen te verdrijven. Na twee uur vertrokken de
Engelse schepen. De schade en het aantal slachtoffers aan Bataafse kant was relatief klein. De
Engelsen daarentegen hadden grote schade opgelopen. Daarnaast waren de schoeners erin geslaagd
de Engelsen te trotseren.153 De tweede overtocht van Verhuell leidde ertoe dat de Bataafse
schepelingen meer vertrouwen kregen in de flottielje. De Bataven hadden laten blijken dat de
Engelsen niet oppermachtig waren op zee. Zowel Verhuell als Napoleon waren tevreden over de
dappere manier waarop de Bataafse zeelieden hadden gevochten. Napoleon vroeg zelfs een lijst van
personeel dat meegevochten had om deze te onderscheiden.154 De tweede succesvolle overtocht
had laten zien dat de Bataafse marine wel degelijk bekwaam en betrouwbaar was. Napoleon was
terecht tevreden.

De tweede divisie van de flottielje

De eerste divisie van de flottielje was op deze manier, in twee gedeeltes, veilig in de haven van
Oostende aangekomen. Op 27 april gaf Napoleon de opdracht aan Verhuell om zo snel mogelijk de
tweede divisie schepen vanuit Vlissingen over te brengen. In de ochtend van 15 mei 1804 vertrok
Verhuell met 19 schoeners en 47 kanonneerboten naar Oostende. Wederom kwamen de Bataven in
gevecht met de Engelsen nu te hoogte van Knokke-Heist. De schepen schoten terug maar er bleek
een probleem op te treden met de kanonneerboten. De boten hadden één groot stuk geschut op de
151

NL-HaNA, Admiraliteiten / De Jonge, 1.01.47.30, inv.nr. 21.
e
Ooggetuigenverslag van luitenant Mylius, van het Franse 21 regiment grenadierscompagnie, van de
overtocht. NL-HaNA, Verhuell, 2.21.004.04, inv.nr. 486.
153
Ver Huell, Het leven en karakter van Carel Hendrik Graaf Ver Huell, 209-213.
154
Bonaparte, Correspondance générale tome quatrième, 642.
152

62

voorkant van het schip gemonteerd, anders dan de schoeners die deze aan de zijkanten hadden. Om
het vuur op de Engelsen te openen moesten de kanonneerboten de steven dus naar de Engelse
schepen wenden. Dit betekende dat de boten de vaarroute moesten verlaten, wilden zij het vuur
kunnen openen. Eén van de kanonneerboten was zo ver van de rest afgezonderd dat deze dreigde in
de handen van de Engelsen te vallen. Verhuell kon het niet aanzien, mede door zijn ervaringen na de
Vlieter in 1799, om de boot in vijandelijke handen te zien vallen. Hij besloot met zijn schoener een
reddingspoging te ondernemen, maar tevergeefs. De ene boot werd geconfisqueerd, de rest voer
door richting Oostende. Vanaf de kust schoot artillerie op de Engelse schepen, met veel succes.
Vrijwel alle schepen, op de genomen boot en twee schoeners na, kwamen te Oostende aan. De twee
schoeners waren genoodzaakt het strand op te varen door een defect aan het roer.155 Het eerste
deel van de tweede divisie was nu ook veilig in Oostende aangekomen, maar was niet ongeschonden
uit de strijd gekomen. Desondanks konden de schepen gerepareerd worden en zelfs de twee
achtergebleven schoeners konden veilig de haven bereiken. Verhuell merkte op dat zowel de Franse
soldaten als de Bataafse equipage zich zeer dapper hadden gedragen tijdens de gevechten op zee.
Ook voor Napoleon bleef de Bataafse marine in aanzien groeien, het durfde de Engelsen immers aan
te vallen en gingen een confrontatie niet uit de weg. Dit was in het voordeel voor Napoleon. Een
succesvolle overtocht naar Engeland leek mogelijk. De Bataafse marine had laten zien wat ze waard
was.
De eerste drie succesvolle overtochten leidden ertoe dat zowel bij Verhuell, Napoleon als de
Bataafse marine het vertrouwen in de flottielje toegenomen was. Op 23 juni 1804 vertrok het
tweede gedeelde van de tweede divisie naar Oostende, ditmaal echter niet onder het gezag van
Verhuell. Hij had genoeg vertrouwen in zijn officieren en manschappen om het commando over te
geven aan de luitenants Waardenburg en van Ginkel. Zij voeren met 26 kanonneerboten naar
Oostende en kwamen wederom te hoogte van Knokke-Heist in gevecht met de Engelsen. De Bataven
sloegen, met ondersteuning van de kustartillerie, de Engelse aanvallen keer op keer af. Bij aankomst
in Oostende was er slechts één kanonneerboot op de kust gelopen en hadden de overige schepen
weinig schade opgelopen. De reden hiervoor was grotendeels dat de Engelsen te hoog schoten en
daardoor slechts schade aan konden richten aan het tuigwerk. Deze laatste overtocht was de kers op
de taart. Het bewijs was geleverd dat de Bataafse marinewel degelijk iets voorstelde.
Het vertrouwen is bovendien terug te zien in de verschillende reacties die gegeven zijn op de
overtochten naar Oostende. Op 14 maart, na de tweede overtocht, schreef Verhuell aan
Schimmelpenninck dat: ”onze trotschen vijanden zullen gevoelen dat wij niet van onze voorvaderen
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gedegenereerd zijn”.156 Op dezelfde dag gaf Henricus van Royen, van de Raad van Marine, een
lofrede uit gericht aan de equipages van de Vlissingse flottielje. Hij bekrachtigt de tekst door groot te
schrijven: ”leve de beide Republieken” en eindigt met “leve de Bataafsche Republiek!”.157 Napoleon
was na de tweede overtocht nog wat ingetogen, hij uitte slechts zijn felicitaties aan Verhuell en
benadrukte tevens dat hij het jammer vond dat er schepen via de binnenwateren waren gevaren.158
Na de derde overtocht, van 15 mei, was de lof van Napoleon echter vele malen groter. Hij schreef
aan Verhuell op 22 mei: ” gij hebt evenveel moed als kunde aan den dag gelegd; gij had nog niet het
vierde van het getal der kanonnen van den vijand; dit feit heeft hen (de Engelsen) verlegen gemaakt
en in verwarring gebracht, en doet den terugkeer der schoone dagen van de vereenigde vlaggen te
gemoet zien. Gij hebt mij herinnerd, dat gij het bloed zijt der Trompen en de Ruyters.”159 Tevens werd
er een toneelstuk geschreven over de Bataafse flottielje. Een zinsnede hieruit was: ”leve admiraal
Verhuell, leve onze dappere bondgenoten de Bataven!”160 De Bataafse marine had het vertrouwen
van Napoleon gewonnen.
In juni 1804 bereikte het aanzien van de Bataafse marine en voor Verhuell hun hoogtepunt.
Verhuell benadrukte de dapperheid van de Bataafse equipage. Hij vond dat er meerdere officieren
bevorderd dienden te worden. Enerzijds vond hij dat zij dit verdienden, anderzijds zou dit het
enthousiasme opwekken bij andere officieren. Waar de officieren voor het vertrek van de flottielje
minachtend deden over de flottieljevaartuigen wilden zij nu juist deelnemen aan de overtocht naar
Boulogne en de invasie van Engeland. De gevechten met de Engelsen werden als normaal gezien, de
equipages en officieren deinsden niet terug om de Engelsen aan te vallen: ”de vijandelijke kogels
stoven menigmalen tot over de duinen, doch men werd daaraan zóó gewoon, dat er nauwelijks acht
op werd geslagen.”161 Napoleon beloonde de inzet van Verhuell door hem op 2 juni te benoemen tot
lid van het Legioen van Eer. Het feit dat Verhuell de enige Nederlander was die het gouden
versierkruis van het Legioen van Eer kreeg, laat zien hoe hoog Napoleon hem in aanzien had.162
Bovendien benoemde Napoleon Verhuell op 26 juni tot de bevelhebber van de gehele rechterflank
van de invasiemacht naar Engeland.163 De Bataafse regering uitte haar waardering voor Verhuell door
hem op 11 juni te bevorderen tot vice-admiraal. Hij had immers de eer van de Bataafse marine terug
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Eerste deel van de tweede
divisie vertrekt op 15 mei
Het tweede deel op 23 juni
onder Waardenburg en van
Ginkel
1

Verhuell besluit terug te
keren door slechte wind maar
raakt slaags met de Engelsen
ter hoogte van Knokke-Heist,
15 mei 1804

Vlissingen

2

Tweede divisie ligt in
Oostende,
23 juni 1804

Knokke-Heist

Oostende
Brugge

Kaart 5c: overtocht van de tweede divisie van de Bataafse flottielje naar Oostende in mei- juni 1804
= de flottielje
= schepen die op de kust liepen
= aanval van de Engelsen op 15 mei/ 23 mei

1

= Franse artillerie
= Engelse blokkade
= deel van 2e divisie

Vlissingen

De eerste en tweede divisie
varen in augustus 1804 van
Oostende naar Duinkerken
Oostende

De derde divisie komt op 3
maart 1805 in Oostende aan
Brugge

Duinkerken
Calais
Ambleteuse
Boulogne sur mer

Kaart 6: de Belgische kust en vervolgroute naar Ambleteuse, 1804-1805
= de eerste en tweede divisie van de flottielje
= de derde divisie van de flottielje
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gewonnen.164 Zowel Verhuell, Napoleon als de Bataafse overheid achtte de Bataafse marine geschikt
om een invasie naar Engeland succesvol uit te voeren. Er bestond echter ook twijfel. Kapitein-ter-zee
Harco Siccama schreef in een brief aan Ambassadeur Falck op 22 oktober 1804: ”ik heb nimmer aan
dezelve (expeditie) geloofd, en ben nog van opinie dat het al te maal kool is. De Engelsen ondertussen
zijn er waarlijk bang voor en men doet hun schade genoeg, met ze in zoo een gedurige onrust te
houden. Jammer dat de kool ons zelven zo blixms duur te staan komt.”165 Hij erkende dat de marine
weldegelijk bekwaam was en aanzien had, alleen dat de kosten nog steeds een last voor de
Republiek vormden.

