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9woord vooraf
peter van zonneveld

Johannes le Francq van Berkhey was een van de kleurrijkste figuren 
van zijn tijd. Hij paste perfect in de periode waarin hij leefde, en 
tegelijk ook weer niet. Zijn vurige betrokkenheid bij alles wat hij 
deed, maakte hem tevens een buitenbeentje. Vanwege zijn uitge-
sproken heftigheid was het hem gegeven veel vijanden te maken. 
Dat leidde tot verwikkelingen die hem nagenoeg te gronde zouden 
richten. Zijn talenten werden niet door iedereen gewaardeerd, maar 
dat hij ze bezat, staat buiten kijf. Alle reden om de dichter en geleer-
de tweehonderd jaar na zijn dood met een bloemlezing als Het onbe-
dwingbare hart te gedenken.

De titel van dit boek doet de figuur van Berkhey volkomen 
recht. Als er iets is wat hij van zijn hart niet maakte, dan was het wel 
een moordkuil. Zwijgen kon hij niet. Wat hem niet zinde, werd in 
heftige bewoordingen aan de kaak gesteld. Daardoor doet hij sterk 
denken aan die andere, door hem sterk bewonderde dichter die niet 
zwijgen kon, en ons regels schonk als:
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10 […] maer wat op ’s harten grond leyd
Dat weltme na de keel: ick word te stijf geparst,
En ’t werckt als nieuwe wijn, die tot de spon wtbarst.

Maar Berkhey was geen Vondel, al kwam hij wat virtuositeit betreft 
soms aardig in de buurt. Dat onstuimige hart lag vooral bij de na-
tuurlijke historie, de letteren, de stad Leiden en het Oranjehuis. De-
ze vier motieven keren steeds opnieuw terug in zijn leven en werk.

Berkhey was afkomstig uit een eenvoudig milieu. Ook al kon 
hij dan op latere leeftijd gaan studeren, we kunnen hem gerust een 
autodidact noemen. Zijn liefde voor de botanie leidde hem de na-
tuurwetenschappelijke wereld binnen. Als opzichter van het acade-
misch kabinet deed hij van zich spreken. Na een studie in de me-
dicijnen en een promotie in de plantkunde werd hij aangesteld als 
lector aan de Leidse universiteit. Dat zou leiden tot zijn magnum 
opus, de Natuurlijke Historie van Holland. Hierin beschreef hij niet 
alleen biologische, maar ook allerhande antropologische aspecten 
van zijn geboorteland. Juist door te wijzen op de regionale diversi-
teit droeg hij bij aan de eenwording van Nederland.

Zijn liefde voor de letteren bracht hem in contact met het letter-
kundige genootschapsleven van zijn dagen. Aanvankelijk deed hij 
daarin naar hartenlust mee, maar al snel kwamen de conflicten. Hij 
wenste zich niet aan te passen aan de wetten en regeltjes waar men 
strak de hand aan hield. Sommige van zijn klankgedichten kunnen 
gerust experimenteel worden genoemd, en daar was toen niet ieder-
een van gecharmeerd. 
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11Niemand heeft zoveel van de stad Leiden gehouden als hij. Hij liet 
geen mogelijkheid onbenut om haar te bezingen. Toen het twee-
honderd jaar geleden was dat Leiden door de Watergeuzen werd 
ontzet, speelde hij een hoofdrol bij alle feestelijkheden. Zo schreef 
hij een dichtstuk dat op de plaatselijke bevolking een verpletteren-
de indruk maakte. De legendarische buskruitramp van 1807, die 
voor hem persoonlijk ingrijpende gevolgen had, bracht niet alleen 
kommer en kwel, maar ook nieuwe inspiratie met zich mee.

Zijn liefde voor het Oranjehuis kende geen grenzen. Dit kwam 
hem duur te staan in een milieu dat vooral patriotsgezind was. Zijn 
tegenstanders deden alles om hem het leven zuur te maken en hij 
bood gretig tegenspel. Dat leidde tot conflicten, pesterijen, rechts-
zaken, gewroet in zijn verre van vlekkeloze levenswandel, een 
schorsing en een faillissement.

Deze bloemlezing doet de figuur Johannes le Francq van Berk-
hey alle eer aan. Het boek geeft een rijk geïllustreerd overzicht van 
zijn leven en werk. De nadruk ligt daarbij op zijn poëzie. In som-
mige opzichten doen zijn gedichten denken aan die van zijn vriend 
en tijdgenoot Willem Bilderdijk, die men ‘Hollands Tweede Vondel’ 
noemde. Maar Berkhey is vooral een dichter met een eigen geluid. 
Het is prachtig dat deze veelzijdige auteur, die tweehonderd jaar 
geleden onder kommervolle omstandigheden overleed, nu de aan-
dacht krijgt die hij verdient. 
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H. Pothoven/J. Houbraken, ingekleurd 
portret van Johannes le Francq van 
Berkhey, uit het eerste deel van zijn 
Natuurlyke Historie van Holland. Amster-
dam 1769. Collectie ubl.
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13

‘dichter en bataaf 
in ’t onbedwingbaar hart’

Het bewogen leven van Johannes le Francq van Berkhey

rick honings

Een ‘onvermoeibare versifex’

‘Dichter en Bataaf in ’t onbedwingbaar hart’. Zo karakteriseerde 
Willem Bilderdijk zijn vriend Johannes le Francq van Berkhey (1729-
1812) in een grafschrift uit 1813. Het was een treffende typering, die 
ook op Bilderdijk zelf van toepassing was. Tegenwoordig zou men 
Berkhey wellicht aanduiden als een compulsive writer: iemand die 
moet schrijven, of zijn hart zou barsten. Men zou hem ook, net als 
Bilderdijk, een ‘onvermoeibare versifex’ kunnen noemen. 

Berkheys verzameld werk is nooit uitgegeven, maar zijn oeuvre 
omvat vele banden vol hooggstemde gedichten. Hij schreef voorna-
melijk gelegenheidspoëzie. De geboorte of het overlijden van een 
kind, een huwelijk, de actuele politieke gebeurtenissen of de ont-
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14 ploffing van het kruitschip: Berkhey greep vrijwel elke gelegenheid 
aan om zijn gedachten en gevoelens in versvorm te vatten. 

Naast dichter was Berkhey boven alles ook vaderlander. Hij 
geldt als een van de meest hartstochtelijke verdedigers van het Huis 
van Oranje uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Zijn politiek 
activisme maakte van hem in de jaren tachtig een prinsgezinde cult-
figuur, maar bracht hem ook in grote moeilijkheden. 

Berkhey, geboren en getogen in de achttiende eeuw, was zonder 
meer een veelzijdig mens: een homo universalis. Hij was niet alleen 
dichter, arts, botanicus en wetenschapper, maar ook verzamelaar 
van fossielen en andere naturalia. Hij bouwde daarnaast een grote 
collectie politieke pamfletten, stookschriften en andere achttien-
de-eeuwse teksten op, die tegenwoordig in het Regionaal Archief 
Leiden wordt bewaard. Hij was evenwel geen doorsnee collectio-
neur, zoals er zoveel waren in de achttiende eeuw. Berkhey verza-
melde, vermoedelijk gedreven door ijdelheid en paranoia, alle ge-
schriften waarin hijzelf figureerde, genoemd werd of waarin po-
litieke medestanders werden aangevallen. 

Ten slotte kon hij, net als Bilderdijk, niet onverdienstelijk schil-
deren. Een waardevolle verzameling van botanische tekeningen en 
gravures, die in 1785 nadat Berkhey failliet was verklaard werd ge-
veild, berust tegenwoordig in het archief van de Real Jardín Botá-
nico te Madrid. 

De grootste waardering ontving hij – niet alleen in zijn eigen 
tijd, maar tot op de dag van vandaag – voor zijn negendelige stu-
die over de Natuurlyke Historie van Holland (1769-1811). In dit werk, 
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Berkhey was niet alleen 
wetenschapper en letterkun-
dige, maar kon ook schilderen. 
In de collectie van de Maat-
schappij der Nederlandse 
Letterkunde worden twee 
stillevens van zijn hand 
bewaard. Collectie ubl.

bw.onbedwingbaarhart.indd   15 16-08-12   15:33



Botanische aquarel uit de geveilde 
collectie van Johannes le Francq 
van Berkhey. Collectie rjb.
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17dat hij schreef uit vaderlandsliefde, gaf Berkhey een minutieuze 
beschrijving van het gewest Holland en van de zeden en gewoon-
ten van zijn inwoners, die hij per regio classificeerde en met elkaar 
vergeleek. Hij hield, zoals hij het zelf verwoordde, een lofzang op 
al het ‘voortreffelyks in dit ons klein Vaderland, waar in de edelste 
schoonheden der waereld te samen vloejen’. Maar Berkhey had ook 
oog voor de minder mooie kanten, zoals de armoede die in de stra-
ten van Leiden niet ver te zoeken was. Men zag er volgens hem vele 
‘magere, geluwe [gele], teeringagtige Gestellen; die, door een bee-
venden en knikkenden gang, duidelyk toonen, dat het gebrek hier 
de natuur misvormt’. 

Ook schreef hij op basis van eigen observaties over het dierenrijk. 
De laatste delen van zijn studie verschenen als Natuurlijke Historie 
van het Rundvee in Holland. Zijn pionierswerk werd in de kritiek posi-
tief ontvangen. Een recensent van de Vaderlandsche Letter-oefeningen 
beschouwde de beoefening van de natuurlijke historie als ‘ene der 
aengenaemste en nuttigste Studien, naer de algemene vatbaerheid 
van ’t Menschdom geschikt’ en roemde Berkheys ‘opmerkzaemheid 
en bekwaemheid in dezen tak van Oefening’. Er werd zelfs een be-
gin gemaakt met een Duitse vertaling, die echter onvoltooid bleef, 
en in 1781 verscheen er een driedelige, met gedichtjes doorvloch-
ten Natuurlyke Historie voor kinderen. Met zijn Natuurlyke Historie van 
Holland, die nog altijd dient als onderzoeksbron voor biologen, geo-
logen en antropologen, wilde de auteur een bijdrage wilde leveren 
aan de creatie van een nationale identiteit. 

Minder bekend is dat Berkhey ook een begenadigd dichter was. 

Titelpagina van J. le Francq van 
Berkhey, Natuurlyke Historie van 
Holland 1. Amsterdam 1769. 
Collectie ubl.
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P.C. la Fargue, Tekening van het Rapenburg, met zicht op het Academiegebouw, 1771, waar Berkhey als lector in de natuurlijke 
historie vanaf 1773 colleges gaf. Collectie ral.
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19Zijn grootste inspiratiebron was Joost van den Vondel. Hoewel de 
meeste moderne lezers Berkheys werk vermoedelijk niet erg kun-
nen waarderen, vanwege de retorische en bombastische stijl, de bur-
gerlijke vaderlandslievendheid en de godsdienstige moraal, was hij 
in zijn tijd een ongekend populair dichter. Men zou kunnen zeggen 
dat Berkhey in de achttiende eeuw dezelfde rol speelde als Hendrik 
Tollens in de negentiende: die van volksdichter, die in staat was om 
de gevoelens van een groot deel der natie te verwoorden. Meer dan 
wie ook van zijn dichtende tijdgenoten appelleerde hij met zijn va-
derlandslievende, klankrijke en merendeels voor de vuist weg ge-
schreven verzen aan de smaak van zijn publiek. 

