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De Oostzee vormt een van de meest 
afwisselende watergebieden ter wereld: 
Open zee, beschutte wateren, fjorden, haf¬ 
fen, riviermonden, eilanden, rotskusten, 
duinen en zandstranden wisselen elkaar af. 
De kust kent daarnaast ook een grote cul¬ 
turele rijkdom. Vanaf de vroege middel¬ 
eeuwen maakte de Oostzeehandel een 
spectaculaire ontwikkeling door. De inter¬ 
nationale contacten over zee brachten een 
levendige uitwisseling op het gebied van 
kunst en cultuur met zich mee. Vooral in de 
havensteden is dat nog duidelijk zichtbaar. 
De ontdekking van de kust als recreatiege¬ 
bied door de adel en de gegoede burgerij 
in de late achttiende en negentiende eeuw 
droeg opnieuw bij tot de culturele rijkdom 
van het Oostzeegebied. 

Het zeilschip Johanna Hendrika maakt 
deze zomer een aantal 15-daagse tochten 
door een bijzonder deel van dit gebied: 
langs de Baltische kust van Riga (Letland) 
tot Tallinn (Estland). In dit gebied, dat tot 
het uiteenvallen van de Sowjet Unie ontoe¬ 
gankelijk was, is de natuur nog weldadig 
ongerept. Ook de oude havensteden en 
badplaatsen hebben er nog veel van hun 
oorspronkelijkheid bewaard. De schipper 

van de Johanna Hendrika is een kenner 
van cultuur en natuur van het Oostzee¬ 
gebied. Hij leidt de gasten ook graag in in 
de praktijk van de scheepvaart onder zeil 
van vroeger en nu. Wie dat leuk vindt kan - 
na instructie - worden ingeschakeld bij 
bemanningstaken. 

Aangedaan worden Tallinn, dat nog een 
duidelijk middeleeuws stempel draagt, 
Riga, met onder andere de spectaculaire 
art nouveau architectuur van Michael 
Eisenstein, de badplaatsen Parnu en 
Haapsalu, die veel van hun 19de eeuwse 
charme bewaard hebben, de grote eilan¬ 
den Saarema en Hiiumaa met hun uitge¬ 
strekte natuurgebieden en het geïsoleerde 
eilandje Ruhnu, waar sinds de middeleeu¬ 
wen nog maar weinig veranderd is. 

De Johanna Hendrika is een comfortabel 
ingerichte stagzeilkits met veel leefruimte 
aan boord. Er is een deksalon met uitzcht 
rondom en een tweede salon beneden- 
deks. Maximaal acht passagiers hebben de 
beschikking over vier hutten en twee bad¬ 
kamers. Ook voor cultuur is er ruimte aan 
boord: een kleine bibliotheek en een piano 
behoren tot de scheepsinventaris. 
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De Vlieter: dieptepunt in de geschiedenis van de Nederlandse zeemacht. 
Relaas van een persoonlijke belevenis. 

Pim Waldeck 

Inleiding 
Zo de krijgsgeschiedenis van Nederland ter 
zee tegenwoordig nog herinneringen oproept, 
dan denkt men in het algemeen niet verder 
dan aan Tromp en De Ruyter. De roemruchte 
dagen van de marine in de zeventiende eeuw. 
Minder fortuinlijke episodes, met uitzonde¬ 
ring wellicht van de Slag in de Javazee, krij¬ 
gen nauwelijks aandacht. Dit jaar is het twee¬ 
honderd jaar geleden dat de Nederlandse zee¬ 
macht haar wellicht meest smadelijke neder¬ 
laag uit de geschiedenis leed. Op 30 augustus 
1799 moest het gros van de Bataafse marine, 
liggende in het vaarwater de Vlieter bij Den 
Helder, zich zonder slag of stoot overgeven 
aan de Britten. 
De geschiedenis van deze Actie op de Vlieter 
is door een aantal historici geboekstaafd, ech¬ 
ter meestal als onderdeel van een algemene 
studie van de geschiedenis van de zeemacht 
of van de Bataafse tijd.1 Genealogisch onder¬ 
zoek leidde tot raadpleging van het journaal 
van het linieschip Gelderland (Amsterdam 
1781, 64 stukken, 450 koppen), dat deel uit¬ 
maakte van het Bataafs eskader op die fatale 
augustusdag. Daaruit kon een beeld worden 
verkregen van de wijze waarop één van de 
officieren de Actie op de Vlieter heeft 
beleefd. Hieronder volgt de beschrijving van 
de belevenissen van een ooggetuige van de 
Actie op de Vlieter, Johan Hendrik Waldeck, 
of hoe aan de voorspoedige loopbaan van een 
zeeofficier een plotseling einde kwam. 

Context 
Eind 1798 slaagde Groot-Brittannië erin een 
nieuw bondgenootschap te vormen tegen de 
zich nog altijd uitbreidende Franse macht op 
het Europese vasteland. Behalve uit Groot- 
Brittannië bestond deze zogenaamde Tweede 
Coalitie uit Rusland, Oostenrijk, Turkije, 

Napels en Portugal. De bondgenoten slaag¬ 
den erin de Fransen vooral in Italië en Zwit¬ 
serland de voet dwars te zetten. In het voor¬ 
jaar van 1799 was de militaire situatie onver¬ 
minderd gunstig, maar kregen de Britten arg¬ 
waan over de Oostenrijkse trouw aan de 
coalitie. Zij drongen daarom krachtig aan op 
de opening van een tweede front door middel 
van aanvallen in de Nederlanden. In juni 
1799 sloten Groot-Brittannië en Rusland een 
samenwerkingsverdrag voor een landing op 
de kust van de in 1795 gevestigde Bataafse 
Republiek. De Britten waren er op grond van 
hun inlichtingen van overtuigd dat de Frans- 
Bataafse landstrijdkrachten in Holland onder 
de sterkte, her en der verspreid gelegerd en 
bovendien slecht gemotiveerd waren. Men 
rekende op een spoedige volksopstand tegen 
het Bataafse bewind bij het zien van de Oran¬ 
jevlag boven de invasietroepen. Het Uitvoe¬ 
rend Bewind in Den Haag en de Bataafse 
bevelhebber in Noord-Holland, Herman Wil¬ 
lem Daendels, hoorden op hun beurt via 
agenten van de Britse plannen en vroegen 
Frankrijk tevergeefs om toegezegde verster¬ 
kingen. Op 27 augustus 1799 vond de 
Engels-Russische invasie plaats op de kust 
van de kop van Noord-Holland. Tegenover de 
invasiemacht van circa 17.000 man, onder¬ 
steund door 24 oorlogsschepen, kon Daen¬ 
dels slechts 9.000 Nederlanders en 6.000 
Fransen inzetten. De Britse opperbevelheb¬ 
ber, generaal Sir Ralph Abercromby, was aan¬ 
vankelijk van plan geweest de aanval te split¬ 
sen in een noordelijke (in Friesland en Gro¬ 
ningen) en een zuidelijke (gericht tegen de 
mondingen van de grote rivieren). Aber¬ 
cromby besloot echter op het laatste moment 
de aanval op de kop van Noord-Holland te 
concentreren, nadat hem verzekerd was dat 
de Bataafse vloot ernstig onderbemand was 
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en dat tenminste twee commandanten, Van 
Braam en Van Capellen, bereid waren aan te 
zetten tot muiterij bij het zien van de Prin¬ 
senvlag. De verleiding voor de Britten was te 
groot om niet voor eens en altijd af te reke¬ 
nen met de aloude concurrent op zee. 
Aanvankelijk maakten de Britten en de Rus¬ 
sen snelle vorderingen. Weldra viel het zwak 
verdedigde Den Helder, de Bataafse vloot 
onder bevel van schout-bij-nacht Samuel Sto¬ 
ry gaf zich over en Alkmaar werd bezet. Doch 
het tij keerde toen de Frans-Bataafse troepen 
zich hadden kunnen hergroeperen en stand 
hielden bij Bergen en Castricum. De ver¬ 
wachte spontane contra-revolutie in naam 
van Oranje bleef uit. De aanvoerlijnen van de 
geallieerden raakten verbroken. Het strate¬ 
gisch voordeel van de overmacht op zee kon 
niet worden uitgebuit. Regen, modder, uit¬ 
putting en ziekte deden de rest. Na de capitu¬ 
latie op 18 oktober 1799 kreeg het invasiele¬ 
ger de gelegenheid Noord-Holland ongehin¬ 
derd te ontruimen, zij het met medeneming 
van de veroverde vloot.2 

