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Samuel Story, admiraal uit Maasbommel in roerige tijden 

John Raggers, juni 2020 

 

Ter introductie 

Na de 'Gouden' 17e eeuw ging het in de 18e eeuw op tal van terreinen een stuk minder in onze 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Ambachtelijke bedrijven die gebruik bleven maken van 

verouderde technieken ondervonden in toenemende mate concurrentie vanuit de omringende landen. 

De vaklieden trokken weg naar het buitenland en de bevolking nam in aantal sterk af. Het weinige goede 

nieuws was dat in Schiedam uit graan gestookte jenever werd geproduceerd en de aardappel, die al in 

de 16e eeuw vanuit Zuid-Amerika naar Europa was gekomen, steeds meer geteeld werd als goedkoop 

voedsel voor de armen. En van die armen kwamen er steeds meer en de financiële kloof tussen hen en 

de vele rijken werd steeds groter. 

Intussen hadden rijke koopmansfamilies - het 'regentenpatriciaat' - in menige stad al sedert de 17e eeuw 

de macht van de adel overgenomen. In kleine elitaire kringen bleven ze elkaar bij het bestuur de bal 

toespelen. Op het platteland waren het nog steeds de adellijke families - vaak ver van hun 

grootgrondbezit - die met hun talrijke nazaten de dienst uitmaakten. Denk aan Rijksgraaf Albrecht Otto 

Roeleman Frederik van Bylandt die in 1734 de Heerlijkheid Maasbommel kocht of Otto baron van 

Randwijck die met diens erfgenamen grote delen van Maasbommel in bezit kreeg en indirect 'bestuurde' 

door ingehuurde rentmeesters en aangewezen buurmeesters. Financieel gewin kreeg bij hen meestal 

meer aandacht dan goed bestuur. 

 

Toch zou de 18e eeuw in de geschiedenis de eeuw van de 'verlichting' worden, met aan het eind grote 

essentiële maatschappelijke en vooral belangrijke bestuurlijke veranderingen. De fundamenten 

daarvoor waren al in de 17e eeuw gelegd door vernieuwende denkers als Descartes, Spinoza en 

grensverleggende wetenschappers als bijvoorbeeld Isaac Newton, Christiaan Huygens en Antoni van 

Leeuwenhoek. Het gebruik van het eigen onafhankelijke verstand, de ratio, wordt het uitgangspunt. 

Beperkingen door religieuze voorschriften of zogenaamd vaststaande waarheden uit het verleden die 

maatschappelijke veranderingen in de weg stonden, worden steeds meer opgeruimd. De eerste kranten 

en tijdschriften worden gedrukt en verspreid 1. Er ontstaan museale verzamelingen en geleerde 

genootschappen die de vergaarde wetenschappelijke kennis steeds meer onder de gewone mensen 

brengen. Een prachtig voorbeeld: in 1784 wordt de verzameling van Pieter Teyler van der Hulst, een 

rijke Haarlemse zijdefabrikant en bankier, voor het eerst voor het publiek geopend. Het begin van het 

Teylersmuseum als eerste museum in ons land is een feit. 

 

Het uitgangspunt van het zelfstandig kritisch denken leidde ook tot de fundamentele opvatting dat alle 

mensen gelijkwaardig zijn. Daarmee werd de bodem weggeslagen onder de verdediging dat de adel 

door geboorte de macht kon opeisen of beweren dat die machtspositie verkregen zou zijn door de wil 

van God. In 1748 publiceert de Franse filosoof Montesquieu 2 zijn meest invloedrijke werk: 'De l'Esprit 

des Lois' (Over de geest van de wetten). Daarin verzette hij zich tegen onderdrukking en tirannie en 

 
1 In 1656 was al de 'Opregte Haarmensche Courant' verschenen. 
2 Voluit heette hij Charles Louis de Secondat, baron de La Bréde et de Montesquieu, (La Brède 18 januari 1689 - Parijs 10 februari 
1755). 
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bedenkt het principe van de 'trias politica', de scheiding van de 

'wetgevende macht' (parlement e.d.), 'uitvoerende macht' (regering e.d.) 

en 'rechtsprekende macht' (rechters, Openbaar Ministerie met officieren 

van justitie) 3.  

 

Maar niet alleen in Frankrijk werden de machtsverhoudingen 

fundamenteel ter discussie gesteld. In 1781 verscheen in onze 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een anoniem geschrift met 

de titel 'Aan het Volk van Nederland' waarin de Oranjes in het algemeen 

en erfstadhouder Willem V 4 in het bijzonder het moesten ontgelden 

vanwege hun ‘absolutisme’, de opeenhoping van macht in hun handen 

5. Het politieke pamflet was geschreven door Joan Derk van der Capellen tot den Pol (Tiel, 2 november 

1741 – Zwolle, 6 juni 1784), die de laatste jaren van zijn leven op het kasteel in Appeltern woonde en 

daar zijn beroemde pamflet schreef. In felle bewoordingen riep hij daarin zijn medeburgers op het heft 

in eigen hand te nemen en de macht terug te nemen die door regenten en stadhouders was 'geroofd'. 

Het leidde tot de beweging van de maatschappij hervormende 'patriotten' die zich verzetten tegen de 

conservatieve 'orangisten'. Het pamflet werd geschreven ten tijde van de Amerikaanse 

Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783) waarbij de patriotten nadrukkelijk de kant kozen van de 

Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijders. De Orangisten daarentegen stonden vanwege hun 

verwantschap met het Engelse koningshuis aan de kant van de Britten. 

 

Er volgenden tumultueuze jaren van een burgeroorlog waarin eerst de patriotten en vervolgens de 

orangisten (1787-1795) de macht in handen kregen. Daar kwam bij dat in Frankrijk, na eeuwen van 

absolute monarchie, in 1789 de 

Franse Revolutie plaatsvond. De 

laatste koning, Louis XVI, werd met 

zijn vrouw Marie-Antoinette, 

onthoofd. De ‘absolute macht’ van de 

adel en kerk werd er vervangen door 

een maatschappij die gebaseerd was 

op de begrippen 'liberté, 'égalité' en 

'fraternité' oftewel 'vrijheid', 

'gelijkheid' en 'broederschap'. En juist 

die principes spraken de patriotten 

geweldig aan.  

De rest van de staatkundige 

omwentelingen rond de 

eeuwwisseling en kort daarna is 

 
3 Alle westerse democratieën zouden uiteindelijk op dit principe gestoeld worden. 

4 Bij het aantreden van prins Willem IV van Oranje-Nassau in Holland, Zeeland en Utrecht in 1747 besloten alle zeven gewesten 

de functie van stadhouder en kapitein-generaal van het leger na zijn overlijden over te laten gaan op zijn oudste zoon, Willem V 
van Oranje-Nassau. Het algemeen erfelijk stadhouderschap was een wezenlijk element in het staatsbestel. Bron: Wikipedia 
5 Joan Derk van der Capellen tot den Pol, Aan het Volk van Nederland, 1781; Tweestromenlandreeks 1981 

 
De Fransen trekken over de Waal bij Zaltbommel, 1795 

Dirk Langendijk, 1803, Rijksmuseum 

 
Joan Derk van der Capellen tot den Pol, 
Bron: Rijksmuseum; maker onbekend 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_V_van_Oranje-Nassau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_V_van_Oranje-Nassau
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eveneens bekende geschiedenis. Geholpen 

door een Bataafs legioen van naar Frankrijk 

uitgeweken patriotten trekt de Franse 

generaal Pichegru in de winter van 1794/95 

over de bevroren rivieren ons land binnen met 

zijn volksleger ('sans-culottes'). Stadhouder 

Willem V vlucht met zijn zoon Willem Frederik 

naar Londen en de Bataafse Republiek wordt 

als vazalstaat van Frankrijk opgericht 6. Op 1 

maart 1796 komt voor het eerst in de 

Nederlandse geschiedenis een nationaal en 

democratisch gekozen parlement bijeen.  