De negatieve kant van de Republiek

De successen van de marine werden overschaduwd door de falende Bataafse regering. De derde
divisie van de flottielje kon nog steeds niet uitvaren omdat er niet genoeg personeel beschikbaar
was. Al vanaf 28 maart, vlak na de overtocht van de eerste divisie, begon Napoleon brieven te sturen
naar zijn ondergeschikten om hen de opdracht te geven het derde deel zo snel mogelijk uit te laten
varen. Op 1 mei, 8 juni en 25 juni benadrukte Napoleon in brieven aan Verhuell dat de Bataafse
overheid nu echt haar best eens moest gaan doen. Sterker nog, de laatste keer dreigde Napoleon:
”de tijd komt eraan dat wij serieuze stappen tegen de Bataafse Republiek moeten ondernemen.”166
De succesvolle overtochten van de flottielje had Napoleon vertrouwen gegeven in de Bataven. Nu
bleek dat de Bataafse regering, net als met de eerste en tweede divisie, problemen had om de derde
divisie te equiperen, werd Napoleon weer op de feiten gedrukt. De Bataafse flottielje was nog niet
gereed om een invasie naar Engeland te ondernemen. Op 3 juli stuurde hij de opdracht naar zijn
ambassadeur in de Republiek, Sémonville, om wederom te proberen de Bataafse overheid te
overtuigen de matrozen aan te werven. Er waren er nog 700 nodig. Vijf dagen later kreeg Napoleon
de reactie: ”veel mannen wonen aan de zee, maar weinig kunnen goede matrozen genoemd
worden.”167 Er waren simpelweg niet genoeg matrozen beschikbaar, de flottielje eiste al veel
personeel. Dat de Republiek niet de financiële middelen had om het personeel te werven heeft
meegespeeld in het falen van de organisatie, maar er speelde meer.
Sémonville vermeldt dat de Bataafse overheid wel degelijk werk had gemaakt om de
matrozen aan te werven. Ten eerste plaatste de overheid op 9 maart, dus na de eerste overtocht, de
oproep binnen het leger om van negentien bataljons van de landmacht maximaal vijf man per

164

NL-HaNA, Verhuell, 2.21.004.04, inv.nr. 99.
Vreede, Geschiedenis der diplomatie van de Bataafsche Republiek deel II boek 2, 98.
166
Bonaparte, Correspondance générale tome quatrième, 748.
167
‘Ibidem’, 765.
165

66

compagnie op te laten roepen om vrijwillig dienst te nemen bij de flottielje.168 Dit leverde 200
matrozen op. Ten tweede waren er 200 matrozen uit Texel overgebracht. Ten derde hadden er 483
vrijwilligers vanuit de binnenvaart zich aangemeld om op de flottielje te dienen. Als laatste vermeldt
Sémonville dat er 435 mariniers naar Vlissingen gestuurd waren om tevens als matroos te dienen.169
Dit laat zien dat de Bataven zeker in staat waren om in korte tijd matrozen te regelen. Bovendien
wist de Bataafse Republiek in 1803 3639 matrozen te werven, in 1804 3734 en in 1805 zelfs 4019.170
Er waren dus genoeg matrozen in de Republiek. Deze werden echter niet ingezet op de flottielje.
Slechts enkelen werden op de flottieljeschepen gestationeerd. De rest ging aan boord van de grote
linieschepen.171 Op 22 augustus liet Talleyrand aan Sémonville weten dat hij het tekort van matrozen
wijdt aan het feit dat de Bataven niet bereid waren zich vrijwillig aan te melden. Er waren dus wel
genoeg matrozen maar deze wilden niet dienen aan boord van de schepen.172 Wat Talleyrand de
Bataven dus verwijt is niet dat ze geen moeite zouden doen om matrozen te werven, maar dat ze het
Bataafse volk niet wist te motiveren om te dienen als matroos op de flottielje. De Franse onvrede
kwam voort uit de laksheid van de Republiek. Het aanzien van de Bataafse marine werd onderuit
gehaald door het falen van de Bataafse overheid en de Raad van Marine, gelukkig leidden de
successen van Verhuell tot iets meer vertrouwen in de flottielje.

Ook Verhuell was, wederom, ontevreden over de Bataafse overheid en de raad. Op 26 november
1804 schreef hij aan Schimmelpenninck: ”ik geloof niet dat de Republiek zich immer in zulk een
veegen staat bevonden heeft… De streelende hoop … [om] het vervallen aanzien van ons vernederd
land te herstellen … blijft alleen bepaald in de grootmoedigheid van onzen machtigen bondgenoot …
welke ons in staat moet stellen om onze existentie te behouden.”173 Uit deze brief is af te leiden dat
Verhuell aan het eind van 1804 al geen vertrouwen meer had in de Republiek en dat de existentie
van de Republiek letterlijk afhing van de beslissingen van Napoleon. Op dit moment was dat nog
steeds de uitvoering van het traktaat van Boulogne en de invasie van Engeland. Napoleon had de
Bataven nog nodig. Dat de derde divisie uiteindelijk in maart 1805 in Oostende aankwam deed niets
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af aan het beeld van Napoleon. De marine had zich al bewezen tijdens de overtochten van de eerste
twee divisies. Dit kon de marine niet meer ontnomen worden. De Raad van Marine en de Bataafse
overheid daarentegen werden gedurende 1804 door zowel Napoleon als Verhuell al gewantrouwd.
Het organiseren van de derde divisie veranderde dit beeld niet meer. Zoals uit Verhuells brief naar
voren komt was het in november al te laat. Alleen het succesvol slagen van de invasie van Engeland
kon het land nog redden. De enige Bataven die daarvoor konden zorgen waren Verhuell en zijn
personeel van de flottielje. De Bataafse marine was dus verantwoordelijk voor de onafhankelijkheid
van de Republiek. ’De existentie van de Republiek hing aan dit geval’ om in Speeleveld‘s woorden te
spreken. Het jaar 1804 was bepalend voor de toekomst van de Bataafse Republiek. De overheid
raakte in diskrediet bij de Fransen, de marine kon het vertrouwen van Napoleon winnen en de
onafhankelijkheid bewaren.
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12: De invasie van Engeland komt steeds dichterbij
Hoe Napoleons plan kans van slagen had

In de lente van 1805 waren alle delen van de flottielje onderweg richting het verzamelpunt bij
Boulogne. De derde divisie was in maart in Oostende aangekomen, de andere twee divisies waren in
augustus 1804 al op bevel van Napoleon naar Duinkerken overgebracht.174 De haven van Duinkerken
werd geschikter geacht om de schepen in en uit te laten varen.175 Vanuit hier zouden de
flottieljeschepen verder varen richting Boulogne. Napoleon besloot om de laatste fase van het
invasieplan naar Engeland van start te laten gaan. Enerzijds moesten alle flottieljeschepen zich aan
de Franse kust verzamelen, de Bataven dus bij Boulogne, anderzijds werd er een plan in werking
gesteld de Britse zeemacht uit het Kanaal weg te lokken. De daadwerkelijke overvaart van het Kanaal
kwam dichterbij. In de zomer van 1805 werden alle plannen van Napoleon uitgevoerd om de invasie
mogelijk te maken. De flottielje heeft een aanzienlijke prestatie geleverd om de laatste reis van
Duinkerken naar Boulogne af te leggen. Het slagen van het invasieplan bepaalde het lot van de
Republiek. Als Engeland verslagen was kon de handel weer op gang komen en kon bovendien de
Bataafse Republiek veilig, onafhankelijk voortbestaan. Tenminste dat is hoe Napoleon zijn plan aan
de Bataven verkocht. Hij bleek een grotere vinger in de pap van de Bataven te hebben dan van
tevoren gedacht werd. De periode vanaf het moment dat invasieplan Engeland groen licht kreeg was
cruciaal voor de toekomst van de Bataafse Republiek.

Verschillende omstandigheden hadden ertoe geleid dat het plan om Engeland aan te vallen, besloten
in het Traktaat van Boulogne, nog niet uitgevoerd kon worden. Het feit dat de Bataafse flottielje nog
niet gereed was, was één van deze omstandigheden. Toen begin 1805 deze flottielje wel gereed was
en andere problemen ook overwonnen waren, gaf hij de orders aan alle deelnemende partijen zich
te verzamelen aan de Franse kust. De flottieljes, waaronder ook Spaanse en Franse vaartuigen,
zouden tezamen uit bijna tweeduizend schepen bestaan en ruim 150.000 soldaten naar Engeland
varen. De Bataafse flottielje maakte de rechtervleugel van de invasiemacht uit. Deze verzamelde zich
in Ambleteuse, een kustplaatsje ten noordwesten van Boulogne, en bestond uit ruim 350 schepen.176
De flottieljevaartuigen waren echter niet opgewassen tegen de Engelse oorlogsvloot die de kust van
Engeland beschermde. De schepen waren amper zeewaardig en werden door de Engelsen spottend

174

Kaart 6.
Ver Huell, Het leven en karakter van Carel Hendrik Graaf Ver Huell, 246.
176
Bonaparte, Correspondance générale tome quatrième 758-761. Er is geen zekerheid over het aantal
schepen. Elke dag raakten er schepen beschadigd maar kwamen er ook weer schepen bij. Het gaat hier dus om
een schatting.
175

69

Het eskader van Ganteaume
kan niet uitvaren door de
Engelse blokkade,
24 maart 1805
Het eskader onder Missiessy weet de
Engelse blokkade te omzeilen maar
wordt achtervolgd door een
Engels vlootdeel onder
Cochrane,
11 januari 1805

Brest
Rochefort
Toulon

Missiessy komt aan in West-Indië en
vaart direct terug naar Europa. Hij
maakt geen contact met de Engelse
vloot onder Cochrane,
28 maart 1805

Engels West-Indië

Villeneuve weet op 29
maart de blokkade
van Nelson te omzeilen.
Nelson schat de situatie
verkeerd in en vaart richting
het oosten. Op 8 mei krijgt hij
in Gibraltar te horen dat
Villeneuve komt aan in WestVilleneuve richting West-Indië
Indië op 14 mei en valt verschillende
is gevaren.
Engelse nederzettingen aan. Nelson
arriveert op 4 juni.