De Bataafse marine 
Th. Roodhuyzen heeft een nauwkeurige ana¬ 
lyse gemaakt van de factoren die hebben bij¬ 
gedragen tot de verwaarlozing van de marine 
in de laatste decennia van de achttiende 
eeuw.3 Geldnood, operationele en bestuurlij¬ 
ke problemen stapelden zich bij de admirali¬ 
teiten op. De vlootsterkte verminderde door 
bezuiniging. De promotiekansen voor offi¬ 
cieren kwamen daardoor onder druk en wer¬ 
den extra gefrustreerd door het patronage- 
systeem. Het werd steeds meer van belang 
over invloedrijke beschermheren in het 
landsbestuur of de politiek te beschikken. Het 
verloop van ervaren personeel was groot. Aan 
het eind van de jaren zeventig begon mede 
onder invloed van buitenlandse politieke 
spanningen een debat over de inzet van de 
vloot. Het inzicht dat de marine, behalve kon- 
vooitaken, ook een strategische defensietaak 
heeft, won weliswaar terrein, maar het daar¬ 
uit volgende vlootherstel kwam te laat voor 

de Vierde Engelse Zeeoorlog (1780-1784). 
De onbeslist geëindigde Slag bij Doggers- 
bank sterkte slechts het eergevoel. 
In de jaren tachtig kwam de marine onder toe¬ 
nemende politieke druk van de tegenstellin¬ 
gen tussen patriotten en prinsgezinden te 
staan. De financiële situatie van de admirali¬ 
teiten werd er intussen niet beter op, zodat de 
zeemacht na 1788 nog sporadisch buiten¬ 
gaats kwam. Hervormingen, onder andere op 
voorstel van de bekwame advocaat-fiscaal 
van de Admiraliteit van de Maze, Pieter Pau- 
lus, kwamen niet of moeizaam van de grond. 
Na de val van de oude republiek in 1795 werd 
de leiding over de marine toevertrouwd aan 
de patriot Paulus. Hij casseerde rigoureus het 
officierskorps en verklaarde alle officiers¬ 
rangen ongeldig. Hierdoor werd zuivering en 
herschikking mogelijk. De officieren werden 
in de gelegenheid gesteld te verzoeken in de 
oude rang te worden hersteld. Onderdeel van 
deze procedure vormde een beoordeling van 
het politiek verleden van de betrokkene. 
Het Bataafse bewind zocht daarna naar een 
gelegenheid om de Bataafse marine een kans 
te geven zich eervol te doen gelden. In 1797 
werd een eskader uitgerust dat enerzijds een 
voor de West bestemd konvooi van koop¬ 
vaarders buiten de gevarenzone rond de Brit¬ 
se eilanden moest brengen en anderzijds een 
Franse vloot moest steunen bij een voorge¬ 
nomen invasie ter “bevrijding” van Ierland. 
Over deze militaire operatie ontstond al gauw 
een hoog oplopende politieke controverse, 
niet alleen in de Bataafse Republiek, maar 
ook tussen de Republiek en Frankrijk. De 
Bataafse vloot was in juli 1797 zeilklaar, 
maar er gebeurde niets en in september ging 
de gehele operatie als een nachtkaars uit. 
Het prestige van het patriottische bewind 
stond nu op het spel. De vloot, onder bevel 
van admiraal Johan Willem de Winter, zou en 
moest uitzeilen om hoe dan ook ergens ter zee 
de Engelsen schade te berokkenen. De Engel- 
sen hadden op dat moment gewacht, waarop 
de voor onze zeemacht rampzalige Slag bij 
Kamperduin plaatsvond op 11 oktober 1797. 
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Wat daarna nog restte van de vloot werd ver¬ 
ordonneerd zoveel mogelijk binnengaats te 
blijven ten einde intact en op het juiste 
moment als reserve voor de Franse krijgsin- 
spanning te kunnen dienen. Die stilligperio- 
den en inactiviteit zouden zich in 1799 wre¬ 
ken. 

Johan Hendrik Waldeck 
Aan de vooravond van de Vierde Engelse 
Oorlog moest de Rotterdamse Admiraliteit 
vaststellen dat er voor de uitbreiding van de 
vloot veel te weinig luitenants beschikbaar 
waren. De Maze begon vanaf 1779 adelbor¬ 
sten aan te trekken uit brede lagen van de 
bevolking. Toen de oorlog eenmaal een feit 
was, zocht de Maze ook een oplossing in een 
versnelde opleiding door het aantrekken van 
zogenaamde appointés. Deze officieren 
bezaten niet de rang van luitenant, maar 
behoorden evenmin tot de groep der adelbor¬ 
sten.4 
In het officiersboekje van 1782 treffen wij bij 
de Admiraliteit van de Maze per 11 maart 
1782 de appointé Johan Hendrik Waldeck 
aan, oud 13 jaar. Waldeck kreeg vervolgens 
als ‘cadet’ een varende opleiding op een vier¬ 
tal schepen, de langste tijd onder kapitein 
Johan Arnold Bloys van Treslong, die later 
van zich deed spreken in de Slag bij Kam¬ 
perduin. Op 14 januari 1783 werd hij luite¬ 
nant titulair. Aan boord van de Admiraal 
Tromp maakte hij een eskaderreis naar de 
Middellandse Zee. Bloys schreef in zijn 
conduite over 1782-1785: “dat zig sterk heeft 
bevlijtigd in de theorie der zeevaart, van goed 
gedrag is en veel hoop geeft”. Op 29 maart 
1785 werd Waldeck, nog geen zestien jaar 
oud, tot luitenant benoemd en werd hij 
geplaatst aan boord van de Weesp onder de 
kapiteins Th.F. van Capellen en C.J. Palm.5 

Waldeck werd geboren te ’s-Gravenhage op 9 
juli 1769 als vierde kind in het gezin van 
Duitse immigranten. Zijn moeder, Sara Hen- 
riëtte von Wylich, kwam uit Wesel. Zijn 
vader, Wilhelm Waldeck, vestigde zich in 

1. Enig bekend portret van Johan Hendrik Waldeck 
(1769-1834). Silhouet geknipt uit papier, ca. 1790. 
Bron: Wilhelm Waldeck Stichting s-Gravenhage, cat. 
no. A 36. 

1747 vanuit Hessen in Den Haag, waar hij in 
1762 het burgerschap verkreeg. Hij bouwde 
een handel in snuif en tabak op en was kapi- 
tein-luitenant bij de Haagse schutterij. Hij 
woonde op het Buitenhof en was een over¬ 
tuigd orangist. Het is bijvoorbeeld bekend dat 
de familie op hoogtijdagen van het Huis van 
Oranje op het Buitenhof vreugdeschoten los¬ 
te met staatsiekanonnen. Wilhelm Waldeck 
gaf bescherming aan betrokkenen bij de 
prinsgezinde opstootjes op 6 december 1782 
(“Pakjesslaagavond”).6 Het antwoord kon 
niet worden gevonden op de vraag waarom 
Johan Hendrik naar zee wilde en of hij zijn 
intrede bij de marine te danken had aan 
invloedrijke voorspraak. Wellicht speelde 
een rol dat hij uit een sterk orangistisch en 
gezagsgetrouw milieu kwam. De prestaties 
van schout-bij-nacht J.A. Zoutman in de Slag 
bij Doggersbank (1781) en de belegerde posi¬ 
tie van Prins Willem V waren misschien aan¬ 
leiding om zich te weer te stellen voor prins 
èn het nieuwe vaderland van zijn ouders.7 
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2.Handschrift Johan Hendrik 
Waldeck, brief dd. 21.11.1787 
aan Ignatius Jansen, comman¬ 
dant s lands schip Schiedam 
te Hellevoetsluis. Bron: Wil¬ 
helm Waldeck Stichting ’s-Gra- 
venhage, cat. no. B 24, schen¬ 
king Mevrouw A.M. Loeff- 
Koning. 