Het is het begin van tal van fundamentele 

maatschappelijke hervormingen waaronder 

die van de scheiding van staat en kerk. 

 

In Frankrijk pleegt echter in 1799 de militair 

Napoleon Bonaparte een staatsgreep en zal 

zichzelf in 1804 tot keizer kronen. In 1806 zal 

hij zijn broer Lodewijk Napoleon koning van 

het 'Koningrijk Holland' maken. Deze blijkt 

een geliefde koning te worden die begaan is 

met zijn onderdanen. Over diens eigenhandig functioneren is Napoleon echter al snel niet meer 

tevreden en op 16 maart 1810 lijft hij het gebied ten zuiden van de Waal - inclusief dus het land van 

Maas en Waal - bij zijn Franse keizerrijk in. Een paar maanden later, op 9 juli 1810, volgt de rest van 

ons land. Als Napoleon in juni 1815 bij Waterloo verslagen is wordt bij het Congres van Wenen in 

1814/15 'Europa herverdeeld'. Het 'Verenigd Koninkrijk der Nederlanden' wordt gevormd met de 

eerdergenoemde Willem Frederik als zelf gekroonde koning Willem I als vorst. 

 

De familie Story 7 

We gaan weer even terug in de tijd. Tegen de achtergrond van het bovengeschetste woelige decor 

ontwikkelde zich, in het arme maar betrekkelijk rustige Land van Maas en Waal, een interessante en 

uitgebreide familiegeschiedenis, de geschiedenis van de familie Story.  

Vermoedelijk gaat de eerste telg rond 1600 al vanuit Engeland via de Zuidelijke Nederlanden naar de 

Noordelijke Nederlanden. Hoe het ook zij, een zekere Jan Story komt – misschien als huursoldaat - in 

Tiel terecht want onder de daar in het Tielsche Gasthuis verpleegde soldaten bevindt zich van 17 

september tot 17 oktober 1635 een zekere Jan Story met als toevoeging 'cranck' 8. 

 
6 Bij het verdrag van Den Haag van 16 mei 1795 werd met Frankrijk afgesproken dat in ruil voor de definitieve erkenning van de 
soevereine staat, de Bataafse Republiek zich verplichtte om Frankrijk 100 miljoen gulden te betalen voor de 'bevrijding' van de 
Noordelijke Nederlanden en om een Frans leger van 25.000 man op Nederlandse bodem langdurig te kleden en voeden. Bron: 
nl.wikipedia.org, Bataafse Republiek.  
7 De naam Story en Storij blijken door de tijden heen beide gebruikt te worden. Veel van de informatie van de familie is 
overgenomen van ‘oijenvj.home.xs4all.nl. 
8 Neomagus.nl, VII-3 

Was de gevluchte stadhouder Willem V weinig 

daadkrachtig van aard, zijn oudste zoon Willem Frederik 

was dat niet, hij was een geboren heerser. Niet alleen met 

Duitsland, maar ook met Engeland onderhield hij 

intensieve contacten. 

In 1799 bereidden de Britten samen met hun nieuwe 

bondgenoot Rusland een landing voor op de Hollandse 

kust om van daaruit door te kunnen dringen tot in 

Frankrijk. Willem Frederik wist de Britse regering ervan te 

overtuigen dat er in de Bataafse Republiek een 

Oranjegezinde meerderheid bestond die zich zonder 

meer onder zijn vaandel zou scharen. Hij kreeg het voor 

elkaar dat herstel van de Oranjes een oorlogsdoel werd.  

Zo landde Willem Frederik als lid van de invasiemacht in 

de buurt van Den Helder op Hollandse bodem. Van een 

algemene Oranjeoproer was echter geen sprake. Wel 

sloten de meeste matrozen op de Bataafse vloot in Den 

Helder zich bij hem aan. 

De vooraanstaande patriot Willem Daendels (1762-1818) 

wist de Bataafse en Franse troepen snel in het geweer te 

brengen en de Brits-Russische macht werd bij Bergen en 

Castricum overtuigend verslagen.  

Willem Frederik droop af, in afwachting van betere 

kansen om de macht te grijpen. 

 

Bron: Han van der Horst, Nederland, 2009, blz. 275 

 

Verderop komen we meer uitgebreid op deze kwestie 

terug. 
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Genoemde Jan Story heeft een dochter Anneke en een zoon Jacques (1629-1705). Deze Jacques 

trouwt op 24-1-1651 in Tiel met Judit Juriens Steenmuller en samen krijgen ze vier kinderen waaronder 

in 1660 de laatste, Johan Story. Johan Story wordt schoolmeester in Maasbommel en van 1707 tot zijn 

dood in 1721 is hij zelfs ‘Richter der Stadt en Vrijheid Maasbommel’. Een man van aanzien dus. 

Met zijn vrouw Gericke Willemsen Post krijgt Johan zeven kinderen waarvan de tweede Wilhelmus op 

17 november 1696 geboren wordt. Ook deze brengt het ver en wordt vanaf 1755 secretaris en 

leengriffier van Maasbommel. Het vijfde kind heet ook Jan, wordt in 1706 in Maasbommel geboren en 

is er later 'schepen' van beroep. Op 1 januari 1785 komt hij te overlijden. Het schijnt dat hij mede door 

de actieve rol van zijn vrouw bij het verhandelen van onroerend goed een flink vermogen en status had 

opgebouwd. 

De laatste zoon van Johan en Gericke heet Stephanus en wordt in 1713 in Maasbommel geboren. 

Sterphanus zal wijnkoper worden, maar is rond 1745 griffier in Maasbommel en zelfs - als opvolger van 

zijn broer Wilhelmus - van 1763 tot zijn dood op 14 februari 1797 eveneens gemeentesecretaris.  

Interessant voor dit verhaal is het dat Stephanus kennelijk een 'man van de wereld' is en niet met een 

meisje uit de buurt trouwt, maar op 15 mei 1740 in Rotterdam met Neeltje Prest uit Rotterdam (1719). 

Kennelijk woont hij in zijn jonge jaren in Rotterdam want Stephanus en Neeltje krijgen zeven kinderen 

waarvan de eerste twee respectievelijk in 1741 en 1742 in Rotterdam worden geboren. De overige vijf 

worden in Maasbommel geboren als Stephanus daar is teruggekeerd.  

Hun op één na laatste kind is weer een jongen en heet Samuel.  

Als Neeltje Prest op 28 december 1764 overlijdt besluit Stephanus niet alleen verder te gaan. Een jaar 

later, op 17 januari 1765, trouwt hij voor de tweede keer, ditmaal in Avezaath met Beatrix Helena de 

Kruijf.  

Duidelijk is dat enkele generaties achtereen sommige leden van de familie Story vanwege hun opleiding 

en kwaliteiten een belangrijke bestuurlijke rol in Maasbommel vervullen en als zodanig ongetwijfeld 

groot aanzien genieten. Ambities zijn hun niet vreemd. 

 

Samuel Story 

Samuel Story, de zoon van Stephanus en Neeltje, wordt op 2 oktober 1752 in Maasbommel geboren. 