Kaart 7a: de Franse eskaders naar de West, begin 1805
= Frans eskader onder Pierre-Charles Villeneuve
= Frans eskader onder Edouard (comte de) Missiessy
= Engelse blokkadevloot onder Alexander Cochrane
= Engelse blokkadevloot onder Horatio Nelson

= Frans eskader onder
Honoré Ganteaume
= Engelse blokkade

De slag bij kaap
Finisterre heeft
geen winnaar.
Villeneuve vaart
Vigo binnen en
Calder trekt zich
terug naar de
Kaap Finisterre golf van Biskaje,
Vigo
24 juli 1805

Villeneuve komt aan ter hoogte van
Ferrol en wordt onderschept door de
Engelsen onder Robert Calder bij
kaap Finisterre,
23 juli 1805

Missiessy vaart op 28
maart 1805 terug naar
Frankrijk en komt daar
eind mei aan

Gibraltar

Villeneuve vertrekt richting Europa
op 11 juni. Nelson zet de
achtervolging in op 13 juni maar
raakt de Franse vloot kwijt

Kaart 7b: terugreis van de Franse eskaders, 1805

Nelson komt aan in
Gibraltar maar vaart door
en sluit zich aan bij de
blokkadevloot in het Kanaal,
19 juli 1805

= blokkadevloot onder Robert Calder
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notendoppen genoemd177 en hadden slechts licht geschut. Naast de flottieljes waren er dus ook
oorlogsschepen nodig om de kleine boten te beschermen. Het eskader te Texel moest hier deel van
gaan uitmaken. Napoleon had besloten om vanuit Frankrijk twee eskaders, onder Pierre Charles
Villeneuve (vanuit Toulon) en Edouard Missiessy (vanuit Rochefort), naar de Britse koloniën in de
West te sturen. Het doel van de eskaders was om de Britse vloot naar de koloniën te lokken waarna
ze snel terug zouden keren naar het Kanaal om de flottielje te ondersteunen.178 Door het zenden van
deze eskaders stond de operatie naar Engeland onder grote tijdsdruk. De Bataafse flottielje moest in
Ambleteuse zijn op het moment dat de Franse vloten uit de West terugkeerden.

Het laatste stuk voor de flottielje

Op 11 april 1805 kreeg Verhuell de opdracht van Napoleon om de volledige flottielje naar
Ambleteuse te brengen; ”het uur van glorie is dichtbij” zei hij daarbij, doelend op het vooruitzicht van
een succesvolle invasie.179 Napoleon had dus genoeg vertrouwen in de Bataven. Verhuell was echter
ziek gedurende de maand april. Hij had de opdracht gegeven aan de kapiteins Karel Philip Keller en
Arnold Buyskes om met een deel van de flottielje van Duinkerken naar Ambleteuse te varen. In de
nacht van 23 april vertrokken zij met 33 kanonneerboten en 19 transportschepen. In de ochtend
bleek dat de schepen ver van elkaar verspreid waren geraakt. Acht boten die voorop lagen werden
aangevallen door de Engelsen. Zes daarvan werden genomen en twee, onder kapitein van Rijn,
konden met grote schade de reis voortzetten. Keller had zes andere boten verzameld en probeerde
de voorop geraakte schepen te ondersteunen in hun gevecht met de Engelsen. Deze konden echter
niet meer gered worden door de andere boten. De reis ging niet zo voorspoedig als gehoopt, de
overgebleven schepen konden door het slechte weer niet verder. Van Rijn was de enige die in de
ochtend van 24 april de haven van Ambleteuse kon bereiken.
Door slechte wind en sterke stroming was de rest van de flottielje dat op 23 april zee koos,
inclusief Kellers zes boten, genoodzaakt voor anker te gaan om te voorkomen de zee in te drijven. De
schepen bevonden zich nu op open zee tussen de kapen Blanc-Nez en Gris-Nez, ten westen van
Calais. Vanaf de kust beschermde artillerie de flottielje tegen eventuele Engelse schepen. Pas in de
ochtend van 25 april kon de reis voortgezet worden. De schepen zeilden succesvol om de kaap GrisNez heen en kwamen zonder problemen aan in Ambleteuse. Van de transportschepen waren er vijf
genoodzaakt de haven van Calais binnen te varen, daarnaast waren er twee door de Engelsen
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Een flottieljedeel onder Carel Keller en Arnold Buyskes
vertrekt naar Ambleteuse,
23 april 1805
Duinkerken

Calais
Kaap Blanc-Nez
Van de zes vooropgeraakte schepen
kunnen slechts twee (onder kapitein
van Rhijn) aan de aanval van de
Engelsen ontkomen en Ambleteuse
Kaap Gris-Nez bereiken,
23 april 1805
Ambleteuse

Kaart 8a: overtocht van een flottieljedeel onder Carel Philip Keller en Arnold Buyskes, 23 april 1805
= de flottielje onder Keller en Buyskes
= Franse artillerie
= schepen die los raakten van de groep
= Engelse blokkade
= Engelse aanval
= de Engelsen trekken terug om uit schot van de Franse artillerie te blijven

De flottielje kan door het slechte weer
pas op 25 april doorvaren naar
Ambleteuse. Doordat de Engelsen ook
last ondervinden van het weer kan
deze de flottielje niet aanvallen

Kaap Blanc-Nez
Calais

Kaap Gris-Nez

Ambleteuse

Boulogne sur mer

Kaart 8b: de vervolgreis van de flottielje op 25 april
= de route van de flottielje
= losgeraakte transportschepen

= de flottielje op 23 april
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genomen nadat hun ankerketting gebroken was.180 Kortom, de flottielje verloor bij deze reis maar
liefst acht schepen. Dit was nog niet eerder gebeurd. Tijdens de overtocht naar Oostende had de
flottielje maar één schip verloren. Het is dan wellicht niet zo vreemd dat Napoleon woest reageerde
in een brief aan Verhuell op 2 mei. Hij vond dat de Bataven te weinig moeite hadden gedaan om de
schepen te redden. In de eindfase van het invasieplan kon Napoleon elk schip gebruiken. Bovendien,
hadden de schepen Frans krijgsvolk aan boord. Elk verloren schip betekende het verlies van Franse
soldaten.181 Napoleon was zeer gespannen over de laatste overtocht zolang nog niet alle schepen
veilig in de haven van Ambleteuse lagen. Voor die tijd was de toekomst van de invasie verre van
zeker.
In gedachte verweet Napoleon Verhuell wellicht dat hij niet zelf aan het hoofd stond van de
schepen, ondanks zijn ziekbed. Op 30 april stuurde Napoleon de orders aan Verhuell om de laatste
schepen vanuit Duinkerken zo snel mogelijk over te brengen naar Ambleteuse. De uiterste datum om
hier te arriveren stelde hij op 9 juni. De eerste overtocht had grote gevolgen gehad voor de tweede.
Dat de flottielje eind april de haven verliet had de Engelsen argwanend gemaakt. De Engelsen wisten
dat de rest snel zou volgen en verscherpten het toezicht op de Franse kust. Het verlies van de acht
schepen leidde er bij de Bataven toe dat zowel Verhuell als de schepelingen aan boord van de
flottielje uit waren op wraak. Het motiveerde hen alles op alles te zetten de rest van de flottielje
veilig over te varen. Zij zouden de Engelsen niet uit de weg gaan.182 Gedurende de maand mei en juni
liet Verhuell een aanzienlijk deel van de flottielje naar de rede van Duinkerken varen om de reis voort
te zetten. Door langdurige tegenwind en slecht weer kon de flottielje pas op de avond van 17 juli
vertrekken. Verhuell vetrok met ruim 40183 schoeners en vier Franse pramen van de rede van
Duinkerken en liet nog een klein deel achter dat niet gereed was te vertrekken. Hij had de opdracht
gegeven aan kapitein Buyskes om hem zo snel mogelijk met een deel van de kanonneerboten en
transportschepen te volgen.184 Deze waren namelijk nog in de haven van Duinkerken. Ten hoogte van
Grevelingen, ten westen van Duinkerken, stuitte de flottielje op de Engelsen. Tot aan de volgende
ochtend werden de Bataven aangevallen. Verhuell was inmiddels in Calais aangekomen en had
besloten voor anker te gaan op de rede in plaats van de reis voort te zetten. Hier had hij twee
redenen voor. Ten eerste konden de schepen die achteraan voeren de rest inhalen zodat Verhuell
over een sterker front beschikte. Ten tweede lokte hij daarmee de Engelsen naar Calais om de
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Afbeelding 3 a en b:
De Bataafse flottielje maakte
onderdeel uit van de rechterflank
van de invasiemacht naar Engeland,
waar Verhuell de leiding over had.
Naast de Bataafse schepen voeren er
ook verschillende Franse schepen
mee waaronder pramen (a) en
‘peniches’ (b). Een praam was groter
en zwaarder bewapend dan de
Bataafse schoeners en voer
regelmatig als ondersteunend
vaartuig mee. Ook tijdens de slag bij
kaap Gris-Nez op 18 juli 1805
vochten deze schepen mee. De
‘peniches’ waren lichte sloepen die
geroeid werden door soldaten en
kleine zeilen hadden. Deze schepen
waren niet bewapend en werden
gebruikt om de eerste soldaten aan
land te zetten in Engeland.