Bovendien bood de marine juist in die tijd een 
perspectief op een relatief goede carrière. 
In mei 1787, tijdens de aanloopperiode naar 
de interventie van Pruisen in het conflict tus¬ 
sen de patriotten en de prinsgezinden later dat 
jaar, tekende Waldeck met zijn vader en twee 
broers in Den Haag een rekest “ter wederher¬ 
stelling en beveiliging der oude en wettige 
constitutie”, samen met 3101 stadgenoten. 
Hij was echter niet actief in politieke clubs of 
debatinggenootschappen, zoals zijn vader die 
lid was van de Oprechte Vaderlandsche 
Sociëteit. 
In 1788 werd Waldeck als tweede luitenant 
geplaatst op De Arend, een fregat van 24 stuk¬ 
ken onder kapitein C.I. (Dikke Kees) Bloys 
van Treslong, die in 1790 over hem schreef: 
“is goed van gedrag, veel applicatie en voor- 
zigtig in alle Zeemans ondernemingen”. In 

1791 ging Waldeck over op het fregat Brielle 
van 36 stukken onder kapitein Otto Willem 
Gobius, waarmee hij op de uitreis naar de 
West op 22 december van dat jaar schipbreuk 
leed op de Manacles (Lizzard Point) voor de 
kust van Cornwall.8 Na onder meer een reis 
naar de Middellandse Zee met het eskader 
Van Bylandt aan boord van het fregat Castor, 
werd Waldeck op 24 november 1794 
geplaatst aan boord van het wachtschip Was¬ 
senaar, nog steeds als luitenant. Eerst op¬ 
nieuw onder Johan Arnold Bloys, later in 
1795 onder C.I. Bloys van Treslong. 
Eind februari 1795, na de val van de oude 
republiek, werd Pieter Paulus door het nieu¬ 
we bewind tot voorzitter van het Comité tot 
de Zaken van de Marine benoemd. Paulus 
heeft een belangrijke aanzet gegeven tot ver¬ 
nieuwing van de zeemacht. Eén van zijn eer- 
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ste daden was de opheffing van het korps 
officieren, waardoor niet alleen een reorgani¬ 
satie mogelijk werd, maar ook een politieke 
zuivering.9 Waldeck stond nu voor de keuze 
loyaal te blijven aan de Prins of te solliciteren 
bij de Bataafse marine. Al op 15 april 1795 
werd Waldeck benoemd tot eerste officier op 
de Wassenaar. Dat betekent dat Waldeck had 
gekozen voor het nieuwe bewind en kenne¬ 
lijk, ondanks zijn prinsgezinde achtergrond, 
vrij snel door de zuivering was gekomen. 
Wellicht was Waldeck door contacten met 
collega-offïcieren en door eigen waarneming 
tot de conclusie gekomen dat de oude ver¬ 
houdingen eenvoudigweg niet konden voort¬ 
duren, daarbij discipline boven chaos verkie¬ 
zend. Ook prinsgezinde officieren konden 
wel bewondering opbrengen voor de voortva¬ 
rende wijze waarop Paulus orde op zaken 
stelde in de ontredderde marine. Economi¬ 
sche motieven zullen eveneens een rol heb¬ 
ben gespeeld. Zijn nieuwe positie maakte het 
hem mogelijk aan een gezin te denken. Wal¬ 
deck trouwde op 31 mei 1795 te Schevenin- 
gen met Geertruida Johanna van Seppenwol- 
de, zuster van de zeeofficier Willem Frederik 
van Seppenwolde. Helaas stierf zij in januari 
1796 aan de gevolgen van een miskraam. 
Op 9 juni 1796 kreeg Waldeck zijn eerste 
eigen commando: het fregat Hector van 44 
stukken. Pas in september was er voldoende 
equipage voorhanden om het schip per 1 
oktober 1796 in dienst te stellen. In 1797 
werd de Hector uitgerust om deel uit te 
maken van de expeditie naar Ierland. De 
Ieren waren in opstand gekomen tegen de 
Britten. Frankrijk en de Bataafse Republiek 
wilden de Ieren steunen en rustten een inva- 
sievloot uit. Ter geheimhouding werd in 
Nederland het gerucht verspreid dat het ging 
om de samenstelling van een eskader voor de 
West ter bescherming van de handel. Toen in 
september het Franse bewind omver werd 
geworpen door een staatsgreep en het inva- 
sieplan werd afgeblazen, werd de Bataafse 
marine door de politiek en de publieke opinie 
gedwongen zee te kiezen tegen de Britse 

blokkadevloot. Aan de Slag bij Kamperduin 
heeft de Hector evenwel niet deelgenomen. 
Het schip lag waarschijnlijk te Nieuwediep, 
omdat het als troepenschip dienst had moeten 
doen. Aangezien een jaar eerder schout-bij- 
nacht E. Lucas in de Saldanhabaai een eska¬ 
der aan de Britten had overgegeven, kampte 
de Bataafse marine nu niet alleen met een 
ernstig materieel probleem, maar ook met 
een tekort aan ervaren hogere officieren. 
Voor de luitenants in de Bataafse marine 
betekenden de Saldanhabaai en Kamperduin 
een mogelijkheid om in de rangorde op te 
schuiven. Waldeck was vóór Kamperduin al 
bevorderd tot kapitein-luitenant. Op 11 mei 
1798 kreeg hij het bevel over de Gelder¬ 
land.^10 Uit de conduiterapporten is op te 
maken dat Waldeck niet behoorde tot de 
groep minder bekwame subalterne officie¬ 
ren, die voornamelijk vanwege hun politieke 
achtergrond in hogere rangen werd benoemd. 
In maart van dat jaar was Waldeck in Amster¬ 
dam opnieuw getrouwd. Zijn twintigjarige 
bruid was Alida ten Cate uit Almelo. 
Na Kamperduin bleef de vloot noodgedwon¬ 
gen binnen. Het journaal van de Gelderland, 
bijgehouden door Waldeck en de luitenant 
Johan Frederik Gerhardt, geeft een indruk van 
wat zich zo al afspeelde, of beter: niet afspeel¬ 
de, in die stilligperiode.11 In juli 1798 lag de 
Gelderland voor Amsterdam om te worden 
bevoorraad. Bij het opdraaien van de ankerspil 
verloor een man twee vingers. Waldeck gaf 
een order uit waarin hij aankondigde dat hij 
“dieverij” strenger zou gaan straffen. Op 25 
juli werd de Gelderland over Pampus gezet en 
nam zij drinkwater aan boord. Via Enkhuizen 
kwam het schip in het vaarwater de Vlieter, 
waar het gedurende de gehele maand augustus 
voor anker bleef liggen. In september-oktober 
1798 lag de Gelderland voor anker op de rede 
van Texel, waar de monotonie van exercitie en 
het op de uitkijk naar vijandelijke schepen lig¬ 
gen het scheepsvolk bezighield. Half novem¬ 
ber liep de Gelderland het Nieuwediep binnen 
om de zeilen te luchten. In de nacht van 30 
november drosten drie matrozen. 
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Enige opwinding was er op 11 december 1798 
toen het Engelse fregat Apollo op de Zuider- 
haaks strandde en door de bemanning in brand 
werd gestoken. De eerste maanden van 1799 
lag de Gelderland onafgebroken in Nieuwe- 
diep. “Anders geen bizonders”, schreef Ger- 
hardt hoofdzakelijk in het journaal. Vanaf mei 
lag de Gelderland weer op post op de rede van 
Texel. Er werd een grotere activiteit van vijan¬ 
delijke schepen waargenomen. Dat was het 
voorspel tot de Engels-Russische landing op 
de kop van Noord-Holland in augustus 1799. 

De Actie op de Vlieter 
Op 30 augustus 1799 gaf schout-bij-nacht 
Samuel Story, die bevelhebber van het Texels 
eskader was geworden nadat De Winter tij¬ 
dens de Slag bij Kamperduin krijgsgevangen 
was gemaakt, het gros van de resterende 
Bataafse marine over aan de Britse vice- 
admiraal Adam Duncan. Het eskader lag 
opgesloten in het vaarwater de Vlieter dat de 
Texelstroom met de Zuiderzee verbond, toen¬ 
tertijd de toegang tot Amsterdam. Al in het 
voorjaar van 1799 waren getrouwen van de 
erfprins begonnen met het leggen van clan¬ 
destiene contacten binnen de marine. Zij 
richtten zich onder andere tot de kapiteins 
Aegidius van Braam en de reeds eerder 
genoemde Van Capellen met plannen voor 
het doen overlopen van het Texels eskader 
naar de Prins.12 Het is interessant dat Wal¬ 
deck met zijn prinsgezinde achtergrond blijk¬ 
baar niet benaderd is. Stond hij intussen 
bekend als ‘afzijdig’ ? Volgens Roodhuyzen 
zijn er drie factoren geweest die de overgave 
hebben bespoedigd: effectieve Oranjepropa- 
ganda, samenzwering tegen en verraad 
jegens Story van Van Braam en Van Capellen 
en het feit dat Story geen Engels sprak (Van 
Capellen en kapitein C. de Jong onderhielden 
het contact met de Britse bevelhebber 
Mitchell).13 
Hieronder zal ik trachten de Actie op de Vlie¬ 
ter te beschrijven, zoals die is beleefd door 
Waldeck als één van de betrokken scheeps- 
commandanten. Vervolgens zal ik proberen 

enig licht te werpen op zijn gedrag aan de 
hand van de conclusie van eis in zijn proces 
voor de Hoge Zeekrijgsraad, die in 1800 
moest oordelen over deze pijnlijke nederlaag 
voor de Bataafse Republiek.14 