Laten we aannemen dat hij in Maasbommel de lagere school doorloopt in de schaduw van zijn voor 

Maasbommel belangrijke vader, oom en grootvader. 

Waar hij zijn vervolgopleiding kreeg staat niet vast. Wél staat vast dat hij in 1770 in dienst treedt van de 

Admiraliteit van Rotterdam, ook wel Admiraliteit van de Maze genoemd. Hij is dan achttien jaar en zal 

waarschijnlijk zes jaar onderwijs gevolgd hebben op een Latijnse school. Het ligt niet voor de hand te 

veronderstellen dat hij als jongen uit een protestants gezin die opleiding gevolgd zal hebben bij de 

Franciscanen van de Latijnse school in Megen of elders in het rooms-katholieke zuiden. Daarbij komt 

dat zijn moeder een Rotterdamse was en Samuel in die stad dus familie had en ook zijn vader Rotterdam 

goed kende. Bovendien: vanaf het begin van de 14e eeuw was er in Rotterdam een parochieschool die 

later Latijnse school ging heten 9. Is het niet logisch te veronderstellen dat Samuel Story in Rotterdam 

de Latijnse (kost)school volgde voordat hij zich meldde bij de Admiraliteit van de Maze?  

 

Overigens, wat was dat, die 'Admiraliteit op de Maze'? 

 
9 Als 'Erasmiaans Gymnasium' zou het het op drie na oudste gymnasium van Nederland worden. 
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De Admiraliteit van de Maze 

 

De ‘Admiraliteit’ werd tijdens de Tachtigjarige 

Oorlog opgericht door de aanhangers van 

Willem van Oranje met als doel de 

oorlogsvoering op zee te bundelen. In 1575 

werd het eerste Admiraliteitscollege opgericht 

in Rotterdam 10. In 1597 werd de definitieve 

structuur van vijf Admiraliteiten door de Staten-

Generaal vastgelegd: De Maze (Rotterdam), 

Amsterdam, Friesland (Dokkum en Harlingen), 

Zeeland (Middelburg) en Noorderkwartier 

(Hoorn en Enkhuizen).  

 

De taken van de admiraliteiten bestonden uit 

het bouwen, onderhouden en uitrusten van 

oorlogsschepen, werving van opvarenden, het 

innen van in- en uitvoerrechten en ze traden op 

als rechter bij prijsconflicten. De colleges 

benoemden zelfstandig de lagere officieren, maar de vlagofficieren en kapiteins werden op voordacht 

van de admiraliteit aangesteld door de Staten-Generaal. De vloot had in eerste instantie een defensieve 

taak, dat wil zeggen ter bescherming van de koopvaardij en pas in de tweede plaats een offensieve 

taak. Bevelhebbers van een zeevloot of deel daarvan waren een admiraal, een luitenant-admiraal, vice-

admiraal of schout-bij-nacht. 

 

De financiering van de admiraliteiten kwam deels tot stand uit eigen middelen en deels via jaarlijkse 

bijdragen van de zeven provincies. Die eigen middelen kwamen binnen via tal van kantoren, verspreid 

over het hele land waar belastinggeld uit konvooien en licenten werd geïnd. Konvooigeld was een 

vergoeding die betaald moest worden voor de bescherming door oorlogsschepen van onze 

koopvaarders en vissers tegen b.v. de Spanjaarden of Engelsen maar ook tegen zeerovers. 

Het licentgeld was een vergoeding voor het recht om handel te drijven met de vijand 11. Bij het ontstaan 

van de Bataafse Republiek in 1795 werden de Admiraliteiten afgeschaft (27-2-1795) en ontstond de 

Marine, betaald uit de algemene belastinggelden. 

 

Ook Maasbommel had een kantoor 

van de Admiraliteit van de Maze. In 

vele oude beschrijvingen van 

Maasbommel is daar sprake van, 

bijvoorbeeld in het 'Aardrijkskundig 

Woordenboek der Nederlanden, 

bijeen gebragt door A.H. van der 

Aa, zevende deel, blz. 522, 1846': 

“Men had er vroeger ook een 

tolkantoor, alwaar de Collecteurs 

en Commiesen van ‘s Lands regten 

hun verblijf hielden. Het stond digt 

bij de kerk en pronkte met de 

wapens van de Admiraliteit in den 

voorgevel, en met een breed hek 

en houten poort aan de rijweg. Voor 

dit huis was een ruim plein, met 

gras en bloemen bezet, en met hooge eikenboomen beplant” 12. 

 
10 Admiraliteit van Rotterdam, nl.wikipedia.org 
11 Rijksoverheid.nl; Belastingen tijdens de Gouden Eeuw 
12 Omdat een kantoor van de Admiraliteit ook wel eens werd aangeduid met ‘Kamer’ en op de aangeduide plek nabij de kerk soms 
de naam ‘Kamer’ voorkomt, is dit mijns inziens wel eens abusievelijk als een kasteel aangemerkt. 

 
Wapen van de Admiraliteit op de Maze, geborduurd op een kussen, 

Coll. Rotterdams Historisch Museum 

 
Bron: Nijmeegs Hand-Boekje of Naam-Register van de Leden van de Regeering, de 

Gemeensluyden, Borger-Officieren, de Ambtenaren van de Admiraliteit…, 1792 
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In ‘De archieven der Admiraliteitscolleges’ van J. de Hullu uit 1924 wordt op blz. 96 onder punt 707 

melding gemaakt van “Rekening van den commies-collecteur der convooien en licenten te Maasbommel 

over zijn ontvang van het jaar 1783. Hoeveel die ‘ontvang’ was is vooralsnog onbekend. Wellicht – het 

is gissen - had de Tol-Komptoir [J.R.: tolkantoor] in Maasbommel en die in Oyen te maken met het feit 

dat Megen tot 1795 een zelfstandig graafschap was en als ‘buitenland’ beschouwd kon worden 

waardoor er licentgeld voor handel met Megen betaald moest worden. 

 

Zoals gezegd, in 1770 trad Samuel Storij in dienst bij de vloot van de Admiraliteit van de Maze in 

Rotterdam. Hij wordt kennelijk gewaardeerd want vier jaar later, op 5 juli 1774, wordt hij bevorderd tot 

luitenant aan boord van de ‘Orangezaal’ die 24 stuks 

kanonnen aan boord heeft. Zeven jaar later, in de 

loop van 1781 krijgt hij zijn eerste bevel als kapitein 

van het fregat de ‘Jason’ met maar liefst 36 

kanonnen aan boord. In 1784 zeilt hij met 230 

‘koppen’ ermee naar Lissabon, “daar aan volgende 

in seer goede staat aldaar gearriveert en nader 

ordres afwagtende om direct naar de kust van Guiné 

en de westindien te verseilen”. 

 

Als Samuel 34 jaar is, trouwt hij op 12 november 

1786 in Amsterdam (!) met de Rotterdamse 

Catharina Verveer (geb. 1755). Ze is de weduwe van 

Willem van Britten de Jong 13 met wie ze op 11 september 1778 in Abcoude gehuwd was en van wie ze 

al een dochter had met de naam Magdalena Cornelia.  

Met Catharina krijgt Samuel in Rotterdam drie kinderen: Gerrit (1787), Willem Cornelis (1789)14 en 

Catharina (1793) 15.  