a

b
(Bron afbeeldingen: privécollectie, tekenaars onbekend)
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achtergebleven schepen in Duinkerken vrije vaart te geven.185 Te rede liggende bleek dat elf
schoeners en een praam niet meer in staat waren om de reis naar Ambleteuse voort te zetten. Deze
schepen waren gedwongen de haven van Calais in te varen. De overige schepen vertrokken in de
middag van 18 juli richting Ambleteuse.
De Franse eskaders uit de West konden elk moment terug keren. Op het moment dat deze in
het Kanaal voeren moest de flottielje in Ambleteuse zijn om de overtocht naar Engeland te maken.
De flottielje verkeerde dus onder een tijdsdruk. Daarnaast leidde de argwaan van de Engelsen ertoe
dat de weerstand die de Bataven zouden ondervinden op zee tussen Calais en Ambleteuse groter.
Verhuell moest zo snel mogelijk de reis voortzetten om te voorkomen dat de Engelsen nog meer
versterkingen lieten komen. Bovendien was het minder zwaar bewapende deel onder Buyskes al
onderweg naar Ambleteuse. Verhuell had geen keuze. Tussen Calais en Ambleteuse ligt de kaap GrisNez, een pijlvormig schiereiland dat tevens het stukje Frankrijk is dat het dichtst bij Engeland ligt. De
geografische eigenschappen van deze kaap brachten twee problemen met zich mee. Ten eerste was
de rotsachtige kust niet geschikt om met artillerie steun te geven aan de schepen. Er konden niet
overal kanonnen gestationeerd worden en de kaap was op sommige plekken te hoog. De kanonnen
konden de Engelse schepen moeilijk beschieten.186 Ten tweede positioneerden de Engelsen zich in
een halve cirkel om de kaap. In deze positie konden zij kruisvuur geven op ieder schip dat de kaap
durfde te passeren.187 Verhuell moest wel om de kaap heen. De omzeiling van Gris-Nez staat vandaag
de dag nog bekend als Verhuells grootste overwinning. Met zijn schoeners ging hij het gevecht met
de Engelsen aan. Hoewel er veel schade aan de schepen werd aangebracht, konden ze toch allemaal
Ambleteuse veilig bereiken. De Engelsen hadden slechts veel schade aangericht aan het tuigwerk en
de zeilen. Hoe dichter de Engelse schepen bij de Bataven kwamen, hoe minder schade er aan de boot
en het personeel gemaakt kon worden. Tijdens eerdere overtochten was al gebleken dat de Engelsen
te hoog schoten.188 De Britten echter hadden grote schade en verliezen geleden en waren
genoodzaakt zich terug te trekken naar Engelse havens. Hierna konden de achtergebleven
kanonneerboten en transportschepen zonder problemen de kaap omvaren.189 Verhuell had geen
keuze om Calais te verlaten en de Engelsen die een voordeligere positie hadden voor kaap Gris-Nez
te trotseren. Toch had hij de overtocht toch tot een succes gemaakt zonder grote verliezen te leiden.
Het succesvol omzeilen van kaap Gris-Nez had Verhuell wederom veel lof opgeleverd. De
flottielje wist met een minderheid van 180 kanons de 900 van de Britten te trotseren zonder een
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In Calais blijft de flottielje op de rede
liggen en een aantal schepen kan niet
verder varen. Het flottieljedeel onder
Buyskes komt dichterbij

Duinkerken
Grevelingen
Verhuell vertrekt vanuit Duinkerken en
stuit ter hoogte van Grevelingen op de
Engelsen die hem tot aan Calais volgen,
17 juli 1805

Calais

Ambleteuse

Kaart 9a: overtocht van de flottielje onder Carel Hendrik Verhuell en Arnold Buyskes, 17 juli 1805
= flottielje onder Carel Hendrik Verhuell
= Engelse blokkade
= flottielje onder Arnold Buyskes
= Franse artillerie
= Engelse aanvalsbeweging

De Bataven belanden in een
kruisvuur van de Engelsen maar
weten de aanval toch af te slaan.
De Engelsen moeten terugtrekken
door de geleden schade,
middag 18 juli

Calais

Kaap Gris-Nez

Verhuell komt aan in Ambleteuse.
Door het gevecht van de Engelsen
heeft Buyskes de groep in kunnen
halen,
De avond van 18 juli 1805

Verhuell vertrekt vanuit
Calais naar Ambleteuse.
Buyskes volgt op een paar
uur afstand,
De ochtend van 18 juli 1805

Ambleteuse

Boulogne sur mer

Kaart 9b: vervolgreis van de flottielje op 18 juli 1805
= kruisvuur
= de Engelsen trekken zich terug naar Engeland
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schip te verliezen.190 In een brief aan Schimmelpenninck liet Verhuell weten dat de officieren en
equipage van de flottielje een dapperheid hadden getoond die “de vorigen eeuwen evenaart”.191 De
officieren en scheepsvolk die eerst geen vertrouwen hadden in de flottielje hadden nu met alle eer
gevochten hadden. Ook in de Republiek werd het bericht van de succesvolle overtocht met vol
enthousiasme ontvangen. “’s lands vlag had haar eer weder terug gekregen.”192 Ook de Bataafse
overheid uitte haar lof: ”dat het Bataafsch gouvernement met het grootste genoegen het verslag
heeft ontvangen in zijne bovengemelde missive vervat (de overtocht naar Ambleteuse), dat hetzelfde
daardoor, terug gevoerd tot die tijdperken der geschiedenissen van het vaderland die den
Bataafschen moed zoo roemruchtig kenschetsen dan ook juist daarin met levendige aandoening het
blijk gevonden heeft, dat die aloude moed in geenen deele verdoofd is, maar slechts op de
gelegenheid gretig staart, om zich opnieuw te toonen.”193 Er werd teruggegrepen naar de roemrijke
tijden van de Republiek der verenigde provinciën, net zoals in de periode 1795-1800. Nu had de
marine echter wel haar aanzien gekregen die in het verleden van de Bataafse Republiek gewild was.
De flottielje had de Engelsen immers zware schade toegebracht en bovendien had de flottielje zich in
Ambleteuse weten te verenigen. In de twaalf dagen na Gris-Nez werden alle flottieljeschepen in
Ambleteuse bij elkaar gebracht.194 Verhuell had er dus voor gezorgd dat het Bataafse aandeel voor
een invasie van Engeland klaar lag en bovendien had hij de Engelsen laten zien dat de overtocht naar
Engeland kon lukken. De flottielje had meerdere malen schade toegediend aan Engelse schepen en
wist meerdere malen de Engelsen te omzeilen. Verhuell had wederom succes behaald met de
flottielje. De Engelsen waren niet in staat een paar ‘notendoppen’ tegen te houden.

Het aanzien van de Republiek en de succesvolle marine

Ook Napoleon en de Fransen waren uiteraard zeer tevreden over het optreden van de Bataven. De
Bataafse marine had er immers voor gezorgd dat de invasie van Engeland mogelijk werd. Het succes
van de flottielje werd echter overschaduwd door de manier hoe Napoleon omging met de Bataafse
overheid. Verhuell liet op 7 juli, dus al voor Gris-Nez, in een brief aan Schimmelpenninck weten over:
”Mijne ongerustheid over ons toekomstig lot.”195 Mede ten gevolge van het falen van de Bataafse
overheid in de organisatie van de flottielje had Napoleon al in 1804 plannen om de inmenging en
bemoeienis met de Bataafse Republiek te vergroten. Op 27 april liet Napoleon minister Talleyrand
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onderzoek doen naar de Engelsgezindheid in de Republiek en tevens naar een mogelijkheid een
nieuwe grondwet in te voeren.196 Die grondwet werd op 29 april 1805 ingevoerd. De Bataafse
Republiek kreeg dus een grondwet die door Frankrijk opgelegd werd. Dit was slechts de eerste stap
van de Napoleons inmenging. Daarnaast liet Napoleon twee vertrouwelingen op twee zeer
belangrijke functies zetten. Schimmelpenninck werd, onder druk van Napoleon, benoemd tot de
nieuwe raadpensionaris van de Republiek.197 De Raad van Marine werd opgeheven en vervangen
door één persoon, de secretaris van staat voor marine. In deze functie zette Napoleon Verhuell neer.
Deze diende echter eerst de flottielje aan te voeren en kon na een succesvolle invasie van Engeland
zijn functie vervullen. In de tussentijd kreeg het voormalig raadslid van marine Henricus van Royen
deze taak.198 De organen die te allen tijde een belangrijke rol speelden in de organisatie van de
flottielje, de Bataafse overheid en het marineorgaan, kregen nu als leider twee personen die loyaal
waren aan Napoleon. De conclusie die hier uit getrokken kan worden is dat Napoleon langzamerhand
zijn macht in de Republiek wilde vergroten.
Verhuell had op het moment dat hij de flottielje om Gris-Nez leidde al een vermoeden wat er
met de Republiek zou gebeuren, ongeacht of de invasie van Engeland wel of niet zou slagen. In de
brief van 7 juli aan Schimmelpenninck zette hij uiteen waarom hij ongerust was. Ten eerste zou
Napoleon bij de stichting van het koninkrijk Italië in maart 1805 beloofd hebben dat er geen staten
bij het Franse keizerrijk gevoegd zouden worden. In juni werden echter de Ligurische Republiek,
Genua en nog enkele Italiaanse staten aan het keizerrijk toegevoegd. Waarom zou Verhuell dan
moeten geloven dat de Bataafse Republiek een onafhankelijk bestaan mocht leiden? Ten tweede
meent Verhuell uit zijn laatste bezoek aan Parijs opgemaakt te hebben: ”zoo het voornemen van
onzen machtigen bondgenoot is, om over het lot van ons Vaderland anders te beschikken, dan
hetzelve afgescheiden van Frankrijk een onafhankelijken staat te zijn… en wij zullen met al onze
vermogens niet in staat wezen zulks te verhinderen.”199 Ten derde wijst Verhuell Schimmelpenninck
erop dat zijn functie als raadpensionaris dankt aan Napoleon. Verhuell ziet geen reden waarom
Napoleon hem deze functie ook weer af zou nemen. Ten vierde had Napoleon ambitieuze plannen
waar de Republiek niet aan mee kon werken door geldnood. Napoleon wilde niet alleen Engeland
aanvallen, maar ook de oorlog beginnen tegen de derde coalitie. In april had Rusland zich bij de
coalitie gevoegd en in juni volgde Oostenrijk naar aanleiding van de annexatie van Genua. Als laatste
noemt Verhuell dat de Bataafse overheid sinds de bouw van de flottielje in een laag aanzien had
gestaan bij Frankrijk. Hij zegt: ”Te lang… hebben onder de vorige zwakke regeringen de Franse,
zoowel civiele als militaire autoriteiten, zich veroorloofd om zich in zaken te immisceren, welke alleen
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door het gouvernement hadden dienen behandeld te worden. Uit deze voor onzen inwendigen staat
zoo nadeelige handelingen is voortgevloeid, dat deze autoriteiten, op verschillende wijzen, verkeerde
noties ontvangen hebben over den staat onzen zaken.”200 Verhuell doelt hier op het falen van de
overheid in de organisatie van de flottielje. Dat had Napoleon wantrouwend gemaakt en hem anders
doen denken over de toekomst van de Republiek. Gedurende de jaren 1803-1805 kreeg Napoleon
andere ideeën over hoe de Bataafse Republiek verder kon bestaan. Ondanks dat Verhuell een
vertrouwenspersoon was van Napoleon kon hij hem niet op andere gedachten brengen.