Op woensdag 21 augustus lag de Gelderland 
op wacht op de rede van Texel, toen een klein 
Brits vaartuig in het zeegat verscheen dat pei¬ 
ling begon te nemen. Door de spoedig daar¬ 
op invallende windstilte leek het scheepje ten 
prooi te vallen aan de op wacht liggende 
Bataafse oorlogsbodems. Sloepen en barkas¬ 
sen, onder meer van de Gelderland, werden 
uitgestuurd om het opnemingsvaartuig te 
overmeesteren. Maar toen deze boten tot 
vlakbij de Brit waren geroeid, stak plotseling 
de wind weer op en kon het Britse vaartuig 
zich uit de voeten maken. Het was één van de 
vele incidenten waaruit viel af te leiden, dat 
de Britten iets in hun schild voerden. Bij 
dageraad van donderdag 22 augustus was het 
reeds zover. De uitkijk op de Gelderland 
meldde een Engelse vloot van 160 tot 180 
zeilen die voor het Texels zeegat voor anker 
kwam. De manoeuvre was bedoeld om het 
nog gevechtsklare deel van de Bataafse mari¬ 
ne in te sluiten. Al om half zes die morgen 
werd Waldeck met de commandanten van de 
linieschepen Cerberus, Admiraal de Ruyter 
en Utrecht aan boord van het vlaggenschip 
Washington geseind. Schout-bij-nacht Story 
vroeg Waldeck of hij voor ’s lands vloot onder 
de vigerende omstandigheden een goede re¬ 
traite wist. Waldeck antwoordde ontkennend. 
“Dan zullen wij de eer van de Bataafse vlag 
ophouden en ons hier verdedigen,” besloot 
Story. Nauwelijks was Waldeck terug aan 
boord van de Gelderland, of de uitkijk meld¬ 
de dat zich uit het Brits vlootverband een 
Hollandse loodsschuit losmaakte en - met 
een witte vlag in top - koers hield op de Was¬ 
hington. De loods had een sloep op sleep¬ 
touw, eveneens getooid met een witte vlag 
alsmede met een Engelse vlag op de achter¬ 
steven. Om acht uur arriveerde de sloep onge¬ 
hinderd bij het vlaggenschip. Het is onduide- 
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lijk waarom de schepen van de buitenposten 
(Amphitrite, Embuscade en Galathé) - ook 
zonder specifieke orders van Story - deze 
sloep niet hebben aangehouden om de onder¬ 
handelaars op de geëigende wijze te doen 
begeleiden. Aan boord van de Washington 
speelde zich vervolgens datgene af wat de 
geschiedenis later het parlementairen inci¬ 
dent zou noemen. Terwijl Story het ultima¬ 
tum van Duncan bestudeerde, werd de afge¬ 
zanten geen strobreed in de weg gelegd om 
zich vrij over het schip te bewegen. Story ver¬ 
weet later de commandant van de Washing¬ 
ton, Van Capellen, niet de nodige maatrege¬ 
len te hebben genomen. Hoe het ook zij: 
indien de Britse parlementairen daartoe 
opdracht hadden, hebben zij stellig gezags¬ 
ondermijnende vlugschriften (waaronder een 
proclamatie ten gunste van de zaak van Oran¬ 
je) onder het scheepsvolk kunnen versprei¬ 
den en zich een oordeel kunnen vormen over 
de algemene gesteldheid van het Bataafs 

eskader. Intussen liet Waldeck de Gelderland 
gereedmaken voor het gevecht om in het 
geval dat de schout-bij-nacht daartoe order 
zou geven deze prompt te kunnen beant¬ 
woorden. De lucht was volgens het journaal 
dik en het was regenachtig. Pas na de middag, 
om half één, zette de parlementairensloep 
weer koers naar de Britse vloot. Story had het 
ultimatum afgewezen. Er gebeurde echter 
niets. Omstreeks half vijf ging de Britse vloot 
onder zeil, vermoedelijk omdat door de toe¬ 
nemende wind de ankers niet goed hielden. 
Tussen die donderdag en dinsdag 27 augus¬ 
tus bleef het rustig. De Gelderland lag in het 
Breewijd (de zuidwestelijke punt van Texel) 
om aldaar het peilen en bebakenen door de 
Britten te verhinderen. Waldeck schreef op 
25 augustus een brief aan Story, waarin hij 
zijn zorg uitsprak over het ontbreken van vol¬ 
doende manschappen, zeker nu de Gelder¬ 
land in de allervoorste positie was komen te 
liggen. Het schip had een tekort van 97 kop- 
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pen, zieken niet meegerekend. 
Niettemin was de stemming aan boord van 
de Gelderland vastberaden toen op maandag 
26 augustus de Britse vloot, nu 200 zeilen 
sterk, opnieuw voor hetTexels gat verscheen. 
Het schip was onmiddellijk gevechtsgereed, 
schreef Waldeck in het journaal, “de equipa¬ 
ge was vol moed, dansende en springende bij 
de stukken”. Het feit dat de vijandelijke 
schepen naast de Engelse ook de rood-wit- 
blauwe Prinsenvlag voerden, maakte kenne¬ 
lijk nog geen indruk. Van de bak van de Gel¬ 
derland werd tenminste met zogenaamde 
jagerstukken schoten gedaan op een Engelse 
sloep die daarop haastig wegroeide. 
Story had inmiddels in antwoord op zijn mis¬ 
sive naar Den Haag over het incident van de 
22ste een reactie van de Agent van Marine 
Jacob Spoors, opvolger van Paulus, ontvan¬ 
gen waarin onder meer de naderhand fatale 
order was vervat, namelijk om: “wanneer de 
vijand zich onverhoopt meester mocht maken 
van Den Helder, alsdan met alle schepen 
onder de Vlieter te retireren en door de vijand 
vervolgd wordende, U aldaar tot het uiterste 
te verdedigen; het vaarwater onder de Vlieter 
zo nauw zijnde, dat overmacht in die streek 
vruchteloos wordt, verschaft U zulks een 
schone gelegenheid met ’s lands vloot een 
goede positie in te nemen”.15 De Gelderland 
ontving daarop in de avond van de 25ste een 
“secrete looporder”, inhoudende dat het 
moment van retraite middels het nummersein 
733 gegeven zou worden. 
Het Bataafs eskader (12 schepen) zou in 
onderling samenspel met de kustbatterijen 
van Den Helder (circa 80 stukken) moeten 
zorgdragen voor de verdediging van het zee¬ 
gat en aldus van het toegangsvaarwater naar 
Amsterdam. Ontbrak één van de componen¬ 
ten dan was de gehele verdediging vrijwel 
nutteloos. Van deze veronderstelling leek 
althans Agent Spoors uit te gaan. Doch zijn 
order om onder de Vlieter terug te trekken 
was minder logisch. De Vlieter - nauw vaar¬ 
water zoals Spoors zelf toegaf - was aller¬ 
minst geschikt om met een eskader van log¬ 

ge linieschepen te manoeuvreren, laat staan 
om de vijand volgens de gangbare ‘ligne de 
bataille’ aan te vallen. Wanneer het eskader in 
de Vlieter zou liggen, had de vijand het voor¬ 
deel van manoeuvreerruimte op de Texel- 
stroom bij vrijwel alle windrichtingen en 
aldus een ruimer schootsveld. Vermoedelijk 
kwam de Agent op andere gedachten, want op 
26 augustus wijzigde hij de order en gebood 
hij Story op de rede van Texel de vijand het 
hoofd te bieden. Deze nieuwe order heeft Sto¬ 
ry vrijwel zeker nooit bereikt. Niettemin 
voegde Spoors ook aan die nieuwe order toe, 
dat de vloot desnoods, in de Vlieter terugge¬ 
trokken na voor overmacht bezweken te zijn, 
met de vijand te gronde moest gaan. In de 
Vlieter was het Bataafs eskader eenvoudig ‘a 
sitting duck’. 