Vooral in Leiden, waar hij woonde, werd hij lange tijd op han-
den gedragen. Als geen ander kon hij beeldend over de regionale ge-
schiedenis schrijven, met name over het Leidens Ontzet. Een ver-
schil met Tollens is dat deze zowel door het volk als door serieuze 
critici werd gewaardeerd. Berkhey was eveneens geliefd, maar slechts 
in de lagere kringen. Vooral in de gezaghebbende literaire genoot-
schappen bestond er weerzin tegen zijn dichtwerk, vanwege zijn taal 
en stijl. Berkheys gedichten bevatten inderdaad verschillende malen 
taalkundige slordigheden, stoplappen en pleonasmen (‘doode lijken’), 
maar geven desalniettemin blijk van een bijzonder dichttalent. 

Hoewel Berkheys naam geregeld opduikt in het onderzoek naar 
de lange achttiende eeuw en er in 2010 zelfs een planetoïde naar 
hem is vernoemd, bestaat er relatief weinig aandacht voor hem als 
dichter. Zijn biograaf Robert Arpots noemt zijn verzen weinig ver-
nieuwend. Maar Berkhey is als dichter vooral interessant door zijn 
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20 non-conformisme. Hij was een stoorzender in het literaire leven 
van zijn tijd en kwam reeds in een vroeg stadium in opstand tegen 
de beruchte ‘beschavingsdrang’ van de achttiende-eeuwse dichtge-
nootschappen. Hij zag het als zijn taak, zo legde hij in 1807 uit, om 
‘vrij uit de borst’ zijn denkbeelden, ‘dikwerf in los en rollend rijm, 
voor te dragen, zoo als zij uit de pen vloeijen, en niet, om het door al 
te verhevene en diepdenkende zamenkoppelingen van nieuwe vin-
dingen en woorden, slechts voor eenige Taalhervormers verstaan-
baar te maken’.

Men zou Johannes le Francq van Berkhey wel een achttiende-
eeuwse Theo van Gogh kunnen noemen. Wie Berkheys portret be-
kijkt, dat in Stedelijk Museum De Lakenhal te Leiden hangt, ziet 
een wat boerse figuur. Berkhey is afgebeeld als een bleke, corpulen-
te en weinig gesoigneerde man, die zich niet aan de kledingconven-
ties van zijn tijd hield. Een tijdgenoot schreef over hem: ‘Hij gaat 
met loshangend hair als een boer, op dezelfde wijze als de groote 
Boerhave’. Ook qua persoonlijkheid doet Berkhey aan Van Gogh 
denken. Beiden waren dissidenten, die hun standpunten niet onder 
stoelen of banken staken en ze hielden er allebei van om felle pole-
mieken te voeren. Van Gogh werd aangeklaagd en vermoord vanwe-
ge zijn uitspraken over respectievelijk joden en de islam. Berkhey 
werd, hoewel hij een van de meest getalenteerde dichters van zijn 
tijd was, verstoten uit het literaire en maatschappelijke leven, van-
wege zijn tegendraadse literaire en politieke standpunten.

De laatste bloemlezing uit Berkheys poëzie verscheen in 1850, 
tegelijk met een selectie uit zijn proza: Anthologie uit de gedichten van 
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Portret van Johannes le Francq van 
Berkhey, toegeschreven aan Hendrik 
Pothoven. Collectie sml.
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22 Joannes Le Francq van Berkhey. In 1987 vond er voor het laatst een 
Berkhey-herdenking plaats. In 2012 is het precies tweehonderd jaar 
geleden dat de dichter op drieëntachtigjarige leeftijd in zijn geliefde 
Leiden overleed. Een mooi moment voor een herkansing voor een 
van de meest markante dichters uit de achttiende eeuw.

Berkheys leven in vogelvlucht

Omdat er verderop bij de gedichten eveneens wordt stilgestaan bij 
zijn leven en werk, volgt hier slechts een beknopte biografie. Jo-
hannes le Francq van Berkhey werd geboren op 23 januari 1729 in 
Leiden als zoon van de wolhandelaar Evert le Francq en Maria 
Berkhey. Toen hij één jaar oud was, scheidden zijn ouders. Hij werd 
opgevoed door zijn moeder; zijn vader overleed in 1735. Over zijn 
jeugdjaren is weinig meer bekend dan dat hij ze doorbracht in Kat-
wijk, waar hij de lagere school en een Franse kostschool bezocht. 
Na tien jaar te zijn schoolgegaan, vestigde hij zich opnieuw in Lei-
den, om een apothekersopleiding te volgen. Deze rondde hij in 
1746 af met een theorie- en praktijkexamen, waarna hij tot 1761 als 
meesterknecht in een apotheek werkte. In deze jaren nam zijn in-
teresse voor de natuurlijke historie geleidelijk toe en kwam ook 
zijn politieke voorkeur voor het eerst aan het licht. Toen in 1747 na 
een regentenperiode van vijfenveertig jaar weer een stadhouder 
werd benoemd (Willem iv), was hij hier als Oranjeaanhanger over 
verheugd. 
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23In 1750 trad hij in het huwelijk met Gerritje van Nier, de dochter 
van een Katwijkse herbergier. Twee jaar later werd een dochtertje 
geboren, Maria (genoemd naar de inmiddels overleden moeder van 
Berkhey), in 1755 gevolgd door een dochtertje Geertje en een zoon-
tje Dirk in 1759. Ook in professioneel opzicht ging het hem voor de 
wind: in 1753 werd hij aangesteld tot opzichter over het academisch 
kabinet van de Leidse Hogeschool. Dit kabinet zou later de basis 
vormen van het Museum voor Natuurlijke Historie (thans: Natura-
lis). 

Het universitaire onderwijs werd in deze tijd nog geheel in het 
Latijn gegeven. Omdat Berkhey graag colleges wilde volgen, ging hij 
zich nu toeleggen op de studie van de academische taal. Vanaf 1753 
kon hij in Leiden geneeskunde gaan studeren, een in die tijd (na de 
dood van Boerhaave) hoofdzakelijk theoretische opleiding. Na zijn 
afstuderen in 1759 legde hij zich vol enthousiamse toe op de leer 
van de composieten (samengesteldbloemige planten), waarop hij 
een jaar later promoveerde: Expositio characteristica structurae florum 
qui dicuntur composite. Tezelfdertijd liet Berkhey als dichter van zich 
horen. In 1756 sloot hij zich aan bij het Leidse toneelgezelschap 
Veniam pro Laude, waarvan de leden voornamelijk zelf geschreven 
stukken opvoerden. In deze context ontstond Berkheys dichterlijk 
debuut: ’t Bataafsch Athene, in drie herders-kouten (1760) – een lofzang 
op Leiden, vol historische en mythologische verwijzingen. 

Na deze succesvolle jaren kreeg Berkhey in 1761 een tegenslag 
te verduren. Zijn echtgenote Gerritje liet zich van hem scheiden en 
beschuldigde hem van overspel. Een groot deel van Berkheys bezit-
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24 tingen, die hij na het overlijden van zijn moeder had geërfd, werd 
aan zijn ex toegewezen. Inderdaad was er een andere vrouw in het 
spel: Hester van Dienderen. Berkhey vestigde zich nu in Amster-
dam, waar hij enige tijd als arts werkte. 

Donkere wolken pakten zich boven Berkhey samen. In decem-
ber 1761 overleed zijn tweejarige zoontje Dirk, in april 1763 ge-
volgd door zijn dochtertje Maria van elf. De ontroostbare Berkhey 
schreef later in een gedicht dat hij verstokt, verhard en buiten macht 
‘Wanhoopig was, om ’t droef verscheijen’: ‘Ik weet, hoe ’k jaaren 
agter één, / Met onophoudelyk geween, / Die lieve Dogter moest 
beschreijen’. Intussen voegde Hester zich bij haar geliefde in Am-
sterdam. Hun ongehuwd samenzijn wierp vruchten af: ze kregen in 
totaal zeven kinderen: vijf jongens en twee meisjes. Maar zoals zo 
vaak in vroegere eeuwen lagen ziekte en dood voortdurend op de 
loer. Omstreeks 1780 waren er nog maar drie in leven. 

Toch begon Berkheys ster in deze tijd te rijzen. Een naar de 
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem ingestuurde 
geologische verhandeling werd in 1763 met goud bekroond. Bo-
vendien startte hij met het schrijven van de eerste delen van zijn 
natuurlijke historie, waarmee hij zijn roem als geleerde in één klap 
vestigde. Tussen 1764 en en 1773 woonde Berkhey op het platte-
land, in Warmond, waar hij verschillende dichtwerken schreef. In 
april 1773 vestigde hij zich opnieuw in Leiden. Dat hing vermoe-
delijk samen met zijn benoeming tot lector in de natuurlijke histo-
rie aan de Leidse Hogeschool op 27 oktober 1773. Op 1 november 
hield hij zijn inaugurele rede.
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25Inmiddels was Berkhey weer een sport gestegen op de literaire lad-
der. Leiden kende in de tweede helft van de achttiende eeuw een 
rijk literair leven. Dat speelde zich vooral af binnen de genoot-
schappen. In 1772 trad Berkhey toe tot Kunst wordt door arbeid ver-
kreegen. Ook in Den Haag beleefde hij een triomf toen het Haagse 
zustergenootschap Kunstliefde spaart geen vlijt zijn prijsvers De Lof 
der Dankbaarheid met een gouden erepenning bekroonde. Tijdens 
de viering van de tweehonderdjarige herdenking van het Leidens 
Ontzet in 1774 declameerde Berkhey zijn grote dichtstuk Het Ver-
heerlykt Leyden, waarmee hij zijn reputatie als dichter definitief ves-
tigde. Toch zegde hij zijn lidmaatschap van het Leidse genootschap 
in mei 1775 op, vanwege ruzies met prominente leden, en omdat 
hij het niet kon verdragen dat ‘taalzifters’ zijn werk voortdurend 
wilden ‘beschaven’.

In de jaren tachtig bleek dat Berkhey niet alleen in literair op-
zicht een non-conformist was. Terwijl Leiden in rap tempo in een 
patriots bolwerk veranderde en het merendeel van de intellectuele 
elite de nieuwe democratische beginselen gretig omarmde, mani-
festeerde Berkhey zich steeds meer als conservatieve Oranjeklant. 
Hij trok in pamfletten en gedichten fel van leer tegen de patriotten 
die steeds meer macht overnamen, en tegen de in vrijwel alle Hol-
landse steden opgerichte exercitiegenootschappen of vrijkorpsen: 
vrijwilligerslegertjes, bedoeld als tegenwicht tegen de (Oranjege-
zinde) schutterijen. Hierdoor groeide Berkhey uit tot een promi-
nente Oranjeklant. In die hoedanigheid werd hij fel aangevallen, zo-
wel op papier als fysiek. Enkele tegenstanders spanden een proces 
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26 tegen hem aan wegens smaad, dat hem financieel te gronde richtte. 
Willem Bilderdijk, die ook andere Oranjeklanten verdedigde, zoals 
de beruchte Kaat Mossel, trad op als zijn advocaat. 

Groot was Berkheys vreugde toen de macht van de stadhou-
der in 1787 werd hersteld, dankzij het ingrijpen van de koning van 
Pruisen. De blijdschap was echter van korte duur. Nadat zijn eerste 
vrouw in 1788 was overleden, wilde hij in het huwelijk treden met 
Hester van Dienderen, met wie hij nog altijd samenleefde. Dit ging 
echter niet door, omdat zijn dochter uit zijn eerste huwelijk protes-
teerde. Financieel stond hij er beroerd voor. In 1789 werd Berkhey 
failliet verklaard en nam een deurwaarder zijn kostbaarste spullen 
in beslag. Tot overmaat van ramp overleed in 1791 zijn geliefde 
Hestertje, waardoor Berkhey, tweeënzestig jaar oud, er alleen voor 
kwam te staan. Daarmee kwam er nog geen einde aan zijn ellende: 
omstreeks 1792 schoot zijn zoon Carel zich, vermoedelijk geïnspi-
reerd door Goethes Die Leiden des jungen Werthers (1774), uit liefdes-
verdriet een kogel door het hoofd.