 

Fort Hellevoetsluis in de winter van 1794-95 16 

In de zomer van 1794 wordt Samuel Story niet alleen benoemd tot kapitein van het fregat ‘Pollux’ in 

Hellevoetsluis, maar tevens door schout-bij-nacht Mervill aangewezen om per 1-1-1795 het bevel te 

voeren over het Fort Hellevoetsluis met al zijn vlootmagazijnen en werven en de daar aanwezige 

schepen. Dat laatste was niet onbelangrijk want Hellevoetsluis was na 1600 uitgegroeid tot de 

belangrijkste oorlogshaven van Holland; De schepen van de Admiraliteit van de Maze werden hier 

schoongemaakt, hersteld en uitgerust 17. Aardig feit: Piet Hein had hier in 1628 al zijn op de Spanjaarden 

veroverde zilvervloot aan land gebracht. 

 

De situatie in de bijzonder strenge winter van eind 1794, begin 1795, is in tal van opzichten weinig 

rooskleurig en uiterst chaotisch door de revolutionaire omwenteling van oranje-gezinde Republiek der 

Zeven Verenigde Nederlanden naar patriottische Bataafse Republiek. Her en der liggen er 

 
13 Vermoedelijk in 1782 overleden. 
14 Willem Cornelis Storij zou oppermagazijnmeester bij de Marine worden. 
15 Zie nl.wikipedia.org; Samuel Story 
16 Goeddeels ontleend aan: Jhr. Mr. J.C. de Jongen, Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen; Vijfde Tijdperk 1780-1795, 
Blz. 173/174; 1862 
17 Geschiedenisvanzuidholland.nl; Geschiedenis van Hellevoetsluis 

Leeuwarder courant, 28-2-1781 
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oorlogsschepen vastgevroren in het ijs van rivieren en havens. Als de Fransen troepen verder het land 

binnendringen worden door de orangisten sommige kanonneerboten bewust onklaar gemaakt en ook 

diverse andere schepen worden door de bemanningen ijlings verlaten.  

Op de eigenlijke oorlogsschepen in Hellevoetsluis blijft de orde daarentegen bewaard, maar de 

beveiliging van de maritieme gebouwen daaromheen is uiterst zorgwekkend. Hellevoetsluis was al 

geruime tijd bij gemis aan geregeld krijgsvolk door bewapende ‘Landzaten’18 bezet geweest, maar die 

hadden inmiddels de stad uit angst verlaten, waardoor de belangrijke magazijnen en dergelijke geheel 

zonder bescherming waren gebleven. Story laat daarom scheepssoldaten en matrozen die 

bewakingstaken overnemen en een wacht plaatsen bij het ziekenhuis waar 600 gewonde en zieke 

Engelsen liggen. Daarnaast zendt hij verkenners er op uit om te voorkomen dat Hellevoetsluis 

onverwacht wordt overvallen. Verder richt hij een aparte eenheid op van 200 krijgshaftige matrozen en 

plant vier stukken geschut voor ’s Lands Magazijnen. 

 

Op enig moment krijgt Story van de Franse generaal Malhèse in Rotterdam het schriftelijke bevel de 

ongeveer 500 à 600 Franse krijgsgevangenen, die hij op twee grote schepen vasthield, onmiddellijk vrij 

te laten en te bewapenen,hetgeen terstond gebeurt. Met hun hulp en die van de stedelingen worden 

vervolgens alle Britse schepen die op de rede of in de haven liggen in beslag genomen en alle Engelse 

manschappen gevangengezet. Inmiddels had hij van luitenant-generaal Van Binsbergen het bevel 

gekregen zich niet tegen de Franse invasie te verzetten, iets waar hij als patriot in hart en nieren graag 

gevolg aan gaf. Samen met de bevolking van Hellevoetsluis en de Nederlandse zeeofficieren en 

matrozen worden de posten ter bescherming weer ingenomen. Niet lang daarna trekt de Franse 

generaal Bergeron met honderden ‘dragonders’ 19 en voetvolk Hellevoetsluis binnen en laat iedere 

Nederlander de eed afleggen trouw te zijn aan de Franse natie en dus ook aan het Franse leger.  

 

Door al snel na het vertrek van de landzaten de stad, het hospitaal en de magazijnen en andere 

installaties goed te beveiligen had Story zich met deze doortastende handelwijze voor het Vaderland 

hoogst verdienstelijk gemaakt. De rust was daardoor gebleven en de Fransen konden de marine in 

Hellevoetsluis ook niet als ‘oorlogsbuit’ beschouwen. Jhr. Mr. J.C. De Jonge stelt: “Daardoor behield 

Story de gewigtige zeehaven Hellevoetsluis met de magazijnen en al hetgeen verder bevatte voor het 

Vaderland, en maakte hij zich waardig, dat zijn gehouden gedrag door Hunne Hoog Mogenden hooglijk 

geprezen en goedgekeurd werd” 20. 

  

Story als adviseur 

Samuel Story is kennelijk een man van aanzien in maritieme kringen want op 26 februari 1795, als de 

nieuwe regering van de Bataafse Republiek is gevormd, wordt Story de voorzitter van een commissie 

die de oorlogsvloot moet inspecteren om aard en omvang van de verwaarlozing door het vorige, 

 
18 In 1794 besloten de Staten van Utrecht een 'korps landzaten' op te richten van vrijwilligers die moesten strijden voor Oranje 

tegen de Fransen. De werving verliep moeizaam en de reputatie van de landzaten was niet bijster groot.  
Bron: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/288361 
19 Infanteristen te paard. 
20 “Waarop gedelibereerd zynde, hebben hun Hoog Mogenden ten uiterste geloueerd en geapprobeerd, de Conduiten door den 
gemelde Capitein Story, in deze gehouden”. (Bataafsche Republiek; Extract uit het Register der Resolutie van de Hoog Mogende 
Heeren Staaten generaal der Vereenigde Nederlanden, 9 February 1795.) 
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orangistische, regime vast te stellen. Joan Derk van der Capellen tot den Poll had in zijn manifest al 

vastgesteld dat een goede vloot van groot belang was “om zo dikwijls andere mogendheden in oorlog 

zijn (wat zeer vaak gebeurt) onze neutraliteit en vrije zeevaart tegen iedereen te kunnen handhaven, de 

koophandel te kunnen beschermen en door de bloei ervan de hele republiek te doen floreren”.  Maar 

de vloot staat er slecht voor vindt Joan Derk en Willem V is de schuldige: “…..wij zijn alleen daardoor 

ongelukkig; onze koophandel staat alleen daardoor stil; onze werklieden lijden alleen daardoor honger 

en ellende omdat wij geen vloot hebben, en een vloot had gij ons moeten, en gij, gij Willem de Vijfde gij 

alleen bijtijds kunnen bezorgen” 21.  

Op 27-2-1795 besluit de Staten-Generaal tot opheffing van de Admiraliteiten en oprichting van een 

Comité tot de Zaken van de Marine (dat tot 1-2-1798 zal bestaan). 

Eind mei van dat jaar presenteert de commissie haar rapport aan dit Comité waarin geconcludeerd 

wordt dat de vloot in erbarmelijke staat is; wellicht als gevolg van onverschilligheid of eenvoudigweg 

door gebrek aan financiële middelen als gevolg van de oorlog met de Fransen. Het rapport zal in 1796 

de aanleiding vormen voor een omvangrijk programma om de vloot weer op te bouwen. 