Het einde van het invasieplan

Het was niet ondenkbaar dat de vermoedens van Verhuell klopten. De toekomst van de Republiek
hing nog steeds voor een groot deel af van de invasie van Engeland en de beslissingen van Napoleon.
Het slagen of falen van de invasie kon verschillende gevolgen hebben voor de Republiek. Wellicht
veranderde Napoleon zijn plannen weer als Engeland verslagen was. De onafhankelijkheid van de
Republiek hing af van dit plan. Eind juli 1805 was de gehele flottielje in Ambleteuse. Het enige waar
Napoleon nog op moest wachten was de terugkeer van de twee eskaders uit de West; het wachten
was met name op Villeneuves eskader. Op 10 augustus liet Verhuell aan Schimmelpenninck weten
dat de voorbereidingen voor de invasie in volle gang waren. Er was geen twijfel bij Napoleon dat
Villeneuve niet op zou komen dagen.201 Een dag later liet Napoleon aan Schimmelpenninck weten dat
deze mogelijk in Ferrol, Noord Spanje, was.202 De onzekerheid van de locatie van Villeneuve maakte
Napoleon zenuwachtig. Op 20 augustus had Napoleon contact met zijn minister van marine Denis
Decrès. Villeneuve had op 22 juli strijd geleverd met de Engelsen bij kaap Finisterre en was vanuit
daar naar Vigo (ten zuiden van Ferrol) gevlucht om reparaties te verrichten.203 Half augustus lag
Villeneuve in de haven van Ferrol en verliet deze om op naar Brest af te reizen, vanwaar hij de
flottielje zou ondersteunen. Op zee gekomen stuitte hij echter op een eskader onbekende schepen.
Hij meende zelf dat het de voorhoede was van een Engelse vloot, naar aanleiding van inlichtingen die
hij eerder verkregen had. Achteraf gezien had het ook een Franse vloot onder Zacherie Allemand
kunnen zijn die vanuit Rochefort naar hem op zoek was gegaan.204 Villeneuve week uit naar het
zuiden en voer naar de Zuidspaanse haven Cadiz, ten westen van Gibraltar. Pas op 4 september wist
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Kaart 10a: Frans Invasieplan,
Juli 1805
= Bataafse
ondersteuningsvloot vanuit
Londen
Texel onder Albert Kikkert
= Bataafse flottielje
Boulogne
onder Carel Hendrik Verhuell
De Bataafse vloot van Texel zou de
= Franse
Engelse blokkade vanuit het noorden ondersteuningsvloten onder
Brest aanvallen. Dit moest de flottieljes
Honoré Ganteaume (Brest),
ruimte geven om over te varen
Zacharie Allemand (Rochefort),
en Pierre-Charles Villeneuve
Rochefort
(Ferrol)
De Franse ondersteuningsvloten
= Franse flottielje
Texel

Ferrol

zouden de Engelse blokkade vanuit
het zuiden aanvallen om de flottieljes
vrije doorgang naar Engeland te
geven

Allemand had de
opdracht gekregen
om naar Villeneuve
op zoek te gaan als
Ganteaume niet
kwam opdagen,
18 juli 1805

Allemand weet de
Britse blokkade te
passeren naar het
noorden.
Ganteaume blijft in
de haven van Brest,
16 juli 1805
Villeneuve gaat op zoek naar Allemand
Rochefort
maar stuit op de Engelsen en
vlucht naar het zuiden,
10 augustus 1805
Villeneuve vertrekt naar Ferrol na gehoord
te hebben dat Allemand onderweg is,
9 augustus 1805
Allemand komt aan in Vigo na Villeneuve
Ferrol niet gevonden te hebben,
16 augustus 1805
Vigo

= Engelse blokkade

Kaart 10b: de realiteit, juli 1805
= eskader onder
Villeneuve vanuit West-Indië
= eskader onder
Allemand vanuit Rochefort
= Engelse verkenners
= terugtrekkend
vlootdeel onder Robert Calder
= Engelse blokkade
= eskader onder
Ganteaume in Brest

Villeneuve raakt in gevecht met Robert
Calder bij kaap Finisterre en vaart daarna
naar Vigo,
22 juli 1805

Villeneuve komt aan in Cadiz. De
Engelse schepen waar hij voor vluchtte
bleken slechts verkenners,
20 augustus 1805
Cadiz
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Napoleon dat Villeneuve uitgeweken was. Zonder zijn vloot was de invasie niet mogelijk.205 Op 17
september stuurde Gerard Brantsen, de opvolger van Schimmelpenninck als ambassadeur in Parijs,
een bericht aan de Bataafse minister van Buitenlandse Zaken Van der Goes. Generaal Marmont
moest het eskader van Texel laten ontschepen en de soldaten naar de Rijn laten marcheren. Het
eskader van Texel zou niet ingezet worden voor een invasie van Engeland. De invasie was te riskant
zonder ondersteuningsvloot. Napoleon besloot de gehele operatie af te blazen. De flottielje lag
zonder doel in Ambleteuse. De toekomst van de Republiek was onzekerder dan ooit.
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13: Nieuwe plannen voor de Republiek
Een onzekere toekomst

Zowel Napoleon als Verhuell was ervan overtuigd dat de invasie van Engeland uitgevoerd kon
worden. De hoop dat deze door zou gaan vervloog toen Villeneuve in Cadiz bleek te zijn. Verhuell had
het bevel over de flottielje overgegeven aan zijn oudste officier Petrus Gerbrands en begon zelf in de
functie van secretaris van marine. Gerbrands kreeg de opdracht de flottielje naar Boulogne te
brengen om daar te wachten op een mogelijkheid de invasie alsnog uit te voeren. Nadat Villeneuves
vloot uiteindelijk op 21 oktober bij Trafalgar verslagen werd, was de invasiemogelijkheid
uitgesloten.206 Napoleon richtte zijn aandacht volledig op de oorlog met de derde coalitie die, zoals
uit de brief van Verhuell van 7 juli naar voren komt, sinds juni zich tegen hem gekeerd had. Deze
oorlog eindigde na de slag bij Austerlitz op 2 december 1805. De daarop volgende vrede van
Presburg betekende het einde van de derde coalitie. Frankrijk bleef echter nog wel in oorlog met
Engeland. De invasie van Engeland was niet meer mogelijk doordat Villeneuves ondersteuningsvloot
verslagen was. Napoleon bedacht een nieuw plan om Engeland te kunnen verslaan. In een brief liet
hij eind januari 1806 weten wat het doel van zijn nieuwe plan was. De Vreede verwoordt het als volgt
en beschrijft wat de gevolgen waren voor de Bataafse Republiek: ”de noodzakelijkheid werd betoogd,
om de onderscheidende staten met het Fransche Keizerrijk verbonden … duurzaam en tegen alle
vijandelijke aanranding naauwer te vereenigen. Die band moest erfelijk worden onderhouden en
ongekrenkt voortduren.”207 De Republiek had een raadpensionaris als staatshoofd, een niet erfelijke
functie. De enige conclusie die getrokken kon worden was dat de Bataafse Republiek wederom een
nieuw staatsbestel zou krijgen onder druk van Napoleon. Daarnaast had Brantsen aan Van der Goes
verklaard dat Frankrijk uit was op een algemene vrede. Hij zei: ”… zonder algemeenen vrede zijn en
blijven wij verloren, maar met dien vrede, en een grote reforme in het interieure (nieuw staatsbestel),
kunnen wij nog gelukkig worden.”208 De Bataafse regering moest veranderen, alleen de manier
waarop was nog niet duidelijk.

Een algemene vrede zou ook een vrede met Engeland betekenen. Op 6 februari liet Talleyrand in een
brief aan Schimmelpenninck weten wat de plannen van Napoleon voor de Bataafse Republiek waren.
Zo laat hij weten dat: ”het oogenblik is daar … om Hollands regeringsstelsel zoowel inwendig als naar
buiten te voltooien, ten einde voor altijd zijne onafhankelijkheid en tevens zijne innige verbindtenis
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met Frankrijk te verzekeren”.209 Talleyrand lijkt te zeggen dat de Republiek onafhankelijk kan blijven,
maar stelt wel enkele voorwaarden die deze onafhankelijkheid teniet konden doen. Ten eerste dat:
”zoolang de aanhangers van het huis van Oranje eenige hoop behouden om dit met het
stadhouderschap te herstellen, staat de onafhankelijkheid van Holland op losse schroeven.”210 In een
tijd van vrede werd de kans dat de Oranjes een machtsgreep in de Republiek pleegde als nihil
beschouwd. Tot die tijd was de Republieks onafhankelijkheid onzeker. Ten tweede stelt Talleyrand:
”Hollands onafhankelijkheid is openlijk erkend en door tractaten gewaarborgd” maar: ”tot hiertoe
was de staatsinrichting aan Holland geschonken slechts voor de tegenwoordige behoeften berekend…
maar thans behooren de instellingen in Holland voor eene lange toekomst te dienen, en daarom kan
men zich niet meer met een tijdelijke regering (Republiekeins systeem) vergenoegen….”211 De
onafhankelijkheid van de Republiek was slechts geschonken door het Traktaat van Boulogne, de
‘tegenwoordige behoeften’. Nu de invasie van Engeland uitgesloten was, waren de behoeftes van
Frankrijk dus ook anders. Een republiek werd niet geschikt geacht om in de nieuwe behoefte van
vrede te voldoen. Talleyrand legt uit dat het te gevaarlijk is dat de opvolger van Schimmelpenninck
minder Fransgezind, of zelfs Engelsgezind zou kunnen zijn. Of dit een realistisch beeld is, is niet
duidelijk maar Napoleons wil was wet. Hij wilde een langdurige vrede met Engeland bewerkstelligen
en dat zou dus gebeuren op zijn voorwaarden. De mogelijkheid op een Engelsgezinde
raadpensionaris kon leiden tot frictie tussen de Republiek en Frankrijk. Het staatsbestel van de
Republiek moest volgens Napoleon eerst veranderen voordat de vrede gesloten kon worden en de
Bataven hun onafhankelijkheid en welvaart konden waarborgen.212 Verhuell werd door de Bataafse
overheid gestuurd om dit met Napoleon te bespreken. De toekomst van de Republiek lag in zijn
handen.