In 1795 namen de patriotten de macht over, na de komst van de 
Fransen. De stadhouder vluchtte naar Engeland; uitingen van prins-
gezindheid waren voortaan verboden. Voor Berkhey brak een tijd 
aan in de luwte van het literaire leven, hoewel hij af en toe nog wel 
van zich liet horen – bijvoorbeeld in zijn anti-patriotse dichtwerk 
De Bataafsche menschlijkheid of de Gevolgen der tweedracht (1801). Ook 
werkte hij gestaag door aan de slotdelen van zijn Natuurlijke Historie 
van Holland.  

Zijn laatste levensjaren bracht Berkhey door in kommervolle 
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27omstandigheden in ‘de stad vol lijden’. Hij werd gekweld door pijn-
lijke jicht en zijn gezondheid holde achteruit. Bovendien moest hij 
toezien dat Nederland in 1806 voor het eerst in zijn geschiedenis 
een monarchie werd en dat er een Fransman de troon besteeg in de 
persoon van Lodewijk Napoleon. Op 12 januari 1807 werd Berkhey 
opnieuw door rampspoed getroffen. Die dag ontplofte in de Leidse 
binnenstad een met duizenden ponden kruit beladen schip, waar-
door meer dan honderdzestig doden vielen en tweeduizend mensen 
gewond raakten. Berkhey, die op de Koepoortsgracht (de huidige 
Douzastraat) woonde, werd bedolven onder de brokstukken van 
zijn ingestorte huis en overleefde de ramp ternauwernood. 

Zijn laatste jaren – die samenvallen met de Franse annexatieja-
ren – leefde Berkhey in bittere armoede, omdat hij geen pensioen 
meer kreeg. In deze kwijnende omstandigheden schreef Bilderdijk 
hem een dichterlijke brief, die door zijn sombere inhoud weinig op-
beurend zal zijn geweest. Bilderdijk was te veel bezig met zijn eigen 
ellende om oog te hebben voor Berkheys leed:

Neen, hy heeft U niet vergeten,
Hoe hem ’t hart is opgereten,
De oude vriend en leedgenoot,
Die U lief heeft tot den dood.
Maar gedompeld in ellende,
Als hy nooit te voren kende,
Zit hy naast zijn kranke Vrouw,
Stom en ademloos van rouw,
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28 Zonder brood, en zonder krachten,
Naar den laatsten snik te smachten,
Woedend helgespuis ten roof,
En hy vindt den Hemel doof.
Ach! geen teêrgeliefde Koning
Stort meer weldaân in zijn woning,
Stort meer balsem in zijn hart,
By zijn ziels- en lichaams smart.

Bilderdijk schreef verder: ‘Gy, wiens hooggeklommen jaren / God 
behoê voor meer bezwaren! / Blijf, blijf denken aan den Vrind, / 
Wien het harteleed verslindt!’ Berkhey was zo verzwakt dat hij den-
kelijk wel iets anders aan zijn hoofd had dan Bilderdijks verdriet. 
Zijn einde kwam, niet lang na zijn drieëntachtigste verjaardag, in de 
vroege morgen van vrijdag 13 maart 1812. Hij heeft de lang gehoop-
te terugkeer van Oranje, een jaar later, niet meer mogen meemaken. 

Drie dagen nadien stond er een rouwadvertentie in de Leydse 
Courant, waarin zijn dochter schreef: ‘Zijne meer dan gewoone 
werkzaamheden van zijn vroegste Jeugd af, tot bijna aan den dag 
zijns dood, is door zijne Schriften genoeg bekend, waar door zijnen 
naam en gedachtenis der vergetelheid ontrukt, en bij ieder die kun-
de op prijs weet te stellen, gewaardeerd zullen blijven’. Ze gaf aan 
geen condoleances te willen ontvangen. Op 18 maart werd Berkhey 
in de Hooglandse Kerk begraven. Daarmee kwam er een einde aan 
het bewogen leven van een veelzijdige en productieve geest.
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29Verantwoording

De geselecteerde gedichten zijn ontleend aan diverse publicaties 
van Johannes le Francq van Berkhey uit de periode 1775-1813 en 
zijn zoveel mogelijk in chronologische volgorde geplaatst. Bij het 
samenstellen van deze bloemlezing heb ik gebruikgemaakt van de 
collectie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Lei-
den en van die van de Leidse Universiteitsbibliotheek. De originele 
spelling bleef ongewijzigd; evidente verschrijvingen zijn met be-
hulp van vierkante haken gecorrigeerd. Berkhey was, zoals gezegd, 
een veelschrijver. Veel van zijn dichtstukken tellen honderden ver-
zen. Daarom bevat deze bloemlezing vooral fragmenten. Weglatin-
gen worden aangegeven met drie punten tussen vierkante haken. 
Omdat de achttiende-eeuwse gedichten na meer dan tweehonderd 
jaar wel enige uitleg behoeven, wordt in elk hoofdstuk stilgestaan 
bij de context. Onbekende uitdrukkingen en verwijzingen worden 
bij elk gedicht kort toegelicht.
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plaats van herinnering

Pieterkerk-Choorsteeg 20

Hier was de vergaderzaal van dichtgenootschap 
Kunst wordt door arbeid verkreegen gevestigd.
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P.C. la Fargue, De vergaderzaal van Kunst wordt door arbeid verkreegen, 1774. Achterin de zaal ziet men het befaamde 
‘Pan Poëticum Batavum’, een meubelstuk met laatjes dat in 1772 werd aangekocht, waarin portretjes van Nederlandse 
dichters uit heden en verleden werden bewaard. Collectie sml.
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33i

harikki dikki douw, wilhelmus van nassau
Berkheys genootschappelijke carrière

Kwinklende vinken en kijvende wijven 

De achttiende eeuw – de tijd waarin Le Francq van Berkhey als dich-
ter naam maakte – wordt wel de eeuw der genootschappen ge-
noemd. Er moeten in Nederland honderden genootschappen heb-
ben bestaan. De opkomst van dit verschijnsel had te maken met het 
groeiende onbehagen van burgers en het daarmee samenhangende 
ontstaan van een nationaal besef. De Republiek was in een recessie 
terechtgekomen. Door de toenemende internationale concurrentie 
stagneerde de Nederlandse handel. Bij velen leefde het idee dat er 
niet alleen sprake was van economische malaise, maar ook van mo-
rele degeneratie. Het ontluikende natiebesef vormde een stimulans 
voor de bestudering en beoefening van de vaderlandse letteren. 

In Leiden werden in 1766 twee letterkundige genootschap-
pen opgericht, die van grote invloed zouden zijn op het literaire 
leven: de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en het dicht-

bw.onbedwingbaarhart.indd   33 16-08-12   15:33



P.C. la Fargue, interieur van de vergaderzaal van Kunst wordt door arbeid verkreegen, 1780. De met groen laken beklede tafel 
bood plaats aan negentig personen. Collectie rma.
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35genootschap Kunst wordt door arbeid verkreegen. Was het eerste ge-
nootschap vooral een forum voor geleerden die zich richtten op 
de studie van de vaderlandse letteren in de breedste zin van het 
woord (Nederlandse taal-, letter-, geschied- en oudheidkunde), de 
leden van het tweede genootschap hielden zich vooral bezig met 
het zelf schrijven van poëzie. De zinspreuk was programmatisch. 
De leden hadden een classicistische literatuuropvatting en meen-
den dat kunst en ijver met elkaar waren verbonden. Iemand kon 
slechts een groot dichter worden door zijn of haar talent te ont-
wikkelen.

Berkhey werd alleen lid van Kunst wordt door arbeid verkreegen, 
dat in de zomer van 1766 door enkele Leidse boekverkopers – on-
der wie Cornelis van Hoogeveen junior en Cornelis Heyligert – 
was opgericht. Vermoedelijk had hij ook wel willen toetreden tot 
de Maatschappij, maar daar was hij niet welkom. De medeoprich-
ter van dat genootschap, de lakenhandelaar Frans van Lelyveld, 
vond dat hij een te ‘slechten smaak’ had en uitte felle kritiek op 
de stijl van diens dichtstukken. Bij Kunst wordt door arbeid verkree-
gen, waarvan Berkhey in 1772 lid werd, groeide hij evenwel binnen 
korte tijd uit tot één van de actiefste leden. Op 2 december van dat 
jaar las hij in Leiden, in de vergaderzaal van het genootschap, een 
bijzonder dichtstuk voor ter verwelkoming van vier beschermle-
den: ‘Proeven van het vermogen der Nederduitsche dichtkunst, 
om op een’ vrolijken en vrijen trant de maatklanken op allerleie 
onderwerpen te schikken, en naar bijzondere geluiden te buigen’. 
Het werd gepubliceerd in het eerste deel van de Tael- en dichtlie-
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36

1 Sappho: dichteres uit het oude 
Griekenland. 

2 laas: uitroep van droefheid  
(helaas).

vende oefeningen (1775), uitgegeven door Van Hoogeveen. In het 
dichtstuk kon Berkhey zijn dichtsnaar naar hartenlust beroeren: 

Wil mij Sappho1 onderwijzen
Hoe het Lierdicht de ooren streelt?

Hierin is de Kunst te prijzen,
’t Zij zij de Echo zelv’ verbeeldt,
Of dat ze op een vaste maat
Driewerf op de klanken slaat.

Dus, dus hoort men in dees streeken
De Echo op de klanken spreeken,

Als de Dichter, daar hij zingt,
Naar de kunst heur antwoord dwingt.

Vraag: wat volgt na trots geblaas?
Aanstonds antwoordt zij u: laas! 2

Vraag: wat wordt door waan vertreeden?
’t Antwoord zegt u daadlijk: reden.

Dringt een luiaarts klagt door ’t zwerk,
IJvrige Echo roept straks: werk.

Waar woont Vrijheid, in wat landen?
Zij weêrgalmt gelijklijk: anden.

Anden? waar toch mag het zijn,
Aan de Loire, Theems of Rhijn?

Rhijn! is ’t woord. Wil nog niet scheiden;
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Titelpagina van het 
dichtstuk ‘Proeven van 
het vermogen der Neder-
duitsche dichtkunst, om 
op een’ vrolijken en vrij-
en trant de maatklanken 
op allerleie onderwerpen 
te schikken, en naar 
bijzondere geluiden te 
buigen’, dat Berkhey in 
1772 bij het Leidse ge-
nootschap declameerde. 
Collectie ral. 
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Titelpagina van het eerste deel 
van de Tael- en dichtlievende oe-
feningen, van het Genootschap ter 
spreuke voerende: Kunst wordt door 
arbeid verkreegen, waarin Berkheys 
klankgedicht werd gepubliceerd. 
Leiden 1775. Collectie ubl.
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1 Apol: Apollo, de Romeinse god 
van de schone kunsten, waaron-
der de dichtkunst. 

2 vinkebaan: terrein waarop men 
vinken vangt met lijmstok of net. 

3 Putter: kleine bontgekleurde 
vink. 

4 Codenaar: het is onduidelijk 
naar welke vogel Berkhey ver-
wijst. 

Woont ze in Leyden? zij roept: Leyden.
Ja, daar hoort men vrij en blij

Hoe Apol1 zijn lievelingen
Leert op Sappho’s drieklank zingen,

In dees vrienden-Maatschappij!