Dinsdag 27 augustus 1799 
Op dinsdagmorgen 27 augustus, tijdens de 
dagwacht om half vijf, begon de invasie van 
Noord-Holland. Vanaf de Gelderland had 
Waldeck goed zicht op het flankgebeuren. In 
de namiddag was er op de Gelderland alleen 
nog hevig musketvuur achter de duinen te 
horen. Om half zes ’s avonds praaide het 
adviesjacht het linieschip met de mededeling 
dat de vijand bezig was zich terug te trekken. 
Nog geen half uur later zag Waldeck alle ach¬ 
ter hem liggende schepen het anker lichten en 
naar binnen zeilen. Om zeven uur kreeg Wal¬ 
deck eveneens order om naar de koopvaar- 
dersrede te zeilen. Den Helder was die mid¬ 
dag prijsgegeven. Zonder dat de 80 stukken 
geschut één schot hadden gelost, moesten zij 
op last van Generaal Daendels worden verna¬ 
geld. De indruk bestaat, dat Story - zonder te 
zijn geraadpleegd - zich terecht afvroeg of dit 
niet te vroeg was gebeurd. Het wegvallen van 
de kustbatterijen betekende een cruciale slag 
voor de strategie van de verdediging van het 
zeegat. Story maakte toebereidselen om naar 
de Vlieter terug te trekken.16 

Woensdag 28 augustus 1799 
Er stond die nacht een harde zuidwestenwind 
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met een bewolkte lucht. Om half twee werd 
de Gelderland gepraaid door een loodsschuit, 
maar door de wind en de sterke stroom dreef 
de schuit mis. Er werd nog geprobeerd om 
een sloep aan de paardenlijn achteruit te laten 
zakken, maar dat hielp niet om contact te 
maken. Bij dageraad liet Waldeck navraag 
doen op de Batavier. De loods kwam een 
zeilorder afgeven over de positie die de Gel¬ 
derland bij een eventuele terugtrekking 
moest innemen. Een paar uur later werd sein 
N° 733 op de Washington gehesen. Uit het 
journaal van de Gelderland is af te leiden dat 
Waldeck nogal verbaasd was: “De gehele 
vloot moest, in plaats van zoals ik overtuigd 
was dat het de bedoeling was op de koop- 
vaardersrede een slaglinie te vormen, daaren¬ 
tegen naar de Vlieter opzeilen”. Van de toren¬ 
spitsen in Den Helder en op Texel woeien die 
morgen Oranjevlaggen. Toen de Gelderland 
op weg naar de Vlieter Oudeschild passeerde, 
werd de vlag van de toren neergehaald, doch 
eenmaal gepasseerd, weer uitgestoken. Dit 
bleef onder de equipage niet onopgemerkt. 
Waldeck bespeurde evenwel geen kwade 
gevolgen. 

Donderdag 29 augustus 1799 
Om kwart voor negen in de ochtend deed de 
Washington het sein opgaan om de ankers te 
lichten en onder zeil te gaan. De Gelderland 
kreeg order naar Texel terug te laveren (de 
wind was noordwest) zonder nadere aandui¬ 
ding. Anderhalf uur later, net op het moment 
dat de ankers op en de zeilen los gingen, werd 
op de Washington het contrasein gehesen. De 
Gelderland ging opnieuw ten anker. Waldeck 
besloot verdere orders af te wachten. Voor 
hem was gedurende de rest van die dag de 
enige belangrijke gebeurtenis de komst van 
25 matrozen als compensatie voor het tekort 
aan manschappen. Waldeck wist op dat 
moment niet dat het sein om naar de rede van 
Texel terug te varen aan boord van de Was¬ 
hington aanleiding tot hevige discussie was 
geweest. Story had zijn besluit om naar de 
rede terug te zeilen en een laatste poging te 

wagen de Engelse vloot een slag toe te bren¬ 
gen, genomen zonder voorkennis van zijn 
oudste kapiteins. De commandant van het 
vlaggenschip, Van Capellen, was kennelijk 
verrast. Terwijl enkele schepen onder zeil 
kwamen, werd er op de Washington getalmd. 
Er was onwil. Van Capellen haastte zich naar 
de schout-bij-nacht en trachtte hem zijn plan 
uit het hoofd te praten. Hij liet zelfs kapitein 
van Braam {Leiden) overkomen. De beide 
kapiteins voerden als argumenten aan dat de 
schepen te zwaar zouden zijn om bij de heer¬ 
sende noordwestenwind te laveren in het nau¬ 
we vaarwater en dat men tenminste twee tij¬ 
en nodig zou hebben om het eskader op de 
rede te verzamelen. Story liet zich overtui¬ 
gen, omdat hij onbekend was met het vaar¬ 
water. Deze discussie voorafgaand aan het 
tegenbevel heeft in vroegere publikaties aan¬ 
leiding gegeven tot het vermoeden van ver¬ 
raad door de kapiteins van Capellen en van 
Braam.17 Volgens de nieuwe conclusies van 
Roodhuyzen is dit een goed voorbeeld van de 
manier waarop beiden Story listig wisten te 
beïnvloeden. Zij hadden de loodsen als getui¬ 
gen ingeroepen om de vlootvoogd te overtui¬ 
gen. Het feit dat tenminste vier kapiteins, 
onder wie Waldeck maar aanvankelijk ook 
Van Braam, in de windrichting niet de minste 
reden zagen om hun schepen niet voor de 
terugvaart gereed te maken, doet afbreuk aan 
het argument van de onbevaarbaarheid. Tegen 
de avond kwam van de Leiden, Cerberus, 
Utrecht en Admiraal de Ruyter bericht van 
een toenemende opruiige stemming onder 
het scheepsvolk en in een enkel geval van 
dienstweigering. De equipage van het vlag¬ 
genschip weigerde en masse naar kooi te 
gaan, nadat vermoedelijk het gerucht was 
verspreid dat men het schip ’s nachts in de 
lucht wilde laten vliegen. Van Capellen liet 
zelfs toe dat manschappen de wacht bij de 
kruitkamer betrokken. In de nacht van 29 op 
30 augustus draaide de wind naar het zuiden. 
Story noemde dit een noodlottige wending: 
hij moest nu definitief afzien van terugkeer 
naar de rede. Maar na de overgave zeilde het 
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onfortuinlijke eskader op 3 september onder 
Brits commando bij dezelfde wind terug naar 
de koopvaardersrede. 

Vrijdag 30 augustus 1799 
‘s Morgens omstreeks kwart voor acht zag 
Waldeck de Engelse vloot “met macht van 
zeilen” van de rede op de Vlieter afstevenen. 
Het Bataafs eskader zat nu met recht als een 
rat in de val. Bezorgd over het uitblijven van 
het sein tot het gereedmaken tot het gevecht, 
liet hij de Gelderland klaarmaken voor de 
slag. Zijn schip zou immers de eerste klap 
moeten op vangen. Om kwart over negen pas¬ 
seerde de grote sloep van de Washington de 
Gelderland met een witte vlag op de boeg. 
Story had Van Capellen en kapitein Cornelis 
de Jong als parlementairen afgevaardigd in 
een poging tijd te winnen voor ruggespraak 
met Den Haag. Kort daarna kwam eindelijk 
het sein van de Washington. Waldeck liet de 
trom slaan en constateerde dat alles aan 
boord van zijn schip in beste orde was, dat het 
volk vol moed was en dat er aan niemand 
behoefde te worden getwijfeld. Om tien uur 
kwam de vijandelijke vloot van een twintig¬ 
tal schepen groot en klein ten westen van de 