 

De slag bij Kamperduin 

Eind 1797 ontstaat er een zeeslag ter hoogte van Kamperduin (iets boven Alkmaar) tussen de Engelse 

en Nederlandse vloot. De slag wordt gewonnen door de Engelse admiraal Duncan terwijl de 

Nederlandse admiraal De Winter wordt gevangengenomen. Samuel Story, wordt bevorderd tot schout-

bij-nacht en voert het bevel op 

het schip de ‘Staten-Generaal’ 

dat echter tijdens het gevecht in 

brand raakt.  De brand wordt 

geblust, maar Story neemt met 

zijn schip geen deel meer aan de 

gevechten en keert met de 

overgebleven schepen van het 

Bataafse eskader na de verloren 

slag terug naar Texel. Admiraal 

De Winter en zijn manschappen 

worden in december van 

hetzelfde jaar 1797 nog op hun 

erewoord door de Britten 

vrijgelaten. 

 
De overgave bij de Vlieter 22, het begin van het einde 

In 1794 waren de revolutionaire Fransen met hulp van de Hollandse patriotten de Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden binnengetrokken en de Bataafse Republiek was een feit. Het zou te boek staan 

als de ‘Eerste Coalitieoorlog’. Vijf jaar later, in 1799, breekt de ‘Tweede Coalitieoorlog’ tegen Frankrijk 

uit als de Britten met de Russen de Fransgezinde Bataafse Republiek willen binnenvallen. Ze hopen in 

 
21 Aan het Volk van Nederland, Tweestromenlandreeks, blz. 138 en 139. 
22 Een smalle vaargeul vanaf de Noordzee/Waddenzee naar de toenmalige Zuiderzee, in 1932 als laatste gat afgesloten bij de 
aanleg van de Afsluitdijk. 

 

Slag bij Kamperduin, 1797, Robert Dodd, 1798.  Bron: Rijksmuseum 
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Holland een volkopstand te kunnen ontketenen en zo de bevriende Oranjes weer als stadhouder in het 

zadel te helpen.Willem Frederik, de zoon van de naar Engeland gevluchte stadhouder Willem V probeert 

de expeditie te steunen door middel van propaganda en intriges met Oranjegezinde officieren 23.  

 

Eind augustus 1799 nadert de enorme Brits-Russische vloot Den Helder waar het Bataafse eskadron 

van Story voor anker ligt. Story wordt door de Britse admiraal gevraagd de kant van de Oranjes te 

kiezen, maar die weigert dat uiteraard en trekt zich met zijn vloot terug in de Vlieter, een smalle vaargeul 

bij de Zuiderzee. Op 26 augustus komt 

een deel van de Brits-Russische 

invasievloot bij de rede van Texel en 

kan zonder enige weerstand 

ontschepen. Willem Frederik zeilt ook 

mee en heeft alvast de benodigde 

oranjekleurige stadhoudersvlaggen en 

propagandapamfletten meegenomen. 

In de verte, kunnen de Bataafse 

bemanningsleden van Samuel Story 

de oranje vlaggen zien wapperen op 

de forten en de kerktoren van Den 

Helder en slaan aan het muiten. Ze 

weigeren de kanonnen te bemannen 

en gooien ammunitie overboord. Ook 

Story krijgt op zijn vlaggenschip de Washington met muiterij te maken en stelt in afwachting van nadere 

instructies de Britten een tijdelijke wapenstilstand voor. Die wordt geweigerd. Hij krijgt van de Britten 

een uur de tijd om de oranje stadhoudersvlag te hijsen, anders zou de Engelse overmacht zijn eskader 

aanvallen. Story roept dan zijn kapiteins Van Capelle, Van Braam en De Jong voor overleg naar zijn 

vlaggenschip. Ze zijn duidelijk Oranjegezind en 

doen hun best Story ervan te overtuigen dat 

overgave gegeven de situatie het beste is. Tijdens 

het overleg, gaat de muiterij op de schepen verder; 

officieren die trouw blijven aan de Bataafse 

Republiek worden in elkaar geslagen, de Bataafse 

vlag wordt verbrand. Unaniem wordt dan maar 

besloten de vlag te strijken en zichzelf zonder slag 

of stoot over te geven. Story’s eskader, bestaande 

uit twaalf oorlogsschepen wordt op 30 augustus 

1799 overgedragen aan de Britten.   

Prins Willem Frederik bezoekt verschillende 

schepen en wordt juichend ingehaald door de 

muiters. 

 
23 Zie voor een meer uitgebreide beschrijving: nl.wikipedia.org; Vlieter-incident 

 
De overgave van het Bataafs eskader van Samuel Story aan de Britten,  

30 augustus 1799; Robert Dodd, 1800, 
Collectie National Maritime Museum, Greenwich 

 

Bericht van overgave aan viceadmiraal Mitchell 

Admiraal! 
Noch uwe overmagt, noch de bedreiging, dat de schuld van het 
te storten menschenbloed op mij zoude komen, hadden mij 
kunnen weerhouden, u tot het laatste oogenblik te toonen, wat ik 
voor mijnen Souverein, dien ik in niemand, dan in het Bataafsche 
Volk en zijne Vertegenwoordigers erken, had kunnen doen; dan, 
uwe Prinse- en Oranje-vlaggen hebben het doel getroffen.  
De verraders, die ik gecommandeerd hebbe, weigeren op de 
meeste en voornaamste mijner schepen te vechten; en mij en 
mijnen braven Officieren blijft niets overig, dan hopelooze spijt en 
de akelige overdenking van onze tegenwoordigen toestand. 
Ik stel u dus de Vloot, waarover ik het bevel voerde, in handen. 
Van dit oogenblik ligt de verpligting op u, om voor de veiligheid 
mijner Officieren en der weinige braven, die zich aan boord der 
Bataafsche schepen bevinden, te zorgen, terwijl ik mij en mijne 
Officieren krijgsgevangen verklare, en hen alzoo considerere. 
Ik ben met achting, getekend S, Story. 
 
Aan boord van den Washington, geankerd onder de Vlieter, 
Den 30. Augustus 1799. 



 
 
 
 
 

 10 

S
ti

ch
ti

n
g 

H
IS

T
O

R
IS

C
H

 M
A

A
S
B

O
M

M
E

L
 

 

De Bataafse schepen worden door de Britten voor het 

merendeel naar Engeland overgevaren nadat de 

bemanningen van de schepen waren gehaald. Story 

wordt met zijn officieren als krijgsgevangene naar 

Engeland overgebracht.   

In feite betekende de overgave van de twaalf schepen de 

genadeslag voor de Nederlandse marine, want er bleef 

nu alleen nog wat klein materiaal over. Bovendien kon na 

inlijving van de Republiek bij het Franse keizerrijk in 1810 

de marine niet meer zelfstandig opereren. 

 

Wat Willem Frederik gehoopt had, namelijk dat de 

Hollandse bevolking bij zijn aankomst in meerderheid vol 

enthousiasme achter hem zou staan, blijkt echter een 

misrekening. Bovendien weet het Bataafse leger samen 

met de Franse bezettingstroepen de Engelsen te 

verslaan bij Bergen en Castricum met als gevolg dat eind 

1799 de Britten zich uit Holland terugtrokken.  

Hun opzet is mislukt. 

 

Toen de Bataafse autoriteiten voor de tweede keer 24 in korte tijd te maken hadden kregen met een 

capitulatie, werd besloten de verantwoordelijke officieren en muiters te straffen.  

Sommige werden vanwege gebrek aan bewijs alleen oneervol ontslagen, een ander geëxecuteerd, 

weer een ander ontsnapte op tijd.   