Berkheys boodschap was dat men niet ver hoefde zoeken om kunst 
te vinden. Zelfs in allerlei dagelijkse taferelen, zoals in het gefluit 
van vogels, kan men poëzie aantreffen. Dat illustreerde de dichter 
met behulp van allerlei poëtische technieken, zoals alliteratie en 
assonantie:

Hier bij de vinkjes
Die gladjes en kwinkjes,

De vinkebaan2 streelen met lokkend gezang:
Hier neuriet het Cijsje; 
En fluitend op ’t wijsje,  

Gaat Putter3 en Codenaar4 mede zijn’ gang.
Het Meesje, dat beesje, dat tjellept en fluit
Op ’t wipje van ’t knipje, het deuntje fliepuit.
In de elzen omhelzen de Muschjes elkaêr,
De linden verbinden het jeugdige paar.
De Lijster zingt bijster van liefde zijn lied,
Ten hemel ’t gewemel der Leeuwerik vliedt.
De Meiboom, die vrijboom, aan heg en aan haag,
Daar speelen en kweelen de Nachtegaals graag.
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40

1 Kersdiefje: idem. 

2 Waardje: woerd, een mannetjes-
eend. 

3 Snorren: een snor is een stuk 
speelgoed, bestaande uit een 
doorboord voorwerp (zoals een 
botje uit een varkenspoot of een 
abrikozenpit), waardoor een 
dubbel touw is gestoken. Door 
het geheel rond te draaien en 
vervolgens het touw plotseling 
stijf te trekken, ontstaat een 
suizend en snorrend geluid. 

4 Meulentjes: molentjes.
 
5 Tazentollen: spelen met een tol. 

6 snipperrinkels: niet gevonden. 

’t Kersdiefje1 roept liefje, het titireliert,
Daar ginter het Winter klein koninkje zwiert.
De Koekoek, die schuifhoek, roept altijd, nooit moê,
In landspraak, zijn zangtaak: koekoek koekoek koe; 
Daar ’t Duifje haar kuifje voor ’t Doffertje net,
Bij ’t spreien en vleien van ’t huwelijksbed,
En ’t Waardje2 zijn paartje snelzwemmend vermaakt,
Daar ’t naakende, kwaakende, kwekrende kwaakt.
Het koklen en toklen bij ’t Haanengekraai:
Het schaatrende klaatren van Exter en Gaai:
Het knersen en schersen van Kwartel en Spreeuw:
Het werken der vlerken van Reiger en Meeuw:
Geen toonen, geen wijsjes, geen deuntjes, geen zangen,
Of alles kan toch onze Dichtkunst vervangen;
Zoo zoetjes, zoo zagtjes, zoo liefjes, zoo eêl,
Als had onze Zangster een vogelenkeel. 

Ook in het spelen van kinderen, met knikkers, tollen en ander speel-
goed, is het kunstvuur te vinden:

 
Knikkers, stuiters, ballen, snorren,3

Meulentjes4 en gouden torren,
Vliegers, bikkels, klaauw en koot,
Taazentollen,5 klein en groot,
Hoepels, vol met snippelrinkels,6

Poppengoedje, uit poppenwinkels,
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41Heiligjes, vol rijmerij,
Zullen blij,
Aan zijn kindsche en dartele ooren
Zoo bekooren,
Dat hij, daar men prentjes deelt,
Wis zijn boog en pijl verspeelt,
Of ten minsten, overluid,
Om een’ appel, of een duit,
Meê zal zingen: ’t School gaat uit!
Lusten ’t Guitje meêr gezangen
’k Zal hem fluks het wiegtouw langen,
Om te sussen ’t lieve Schaap:
Zuia, zoete kindje! slaap.
’k Heb hier papje,
Neem een hapje,
Slobberbekje! slobberöp,
Zoete lieve kermispop!
’k Zal hem zelfs, als ’t kind wil pruilen,
Naar de kunst ook leeren huilen,
Snakken, snikken,
Grimmen, hikken,
En den kleinen hartedief
Onder ’t schreien 
Leeren vleien:
’k Zal ’t niet weêr doen, Moederlief! 
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42 De natuur is eveneens een rijke bron voor dichterlijke inspriratie:

Naast mijn bosschen vinde ik streekjes,
Vlietjes, wellen, stroomtjes, beekjes,
Bronnen van een zoet gedruisch,
Golfjes van een stil geruisch:
’k Hoor ze babblen,
Onder ’t kabblen, 
’k Hoor ze morren,
En mij porren
Tot een’ zagten sluimerlust,
Als ik bij mijn schoone rust.
Ja, ik hoor, in deeze plassen, 
Vischjes klesschen, klisschen, klasschen,
En van ’t kikkertje ’t gezang
Gantsche zomdernachten lang,
Daar zij, met een schor geschater,
Kikkrend borlen door het water,
’t Welk hier Dichtlief met gemak
In zijn maatklank ons doet hooren,
Als zij krijschen door zijn ooren:
Rikkikkik, work work, kwak kwak. 
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1 dubblen: garen of zijde twijnen, 
dat wil zeggen: twee of meer 
draden stevig ineendraaien tot 
één draad.

2 Blik- en Koperslager: iemand die 
voorwerpen van blik of koper 
maakt. 

Zelfs te midden van spinnende wevers en schrobbende vrouwen is 
de poëzie niet ver weg:

Zit de Wever op ’t getouw,
Daar zijn dochter met zijn vrouw
Naarstig dubblen1 moet en spinnen,
Om de kost met vlijt te winnen,
’k Hoor dan, hoe hij, blij van zinnen,
Daar het spinnewiel vast snort,
Tot een’ maatzang wordt geport.
Bij het galmen
Van zijn Psalmen 
Volgt hij juist de voet-treê na
En het kleppen van de la,
Puur of hij niet anders kan
Dan den toon: zet an, zet an,
Drijf voort, drijf voort de spoel,
Pas op, pas op ’t gevoel. 
Zorg voor den inslag wel,

Geeft acht op ketting, tel
Trip trippetrip, trappetrap op en weer neêr,
Het kleppen klep klappen klap, elken keer,
Van ’t spinnewiel, ’t snirresnars snorrende snorren,
Kan Wever en Spinder tot zingen aanporren.

Bij de Blik- en Koperslager2

Wordt veelligt de kunst wel graager,
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44

1 moppen: een soort vrouwen-
mutsen.  

2 huiven: hoofdkappen voor 
vrouwen. 

Om daar ’t oor eens net te raên,
Hoe zijn tikketoonen slaan.

Als hij zegt:
Echt,
Recht,
Glad,
Tik
Ik
Dik 
Blik
Plat.

’t Zingen heeft ook nog een aartje,
Bij het proper meisje klaartje,
Als zij wascht een kant of muts,
Gaat haar toon ook klets en kluts,
Fijne kantjes,
In haar handjes
Worden, daar men elk gerijft,
Op de maat geklopt, gestijft.
Voor Santjes, Marijtjes, Sijbillen,
Zo netjes als zij het maar willen.
’t Zij mutsen, of moppen,1 of huiven,2

Of blondjes, of rondjes, of kuiven,
Of sikjes, of tipjes, of kripjes,
Of hulsels en krulsels en slipjes. 

Zij klitsen, klits klits, en klappen klap klap,

bw.onbedwingbaarhart.indd   44 16-08-12   15:34



45Zoo klopt men de kant, en zoo stijft men de kap.
Santje, Trijntje, Leentje, Mietje,

Elsje, Keetje, Hesje, Grietje,
Wringen ’t zingen naar ’t fatsoen
Van het huiswerk dat zij doen.
Aagt kan pot en pan zoo schuuren
Dat de weêrgalm bij de buuren
Zoo net naar de schuursleep luidt,
Dat ze in kan en ketel sluit.
Maai, bij ’t wasschen aan haar tobben,
Els, als zij de stoep gaat schrobben,
Of de plaat slijpt met haar klomp,
Is in maatzang ook niet stomp.
Geertje buur, trotsch al de wijven,
Kan al zingend raazen, kijven,
Ja zelfs zingt een booze Griet
Op de vismarkt wel een lied.
In het kort, vraagt men bewijzen,
Om de kracht der taal te prijzen,
’k Wijs die vraagers naar den trant
Van het vrijë Vaderland. 

De taal van een Brabantse voerman die zijn paarden opjaagt, ja 
zelfs de bevelen die een officier naar zijn soldaten schreeuwt, zijn 
geschikt om de kracht van het Nederlands te bewijzen, aldus Berk-
hey:
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1 neuren: mompelen. 

2 suisebollen: knikkebollen. 

3 kortjantje: een kortjan is een 
(matrozen)mes, hier is het woord 
vermoedelijk bedoeld als eigen-
naam. 

4 hot hi haar!: verbastering van 
godmiljaar. 

5 zwaantje: herberg. 

6 spaceeren: wandelen. 

Zal ik nu bij ’t hollend rennen
Van de rossen door de baan,
Naast haar huppeltreden gaan:
Dichtkunst kan heur maat gewennen,
Daar de Voerman op het krat
Zit te neuren,1 langs het pad,
Wen hij, onder ’t suisebollen,2

Tot zijn knollen
Schreeuwt, met eeuwig schor geluid:
Jeu, mijn blesjes! jeu, vooruit.

Gaan zij eens door ’t zand aan ’t stappen,
Fluks hoor ik kortjantje3 klappen,
Me[t] een brabands dof misbaar:
Jeu dan merrij, hot hi haar!4

Komt dat morrend voermansbaasje
Waar een glaasje
Bier, genever, brandewijn,
In een zwaantje5 wordt geschonken,
Ruim half dronken,
Schreeuwt hij: geef hier hooi en stroo!
Sta mijn besjes, holla, ho!

Ga ik eens met lust spaceeren6

Daar de juffertjes en heeren
Onder ’t Haagsche lindegroen
Van ’t Voorhout een wandel doen;
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1 snaphaan: geweer. 

2 piek: wapen, bestaande uit een 
lange houten stok met een pun-
tig uiteinde. 

3 Cornet: vaandrig. 

Hier wordt Dichtkunst aangespoord,
Daar zij trom en veldfluit hoort. 

Harikki dikki douw,
Wilhelmus van Nassau

Heeft ons van dwinglandij verlost, het Vaderland getrouw.
Sa mannen, voort te veld,

Volgt den Oranje-Held,
Met snaphaan,1 vaandel, piek2 en trom, hoedt vrijheid voor geweld. 

De Officier
Trotsch en fier,
Leidt de zwier
Der Banier

Van het Land, met verstand.
De Cornet,3 
Volgt den tred,
Naar de wet
Der trompet

Van Nassau, kloek en trouw:
Rij wat an!
Rij wat an!

Rij wat an, als een man,
Rij wat an!

De soldaat
Van den Staat
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48 Houdt de maat,
Als hij gaat.

De Cornel geeft bevel: 
Presenteer
Het geweer,
Rechts om keer,
En marcheer,

Op ’t gebrom van de trom: 
Stap wat an! 
Stap wat an!

Stap wat an, als een man,
Stap wat an!

Treedt nu voort,
Naar de poort,
Houdt het woord,
Zoo ’t behoort,

 Ha werda! Ronde sta!
Staat nu pal,
Op den wal,
Voor ’t gebral,
En ’t geschal

 Van ’t metaal en het staal.
Geef wel acht!
Geef wel acht!

 Geef wel acht op de wacht!
Geef wel acht!
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49De dichtkunst is in staat om verschillende functies te vervullen, zo 
hield Berkey zijn publiek voor:

 
Dus kan Dichtkunst duizend zaaken,

Duizend wisselvalligheên,
(Dat een kunstoor kan vermaaken,)

Vrolijk menglen onder een;
Zij kan lagchen bij de reien,
Bij bedrukten hikkend schreien.

Zij kan weder traanen droogen;
Zij kan troosten in ’t verdriet,

En haar teder mededoogen
Weigert ze ook der armoê niet,

Zij kan bidden, zuchten, smeeken,
Harten, hard als steenen, breeken.