Gelderland ten anker, nauwelijks vrij van 
haar geschut. Om kwart over tien seinde Sto¬ 
ry alle kapiteins voor een krijgsraad aan 
boord van het vlaggenschip. Toen Waldeck 
met zijn sloep langszij de Washington kwam, 
trof hij daar een toestand van “de uiterste con¬ 
fusie”. Zo schreef hij: “twee Engelse officie¬ 
ren versierd met oranje kokardes vertoonden 
zich op het halfdek omgeven door een menig¬ 
te matrozen en onderofficieren, zodat ik mij 
nauwelijks en niet dan met moeite de door¬ 
tocht tot de kajuit bezorgde”. Op de Was¬ 
hington was bij het hijsen van het gereedma- 
kingssein oproer uitgebroken. De equipage 
weigerde te vechten. Kardoezen werden in 
het water gegooid. De Bataafse geus werd 
van de boegspriet gerukt. Story verklaarde 
later zich handtastelijkheden te hebben moe¬ 
ten laten welgevallen. Daarop wilde hij zich 
laten overbrengen naar de Gelderland, doch 
hem werd het verlaten van het schip belet. 
In de krijgsraad zette Story de situatie vol¬ 
gens Waldeck als volgt uiteen. Vier linie¬ 
schepen zouden niet willen vechten: de Was¬ 
hington, Leiden, Cerberus en Utrecht (de 
laatste drie maakten de vorige dag nog aan¬ 
stalten naar de rede af te werken). Hun 
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bemanningen bevonden zich in staat van 
oproer. Om tijd te winnen had Story parle¬ 
mentairen naar de Britten gestuurd met de 
mededeling dat hij, Story, voornemens was 
de Bataafse vloot tot het uiterste te verdedi¬ 
gen maar tegelijkertijd met het verzoek de 
Britse aanval zo lang uit te stellen, totdat hij 
uit Den Haag nadere orders zou hebben ont¬ 
vangen. De Britse bevelhebber Mitchell had 
dit verzoek geweigerd en Story een uur de tijd 
gegeven om zich over te geven dan wel de 
Bataafse vlag neer te halen. Daarop vroeg 
Story ieder van zijn kapiteins aan te geven 
wat de toestand was op hun schepen, vooraf 
zeggende dat van de Washington geen schot 
te verwachten was. In de krijgsraad bevestig¬ 
de Waldeck dat alles wel was aan boord van 
de Gelderland, waarop Story had geant¬ 
woord: “Ik wenste dat ik zulks ook kon zeg¬ 
gen, de mijnen verdommen het om te vech¬ 
ten!”. Waldeck voegde er evenwel aan toe, 
dat hij nu, wanneer hij zou terugkeren naar de 
Gelderland, niet kon instaan voor het voort¬ 
duren van de paraatheid, omdat de beman¬ 
ning van zijn sloep de besmetting van de Was¬ 
hington stellig naar zijn equipage zou over¬ 
brengen. Alle andere kapiteins, met uitzon¬ 
dering van Willem Hendrik van Senden 
{Batavier), klaagden over onbetrouwbaar¬ 
heid van hun bemanning. De Gelderland 
bleek het enige linieschip dat nog niet onbe¬ 
trouwbaar was. De vuurkracht van het eska¬ 
der zou derhalve voornamelijk van Waldecks 
schip afhangen. In het licht van de situatie 
hadden tegenwerpingen weinig kracht van 
overtuigen. Niemand dacht aan notulen. 
Weldra geraakte men in tijdnood. Story 
bracht het sombere alternatief ter tafel: 
afwachten, ongeacht wat er komen zou, of 
overgave. De vergadering besloot tot het laat¬ 
ste. 
Waldeck werd van de Washington terugge¬ 
roeid naar de Gelderland: “(...) ik hoorde de 
schandelijkste discoursen van de roeiers, die 
aan boord van de Washington hadden ge¬ 
hoord, dat, wanneer Gelderland één schot op 
de vijand gedaan zou hebben, zij met de 

kanons van onze schepen op Gelderland zou¬ 
den zijn begonnen te vuren”. Zijn instem¬ 
ming met het besluit tot overgave legde Wal¬ 
deck later te Amsterdam notarieel in de vol¬ 
gende overweging vast: “Terwijl ik voor mij 
zag hoezeer de equipage zich tot het laatste 
moment had braaf gehouden, daar nu niet 
verder voor kunnende instaan, daarbij geno¬ 
men het eerst aan te vallen schip zijnde, waar¬ 
achter alle importantste schepen waarvan 
gedeclareerd was weinig of geen defensie te 
wachten stond, volgden en dus, zo genomen 
alleen de equipage al goed gebleven zijnde, 
genoodzaakt geweest zouden zijn de gehele 
Britse macht af te wachten, het notoir onver¬ 
antwoordelijk zoude zijn ’s lands volk niet als 
brave mannen op hoop van overwinning 
vechtend en sneuvelend voor het Vaderland, 
maar aan de wiskundigste massacre op een 
onverantwoordelijke wijze zou hebben opge¬ 
offerd”. Het tijdsgewricht was nog te vroeg 
voor romantische heroïek en wellicht dreven 
oude gevoelens jegens Oranje, zoals hij die 
thuis had geleerd, boven. Terug aan boord van 
zijn schip deed Waldeck althans geen moeite 
het scheepsvolk aan te vuren tot het leveren 
van een zeer waarschijnlijk eenzaam gevecht. 
Hij liet de aftocht slaan en dat geschiedde 
zowel tussendeks als bovendeks onder alge¬ 
meen gejuich. Tijdens een ‘alle hens’ deelde 
hij het besluit tot overgave en het hijsen van 
de Prinsenvlag mede. Hij prees de bemanning 
voor het feit dat zij niet tot de oproerlingen 
gerekend kon worden. Bij zonsondergang 
werd op de Gelderland voor het laatst de 
Bataafse vlag neergehaald. Of korte tijd daar¬ 
op de Prinsenvlag werd gehesen, zoals de 
Britten eisten, kon niet worden vastgesteld. 
De konstabel Witman werd wegens dronken¬ 
schap en brutaliteit in de boeien geslagen. 
Het was het roemloze moment van de anti¬ 
climax. De volgende morgen liet Waldeck de 
Prinsenvlag, -geus en -wimpel hijsen. 

Overgave 
Pas op maandag 2 september namen de Brit¬ 
ten bezit van de Bataafse schepen. De Gel- 
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derland werd overgenomen door een groepje 
officieren van het linieschip Glatton. Er wer¬ 
den twee proclamaties voorgelezen, één van 
de Prins van Oranje, de ander van de Britse 
opperbevelhebber Generaal Abercrombie. 
Waldeck en zijn officieren boden hun degens 
aan, zeggende dat zij zich verder als krijgs¬ 
gevangenen beschouwden. Daarvan wilden 
de Britten niets weten. Zij verzochten de 
Bataafse etat-major mee te werken de orde 
aan boord te handhaven. In de namiddag wer¬ 
den de Bataafse vlaggen opgehaald en maak¬ 
te admiraal Mitchell bekend dat het eskader 
beschouwd werd onder bevel te staan van de 
erfstadhouder. Waldeck kreeg opdracht zich 
naar de Washington te begeven om te verkla¬ 
ren wie van de officieren van de Gelderland 
op hun woord van eer (om niets tegen de Brit¬ 
ten te ondernemen) van boord wilden gaan. 
Dat waren, behalve Waldeck zelf, de eerste 
luitenant J.N. Huys, de luitenants J.F. Ger- 
hardt, J. Seis en B.J. Lans, de luitenant der 
mariniers G. Gruber, de eerste schrijver P. 
Quant en de eerste chirurgijn G. te Raa. Van 
de commandanten van het eskader zijn alleen 
Van Capellen en Van Braam overgegaan in 
dienst van de Prins. Story werd krijgsgevan¬ 
gen gemaakt. Kapitein Van Braam stelde 
daarop aan de verzamelde commandanten 
voor, alsnog een verbaal van de krijgsraad 
van 30 augustus op te stellen en te onderte¬ 
kenen. Een aantal kapiteins, onder wie Wal¬ 
deck, maakte bezwaar tegen de slotpassage 
van het ontwerp. Daar werd met zoveel woor¬ 
den gesteld, dat de bemanningen van alle 
schepen in meer of mindere mate in oproer 
hadden verkeerd. Zij betoogden dat dit niet 
juist was, omdat hun bemanningen tot het 
laatst op post waren gebleven. Story zelf kon 
daarvan immers getuigen. Na enige discussie 
werd het stuk door allen (behalve de niet aan¬ 
wezige De Jong) ondertekend. Uit het jour¬ 
naal is niet duidelijk af te leiden of de bewus¬ 
te passage ook daadwerkelijk werd gewij¬ 
zigd. De volgende dag laveerde de Gelder¬ 
land onder commando van een Britse officier 
als eerste schip van het Vlietereskader naar de 