Als in juni 1802, als gevolg van de Vrede van 

Amiens, Story en de kapiteins Van Capellen, 

Van Braam en Kolff uit Engels 

gevangenschap ontslagen worden en 

duidelijk is dat ze niet naar Nederland zullen 

terugkeren, worden ze op 16 januari 1804 

door de ‘Hoge Militaire Vierschaar’ bij verstek 

veroordeeld voor plichtsverzuim, lafheid en 

ontrouw en meineed. Ze krijgen uiteraard 

oneervol ontslag en worden voor het leven uit 

Nederland verbannen. Zouden ze terugkeren 

dan zou Story met een zwaard worden 

onthoofd en de anderen door een vuurpeloton 

worden geëxecuteerd. 

 
24 Op 17 augustus 1796 had de Bataafse Schout-bij-Nacht Engelbertus Lucas zich met zijn negen schepen in de Zuid-Afrikaanse 
Saldanhabaai overgegeven aan de Britse viceadmiraal George Elphinstone. Ook hier bleek de muiterij van de Oranjegezinde 
scheepsbemanningen de oorzaak. 

 
Egelse spotprent op de Bataafse schout-bij-nacht 

Samuel Storij, 1799; 
Thomas Rowlandson, 1799 
Rijksmuseum Amsterdam 

 
De schepen van het eskader van S. Story,. 

Bron: Verantwoording van Samuel Story 
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Ter verdediging 

Voor een meer genuanceerd beeld van de hachelijke situatie 

waarin Samuel Story zich bevond in 1799, kunnen we terecht bij 

de ‘Krijgsgeschiedkundige studie over de verdediging der 

Bataafsche Republiek in 1799, IV, de Marine’ van G.J.W. 

Koolemans Beijnen 25, die zich goeddeels baseert op de 

‘Geschiedenis van het Nederlandse zeewezen’ van Jhr. Mr. J.C. 

De Jonge uit 1862. 

  

De omwenteling van de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden naar de Bataafse Republiek had met zich 

meegebracht dat veel bekwaam, doch oranje gezind, 

scheepsvolk ontslag had genomen of was ontslagen maar er 

moeilijk ter vervanging aan voldoende gekwalificeerd 

scheepsvolk te komen was. Het handgeld werd dus verhoogd en 

er werden vele buitenlanders aangetrokken: het grootste 

gedeelte bestond uit Fransen, Denen, Zweden, Duitsers, 

Russen, Polen en Italianen (blz. 68). Ook krijgslieden uit het leger werden met voordelige voorwaarden 

verleid dienst te nemen bij de zeemacht en als dat niet lukte werden er bij loting kandidaten 

aangewezen.  

Het is dus niet vreemd dat het scheepsvolk – ‘met de slechte indisciplinaire geest’ - weigerde de 

gegeven bevelen tot het gevecht op te volgen en van de 4000 schepelingen er 3700 na de overgave in 

vijandelijke dienst overgingen (blz. 68).Daarbij kwam nog 

dat de Hollandse matroos – voor zover die er dus nog was 

– van ouds bekend stond om zijn gehechtheid aan het huis 

van Oranje en weinig van de patriotten moest hebben. Ook 

diverse scheepskapiteins voelden zich meer verwant met 

de Orangisten en hadden – zo ze daar al de kans voor 

kregen- de muiterijen bepaald niet met volle inzet 

onderdrukt. 

En tot slot, Samuel Story was er wellicht niet de man naar 

om een kansloze zeeslag tegen een Engelse overmacht in 

te gaan, al kan dat verschillend geïnterpreteerd worden. “In 

de plaats van de gevangengenomen admiraal De Winter 

was in het begin van 1798 Samuel Story aangesteld; hij was 

de bestaande regeringsvorm met hart en ziel toegedaan en 

onder het vorige bewind zeker niet door protectie tot 

kapitein ter zee opgeklommen. As zee-officier stond hij 

gunstig bekend en meermalen werd er in gewichtige 

aangelegenheden zijn raad ingewonnen. Hij schijnt echter 

enigszins wankelmoedig van karakter geweest te zijn en de 

 
25 www.militairespectator.nl 

 

 
Samuel Story, kort voor zijn dood in 1811 

Charles Howard Hodges;  
Scheepvaart Museum Amsterdam 
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geestkracht gemist te hebben, die voor het waarnemen 

zijner hoge betrekking een vereiste was” (blz. 70). 

 

Jhr. Mr. J.C. De Jonge stelt evenwel in zijn 

'Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen 

(1862)': "Naar onze innige overtuiging, is er geen 

zweem of schaduw, bestaat er ook zelfs niet de minste 

wettige grond, om den Schout-bij nacht Story, die toch 

de voornaamste riol bij deze jammerlijke gebeurtenis speelde, van verraad te verdenken. .......Maar is 

dan de overgave door gebrek aan moed, door lafhartigheid veroozaakt ? Wij durven niet beweren, dat 

de Schout-bij-nacht Story met eenen zoo onwankelbaren moed bezield was, als waardoor vele van 

onze oude zeehelden zich onsterfelijk maakten; doch bewijzen van lafhartigheid bestaan er niet, en zijn 

gedrag in den zeeslag van Kamperduin werd zelfs door zijne tijdgenoten zoo hoog geroemd, dat 

voornamelijk uit dien hoofde het gebied van het eskader aan hem opgedragen was" (blz. 482). 

  

Tot slot 

In de loop van 1802 komt Samuel Story uit Engeland – waar hij zich 

als patriot niet thuis voelde - in Duitsland aan en vestigt zich via 

Bremen in Kleef. Dichter kon hij niet komen bij zijn geliefde land en 

geboortestreek. Hij wijdt er zich aan het op schrift stellen van de 

verantwoording van zijn daden, met name die in 1799 en publiceert 

ze onder de titel 'Verantwoording van Samuel Story'' in 1805 in 

Amsterdam 26. 

Nadat Willem Frederik uit Engeland was teruggekeerd en zichzelf op 

16 maart 1815 had uitgeroepen tot koning van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden, worden de verbannen muitende 

officieren op hun verzoek door hem gerehabiliteerd. 

Kapitein Van Capellen, één der eertijds muitende kapiteins, brengt 

het zelfs tot viceadmiraal over een eskadron in de nieuwe 

Nederlandse Marine. Voor Samuel Story komt de mogelijkheid te laat 

om de koning te verzoeken hem te rehabiliteren; op 8 januari 1811 

sterft hij, 58 jaar oud, in Kleef aan de gevolgen van ‘waterzucht' 27. 

Zijn vrouw, Catharina Verveer, waar hij bijna 26 jaar mee getrouwd 

was overlijdt in Tiel op 17 augustus 1817. 

 

Het verhaal van de Maasbommelse admiraal en fervent patriot die 

door muiterij van zijn manschappen gedwongen wordt zijn vloot in 

1799 aan de Engelsen over te geven, verbannen wordt en in 

ballingschap in Kleef sterft, is al in tal van publicaties verteld.  

 
26 Delpher.nl; Verantwoording van Samuel Story..... 
27 Oedeemvorming 

 
Verantwoording van Samuel Story, wegens zijn 

gehouden gedrag als Commandant van ’s Lands 
Esquader, voor, op en naa den 30 Augustus 1799. 

Nevens zijne Wederlegging van de op den 16 
januarij 1804 tegen hem uitgesproken Crimineele 

Sententie. 

 
Laatste woorden van Samuel Story's 'Verantwoording', 

1805 
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Toch lijkt het of Samuel Story in 

Maasbommel, zijn geboortedorp, vrij 

onbekend is gebleven 28. 