Zij bespot het dor geraamte
Van de nijd, daar afgunst woedt,

’t Goud zelfs maakt zij rood van schaamte
Daar de vrek zijn’ geldlust voedt.

Zij omsnoert de rechtehanden
Met oprechte vriendschapsbanden.

Dankbaarheid vloeit door haar aadren,
Zij zingt welkom, eer en lof!
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1 Meçeenen: mecenassen, personen 
die kunstenaars ondersteunen, in 
dit geval de beschermheren van 
het genootschap.

Nu haar trouwe en achtbre Vaadren
Treeden in heur’ lauerhof;

Zij kan kunst met gunst vereenen,
Bij ’t begroeten der Meçeenen.1

Het slot bevat een mooie anafoor, waarmee Berkhey de vier be-
schermheren eerde:

Zoo lang ’er Dichtervuur in Hollands tempel gloeit,
Zoo lang bij ons de kunst door noesten ijver bloeit,
Zoo lang de Poëzij mag op Meçeenen roemen,
Moet ook ons Choor met lof dit deftig Viertal noemen.
Eêr word’ der gouden zon haar majesteit ontroofd:
Eêr word’ heur schittergloed in d’Oçeaan verdoofd:
Eêr moet’ der Dichtrenkroon, eêr moeten de eerlaurieren
De schedels kroonen van de redelooze dieren:
Men persse eêr nectar uit verachtlijk slib en slijk:
De gouden Dichtlier worde een stomme rots gelijk: 
Eêr tref welluidendheid de ziel der marmersteenen:
Eêr wij niet veilig zijn door ’t schild van dees Meçeenen!
Ja, hemel, aarde en zee staan eêr in volle brand,
Eêr Kunst en IJver kwijne in ’t vrije Vaderland! 

De voordracht van dit klankrijke dichtstuk maakte grote indruk op 
de Leidse genootschapsleden, die het ‘ongemeen geestig’ vonden. 
Twee jaar later kreeg Berkhey er een zilveren erepenning voor.
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51De Eigenlof der Ondankbaarheid

Berkheys reputatie als dichter werd verder vergroot toen zijn prijs-
vers De Lof der Dankbaarheid in februari 1773 werd bekroond door 
het Haagse zustergenootschap Kunstliefde spaart geen vlijt. Dit lever-
de hem het buitengewoon lidmaatschap van verdienste op. On-
danks de bekroning was niet iedereen over het werk te spreken. Aan 
Rijklof Michaël van Goens schreef Frans van Lelyveld in 1773: ‘Dat 
vers van Bekkey [sic], is dat de lof der dankbaerheid! Zoude iemand, 
dat vers lezende en een titel daervoor moetende zoeken, ooit daer 
boven zetten, lof der dankbaerheid? Ik bedroef mij, dat men zulke 
prijsverzen geeft. Ik bedroef mij ook over het voorbericht. Maer 
wat hoef ik mij te bedroeven; laet ik er om lagchen en de menschen 
beter smaek toewenschen.’ 

Ook vanuit het Haagse genootschap klonk kritiek. Een tweede 
dichtstuk dat Berkhey instuurde, ‘De Eigenlof der Ondankbaar-
heid’, werd in 1774 afgewezen omdat de ‘noodige beschaafdheid, 
zo wegens de taal als poëzij’ ontbrak. In het afgewezen vers liet hij 
de Ondankbaarheid een lofzang houden op zichzelf: 

Uw Landman ook, die al het schoon ziet der Natuur,
Groet dankbaarlyk het glinst’rend Zonnevuur;
Hy ziet van ’t morgenrood de schaduw voor zyn’ voeten,
Hy gaat den uchtendstond begroeten;
Hy looft den hemel uur op uur;
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1 Nu wou hy weer de winden / In 
eenen maalzak binden: verwijzing 
naar Odysseus, die van de god 
van de wind, Aiolus, een zak 
kreeg met alle winden, die hij 
niet mocht openen. Zijn mannen 
konden zich echter niet bedwin-
gen en openden de zak toch. 

Hy dankt voor vrugtb’ren regen,
En voor genooten zegen:
Maar ik ben zyn’ Godin, wanneer hy ’t heeft verkreegen.

De ondankb’re Boer, met al uw’ Veldelingen,
Bekreund zig weinig aan uw dankbaar lied’ren zingen;
Hy bid om regen vroeg en spade;
Verkrygt hy die genade,
Straks mord hy op het pad,
Myn’ velden zyn te nat;
Nu hoopt hy uit de hoogte,
Van ’t koestrend Zonnenligt weer droogte,
Om dat de Wyndruif zwelt
En ’t Graan verrot op ’t veld:
Die hemelglans komt lieflyk schynen;
De Buijen schuiven weg in graauwe wolk-gordynen;
Hy ziet de Zonnestraalen
In zyn’ beploegde veur en graanryke Akkers daalen;
Doch naauwlyks speurd hy, dat het kruid
Vast weelig wast en spruit,
Of zyn ondankbaar hart barst in misnoegen uit:
Nu wou hy weer de winden
In eenen maalzak binden;1

Het Zuidertogtje is hem te heet;
En de Oosterwaereld-wind te schraal, te droog, te wreed:
Het Westenwindje veel te buyig, of te snel;
De Noorder Storm te koud, en fel:
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53Ja, hoe ’t Gods wysheid schikt tot heil van alle menschen,
Ik leer den Boer ondankbaar wenschen! 
Ik doe hem, daar de Vee-pest woed, 
Met een verstokt gemoed,
Die felle geesselroe van Gods gedugte plaagen,
Hardnekkig op de lend’nen draagen;
Ik help hem van de reepen
Der stallen ’t doode Vee ondankbaar heenen sleepen:
Wat scheeld het hem hoe ’t gaat, men komt hem toch te sta;
De Landheer draagt de scha:
De Stedeling, hoe zuur hy ’t kostje ook diend te haalen,
Moet boter, kaas en melk driedubbeld weer betaalen;
Ja, daar de Hongersnood de schaam’le menschen dringt,
Daar is het, dat de boer de graage maagen dwingt:
Zyn gierigheid zorgd om de schuuren vol te stoppen,
Zyn winterkuilen dik te proppen;
En hoe zyn Oogst ook zegenryker geeft,
Hoe hy ondankbaarlyker leefd:
Ja hy, die met Gods gaaf durft spotten,
Ziet eer de aard-app’len, en zyn smaaklyk boom-ooft rotten,
Eer hy den armen ’t brood
Zou schenken in den nood:
Waar is uw’ Dankbaarheid dan aan myn’ magt gelyk?
Daar ik de zegening stout in het aanzigt kyk,
En maak de Boeren ryk.
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54 Ten slotte ziet de Ondankbaarheid in dat zij te ver is gegaan en krijgt 
het vers een religieuze moraal:

Wee! wee! o driewerf wee! ik voel myne ingewanden
Verteeren, krimpen, en myn heeschen gorgel branden:
O Hemel, val op my! o Aarde, slok my op!
Gy Bergen, dekt my en verplet myn bozen kop!
O Zee en Afgrond laat my in uw’ helsche poelen,
Daar adderen krioelen,
Myn ziedend ingewand met laafenis verkoelen!
Verteerd my gantsch en al in wroeging, wee, en pyn,
En laat my niet meer zyn!
’k Word niet gehoord: helaas! waar zal ik my dan bergen?
Waar vlien? waar vlied ik heen? ’k bestond Gods Zoon te tergen.
Ik, door zyn Kruistriumf in d’afgrond neergestort,
Deed aan zyn’ Majesteit te kort:
Ik ging, helaas! te ver om ’s Hemels Magt te sarren,
Myn’ boosheid klom tot aan de starren:
Regtvaerdigheid heeft my met regt gedoemt, 
’k Heb God getergt, en al te stout myn’ magt geroemt,
Myne Ondeugd snood verbloemt.

Gy, Digter, zoo gy hier myn Eigenlof moest hooren;
Laat Dankbaarheid u toch bekooren!
Zie hier het noodlot, my beschooren;
Zie, hoe Gods donder my verneerd,
Zyn bliksem al myn glans verteerd:
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Vignet van Veniam pro 
Laude, uit: Poëzij betref-
fende het Genootschap: 
Veniam pro Laude. Leiden 
1776. Collectie ubl.
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Het toneelgezelschap Veniam pro Laude hield zich niet 
alleen bezig met het opvoeren van toneelstukken, maar 
organiseerde op 24 januari 1776 in Leiden ook een 
plechtige sledenvaart. Collectie ral.
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58 Zie my, hoe zeer ik in des waerelds schoon kon blinken,
Afschuwelyk ten afgrond zinken!
Gy, Digter, met uw’ Dankbaarheid, vaar wel!
Ik vaar, op Gods bevel,
Ondankbaar na de hel.

Leiden verrukt na tweehonderd jaar

Berkhey was eveneens lid van het Leidse toneelgezelschap Veniam 
pro Laude (‘Geen lof maar vergiffenis’), dat zich toelegde op het 
schrijven en opvoeren van toneelstukken. In deze context ontstond 
het ‘zinne-spel’ Leyden verrukt, op het tweede eeuwgetijde der oprichting 
van de Hollandsche Hooge Schoole, binnen haare muuren (1775), ter ere 
van het veertigste lustrum van de universiteit. Het bevat een ge-
sprek tussen ‘Oranje’, ‘Leiden’ en burgemeester Pieter Adriaansz. 
van der Werff (1529-1604). Een apocriefe maar daarom niet minder 
beroemde anekdote is dat deze zich tijdens het Beleg van Leiden 
door de Spanjaarden heldhaftig zou hebben gedragen door zijn arm 
aan te bieden aan de hongerige bevolking. In het stuk Leyden verrukt 
wordt hij, vanuit de hemel, sprekend ingevoerd:
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1 de feest, die jaarlijks wordt ge-
vierd: het drie oktoberfeest, ter 
herinnering aan de bevrijding 
van Leiden door de watergeuzen. 

Van de Werf.
Ik dank mijn Leyden, in dees heil’ge Wijsheids chooren:
Haar heil, en welvaart, zal mij eeuwiglijk bekooren.
Weet, dat ik, voor den troon, daar ik leg neêr geknield,
Steeds met dezelfde zugt voor Leyden blijf bezield:
Ja, daar ik, naast Oranje, in deeze heerlijkheden,
Gezeten ben, denk ik aan u, in mijn gebeden;
’k Smeek, voor uw Leeraars, voor uw Wijsheid, en Atheen,
Op dat het eeuwig bloei’, door onheil nooit betreên.
Dit trooste u; ’t is genoeg: ontfang mijn zegeningen!
Juich vrolijk op uw feest; ik zal, hier boven, zingen,
Met hemelsch maatgezang, op hoogen Eng’len toon,
Mijn Leydens dankbaarheid, voor ’s Hemels glorie-troon.