rede van Oudeschild. Vrijdag 6 september 
vond een ceremoniële overgave plaats aan 
boord van het Britse admiraalsschip. Aan alle 
officieren werd de degen teruggegeven. Twee 
dagen later bezocht de Erfprins onder gejuich 
en gejoel het eskader. De Gelderland kreeg 
bezoek van een groepje officieren in dienst 
van de Prins. De bemanning werd uitgeno¬ 
digd zich als vrijwilliger te melden voor de 
Prins en om aan de wal te helpen het vader¬ 
land te bevrijden. Van de 378 koppen gaven 
zich 215 man op voor dienst bij de Prins. Dat 
ging evenwel met de heftigste tonelen 
gepaard, aldus Waldeck. Er werd gevochten 
en degenen die zich niet meldden werden 
bedreigd of mishandeld. Op 10 september 
moest het eskader worden gereedgemaakt 
voor de overtocht naar Engeland. De vrijwil¬ 
ligers van de Gelderland werden bewapend 
en vervolgens met kagen gedebarkeerd. De 
Glatton stuurde 70 matrozen om de Gelder¬ 
land zeilklaar te maken. Het uitlopen naar zee 
vlotte niet erg, omdat er niet genoeg wind 
stond. Terwijl Waldeck en zijn medeofficie¬ 
ren zich klaarmaakten om voorgoed van 
boord te gaan, ramde de Gelderland mid¬ 
scheeps een Brits linieschip, dat van stuur¬ 
boord dwars voor de Gelderland over wilde 
zeilen. De schade was aanzienlijk. Kluifhout, 
botteloef en kraanbalk braken af. De hele tui¬ 
gage van het fokkezeil inclusief de stagen 
kwam evenals de verstaging van de boeg¬ 
spriet naar beneden. Tot overmaat van ramp 
werd het stuurboord anker door de stoot door 
de boeg gedrukt. Van dit moment maakten de 
overgebleven bemanningsleden van de Gel¬ 
derland gebruik. Zij hadden geweigerd in 
dienst van de Prins over te gaan, doch het was 
geenszins hun bedoeling als krijgsgevange¬ 
nen naar Engeland te worden afgevoerd — en 
daarop leek het maar al te zeer! Er ontstond 
tumult, hier en daar leidend tot vechtpartijen 
en verwensingen aan het adres van niet alleen 
de Britten, maar ook aan dat van Waldeck en 
zijn officieren. De bottelarij werd bestormd 
en men vergreep zich aan de drank en andere 
voorraden, daarin prompt ‘geholpen’ door 
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5. Overgave van de Hollandse vloot bij Texel, 30 augustus 1799. Gravure van Robert Dodd. Bron: Stichting Atlas 
van Stolk, Rotterdam, inv.nr. 5437 (2). 

Britse matrozen. In deze opperste verwarring 
verliet Waldeck uiteindelijk tegen zeven uur 
’s avonds zijn schip via een geschutspoort.18 
Met een loodsschuit bereikte hij Texel. Twee 
dagen later werd hem een vissersschuit ter 
beschikking gesteld, waarmee hij op 16 sep¬ 
tember 1799 in Amsterdam aankwam. 

Beschuldigd van plichtsverzuim 
Het Bataafs bewind voelde zich na de Actie 
op de Vlieter danig vernederd. In de Natio¬ 
nale Vergadering werden de verantwoordelij¬ 
ken door de voorzitter ‘monsters, lafaards, 
verraders en snodaards’ genoemd. Reeds op 
8 oktober 1799, nog voor de vijandelijkheden 
in Noord-Holland werden gestaakt, werd een 
Hoge Zeekrijgsraad benoemd die moest oor¬ 
delen over het gedrag van de bevelhebbers 
van het eskader. De raad bestond uit zeven 
leden onder wie voorzitter vice-admiraal J. E. 
van Raders en kapitein-luitenant J.J. Melvill, 
met wie Waldeck de schipbreuk van de Briel- 
le had beleefd. Fiscaal werd H. Malecotius. 

De zeekrijgsraad hield zitting in het tot 
Nationaal Hotel omgedoopt Stadhouderlijk 
Kwartier van het Binnenhofcomplex te Den 
Haag. Op 19 oktober werd Waldeck op last 
van de fiscaal op verdenking van plichtsver¬ 
zuim “in custodie buiten accessie” gesteld in 
het provoosthuis van de marine in het daartoe 
ingerichte Wolfenbüttelhuis op de hoek van 
de Lange Poten en de Hofstraat. Zijn mede¬ 
beschuldigde kapitein De Jong heeft de 
omstandigheden van zijn arrest beschreven. 
Geen bezoek, controle van correspondentie, 
geen contact met de andere beschuldigden. 
Twee keer per dag werden hun sobere kamers 
gecontroleerd.19 Waldecks voorarrest werd 
op 4 maart 1800 omgezet in huisarrest op 
woord van eer, echter niet nadat het familie¬ 
huis op het Buitenhof was gecontroleerd op 
verboden wapenbezit. De kanonnetjes waren 
voortijdig onder de grond gestopt. 
In deze periode vonden drie verhoren van 
Waldeck plaats. Hij ontkende daarin plichts¬ 
verzuim van hemzelf of van zijn bemanning. 
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Hij stelde dat hij de positie van het eskader in 
de Vlieter niet geschikt had gevonden om de 
vijand op geregelde wijze het hoofd te kun¬ 
nen bieden. Naar aanleiding van de twist over 
het tekenen van het verbaal van de krijgsraad 
op 30 augustus, met name wat betreft de 
onwil op de schepen om te vechten, had Wal¬ 
deck zoals vermeld later zijn afwijkende 
visie laten vastleggen. Het Bataafs Bewind 
had zeer veel aanstoot genomen aan het hij¬ 
sen van de Prinsenvlag na de capitulatie. 
Ofschoon Story had gezegd daartoe nimmer 
order te hebben gegeven, hield Waldeck vol 
zulks conform de afspraak met tegenzin en in 
navolging van het vlaggenschip te hebben 
gedaan. 
Op 19 juni 1800 werd Waldeck officieel in 
staat van beschuldiging gesteld. Op 5 sep¬ 
tember van dat jaar stelde de fiscaal zijn con¬ 
clusie van eis: “Dat de gearresteerde door de 
overgave van de bodem aan hem door de 
republiek te harer verdediging toevertrouwd, 
alsmede door toe te stemmen in de overgave 
van de andere ’s lands schepen, zonder het 
doen der geringste defensie, zich aan verre¬ 
gaand plichtsverzuim heeft schuldig ge¬ 
maakt”. Waldeck beriep zich in zijn verdedi¬ 
ging op het bestaan van oproerige bewegin¬ 
gen op de grootste schepen, op de onmoge¬ 
lijkheid om voor zijn bemanning in te staan 
en op de onverantwoordelijkheid zijn be¬ 
manning aan de “wiskunstigste massacre” 
op te offeren, omdat de Gelderland als eerste 
schip de gehele Britse macht moest afwach¬ 
ten. Ten slotte beriep hij zich op zijn ver¬ 
trouwen niet door oudere officieren misleid 
te kunnen worden. De fiscaal toonde daar 
geen begrip voor. Waldeck, zo stelde hij, was 
onbevoegd geweest toe te stemmen in de 
overgave van de zogenaamd oproerige sche¬ 
pen, omdat hij zich niet genoeg had verge¬ 
wist van de werkelijke toestand aan boord 
van die schepen. En al was voldoende geble¬ 
ken, dat er oproer plaats had, dan nog had de 
overgave niet mogen geschieden zonder in 
ieder geval getracht te hebben de schepen 
onklaar te maken. De fiscaal zette herhaal¬ 

delijk vraagtekens bij de graad van oproerig¬ 
heid. Hij poogde aan te tonen, dat de officie¬ 
ren zich achter het scheepsvolk probeerden 
te verschuilen. Volgens de fiscaal was het 
mogelijk geweest de oproerigheden te dem¬ 
pen. Waldeck had, zo betoogde de fiscaal 
vervolgens, zonder redenen aangenomen, 
dat de bemanning van de Gelderland even¬ 
eens onwillig was te vechten. Naar zijn oor¬ 
deel was het volstrekt onmogelijk, dat een 
bemanning, die in het zicht en onder het 
geschut van de vijand trouw was gebleven, 
van het ene op het andere moment in verra¬ 
ders zou zijn ontaard. Ondanks de penibele 
positie van de Gelderland tegenover de 
Engelse overmacht, had Waldeck zich vol¬ 
gens de fiscaal nimmer op menselijkheid, 
waarachter allerlei misdaden konden worden 
gemaskeerd, mogen beroepen alvorens ge¬ 
tracht was de vijand evenredig nadeel toe te 
brengen. Pas daarna had verdere verdediging 
alsnog als een wanhopige opoffering 
beschouwd kunnen worden. Waldeck had 
zich te vlug en zonder de geringste defensie 
overgegeven. Op Waldecks gedrag na de 
capitulatie werkte, aldus de fiscaal, verzwa¬ 
rend dat hij vrijwillig de oude Hollandse 
vlag had gehesen en bovendien bevel was 
blijven voeren, in het bijzonder bij het terug¬ 
zeilen naar de rede. Uit het voorgaande 
relaas kan men ook het tegenovergestelde 
concluderen. Ten slotte had Waldeck zich 
door het mede ondertekenen van het verbaal 
van de krijgsraad op 30 augustus aan boord 
van de Washington mede schuldig gemaakt 
aan misleiding van het gouvernement en de 
justitie dan wel zich aan niet te verschonen 
zwakheid en welwillendheid ten opzichte 
van de eskadercommandant vergrepen. De 
gebeurtenissen aan boord van het vlaggen¬ 
schip en de wijze waarop tot de onfortuinlij¬ 
ke beslissing werd geprest, had Waldeck tot 
de grootste achterdocht moeten stemmen in 
plaats van te vertrouwen op zijn oudere col¬ 
legae. De fiscaal concludeerde dat Waldeck 
niet kon worden beschuldigd van opzettelijk, 
doch wel van verregaand plichtsverzuim en 
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eiste, dat hij uit ’s lands dienst ter zee zou 
worden ontslagen en onbekwaam zou wor¬ 
den verklaard den lande immer weer te kun¬ 
nen dienen met veroordeling tot de kosten 
van het proces. 
De Hoge Zeekrijgsraad vonniste Waldeck con¬ 
form de eis op 1 oktober 1800 in deTrèveszaal. 
Dezelfde straf ondergingen de commandanten 
van de Amphitrite (Jacob Diederik Schutter), 
Admiraal de Ruyter (Johan Nicolaas Huys), 
Batavier (H.W. graaf van Senden), Bescher¬ 
mer (Jan Florens Eilbracht), Embuscade 
(Johan Rivery) en Galathé (J.J. Droop). De 
Jong werd, vanwege enkele bezwarende feiten, 
gestraft ‘met het zwaard over het hoofd’.20 
Schout-bij-nacht Story en de kapiteins Van 
Capellen, Van Braam en Kolfif (hij wist tijdig 