De toekomst was bepaald

Op 1 maart 1806 had Verhuell een ontmoeting met Talleyrand. De boodschap die Verhuell mee had
gekregen vanuit de Republiek was dat de Bataven niet gediend waren van een buitenlandse heerser.
Schimmelpenninck had alle vertrouwen in Verhuell om dit te voorkomen. Bovendien wees hij
Verhuell in een brief op het succes die hij met de flottielje behaald had: ”ik wil uwe zedigheid niet
kwetsen door aan te halen de roemrijke togten, welke onder uw geleide door onze braave zeelieden,
ter bevordering der gemeene zaak, gedaan hebben.”213Schimmelpenninck probeerde hier te
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benadrukken hoe de flottielje aanzien bij de Republiek en Frankrijk heeft gekregen en hoopte dat
Verhuell dit zou gebruiken om Napoleon over te halen een Bataafse leider aan het hoofd van de
Republiek te houden. Op 14 maart had Verhuell zijn eerste gesprek met Napoleon over de toekomst
van de Bataafse staatsinstellingen. Verhuell schoof Schimmelpenninck naar voren als nieuwe leider,
Napoleon had echter al een keuze gemaakt. Het werd of een Franse generaal of een familielid van
Napoleon.214 Een dag later schreef Brantsen aan Van der Goes: ”ons lot is beslist.”215 Het aanbod van
Verhuell werd afgewezen, de Republiek zou hoe dan ook ophouden met bestaan. De alternatieven
die Napoleon bood waren óf toetreden tot het Franse keizerrijk óf een ‘Franse prins’ aan het hoofd
van de Republiek.216 Toetreden tot Frankrijk werd door de Bataven niet gezien als mogelijkheid, het
zou wellicht meer nadelen met zich meebrengen dat voordelen. De keuze kwam uiteindelijk te liggen
op het accepteren van een Franse, erfelijke, vorst. Op 5 juni 1806 werd Lodewijk Napoleon, de
jongere broer van de keizer, door de Bataven gekozen als nieuwe leider van de Bataven, zij het dat hij
door Napoleon naar voren geschoven was als enige kandidaat. Hij was nu koning van het nieuwe
Koninkrijk Holland.217 De Bataafse Republiek hield op te bestaan en verloor tevens haar
soevereiniteit. Napoleon zwaaide nu via zijn broer de scepter in de Republiek. Napoleons wens was
waarheid geworden. Zijn nieuwe vredesplan kon tot uitvoering gebracht worden.
De tweede helft van 1805 was een zeer spannende periode voor zowel Napoleon als de
Bataven. Voor Napoleon was het afwachten of zijn plan om Engeland aan te vallen door kon gaan,
voor de Bataven of zij voort konden bestaan als soevereine staat. De Bataafse marine had wederom
laten zien wat ze waard was. Napoleon had niet het vertrouwen verloren in de flottielje. Het lag
immers niet aan de Bataven dat de invasie niet door kon gaan. Hij had het vertrouwen in de Bataafse
overheid echter al lang verloren, zoals uit de verschillende eerder aangehaalde brieven naar voren
komt. Het lakse bestuur van de Bataafse regering in de organisatie van de flottielje tussen 1802 en
1805 heeft er mede toe geleid dat Napoleon andere plannen had met de Republiek. De toekomst van
de Republiek hing af van de besluiten die Napoleon nam. Verhuell had al in juli 1805 aan zien komen
dat Napoleon een andere toekomst voor de Bataafse Republiek voor ogen had gezien de
internationale ontwikkelingen. In 1806 werd deze toekomst bepaald. Napoleons plan om vrede te
sluiten met Engeland, overigens ingaand tegen artikel vijf van het Traktaat van Boulogne, bepaalde
het lot van de Republiek. Zij kon niet voortbestaan zonder een erfelijk staatshoofd, althans in
Napoleons ogen. Het succes van de flottielje had geen betekenis meer. Napoleon had zijn mening en
ideeën al klaar. Het ontstaan van het Koninkrijk Holland en de ondergang van de Bataafse Republiek
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was slechts een schakel in het plan van Napoleon. De Bataafse marine had niets aan zijn beslissing
kunnen veranderen.
Er waren drie personen belangrijk geweest voor de omwenteling in 1806: Napoleon,
Schimmelpenninck (Bataafse overheid) en Verhuell. Napoleon had het laatste woord. Zijn
machtspositie heeft direct geleid tot de ondergang van de Republiek. Schimmelpenninck had als
Bataafse ambassadeur in Parijs het vertrouwen gewonnen van Napoleon en was later bovendien als
leider van de Bataafse overheid verantwoordelijk voor de uitvoering van Napoleons eisen. Verhuell
heeft te allen tijde een belangrijke, maar moeilijke, positie ingenomen. Hij was zowel
vertrouwenspersoon van Napoleon als van de Bataafse regering en zat dus middenin de problemen
van beiden. In de tijd van de flottielje was hij degene die het Traktaat van Boulogne tot een succesvol
einde moest brengen en tevens de Bataven in een goed daglicht bij Napoleon moest zien te zetten. In
1806 was hij degene die het vredesplan van Napoleon invulling moest geven en tevens
onderhandelde hij over de onafhankelijkheid van de Bataafse Republiek. De eerste keer wonnen de
Bataven met de succesvolle flottielje, de tweede keer won Napoleon. De Bataafse Republiek was niet
meer.