Leyden.
En ik, mijn Vader, zal, zoo lang, in Leydens wallen,
De zuiv’re dankbaarheid blijft ijder wel gevallen,
Betoonen op de feest, die jaarlijks wordt gevierd,1

Dat mijne van de Werf nog aller hart bestiert.
ô Ja; zoo lang de zon zal straalen op mijn muuren,
Zoo lang zal, jaarlijks, hier uw waard geheugen duuren,
Tot dat geen hemel-licht op de aard meer schijnen mag;
Tot ik u blijde omhels, op ’s waerelds jongsten dag.
En gij, mijn Douza, zult ge, uit uwe Hemel-chooren,
Voor uw Bataafsch Atheen, u ook nog laaten hooren?
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60 Jan van der Does, beter bekend als Janus Dousa (1545-1604) – de hu-
manist, bibliothecaris, dichter en curator van de Universiteit en be-
velhebber tijdens het Spaanse beleg – houdt een lofrede op Leiden: 

ô Leyden, grootsch Atheen! zoo lang in ’t ooste, en ’t weste,
De zonne rijst, en daalt, beschijnende uwe veste;
Zoo lang het zuid, en noord, aan ’t eind van ’s waerelds as,
Gekend wordt door den stand van noordstar, en compas;
Zoo lang de vuuren in het noorde zullen branden,
De donders raat’len in de warme zuiderlanden;
Zoo lang de regenboog in ’t glas der wolken schijnt,
En ’t heerlijk zonnebeeld, in eigen licht, verdwijnt;
Zoo lang de winden uit hun holen zullen loeien,
De sneeuw, en hagelbui, in onzen dampkring, groeien:
Zoo lang de waereld zich om ’t vuur der zonne wendt,
Zoo lang blink’ Leydens roem, in luister ongeschend!
Ja, eer moog d’Africaan, of zwart gerooste Mooren,
Het koude noorder deel van ons Euroop bekooren;
Eer munt’ d’Americaan, in poes’le blankheid, uit;
Europa’s Volken zie men, zwart, en geel van huid,
In de oogkas, diep gehoold, de norsche blikken draaien,
Voor blonde vlechten, wol, langs Maagden schoud’ren, zwaaien;
Natuur verlies haar schoon, in elken waereld-stand,
Eer Leydens roem verga, in ’t vrije Vaderland!
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61Aan het slot bezingt het personage Leyden – verbeeld als ‘eene 
Vrouw, in een wit Kleed, met eenen dunnen rooden Sluijer, hebben-
de eene Steedekroon op het hoofd’ – zichzelf:

ô, Mijn Atheenen! nooit zal uwe roem vergaan,
Zoo lang uw Lauwer groent, naast frissche Oranje blaên.

Zoo lang, in uwe streeken,
Geen Godvrugt zal ontbreeken,

En ijder Stadgenoot,
In voorspoed, en in nood,

Standvastig wil doen blijken,
Dat hij niet zal bezwijken

In Liefde, en Heldendeugd, en trouwe Vrijheids-min,
Voor uwe wakk’re Jeugd, en Leydens huisgezin;
Zoo lang hij Wijsheid zal, gelijk het voegt, waardeeren,
En mijne School, den steun van zijn vermogen, eeren,
Zoo lang zal ik ook, met den Wijsgeer, en mijn’ Raad,
De Roem van Holland zijn, en Neêrlands vrijen Staat.

Kunst wordt door afgunst verkregen

Hoewel Berkhey zich aanvankelijk een actief lid van de verscheide-
ne genootschappen betoonde, bleek steeds meer dat de genoot-
schappelijke werkwijze hem niet lag. Mede daarom zegde hij in mei 
1775 zijn lidmaatschap van Kunst wordt door arbeid verkreegen op. 
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62 Toch weerhield het vertrek hem er niet van zijn dichtactiviteiten 
voort te zetten. Nu hoefde hij, zoals hij zelf schreef, tenminste geen 
rekening meer te houden met de eis om ‘zuiver te schryven vol-
gends de beste regels’. 

Met zijn onaangepaste gedrag streek hij velen tegen de haren in. 
De hoogleraar Jan Jacob Schultens, beschermheer van het genoot-
schap, die Berkhey in 1772 met zijn klankgedicht had verwelkomd, 
schreef in 1776: ‘De man is en blijft een Jan Vlegel. Ik ken weinig 
menschen, bij wien verwaandheid, nijd en wraakzucht sterker heer-
schen.’ Hij betreurde het dat Berkhey in 1773 als lector in de na-
tuurlijke historie werd aangesteld. 

Berkhey schreef bij zijn afscheid van Kunst wordt door arbeid ver-
kreegen een nieuwe versie van het vers dat hij dichtte toen hij tot 
medelid werd gekozen. Dit origineel luidt: 

Hij, die het Vaderland bemint,
En zig door ijverzugt voelt kitt’len,

Waar Weetenschap zig saam verbindt,
Tot roem der Steeden-Eeretitt’len:

Ja Hij, die, zelfs in nood en dood,
In zugt voor ’t Land niet wil bezwijken,

Kan billijk, door zijn Kunstgenoot
Tot nut gevergd, geen beede ontwijken:
Zulk een laat nooit de vlijt verlegen,
Daar Kunst door Arbeid wordt verkregen.

Zulk een is willig voor ’t belang der Maatschappij,
En dus ontfangt uw Choor dan ook Le Francq Berkhey.
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63Hij had nog enkele appeltjes te schillen met personen uit Kunst 
wordt door arbeid verkreegen, zoals met de voorzitter, Cornelis van 
Hoogeveen. Deze bespotte hij in het versje ‘Eersiul veur de Heer 
Kornelis van Hoogeveen Junjar Prinsetent van het kunstnootschap 
kunt word deur aambei verkregen’ als ‘Lid-drukker van het Hagse 
kuntgenootschap kuntliefde Spart geen Vlijm’. In 1775 nam hij af-
scheid met een ‘Keerdigt op het voorgaande, Toen ik om wettige rede-
nen het genoemde Genootschap verliet’:

Hij, die het Vaderland bemint,
En nooit zig door den wrok voelt kitt’len,

Waar Hoon met Afgunst zig verbindt,
Ten spot des Dichters Eeretitt’len:

Ja Hij, die, zelfs in nood en dood,
In zugt voor ’t Land nooit zal bezwijken,

Tragt van een stouten Konstgenoot,
Het haatlijk wangedrag ontwijken:
Zulk een ziet steeds zijn vlijt verlegen,
Daar Kunst door Afgunst wordt verkregen.

Zulk een veragt met recht den smaad der Maatschappij,
En dus verliet uw Choor dan ook Le Francq  Berkhey.
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1 Snappers rot: een groep personen 
die kletst, babbelt, roddelt.  In dit 
geval de auteurs van het satirische   
tijdschrift De Poëtische Snapper, 
die Berkhey flink op de korrel 
namen.

Twistende tooneelen

Ook bij Veniam pro Laude was, als we Berkhey moeten geloven, spra-
ke van ‘oneenigheden, ja personeele afgunst, en daar en boven ge-
duurige verplooijingen van goede Wetten’. Dat was in zijn ogen de 
schuld van dezelfde ‘Woelgeesten van het voorgemelde Genoot-
schap’. Bij zijn vertrek, begin jaren tachtig, schreef Berkhey een ‘Af-
scheid aan de leden van Veniam pro laude’, waarin hij uit de doeken 
deed ‘wat onheil u genaakt, wat smaad u staat beschooren’. Het to-
neelgenootschap was volgens hem altijd een achtbare instelling ge-
weest, waar overheid en godsdienst werden geëerd: 

Ik ken het Lamsvel, dat hier de adderen en slangen,
Schijnheilig om de huid, vol zwadder, hebben hangen;
Ik ken van dit gebroed het boos en loos gefluit;
En, waar ik ’t ook ontdek, daar moet ook stout geluid,
Dat dit Gebroedzel in zijne ooren niet kan veelen,
Ter liere uitklinken, langs uw twistende tooneelen.
Ik wil niet zwijgen voor wie ’t zij, het gaa hoe ’t gaat,
Zelfs niet voor Snappers rot,1 nog drukkers eigenbaat.
Dat Volkje, loos en boos, ’t welk, door hun vuile kneepen,
Zoo dikwerf het verraad van vrienden na kan sleepen,
Waar van de droes alreê den juisten kerfstok houdt,
Wordt niet van mij ontzien, wat kwaad men mij ook brouwt. […]
Ja, daar men de ed’le kunst misbruikt tot booze streeken:
Dat is dit Leiden, en dit Veniam gebleken,
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1 pijpen: op een muziekinstru-
ment spelen (doorgaans gebruikt 
voor het bespelen van een fluit). 

2 toom: teugel. 

3 wijnpapin: zuipfestijn. 

Zoo dikwerf aangerand, zoo menigmaal versmaad,
Door schurken, die, gehuld met Judas lok, langs straat,
Op ’t knarssende orgel van geveinsde godvrugt pijpen,1

Of die de wenkbraauw, als veraders, saamen knijpen,
En met ontfronst gelaat, en borden voor den kop,
Het al braveeren. Ziet, dus krijgt de deugd den schop! […]
Intusschen Veniam, te schandelijk verrast,
Zijgt neder, gaat gebukt, door zulk een’ bitt’ren last.
Gesleurd door Huiskrakkeel, geslingerd door Cabaalen,
En quijnende om den twist, en ’t onregtmatig smaalen.
Wordt nu het schoon Tooneel een poel van bastaardij.
De Vriendschap zet de trouw en heuschheid aan een zij.
De Vriendensmaad draaft door, op dolle renpartijen;
De dart’le voerman laat en toom2 en teugels glijen;
Het hollend Ros vliegt, onbesuisd, kroeg uit, kroeg in,
En maakt van Veniam een dolle wijnpapin.3

Ja, daar de gulle vreugt voorheen bleef in de paalen
Van heuschheid, loopt ze nu, naar keur van driften, dwaalen,
Als een reiszieke troep, die speelt voor elk in ’t rond.
En legt den laster zelf het smaadschrift in den mond. […]
’K wil aan u melden, dat ik, als een eerlijk man,
Niet langer in uw’ kring, als Lidmaat, blijven kan,
Zoo lang ’er list, en twist, en openbaarlijk hoonen,
Moet in het midden van uw’ schoonen tempel woonen.
Des zeg ik u, als oude en trouwe medgezel,
In dit geschrift, een heusch en eerelijk Vaarwel!
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1 rond en stoutlijk: zuiver en  
dapper. 

Door zijn opstelling bleef Berkhey een buitenbeentje. Hoewel hij 
zich ontwikkelde tot een publieke figuur en door het Leidse volk op 
handen werd gedragen, werd hij in literaire kringen niet voor vol 
aangezien. Betje Wolff typeerde hem als een persoon van twee ui-
tersten. Enerzijds vond zij hem ‘een groote Genie, misschien de 
eenigste ware dichter die wy thans hebben’, maar aan de andere kant 
was volgens haar ‘zyn smaak niet kiesch genoeg’ en ‘fopt zyn ver-
nuft somwylen zyn oordeel’. 

Er waren ook andere factoren die aan zijn buitenstaanderspo-
sitie bijdroegen. Zo werd hij achtervolgd door zijn lage sociale af-
komst. Hij was de zoon van een wolscheider en had zich op eigen 
kracht opgewerkt. Daarom werd hij wel eens de ‘Jan Vos van onzen 
tijd’ genoemd, naar de zeventiende-eeuwse dichter die zijn carrière 
begon als glazenmaker en uiteindelijk regent van de Amsterdamse 
schouwburg werd.