Hopelijk kan dit verhaal daar 

verandering in brengen. 

 

Maar nog mooier zou het zijn als 

Maasbommel de huidige koning zou 

vragen om Samuel Story postuum te 

rehabiliteren. 

Het zou rechtvaardig zijn en recht doen 

aan de historische betekenis van deze 

bijzondere Maasbommelaar. 

 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 
Ter nadere informatie, samengevat uit en ontleend aan Jhr. Mr. J.C. De Jonge, (en J.K.J. De Jonge) 
Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen, Zesde Tijdperk (blz. 432-480), 1862 
 
Na de verloren slag bij Kamperduin (1797) besluit de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek in oktober 1779 om de 
scheepsmacht weer in goede orde te brengen en zelfs te vergroten. Echter "de veelvuldige en telkens herhaalde opofferingen, 
welke men aan Frankrijk sedert de omwenteling had moeten doen; de zware inlegering der vreemde troepen, het onderhoud en 
de verbetering van het leger en meer bijzonder de sterke uitrustingen ter zee, hadden 's Lands schatkist tot den bodem toe 
uitgeput" (blz. 424). Na heftige discussies wordt echter toch besloten om een landelijke belasting hiertoe in het leven te roepen 
en kan het herstel en de uitbreiding van de vloot beginnen. Het ene na het andere oorlogsschip wordt in 1798 al te water gelaten. 
Ook bestuurlijk wordt er drastisch ingegrepen. Het Committé van Marine wordt opgeheven en daarvoor in de plaats komt één 
topambtenaar, de 'Agent der marine' die het algemeen toezicht toegewezen krijgt over alles wat maar met de oorlog en de 
verdediging van de Staat te water te maken heeft: de boten, maar ook de werven, arsenalen en magazijnen. Maar ook doet hij 
de voordracht voor scheepsbevelhebbers en gaat hij over de betaling en voeding van het scheepsvolk. Zelfs het geven van 
bevelen tot het uitlopen van vloten eskaders, schepen e.d.valt onder zijn bevoegdheid. 
 
Inmiddels was Napoleon in revolutionaire Frankrijk tot generaal benoemd (1793) en werd opperbevelhebber van de troepenmacht 
die de Ieren (!) moest gaan helpen bij hun onafhankelijkheidsstrijd tegen de Engelsen. Eerder, in 1796 was een 'Expédition 
d'Irlande' door Frans maritiem mismanagement op een grote mislukking uitgelopen maar nu moest het beter en werd daarvoor 
de Bataafse Republiek in 1779 opgedragen honderden vissers/vrachtboten, zeeofficieren en gevorderd materiëel aan te leveren 
voor een invasie. Met deze middelen en de inzet van de Bataafse vloot die bij Texel lag, kon het plan volgens Napoleon niet 
mislukken. Oftewel, ondanks de financiële problemen, de schade opgelopen in de verloren slag bij Kamperduin, moesten de 
Hollanders nu voor de Fransen aan de slag. "In allerijl werden de bruikbare linieschepen, fregatten en andere oorlogsvaartuigen 
in gereedheid gebragt, van welke het merendeel in Texel vereenigd en waarover het gebied aan den schout-bij-nacht Story 
opgedragen werd" (blz. 433). Maar de tocht naar ierland werd onverwachts afgeblazen toen Napoleon plotseling in een ander 
project geinteresseerd raakte: de verovering van Egypte. De paar Franse boten die toch nog richting Ierland gingen werden 
daardoor al ras door de Engelsen verslagen evenals de drie Bataafse fregatten die op bevel van de Fransen ook de oversteek 
naar de Ierse opstandelingen probeerden te maken. 
 
Omdat men dacht dat een nieuwe onderneming van de Fransen in Ierland niet meer zou plaatsvinden, wordt in januari 1799 door 
het 'Uitvoerend Bewind' van de Bataafse Republiek besloten om op dringend verzoek van het 'Committé tot den Oostindischen 
handel' een eskader naar Java te sturen. Over dit eskader wordt de schout-bij-nacht Story - "Commandant van ter reede van 
Texel verenigde 's Lands oorlogsschepen" -  benoemd, die voor deze taak speciaal de rang van Vice-admiraal krijgt. Dezelfde 
5000 man die naar Ierland zouden gaan moeten nu onder opperbevelhebber van Luitenant-Generaal Daendels naar Java. Echter, 

 
28 Tot de dag van vandaag wonen er enkele nazaten van de familie Story in het Land van Maas en Waal. 

 

Rotterdamse courant, 15-01-1811 
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ook deze onderneming gaat niet door omdat de Fransen de hele zeemacht in de republiek willen houden. Op zich niet vreemd 
want er gaan al geruchten dat de Engelsen voorbereidingen treffen voor een invasie op de Bataafse kust. Daarmee zou immers 
bereikt kunnen worden dat de Bataafsche Republiek met de orangisten weer de zijde van Engeland zou kiezen en Frankrijk 
daarmee natuurlijk een gevoelige slag zou worden toegebracht. Het was de Britten inmiddels al gelukt met de tsaar van Rusland 
een verdrag te sluiten waardoor 17.000 man Russche troepen door de Britten werden opgehaald uit de Oostzee om zich bij de 
20.000 man te voegen die de Britten al klaar hebben staan voor een invasie.  
 
De Britse landing op de Bataafse kust is gepland bij Den Helder; mede ingegeven door de wens zich van de daar resterende, 
doch befaamde en kostbare Bataafse marine meester te maken. Bovendien is de vaargeul tussen Texel en Den Helder de 
toegangspoort tot de steden rondom de Zuiderzee waaronder Amsterdam. 
Op 19 augustus verschijnt de voorhoede van de Britse landingsvloot bij Noord-Holland, maar de landing is gepland voor drie 
dagen later. Op die dag worden door de Britse admiraals (Mitchell, Abercrombie en Duncan) drie officieren naar het schip de 
Washington van Story gestuurd. De drie moeten van deze Britse generaals en van de Stadhouder en diens zoon, de erfprins 
(Willem V) aan de ingezetenen van Nederland het dwingend bevel overhandigen zich ogenblikkelijk over te geven en een 
schriftelijke opdracht aan schout-bij-nacht Story geven "...om zijnen ijver voor den Prins van Oranje te toonen, door met al de 
schepen der Hollandsche vloot, welke zijn voorbeeld zouden willen volgen, zich voor dien Vorst te verklaren, onder toezegging, 
dat al degenen, die zich op zoodanige wijs zouden gedragen en ten teeken daarvan de oude Hollandsche vlag opgeheschen 
hebben, vrij zouden kunnen uitkomen en zich bij hem, Admiraal Duncan voegen, door wien zij als vrienden en bondgenooten 
zouden erkend worden, en bij de Engelsche vloot kunnen verblijven, tot dat zij de bevelen van den Prins van Oranje zouden 
bekomen hebben". 
Vreemd genoeg waren de drie onderhandelaars moeiteloos tot het schip, de Washington van Story doorgedrongen en krijgen 
daarbij - vergezeld door kapitein Van Capellen - ook de gelegenheid de vloot van Story ongemerkt in zich op te nemen. Stiekum 
wordt de afgegeven proclamatie ook aan het scheepsvolk gegeven waardoor die begrijpen dat de bedoeling is "een herstel met 
de bij de zeelieden van ouds zoo geliefde Stadhouder". 
Het negatieve antwoord van Story is klip en klaar: "al ware het dat 's vijands magt verdubbelde, zijne gevoelens dezelfde zouden 
blijven en er van hem eene verdediging te wachten was, waardig zijner natie en zijner eer; een antwoord, dat door het uitvoerend 
bewind en den Agent van marine in alle opzigten goedgekeurd werd". (blz. 452) 
 