uit gevangenschap te ontsnappen!) werden bij 
verstek ter dood veroordeeld.21 

Terugblik 
Zo kwam bij de eerste keer dat Johan Hendrik 
Waldeck gelegenheid leek te krijgen zijn 
kwaliteiten als commanderend officier in 
actie te tonen, een weinig eervol einde aan 
een tot dan toe voorspoedig verlopen loop¬ 
baan bij de marine. 
Hoe kan men, 200 jaar later, aankijken tegen 
het gedrag van Waldeck als één der bevel¬ 
hebbers van het onfortuinlijke Vlietereska- 
der? Had hij onmiddellijk, toen hij al twijfel¬ 
de aan de juistheid van het terugtrekken naar 
de Vlieter de order van zijn bevelhebber moe¬ 
ten aanvechten? Had Waldeck - als jongste 
van de linieschipcommandanten - tijdens de 
krijgsraad van 30 augustus een voorbeeld 
kunnen stellen door zijn toestemming voor de 
overgave te weigeren? Had hij, aangenomen 
dat de oproerlingen hem dan van boord van 
het vlaggenschip hadden laten gaan en dat het 
hem gelukt zou zijn de bemanning van de 
Gelderland genoeg moed in te spreken, 
alleen het gevecht met de Britten moeten aan¬ 
gaan? Had hij de verantwoordelijkheid op 
zich moeten nemen voor de enige manier die 
onder de omstandigheden nog openstond om 
zijn schip onklaar te maken, namelijk de lont 
in het kruitvat te steken met alle gevolgen van 
dien? 
Waldeck wist niet dat de Vlieter op grond van 
een expliciete instructie uit Den Haag tot 
laatste retraite was uitgekozen. Hij vermoed¬ 
de eerder een tijdelijke terugtrekking. Wal¬ 
deck heeft verklaard dat hij tot op de dag van 
de overgave niets had gehoord of gemerkt van 
ongeregeldheden aan boord van de andere 
schepen. Zelfs nu is niet duidelijk vast te stel¬ 
len hoe de stemming onder het scheepsvolk 
werkelijk was. De slagkracht van het eskader 
werd in ieder geval niet bevorderd door het 
psychologisch effect van de wisselwerking 
tussen de zwakke bevelvoering van Story, de 
Britse propaganda en het fait accompli van de 
nadelige positie van het eskader. De eerste 
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gelegenheid om bedenkingen of tegenwer¬ 
pingen te formuleren - tijdens de krijgsraad 
van 30 augustus - was ook de laatste. Het feit 
dat Waldeck meldde dat de toestand op de 
Gelderland onder controle was, heeft niet 
geleid tot een meer positieve inschatting van 
de aanwezigen van de kansen van het eska¬ 
der. Het is goed mogelijk dat Waldeck de een¬ 
voudige en snelle conclusie heeft getrokken, 
dat het eskader al verloren was voordat het 
kon worden overgegeven. Had hij dan toch 
niet moeten proberen zijn schip te vernielen? 
Bij terugkomst aan boord van de Gelderland 
na de krijgsraad bleek de stemming onder de 
bemanning al rap omgeslagen. De kans dat 
hij met medewerking van de bemanning het 
schip op “ordelijke wijze” kon laten zinken 
moet niet groot worden geacht. Had hij dan 
een daad moeten stellen door persoonlijk het 
schip in de lucht te laten vliegen, zoals Van 
Speyk in 1830 wel zou doen? Twee eeuwen 
later kan men er wel begrip voor tonen, indien 
Waldeck daarvoor de opoffering van zoveel 
mensenlevens niet gerechtvaardigd achtte. 
Zoveel heilig vuur voor de toen geldende ide¬ 
ologie bezaten hij noch zijn mede-comman- 
danten niet. 

Einde van een carrière 
Het instorten van zijn carrière ging gepaard 
met een voor Waldeck moeilijke periode in 
zijn privé leven. Na de geboorte van een 
levenloos kind in 1798, was zijn tweede 
vrouw Alida ten Cate weer in verwachting 
toen de overgave op de Vlieter plaatsvond. 
Hun dochter Sara Henriëtte werd geboren tij¬ 
dens zijn gevangenschap. Het kind leefde 
maar een paar maanden. In maart 1801 werd 
een zoon, Willem, geboren die slechts een 
halfjaar heeft geleefd. Een derde kind stierf 
kort na de geboorte in 1802. Het echtpaar had 
toen Den Haag verlaten en woonde in Rotter¬ 
dam. Op 19 november stierf Alida. 
In 1813 kwam met de terugkeer van Oranje 
de rehabilitatie. De Vlieter sententie werd 
teniet gedaan.22 In 1814 werd het korps zee¬ 
officieren gereorganiseerd. Alle officieren 

met inbegrip van die uit de Franse dienst en 
de ontslagen officieren uit de Bataafse tijd 
werden opnieuw gerangschikt. Waldeck werd 
bij die gelegenheid benoemd tot kapitein ter 
zee. Een jaar later volgde zijn benoeming tot 
officier bij de Koloniale Marine.23 Deze werd 
opgericht om na de teruggave door de Britten 
in 1816 van Java en onderhorigheden de 
handhaving van het Nederlands gezag en de 
beteugeling van de zeeroverij in de Indische 
archipel ter hand te nemen. Na het eerherstel 
van 1814 kon men veel zeeofficieren onder¬ 
brengen bij de Koloniale Marine, die onder 
de Minister van Koloniën ressorteerde, bij het 
gereorganiseerde Korps Mariniers (1817) of 
door pensionering dan wel benoeming in een 
titulaire rang. 
Lang heeft Waldeck, toen 47 jaar oud, niet bij 
de Koloniale Marine gediend. In 1816 was 
hem de werving van een contingent militai¬ 
ren opgedragen dat met het naar China uitva¬ 
rende koopvaardijschip De Hoop en Fortuin 
naar Java zou worden getransporteerd. In dat¬ 
zelfde jaar diende Waldeck, nu vermeld als 
kapitein bij de koloniale mariniers, een ver¬ 
zoek in om tot herstel van zijn gezondheid 
een jaar in Gelderland te mogen doorbren¬ 
gen. Dit verlof werd hem met behoud van 
tractement toegekend. Een jaar later vroeg hij 
ontslag uit de dienst en verzocht hij, na 35 
dienstjaren, te worden gepensioneerd. Ook 
dit verzoek werd ingewilligd. Op 18 mei 
1817 verliet Waldeck de marine met een pen¬ 
sioen van ƒ 1500,- per jaar. Hij vestigde zich 
in Brabant, ver van de zee. Waldeck stierf in 
zijn geboorteplaats op 2 februari 1834, ruim 
64 jaar oud. 

Noten 

1. Zie bijvoorbeeld S. Story, Verantwoording van 
Samuel Story wegens zijn gehouden gedrag als 
commandant van ‘stands esquader voor, op en na 
den 30 aug. 1799, nevens zijne wederlegging van 
de op 16 Jan. 1804 tegen hem uitgesprokene cri¬ 
minele sententie (Amsterdam 1805) twee delen; 
L.C. Vonk, Geschiedenis der landing van het 
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