85

Conclusie

De vrede van Amiens had op de lange termijn niet opgeleverd wat de Bataven gehoopt hadden. Niet
alleen begon de oorlog met Engeland weer na een jaar, ook was de Bataafse Republiek meer
afhankelijk van haar machtige bondgenoot Frankrijk. Een Bataafse afvaardiging moest onder dwang
een samenwerkingsverbond tekenen met Frankrijk, het traktaat van Boulogne. Niet alleen
ondermijnde dit de soevereiniteit en onafhankelijkheid van de Republiek, ook legde het grote lasten
op haar economie en vooral haar marine. Al vanaf het begin was er onenigheid tussen Napoleon en
de Bataafse overheid, zoals te lezen is in de verschillende brieven aangehaald in dit onderzoek. Het
was te allen tijde de onwillende Bataafse overheid tegenover de ambitieuze Napoleon, die zijn plan:
de invasie van Engeland wilde uitvoeren. Verhuell heeft als Bataafse afgezant een belangrijke rol
gespeeld in het organisatieproces betreffende het traktaat. Hij moest de Republiek overtuigen kracht
bij te zetten om Napoleons plan te laten slagen en tevens moest hij de Republiek in een goed daglicht
zien te zetten bij Napoleon. Het falen van de invasie of een breuk met het traktaat stond gelijk aan
Franse annexatie, althans zo werd dat gezien. In de praktijk bleken de bedreigingen van Napoleon
minder waar. Hij heeft alle reden gehad in te grijpen in de Republiek door het falende optreden
betreffende de Vlissingse flottielje. Hij vond het echter belangrijker dat de invasie uitgevoerd kon
worden dan dat de Bataafse politiek, in zijn ogen, niet deugde. Bovendien boekte de Bataafse marine
wel successen. Napoleon had de marine nodig om Engeland aan te kunnen vallen. De Bataafse
flottielje maakte dit mogelijk. Doordat Villeneuve uiteindelijk niet op kwam dagen moest Napoleon
de invasie letterlijk laten varen. In zijn nieuwe plan om vrede te sluiten met Engeland paste de
Bataafse Republiek niet meer. De manier waarop de Bataafse overheid steken had laten vallen had
ertoe geleid dat de Republiek volgens Napoleon niet meer voort kon bestaan als republiek. De enige
oplossing was een monarchaal systeem onder streng toezicht van Napoleon zelf. Het was dus
Napoleon die de Bataven hun onafhankelijkheid ontnam, de marine kon hier niets meer aan doen.
Het belang van de Bataafse marine voor de onafhankelijkheid van de Bataafse Republiek was
echter groter dan in eerste instantie lijkt. Dat de invasie van Engeland niet door ging kwam niet door
de Bataven. Sterker nog, doordat de Bataafse flottielje op tijd in Ambleteuse aankwam, kreeg
Napoleon juist hoop op een succesvol einde van de oorlog met Engeland. Napoleon zag echter geen
mogelijkheid de invasie succesvol te laten verlopen, onder andere door de dreiging van Oostenrijk en
Rusland in het Oosten. Zijn voorkeur ging eind 1805 uit naar een veldtocht naar Oostenrijk. Deze
eindigde na de overwinningen bij Ulm en Austerlitz. Ondanks het wantrouwen van Napoleon tegen
de Bataafse overheid had hij geen annexatie doorgezet zoals meerdere malen gedreigd was. De
marine, vooral in de persoon van Verhuell, won zijn vertrouwen. De flottielje rechtvaardigde het
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Bataafse beleid. Als de flottielje niet op tijd gereed zou zijn en zich niet had bewezen op zee, dan had
Napoleon zijn invasieplan al eerder af moetenblazen of een ander plan moeten bedenken. Zonder de
Bataafse flottielje zou er een belangrijke schakel in de invasievloot ontbreken. De flottielje voldeed
aan de ideeën van Napoleon zoals in het traktaat van Boulogne beschreven stond. Tot aan 1805
heeft de Bataafse marine ervoor gezorgd dat de Republiek haar onafhankelijkheid mocht behouden.
Dit argument kan kracht bijgezet worden door te beredeneren dat op het moment dat Napoleon een
nieuw plan bedacht, het vredesplan, de onafhankelijkheid van de Republiek direct opgeheven werd.
Er is een direct verband tussen de onafhankelijkheid van de Republiek en de plannen van Napoleon
en de relatie met Frankrijk. Tussen 1803 en 1806 was het het Traktaat van Boulogne waarin de
Republiek geaccepteerd werd als staat. Na 1806 paste dit beeld niet meer in het nieuwe plan van
Napoleon. Om te zeggen dat de existentie van de Bataafse Republiek afhing van de Bataafse marine
is te voorbarig, dit hing namelijk af van de visie van Napoleon. De flottielje had invloed op de visie
van Napoleon en deed hem geloven dat de invasie van Engeland een succes zou kunnen worden. Het
was daardoor dat de marine de Republiek in ieder geval tot 1805 kon laten bestaan. Pas aan het
einde van 1805 was Napoleon genoodzaakt om het invasieplan niet uit te voeren. Tot die tijd had hij
de Bataven nodig. De Bataven hadden nog een opdracht te vervullen.
Er is een duidelijk contrast te zien tussen de periodes 1795-1802 en 1803-1806. In de eerste
periode was het de wil van de Bataafse overheid om de marine in te zetten als middel om de
onafhankelijkheid en soevereiniteit van de nieuwe staat te waarborgen. Dit heeft grandioos gefaald,
de tijden van de voorafgaande Republiek waren niet hersteld. In de tweede periode is juist het
omgekeerde te zien. De regering had duidelijk een afkeer tegen het traktaat van Boulogne. De
marine had echter dit maal wel succes. Verhuell had bewezen dat de Engelsen nog bevochten
konden worden, ook al was het met Franse hulp. Er kan dus gezegd worden dat het internationale
aanzien van de Republiek door de flottielje weer voor een deel hersteld werd. Het militaire aanzien
(de marine) was, vooral bij Napoleon, vergroot. Het politieke aanzien (Bataafse overheid) was
daarentegen gedaald. Naast de verschillen is er ook één belangrijke overeenkomst te noemen. Vanaf
het begin van de Bataafse Republiek in 1795 tot haar einde in 1806 hebben de Fransen altijd een
bepalende rol gespeeld in het voortbestaan van de Republiek. Het waren de Fransen die met de
revolutionaire legers de stadhouder konden verdrijven, en daarmee de patriotten de mogelijkheid
gaven de Bataafse Republiek op te richten. Het waren ook de Fransen die in Rijssel met de Engelsen
onderhandelden over de toekomst van de Bataafse koloniën. Hetzelfde gold voor de
vredesonderhandelingen in Amiens. Vervolgens was het Napoleon die de Bataven dwong mee te
doen aan de invasie van Engeland en was het later ook hij die de Bataafse Republiek liet ophouden te
bestaan. Kortom, het zijn te allen tijde de Fransen geweest die het bestaansrecht van de Bataafse
Republiek hebben gewaarborgd. Vanuit Bataafs oogpunt was het de marine die te allen tijde het
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beeld bij de Fransen positief stemde en aanzien voor de Republiek verwierf. Dit is zowel terug te zien
bij het invasieplan van Ierland als dat van Engeland. De existentie van de Republiek hing weldegelijk
voor een groot deel af van haar marine. Zonder marine had zij nooit tot 1806 kunnen bestaan.
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Bijlage

Tijdlijn

1795

Januari
-

18: Stadhouder Willem V vlucht naar Engeland.
23: de Nederlandse vloot bij Den Helder stelt haar schepen open voor de Franse bevrijders.
30: de Prins van Oranje geeft vanuit Kew de opdracht aan schout-bij-nacht Haringman om de
vloot in Zeeland niet aan de Fransen over te geven.

Februari
-

-

7: de ‘Kewbrieven’ worden uitgevaardigd, de Nederlandse koloniën worden onder Engelse
protectie gesteld. Velen Koloniën zullen dit weigeren te accepteren wat leidde tot annexatie
door de Engelsen.
17: aanvraag tot opheffing van de Admiraliteiten.
27: Admiraliteiten worden opgeheven, ontstaan van het Comité tot de Zaken van Marine.

Maart
April
Mei
-

16: Verdrag van Den Haag tussen Frankrijk en de Bataafse Republiek. Dit verzekert de
alliantie tussen beide staten en daardoor wordt ook de oorlog met de Engelsen vastgelegd.
Er is geen weg meer terug. De Fransen eisen schepen van de Bataven om te gebruiken tegen
de Engelsen.

-

26: er worden zes nieuwe vice-admiraals gekozen naar aanleiding van geruchten dat de
Fransen de officierloze schepen van de Republiek zouden confisqueren.
29: naar aanleiding van de geruchten van drie dagen eerder worden er ook drie schouten-bijnacht gekozen.

Juni

-

Juli
Augustus
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-

14: Vice-admiraal de Winter verzamelt alle Bataafse oorlogsschepen in Den Helder. Deze
worden in januari van het volgende jaar ingezet naar de koloniën.

September
Oktober
November
December

1796

Januari
-

23: vertrek van twee eskaders van de rede van Texel. De eskaders moeten de koloniën veilig
stellen en de eed aan de Bataafse Republiek afnemen bij de gouverneurs. Eén eskader vaart
naar de West onder Adriaan Braak en één naar de Oost onder Engelbertus Lucas. Tevens
moet hij Kaap de Goede Hoop ontzien van de Engelsen.

Februari
Maart
-

26: er wordt één miljoen gulden naar de Fransen toegezonden om een eskader op te richten
om Lucas te ondersteunen in zijn reis naar de Oost en het veilig stellen van Kaap de Goede
Hoop.

April
-

13: Lucas komt aan op het eiland Groot Kanarie (Canarische eilanden).

-

26: Lucas komt aan op Sint Jago (Kaapverdische eilanden).

-

22: Lucas komt aan ter hoogte van Brazilië en besluit door te varen richting Afrika in plaats
van te verversen.

-

26: Lucas komt aan ter hoogte van de Saldanhabaai

Mei

Juni

Juli

Augustus
-

6: Na de Saldanhabaai verkend te hebben vaart Lucas met zijn eskader naar binnen.
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-

9: Lucas ontvangt informatie over de Engelsen in Kaap de Goede Hoop, maar besluit niet te
vertrekken.
17: Een Engelse vloot verschijnt aan de horizon en sluit het Bataafse eskader in. Lucas geeft
zich en zijn vloot over aan de Engelsen zonder te vechten.

September
Oktober
November
December

1797

Januari
Februari
-

24: het Comité van Marine komt onder toezicht van de Commissie van Buitenlandse Zaken.
Er dient een keuze gemaakt te worden tussen nationale inzet van de marine of internationaal
(in samenwerking met Frankrijk).

Maart
-

1: vice-admiraal Reyntjes verzamelt meerdere oorlogsschepen in Den Helder om in te zetten
voor een reis naar de West of naar Ierland met de Fransen.
22: in Frankrijk worden plannen bekend gemaakt om samen met Spaanse en Bataafse
schepen een invasie in Ierland te ondernemen.
29: in de Republiek wordt gesproken over welke keuze er gemaakt dient te worden, de West
of Ierland.

April
Mei
Juni
-

28: de keuze komt te liggen op Ierland. Met de Franse generaal Hoche wordt besproken hoe
de schepen ingezet dienen te worden.

-

1: inscheping van de Bataafse legermacht bestemd voor Ierland.
13: de Bataafse vloot is gereed om uit te varen naar Ierland.

Juli

Augustus
93

September
-

9: de invasie van Ierland wordt afgeblazen, de Bataafse vloot blijft paraat.
25: de invasie van Ierland gaat officieel niet door, de Bataafse troepen worden ontscheept.

Oktober
-

-

4: vice-admiraal de Winter ontvangt de orders om met de eerstvolgende gunstige wind uit te
varen richting de West. Tevens krijgt hij de opdracht de confrontatie met de Engelsen te
zoeken.
7: de vloot vaart uit om eerst nog twee oorlogsschepen aan de Maasmonding op te halen.
10: een Britse vloot wordt gezien ten noorden van Texel.
11: confrontatie tussen de Bataven en Engelsen ter hoogte van Kamperduin. De slag wordt
verloren door de Bataven.

November
-

14: het besluit wordt genomen om de vloot na Kamperduin te herstellen.
24: door wantrouwen in het Comité van Marine stelt de Bataafse overheid een onderzoek in
naar de bekwaamheid van de leden.

December

1798

Januari
-

21: politieke coup van radicale unitaristen. De onrust is mede ontstaan door de verloren
zeeslag bij Kamperduin.

Februari
-

18: na de coup van januari wordt het Comité van Marine opgeheven door radicalen. In plaats
daarvan stellen zij een Agent van Marine aan.
25: Jacob Spoors wordt aangesteld als Agent van Marine.

Maart
April
Mei
Juni
-

12: militaire coup door onder andere Jacob Spoors en generaal Daendels.

Juli
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-

13: in het geheim worden er twee fregatten aan Frankrijk toegewezen om nogmaals een
invasie van Ierland uit te voeren.

Augustus
September
Oktober
-

23: de twee fregatten worden ingezet om de Fransen te ondersteunen bij de invasie van
Ierland. Deze worden echter genomen door de Engelsen.

November
December

1799

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
-

6: er wordt een complot beraamd tegen de Bataafse marine. Bedenker van het plan is Carel
Hendrik Verhuell.