De verdediging van Den Helder bestond uit de daar gelegen batterijen op land en het eskader schepen van Story, slechts twaalf 
in getal. "Dit eskader was te zwak in evenredigheid van de magt der Britten, die thans den vaderlandschen bodem bedreigde, 
onder welke vier- tot zesentwintig linieschepen en dertien, meest zware fregatten, benevens een aantal andere kleine 
oorlogsvaartuigen...." (blz 454) 
Batterijen en eskader waren dus samen nodig voor de verdediging 29.  
De Engelsen gingen daarom onder zware beschietingen eerst aan land. Ondanks hevig verzet moesten de Bataafse troepen toch 
terugtrekken, daartoe bovendien gelast door Luitenant-generaal Daeldels. Wat daardoor over bleef ter verdediging van de 
doorvoer naar de Zuiderzee was enkel en alleen het eskader van Story. Geen wonder dus dat Story "dit bevel tot onmiddellijke 
ontruiming der batterijen aan den Helder" sterk afkeurde. De Britse Legerbevelhebber daarentegen vond het een mooie meevaller 
en maakte zich ogenblikkelijk van de verlaten batterijen meester. 
"Zo werd het betrekkelijk zwakke eskader geheel aan zich zelf overgelaten, van buiten bedreigd door eene overgroote zeemagt, 
van wier masten nevens de Britsche, de Oud-Hollandsche of Prinsenvlag wapperde; tegenover zich hebbende de door den vijand 
overmeesterde batterijen, van welke, gelijk ook van den Helder en weldra ook van Texel, de Oranje- en driekleurige vanen 
woeijen; afgesneden van den Vaderlandsche grond en zonder uitzigt op eenen veilige aftogt".(blz. 457) 
 
Vier dagen voor de landing had de Agent van Marine aan Story geschreven dat hij, wanneer de vijand zich onverhoopt van den 
Helder mocht meester maken, hij zich dan met al zijn schepen moest terugtrekken in de Vlieter en zich tot het uiterste moest 
verdedigen. De Agent van Marine had er aan toegevoegd: "Het vaarwater onder de Vlieter, zoo nauw zijnde, dat overmagt in die 
streek vruchtelooss wordt, verschaft u zulks eene schoone gelegenheid, om met 's Lands vloot eene goede postie te nemen". 
Story trekt zich echter door dit advies zonder directe noodzaak al snel terug in de Vlieter. Hij laat - wellicht als gevolg van de 
muiterij - achterwege het de Engelsen verder lastig te maken door bijvoorbeeld schepen als barricade tot zinken te brengen. (blz. 
458) 

 
Het scheepsvolk was van oudsher zeer gehecht aan de vorsten van het Huis van Oranje-Nassau en de Prinsen- of Oud-Hollandse 
vlag was het symbool waaronder de zeelieden van de Staat graag bereid waren voor het Vaderland te strijden en des noods te 
sterven. "Bovendien bevond zich op het eskader een groot aantal vreemdelingen van allerlei natiën, wie het onverschillig was, 
door welke mannen het Gemeenebest bestuurd werd, maar die, in de hoop op ontslag of voordeel, naar verandering haakten en 
zich voegden bij degenen, die de meerderheid uitmaakten".(blz. 465) 
Het resultaat is dat er op de schepen van Story's eskader gemuit wordt. Bevelen worden niet meer opgevolgd, de kruidkamers 
bezet en de kapiteins zijn bang dat streng straffen tot meer opstand zal leiden. De volgende morgen vaart admiraal Mitchell 
richting Vlieter, een dubbele Prinsenvlag in top.  
Story is besluiteloos. Om tijd te winnen stuurt hij de kapiteins De Jong en Van Capellen naar Mitchell met de boodschap dat hij 
en zijn commandanten besloten hadden tot het uiterste door te vechten. Onderweg naar Mitchell komt al direct het tegenbericht: 
ogenblikkelijk de vlag van Prins van Oranje hijsen! Zo niet : "besef dan hoe mijn grieven zal het verlies van bloed, 't welk daarom 
gestort zal worden; doch de schuld zal op uw eigen hoofd komen".  
Story laat alle kapiteins bij hem op zijn schip komen waardoor die zonder leiding achterblijven en het muiten in all hevigheid 
toeneemt. Ze overleggen en constateren dat op vrijwel elk schip de muiterij is uitgebroken. Door de sterke verdeeldheid op de 
schepen is zelfs het tot zinken brengen van het eskader geen uitvoerbare optie meer. Dan wordt gegeven de kansloze 
onderneming gezamenlijk het besluit genomen: "Dat de oproerige geest en volstrekte onwil, welke onder de equipagien van de 
meeste en voornaamste schepen heerschten, tot zelfs de minste verdediging onmogelijk maakten, en dat derhalve door de 

 
29 Op 13 oktober 1798 had Story al melding gemaakt van 'notabele gebreken' van de batterijen "die van zooveel gewicht tot 
dekking van 's lands vloot en stroomen zijn". Bron: ‘Krijgsgeschiedkundige studie over de verdediging der Bataafsche Republiek 
in 1799, IV, de Marine’ van G.J.W. Koolemans Beijnen, blz. 75/76. 
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officieren geene andere partij kon gekozen worden, dan de Bataafsche vlag neder te halen en zich allen krijggevangen te 
verklaren; met bepaling verder, dat men geenszins aan de vordering van den Brtischen Admiraal, om de prinsenvlag op te 
hijschen, zou voldoen, en in geen bijzonderheden treden betrekkelijk de vroeger gedane betuigingen van vriendschap". 

 
Enkele dagen later worden door de Erfprins van Oranje de voornaamste schepen onder verdovend gejuich der manschappen 
bezocht, waarna het eskader met de bevelhebbers naar Engeland afgevoerd wordt. (blz. 476/477) 
 
"In 's Lands vergaderzaal verhief zich, bij het vernemen dezer noodlottige tijding, eene luide kreet van verontwaardiging, en zij 
die geacht werden dit verlies te hebben berokkend, werden openlijk door den Voorzitter met de namen van, lafaards, verraders 
en snoodaards bestempeld".  
Kort daarna wordt een 'Hooge Zee-raad' benoemd (8-10-1799) om de kwestie te onderzoeken en een gerechtelijke uitspraak te 
doen. Maar pas drie jaar later wordt door een inmiddels opgerichte 'Hoge Militaire Vierschaar' daadwerkelijk een uitspraak gedaan. 
"Story, Van Capellen, Van Braam en Kolff, welke laatste gedurende het regtsgeding uit de gevangenis ontvlugt was, werden 
verklaard meineedig, eerloos en infaam, mitgaders hun leven en lijf verbeurd te hebben, gecasseerd van al hunne militaire 
betrekkingen, en voor altoos uit de republiek en hare volkplantingen gebannen, zonder immer daar wederom in te mogen komen, 
onder bedreiging, dat de Schout-bij nacht, bijaldien hij mogt wederkeeren, met den zwaarde, de drie kapiteinen met den kogel 
gestraft worden, dat er de dood na volgde". (blz.479/480) 

 

_________________________ 
 

 

'Grand Expedition',augustus 1799, John Luffman, National Maritime Museum, Greenwich, London 