’K bedank hen, welker hart nooit wierdt van wrok bezeten!
’K bedank hen, die mijn liefde en vriendschap niet vergeten!
’K bedank hen, die gestaêg, zoo gul als ongeveinsd,
Mijn Zangster kroonden, als ze iets heusch hadt overpeinsd!
’K bedank de braven voor hun heuschheid, mij gebleken!
Vaar wel! mijn mond zal nooit iets onheusch van hun spreeken; […]
Heb ik nu hier te rond en stoutlijk1 doorgesprooken,
’t Was waarheid: des verschoonme; ik heb mijn’ hoon gewrooken.
Vaar wel dan, Veniam! het ga u altijd wel!
Maar hij, wie laster kweekt, vaar naar zijn laster-hel!

plaats van herinnering

De Waalse Kerk, Breestraat 64

Hier declameerde Berkhey in 1774 
Het Verheerlijkt Leyden.
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Vignetten ter herinnering aan 
het Leidens Ontzet in 1774. 
Collectie ubl.
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een kogel voor de leidse kop
De herdenking van het Ontzet in 1774

Het eeuwfeest van Leidens Ontzet

In het najaar van 1774 werd het tweede eeuwfeest van het Leidens 
Ontzet gevierd. Twee dagen lang waren er activiteiten in de stad. 
Op maandag 3 oktober werden er om negen uur ’s ochtends saluut-
schoten afgevuurd en vond er een optocht plaats. Om tien uur werd 
er in de Pieterskerk een dankdienst gehouden. Op de toren van het 
Stadhuis wapperde de Oranjevlag. Om twee en om vijf uur werden 
opnieuw saluutschoten afgevuurd en klonk er trompetgeschal: ‘On-
dertusschen waren door den overgrooten toevloed, zo wel van 
nieuwsgierigen uit andere steden en rondom liggende Dorpen, als 
van de eigen Burgers en ingezetenen, de kerken zo wel als de 
straaten met eene genoegzaame ondoordringbaare menigte volks 
opgepropt.’ In de hele stad waren de straten versierd. De Burcht was 
verlicht met vijftienhonderd lampionnen, ‘ook wierd aldaar op een 
doorschynend scherm de Leidsche Maagd vertoond, zittende in de 
vrije tuin, met de Hollandsche Leeuw by haar’. 

De dag daarna vond er een bijzondere literaire gebeurtenis 
plaats: de voordracht van het grote dichtstuk Het Verheerlykt Ley-
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Titelpagina van Johannes le Francq van 
Berkhey, Het Verheerlykt Leyden, bij het 
tweede eeuwgetijde van deszelfs heuchlijk 
ontzet. Leiden 1774. Collectie ubl.
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1 gekooren: gekozen. 

den door Johannes le Francq van Berkhey. In 1774 was hij reeds een 
bekende Leidenaar. Hij was lector in de natuurlijke historie aan de 
Leidse Hogeschool. Met de eerste gepubliceerde delen van zijn ne-
gendelige Natuurlyke Historie van Holland (1769-1811) – zijn magnum 
opus – had hij diepe indruk gemaakt. Overigens was Berkhey niet 
de enige die de pen oppakte; ook de dichteressen Julia Cornelia de 
Lannoy en Lucretia Wilhelmina van Merken en enkele anderen lie-
ten bij deze gelegenheid van zich horen. 

Al eerder had Berkhey over de Leidse geschiedenis gedicht. In 
mei 1774 had hij tijdens een genootschapsvergadering in de Doelen 
een vers gedeclameerd ter herinnering aan het begin van het beleg 
in mei 1574. Vooral Andries Allertsz, kolonel en kapitein van de 
Leidse schutterij, die als eerste was gesneuveld, verdiende toen lof: 

Juicht dan, myn’ Broeders, en gy braave Leydenaaren,
Die na twee honderd jaar, met deze uw’ Dichterschaaren,
Nu nog de heugenis van ’t mannelyk gezag,
Van Leyden’s Helden en der Vryheid vieren mag!
Pryst Douza, Van de Werf, Van Hout, ja alle tevens!
Doch voegd ’er Allertz by, die ’t eerst de kragt zyns levens
Zoo moediglyk verloor, dat yder Stadgenoot,
Zyn voetspoor volgende, even stout vloog in den dood.
Juicht Dichters! Deze Zaal, zoo wel van pas gekooren,1

Doe galmende aan den wand nog onze erkent’nis hooren!
Denkt Broeders aan hunn’ trouw; vereerd hunne asch met my!
Denkt: voor twee honderd jaar vogt men ons Leyden vry.
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Rechts: Jacob Timmermans, tekening van de Catharina-
gasthuiskerk (de huidige Waalse kerk), Breestraat 64, 1787. 
Hier werd Berkhey op 4 oktober 1774 door de Leidse 
burgerij en magistraat toegejuicht. Collectie ral.

Links: Jacob Timmermans, tekening van de binnen-
plaats van het Sint Catharinagasthuis met achteraan 
de Gasthuiskerk, 1787, waar Berkhey in 1774 zijn 
dichtstuk Het Verheerlykt Leyden voordroeg. 
Collectie ral.
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74 Zal men Berkhey om dit vers hebben geprezen, zijn grootste succes 
vond plaats toen hij op 4 oktober 1774 de preekstoel van de Catha-
rina Gasthuiskerk op de Breestraat betrad, de huidige Waalse Kerk. 
Hij werd begeleid door de ‘Heeren Hoofdleden en Bestierders’ van 
het Leidse Kunst wordt door arbeid verkreegen, en door het bestuur 
van het Haagse Kunstliefde spaart geen vlijt. Toen rond half elf de le-
den van de rechtbank, de krijgsraad en van de kerkenraad hadden 
plaatsgenomen, ‘hoorde men terstond een keurlyk muziek onder 
het geschal van trompetten en pauken’. Hierna begon Berkhey met 
zijn voordracht. 

Zijn optreden maakte een verpletterende indruk op het massaal 
toegestroomde publiek. In het dichtstuk besprak de dichter drie 
tijdperken uit de Leidse geschiedenis: de tijd vóór 1574, de gebeur-
tenissen van het beleg en de periode tot 1774. Vooral de muziek die 
tussen de delen werd gespeeld, zoals een Spaanse oorlogsmars en 
het Wilhelmus, maakte diepe indruk:

En zoo staat Leyden nog, door hulpe van Oranje,
Voor tweemaal honderd jaar, ontrukt aan ’t drukkend Spanje!
Dit meldt ons, deezen stond, deeze allerschoonste dag,
Dien Holland immer aan zijn kim verschijnen zag.
ô Schoone Dageraad, verlicht mij met uw straalen:
Ei, laat een daauwdrup uit uw Morgen-wolken dalen,
En vloeiën op den boord van mijn’ ontsloten mond;
Op dat Welspreekendheid mij bijstaa, deezen stond!
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Afbeelding van een Spaanse pot, 
zoals die gevonden werd in 1574 
in de Lammenschans, uit 1774. 
Collectie ubl.
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1 soudenier: soldaat. 

2 paarden-bout: tijdens het beleg 
was er schaarste aan alles, behalve 
aan paardenvlees, dat niet erg 
smakelijk schijnt te zijn geweest. 

Scherpe honger en knorrende magen

De hertog van Alva sloeg in 1573 het beleg op rond Leiden. Zo 
hoopte hij de stad weer onder Spaans gezag te plaatsen. Om de be-
volking op de knieën te krijgen, hongerde hij haar uit: 

Maar, daar men zelfs voor geld geen voedzel kon bekoomen,
Was scherpe honger door geen rijkdom in te toomen: 
Noch zilver, noch papier kon graage maagen voên, 
Daar ’t volk te vreên moest zijn met een gering randsoen.
De soudenier1 verliep, door bangen nood gedreeven; 
Vertwijffeld hoopen, was slechts overig gebleeven;
Die hoope op bijstand, door Oranje toegezeid,
Was Leydens eenigst Brood, in die rampzaligheid.

In zijn dichtstuk beschrijft Berkhey plastisch de gevolgen van de 
hongersnood voor de Leidenaren:

De zwarte Honger knaagde aan taaien paarden-bout;2

Het kaf wierdt brood, men hieldt het afgekookte mout,
Met lillig ratten-vleesch, voor keur van kookerijen;
De mest-faalt wierdt een disch van moes en lekkernijen,
Waar aan en rijk en arm ter feeste wierdt genood,
Op ’t walglijk worm-banket, het voedsel van den dood.
De Pest lag met een zweep, geroost aan Ætna’s koolen;
Op ’t veege ledikant, in ’t zagte dons verhoolen,
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1 lekt: likt. 

2 broodbun: broodkist.

En geesselde haar smet aan wieg en bakermat,
Daar ’s moeders mager lijf schier bloed te zweeten zat.
Zij zag haar oudste kind in koorts-angst klappertanden,
Een jonger aan haar’ schoot van honger de ingewanden,
Verwringen, wijl het nog besmeurd met paarden-bloed,
De dorre vingren lekt,1 uitzinnig en verwoed,
De leêge broodbun2 knaagt, of rukt de linden-bladen
En ’t dorrend herfst-loof af, doch kan zig niet verzaaden.
De zuigling krabde met de nagels, om een’ drop
Bebloede moeder-melk, de leêge borsten op;
Terwijl het mondje, dat de zoogster kon verkwikken,
De blaauwe dood-stuip lachtte, in de allerlaatste snikken.
De zwangre Vrouw verging, ’t gezwollen lijf wierdt sluik;
Het ongeboren scheen te weenen in den buik,
En hart, en ingewand, en baarmoêr om te wroeten:
Terwijl de Vader stierf, en neêrviel voor haar voeten,
De Moeder, met haar vrugt, daar zij geen aêmtogt kreeg,
Op ’t uitgemergeld lijk des Vaders nederzeeg. […]
ô Wee! ja driewerf wee! ik voel mij ’t hart verscheuren,
ô Leyden, Leyden, ach! ik moet uw’ ramp betreuren!
En wien, dien ’t bitter lot aandoenlijk klinkt in ’t oor, 
Wien grieft mijn Leydens smart de ziel niet door en door?
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Burgemeester Van der Werff 
biedt de hongerende bevol-
king zijn lichaam aan, prent 
uit 1774. Het onderschrift 
luidt: ‘Daar is myn zwaard. 
Komt, slagt me, om u den 
dood te ontrukken.’ 
Collectie saa.
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79Een heldhaftige burgemeester

Ook burgemeester Van der Werff komt in dit stuk uitvoerig aan de 
orde. Hoewel op zijn heldhaftigheid in werkelijkheid wel wat valt 
af te dingen, nam zijn verheerlijking in de negentiende eeuw toe, 
getuige het standbeeld dat in 1874 in het Van der Werf-park werd 
onthuld. Berkhey schreef:

Dan, Vader van de Werf stondt op, en nam het woord:
‘Mijn Burgers, sprak de Held, ’k heb uw belang gehoord;
Ik ken uw’ bittren nood; ’k heb deernis met uw smarte;
Uw lot ontroert mijn ziel en ’t vaderlijke harte;
Ik wilde, kon ik slechts, van voedsel u voorzien:
Maar, God getuige, of dit op heden kan geschiên! […]
Daar is mijn Ligchaam, komt, wilt het terstond verslinden;
Vat aan, doorkerf gerust een’s Burgemeesters strot,
Die voor u sterven wil, uit deernis met uw lot;
Rukt deezen romp van een, en laat mijn lijf u strekken
Tot voedsel, in den nood, zoo ver het toe kan rekken! […]
Stoot toe; gunt aan mijn’ geest dien glorierijken zegen,
Dat ik voor vrijheid sterf! grijpt aan, daar is mijn degen,
Dien niemand uit mijn vuist, ten koste van mijn trou,
En dier-gezworen eed, voor ’t sterfuur rukken zou:
Dit staal, dat nooit de roest der lafheid kon bevlekken, 
Moet billijk, voor zijn’ Heer, aan u ten slagtmes strekken.
Daar is het, hier ’s mijn borst, stoot mij de hartaêr af;
Zoo worde uw’ ingewand mijn romp een eerlijk graf ’.
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1 onderwinden: probeersel. 