Juli
Augustus
-

19: de Engelsen verschijnen voor de Bataafse kust om het complot tot uitvoering te laten
brengen.
27: de Engelsen landen bij Callantsoog.
28: de Bataafse vloot bij Texel trekt zich terug tot aan de Vlieter.
30: de Bataven geven zich over aan de Engelsen.

September
Oktober
-

8: de Bataafse overheid besluit een zeekrijgsraad op te richten om de officieren die dienst
weigerden op de Vlieter te straffen.
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-

18: de Engelsen trekken zich terug uit de Republiek nadat er Franse versterkingen waren
gekomen.

November
December

1800

Januari
Februari
Maart
-

11: de prins van Oranje krijgt een eskader toegewezen van Bataafse schepen die in augustus
1799 bij de Vlieter door de Engelsen geconfisqueerd waren.

April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

1801

Januari
Februari
-

9: vrede van Lunéville betekent het einde van de oorlog op het land. Er is nog wel oorlog op
zee met de Engelsen.

Maart
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April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
-

1: voorlopige beëindiging van vijandelijkheden tussen Engeland en Frankrijk voorafgaande
aan de vrede van Amiens.

November
December
-

14: er worden drie leden gekozen voor de nieuwe Raad van Marine die in januari van 1802
ingesteld wordt.

1802

Januari
-

11: wijziging van het marinebestuur. De Agent van Marine wordt vervangen door de
driekoppige Raad van Marine.

Februari
Maart
-

27: vrede van Amiens. Er is vrede met Engeland waardoor de Bataven de zeeën weer vrij
kunnen bevaren. Tevens krijgen zij een groot deel van haar koloniën terug.

April
Mei
-

Het eskader van de Prins van Oranje, gevormd uit de schepen op de Vlieter genomen, wordt
ontbonden na de vrede van Amiens. Een terugkeer van de Oranjes lijkt niet meer mogelijk.
21: na de vrede van Amiens vertrekt vice-admiraal de Winter met een eskader schepen naar
de Middellandse zee om de Bataafse handel te beveiligen, vooral tegen Barbarijse piraten.
Tevens was deze reis vlagvertoon voor de Republiek.

Juni
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Juli
Augustus
-

5: twee eskaders, onder Otto Blois van Treslong en Simon Dekker, vertrekken respectievelijk
naar de West en de Oost om de koloniën wederom te bezoeken.
25: de Winter arriveert in Algiers.

September
-

18: De Winter komt aan in Tripoli, waar hij geen indruk maakt op de Barbarijse piraten.

Oktober
November
-

12: de Winter verlaat de Noord-Afrikaanse kust om zich te wijdden aan vlagvertoon voor de
Italiaanse, Franse en Spaanse kust.

December
-

3: Otto Blois van treslong komt behouden aan in Suriname.

1803

Januari
Februari
Maart
-

22: de Winter komt na het vlagvertoon aan in Lissabon om te verversen. Daarna vertrekt hij
naar Ferrol om op verdere orders te wachten.

April
-

13: Simon dekker komt behouden aan in Batavia.

-

18: breuk met de vrede van Amiens, de Republiek opnieuw in oorlog met Engeland.

-

16: de Winter krijgt in Ferrol de opdracht via vice-admiraal Lantsinck om naar de Oost te
vertrekken om de koloniën daar te versterken. Lantsinck zou uiteindelijk zelf de reis
ondernemen en de Winter zou terugreizen naar de Republiek.
17: een groot deel van de koloniën in de West komt in Engelse handen.

Mei

Juni

-
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-

25: Traktaat van Boulogne tussen de Bataafse Republiek en Frankrijk. Onder dwang van
Frankrijk tekenen de Bataven. Zij moeten een invasievloot organiseren om een invasie in
Engeland te ondernemen samen met de Fransen.

Juli
Augustus
-

15: Carel Hendrik Verhuell wordt benoemd tot commissaris van marine om het Traktaat van
Boulogne met Napoleon te bespreken.

September
-

4: eerste ontmoeting tussen Verhuell en Napoleon. Het klikt goed tussen de twee.

Oktober
November
-

17: Verhuell wordt door Napoleon benoemd tot chef en commandant van de Bataafse
flottielje.
22: Verhuell en Napoleon bespreken de problemen met de organisatie van de Vlissingse
flottielje.
29: Napoleon verlaagt het aantal schepen van de flottielje.

December
-

17: honderd Franse matrozen worden in dienst gesteld van de Bataafse flottielje nadat de
Republiek problemen onderkent met het werven van genoeg matrozen.

1804

Januari
-

10: Napoleon laat weten ontevreden te zijn over de Bataafse Republiek betreffende de
organisatie van de flottielje.
21: Napoleon laat de Franse generaal Monnet de kanons regelen voor de flottielje, de
Bataven doen niet genoeg hun best.
31: generaal Davout vertrekt met een groot aantal Franse soldaten naar Vlissingen om aan
boord te gaan van de flottielje.

Februari
-

15: Verhuell krijgt de opdracht om bij de eerstvolgende gunstige wind een deel
flottieljeschepen naar Oostende te brengen.

Maart
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-

5: het eerste deel van de eerste divisie van de Vlissingse flottielje vertrekt en komt veilig aan
te Oostende.
11: het tweede deel van de eerste divisie reist af naar Oostende maar raakt in gevecht met
de Engelsen. Een deel kanonneerboten reist via de binnenkanalen naar Oostende.
15: het deel dat via de kanalen voer komt aan in Oostende.

April
-

27: Verhuell krijgt de opdracht van Napoleon om zo snel mogelijk het tweede deel van de
flottielje over te brengen naar Oostende.

-

Het eerste deel van de tweede divisie vaart uit naar Oostende maar raakt in gevecht met de
Engelsen ten hoogte van Knokke-Heist. De flottielje raakt één schip kwijt aan de Engelsen.

-

2: Verhuell wordt opgenomen als lid van het legioen van eer door zijn optreden tegen de
Engelsen met de flottielje.
11: Verhuell wordt bevorderd van schout-bij-nacht tot vice-admiraal.
23: tweede deel van de tweede divisie van de Vlissingse flottielje vaart uit naar Oostende.
26: Verhuell wordt door Napoleon benoemd tot commandant van de gehele rechtervleugel
van de invasievloot naar Engeland.

Mei

Juni

-

Juli
-

3: Napoleon laat weten ontevreden te zijn over het feit dat er nog steeds niet genoeg
manschappen zijn om de derde divisie van de flottielje te equiperen.
8: 435 mariniers worden naar Vlissingen gestuurd om dienst te doen als matroos op de
flottieljeschepen.

Augustus
-

20: order van Napoleon om de eerste twee divisies van de flottielje van Oostende naar
Duinkerken over te varen.

September
-

15: Rutger Jan Schimmelpenninck wordt door Napoleon voorgedragen als raadpensionaris
van de Bataafse Republiek. Schimmelpenninck is een vertrouwenspersoon van Napoleon
geworden door zijn tijd als ambassadeur in Parijs.

Oktober
November
December

100

1805

Januari
Februari
Maart
-

3: de derde divisie van de Vlissingse flottielje komt aan in Oostende

April
-

11: Verhuell krijgt de opdracht de volledige vloot in Duinkerken naar Ambleteuse te brengen
om vanuit hier de invasie van Engeland te ondernemen.
23: een deel van de flottielje onder Kapitein Keller vaart uit naar Ambleteuse maar raakt in
gevecht met de Engelsen.
25: door ongunstige wind komt Keller deze dag pas aan in Ambleteuse, hij had acht schepen
verloren.
29: nieuwe grondwet in de Republiek. Tevens wordt Schimmelpenninck de nieuwe
raadpensionaris.
30: de Raad van Marine wordt opgeheven en vervangen door de Secretaris van Staat voor de
zaken van Marine. Voorgedragen hiervoor, door Napoleon, is Verhuell. Hij is nog te druk met
de flottielje en zal deze functie pas in september vervullen. Tot dan toe wordt de functie
vervuld door voormalig raadslid Henricus van Royen.

Mei
-

20: Verhuell wordt benoemd tot Secretaris van Staat voor de marine.
31: order van Napoleon om met de eerstvolgende gunstige wind de rest van de flottielje naar
Ambleteuse te brengen.

-

17: Verhuell vertrekt met een groot deel van de flottielje naar Ambleteuse.
18: door gevechten met de Engelsen een dag eerder was Verhuell voor anker gegaan voor
Calais. In de ochtend vaart hij door naar Ambleteuse om hevig in gevecht te raken bij kaap
Gris-Nez. Toch weet hij zonder verliezen Ambleteuse te bereiken.

Juni
Juli

Augustus
September
-

16: Verhuell begint met zijn functie als Secretaris van Staat.
17: generaal Marmont krijgt de opdracht om met de Franse soldaten in Nederland naar
Duitsland te marcheren. De invasie van Engeland wordt afgeblazen. Een Franse
ondersteuningsvloot onder Villeneuve kwam niet opdagen.
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-

29: de invasie van Engeland gaat definitief niet door. Napoleon gaat zich volledig op een
ander plan richten, het veroveren van de landen op het Continent en een vrede afdwingen
bij Engeland.

Oktober
November
December

1806

Januari
-

Onderhandelingen over de toekomst van de Republiek. Verhuell is de onderhandelaar voor
de Republiek.

Februari
-

6: Talleyrand laat aan Verhuell weten dat de Republiek niet meer kan bestaan. Er moet een
erfelijke leider aan het hoofd komen te staan.

Maart
-

1: Verhuell onderhandelt met Talleyrand over de toekomst van de Republiek. De keuze komt
uiteindelijk op Lodewijk Napoleon. Verhuell kan niet voorkomen dat de Republiek op zou
houden met bestaan.

April
Mei
-

24: Traktaat van Parijs waarin officieel de vorming van het Koninkrijk Holland wordt besloten.

-

5: Lodewijk Napoleon wordt gekozen tot nieuwe koning van het Koninkrijk Holland. Dit
betekent het einde van de Bataafse Republiek

Juni
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