Le Francq van Berkhey eindigt Het Verheerlijkt Leyden met de vader-
landslievende regels:

Nieuwe roê voor Leidze billen

De Haarlemse boekverkoper en auteur Adriaan Pietersz Loosjes 
(1761-1818) vertelt in zijn werk Katwijks zomertogtje (1805) een 
mooie anekdote over Berkheys optreden. Door de voordracht van 
Berkhey werd de vaderlandsliefde van de toehoorders zeer opge-
stookt, vooral toen hij aan het einde van zijn dichtstuk de regels 
sprak: ‘Mijn schorgezongen stem zal, staamrende, uit mijn’ gorgel, / 
Als zij niet zingen kan, dan hikken, met uw orgel; / En, zoo dan de 
afgunst nog op Leydens welvaart mikt, / Blijf de eerste kogel, voor 
mijn’ Leydschen kop, geschikt!’ Bij die gelegenheid kon een ‘arm en 
zeer sober gekleed Leydsch Burger, van de geringste klasse, die den 
Redenaar den geheelen tijd met ingespannen aandacht had aange-
hoord, zich niet langer bedwingen, maar barstte in de grootste ver-

En, zoo mijn stoute zang een Hollandsch harte treft,
Dan treft hij ’t juiste doel van dit mijn onderwinden.1 
Rukt mij den boezem op, gij zult ’er Leyden vinden; 
Het staat ’er in geprent: ja, zoo dit kon geschiên, 
Gij zoudt een Hollandsch hart, in Leydens Burger, zien! 
’k Verlaat mij op uw gunst: ’k zal met Stads Munt-spreuk scheiden;
God hoede Holland, en hij zalige mijn Leyden!
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Tekening (102 x 61 cm) met daarop een 
borstbeeld van Willem de Zwijger met 
het wapen van Leiden. Gebruikt als 
versiering bij het tweede eeuwfeest van 
Leidens Ontzet in 1774. Collectie ral.
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Pentekening (55 x 96 cm) met een fragment uit Het Verheerlykt Leyden van Johannes le Francq van Berkhey, gebruikt als versiering bij het 
tweede eeuwfeest van Leidens Ontzet. Collectie ral.
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83rukking uit, zeggende – En de tweede voor mijn kop!’ Nadat hij de 
laatste regel had uitgesproken, klonk er opnieuw ‘een treffelyk mu-
ziek’ en werd er een afbeelding van Van der Werff – waar Berkhey 
een ‘toepasselyk byschrift’ in dichtvorm voor had geschreven – aan 
de stadsregering overhandigd. Berkheys voordracht had circa twee 
uur geduurd. 

Bij het uitgaan van de kerk werd hij door de bestuursleden van de 
genootschappen tot aan zijn huis vergezeld, terwijl hij overal werd 
toegejuicht. ’s Avonds was het feest in de stad. Het Leidse genoot-
schap Kunst wordt door arbeid verkreegen organiseerde een maaltijd, 
terwijl Veniam pro Laude in eigen kring het treurspel Het beleg der 
stad Leiden van de Leidse dichteres Lucretia Wilhelmina van Merken 
opvoerde. 

Werkte Het Verheerlykt Leyden aanvankelijk de verbroedering in 
de hand, toen het twee maanden later in druk verscheen, was de kri-
tiek niet mild. Het bevatte volgens sommige genootschapsleden te 
veel taal- en stijlfouten. Er verscheen een Dank-betuiging aan den Ne-
derlandschen dichter Jan de Kruyff, voor zyne beschaving en verbeteringen, 
gebracht in Het Verheerlykt Leyden van Joannes le Francq van Berkhey 
(1775). De anonieme auteur van deze kritiek-in-verzen, mogelijk 
Frans van Lelyveld, richtte zich tegen de koopman-dichter Jan de 
Kruyff, die Berkhey had geholpen met het stilistisch vervolmaken 
van het stuk en die te lyrisch over Berkhey (die hij een ‘Adelaar’ 
noemde) zou hebben geoordeeld: 
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84 Is ooit een Schildery een Meesterstuk te noemen,
Dat, of ’t wel schoonheên heeft, en glanzig is vernist,
Van lompe fauten krielt, en nooit-geschaapen bloemen
In bonte kleuren toont, en alle houding mist?
Wat houding, bid ik U! heeft dit verheerlykt leyden?
Wat is er niet veel bont, veel onnatuurlyk in?
Le Francq kan ’t waare Schoon, voorwaar niet onderscheiden
Van ’t valsche, noch bon sens, van woorden zonder zin. 

Ook in het pamflet Nieuwe roê voor Leidze billen, om hun stoutheid wat 
te stillen; neffens eene Pallempaas, voor den Leidzen Sunter Klaas (circa 
1775) wordt Berkhey om zijn dichtstuk aangevallen. Het Verheerlykt 
Leyden viel volgens de anonieme auteur, die zichzelf ‘Christiaan Ley-
denaar’ noemde, enkel in de smaak van het Leidse volk. Echte kunst-
kenners waren al lang overtuigd van de matige kwaliteit ervan: 

Wel Christelyke Christiaan! 
Wel goede man! wat gaat u aan?
Dat gy met kreupel proze en dicht,
Nog eindlyk komen durft voor ’t licht,
Als waardt ge op Berkheys kunst belust;
Daar elk in ’t oordeel reeds berust,
Dat zyn Verheerlykt Leyden is
Een prultafreel, met mooi vernis;
Een mengelmoes van goed en kwaad,
Vol onnatuurlyk kunstsieraad;
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1 Grasburgertje: iemand die buiten de 
stadsmuren woont maar wel tot bur-
ger van de stad is aangenomen. 
 
2 Bobynster: garenspinster. 
 
3 Dubblaar: iemand die twee of meer 
draden garen ineendraait (dubbelt). 
 
4 Plootersgast: werkman die wol, die 
vellen ploot (schapenvellen van de 
wol ontdoet). 
 
5 Schrobbelaar: ongeschoolde en laag-
betaalde kracht in de textielindustrie, 
die de pas geverfde wol in de schrob-
bemolen voerde, om de vezels schoon 
te schrobben.
  
6 Wet Wyf: weduwe. 
 
7 Keyërs: stratenmakers. 
 
8 bezeevert: met zever bevuild. 
 
9 Visvliet: de Amersfoortse dichter 
Jacob Visvliet uit de tweede helft van 
de zeventiende eeuw, verwierf enige 
bekendheid met zijn lijkzang op 
Maria Stuart, maar werd omstreeks 
1700 krankzinnig en werd naar Suri-
name gezonden. 
 
10 Bommelom: verwijst wellicht naar 
het satirische pamflet De volgeestige 
werken van Bommelom genaamt Wilhel-
mom de Ribbom […] met een lykdicht of 
dessels doodom (1702). 
 
11 lamentabel: bejammerenswaardig. 

Waar by de kenner gaapt en geeuwt,
Hoe de onkunde ook ’er luidt van schreeuwt,
Hoe dichtbarbaar en rymelkruk,
Ook roept en tiert van meesterstuk;
En hoe Grasburgertje1 en zyn Vrouw,
De Weever van het Weefgetouw,
Bobynster,2 Dubblaar,3 Plootersgast,4

En Schrobbelaar,5 met menig kwast,
En ongeleerden Idiöot,
Wet Wyf6 en Keyërs7 klein en groot,
Zyn in den loggen paffen geest,
Getroffen en verrukt geweest;
Hoe men gezugt heeft en gehuilt,
Ja zelfs den besten broek bevuilt,
En zynen baard bezeevert8 heeft,
Toen Berkhey, die veel hooger zweeft
Dan Visvliet9 of dan Bommelom,10

Oreerde alle eerste Dichters stom;
Toen hy zoo lamentabel11 sprak,
Dat niets dan zugt, en snik, en snak,
Gehoort wierd onder zyn gehoor,
In ’t Leydze Academie-Choor.

Hoewel Berkhey zich nogal boos maakte, steeg zijn roem dankzij 
zijn optreden tot grote hoogte. Zijn dichtstuk bleef populair. Zo 
merkte iemand nog in 1805 op dat de dichter de verlossing van Lei-
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86 den beschreef op een wijze ‘die bij mij altijd de oogen vochtig doet 
worden en mijn hart van blijdschap kloppen’. Maar in die tijd was de 
viering van het Leidens Ontzet al enige jaren afgeschaft. Pas na het 
vertrek van de Fransen in 1813 zou het drieoktoberfeest weer in ere 
worden hersteld.

plaats van herinnering

Het Rapenburg, 
op de hoek van de Nonnensteeg

Berkhey werd in 1784 op het Rapenburg 
door patriotse studenten aangevallen.
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C.F. Bendorp sr., Ets met voorstelling van de slag op de Doggersbank, 5 augustus 1781. Onderaan de prent staat enkele dichtregels van 
Le Francq van Berkhey uit De zeetriumph der Bataafsche vryheid. Collectie fsm. 
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ezel, vuile jan le francq  , 
vol van etter vol van stank

Oranjesymbool en mediaslachtoffer

 

Heldenmoed bij Doggersbank

Al vanaf het ontstaan van de Nederlandse Republiek waren er, door 
de tegenstelling tussen Oranje- en staatsgezinden, onrustige perio-
den geweest. Zo was de herinvoering van het stadhouderschap in 
1747 – na een periode van vijfenveertig jaar, waarin regenten de 
scepter hadden gezwaaid – niet zonder slag of stoot gegaan. In de 
jaren tachtig waren de rollen omgekeerd en kwam de positie van de 
stadhouder ter discussie te staan. Hoewel er al sinds zijn aantreden 
reeds onvrede bestond met het politieke bestel, nam de kritiek op 
Willem V toe door het uitbreken van de Vierde Engelse Oorlog 
(1780-1784). Dat de Republiek hierbij betrokken raakte kwam 
doordat zij zich bij het Verbond van Gewapende Neutraliteit 
schaarde, om de handel met Amerika veilig te stellen. Engeland kon 
dat niet over zijn kant laten gaan. De oorlog verliep voor de Repu-
bliek dramatisch, vooral als gevolg van de povere staat waarin de 
Hollandse vloot verkeerde. De oorlog was bovendien van negatieve 
invloed op de toch al kwijnende Nederlandse economie. Die pro-
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1 schenkels: benen. 

blemen, in combinatie met de steeds luidere roep van patriotse zij-
de om meer politieke medezeggenschap, brachten de positie van de 
stadhouder (die men verweet niet tegen de zakkenvullerij van de 
regenten op te treden) aan het wankelen.  

Berkhey was een overtuigd Oranjeaanhanger. In de jaren tach-
tig zette hij zijn dichtkunst in voor de politieke zaak. In 1782 pu-
bliceerde hij zijn uitvoerige dichtstuk De zeetriumph der Bataafsche 
vryheid, op Doggersbank, bevochten den 5den van oogstmaand 1781. Bij 
de Doggersbank, een zandbank in de Noordzee, ten noordwesten 
van Nederland, vond op 5 augustus 1781 een belangrijke zeeslag 
plaats tussen Engeland en de Republiek. Hoewel de slag onbeslist 
eindigde, werd deze aan Nederlandse zijde als een overwinning ge-
vierd. Diverse dichters, zoals Rhijnvis Feith, Hiëronymus van Al-
phen en dus ook Berkhey, schreven er verzen over. In het dichtstuk 
beschreef Berkhey beeldend de bloederige strijd, op basis van be-
schikbare ooggetuigenverslagen. Net als alle andere verzen die naar 
aanleiding van de slag verschenen, stelde hij vooral de vaderlandse 
moed centraal:

Zo heftig was den strijd. De dood wekt nu geen vrees.
Men zag Batavers, welkers knieschijf aan een pees
Slechts hong, terwijl het been tot morslen was geschooten.
De stoute zeebonk roept, en wenkt zijn strijdgenooten,
En scheurt met eenen ruk het been van zijn gewricht:
Daar, zegt de kaerel, daar, voldoe mijn laatste plicht;
Zend deze schenkels1 toe, aan die ze brak, ten wraaken;
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1 zeekartouw: geschutstuk op  
een schip. 

2 baaitjen: kleding. 

3 Squajer: Square, Engelse jon-
gensnaam, hier in de betekenis 
van Engelsman. 

4 kogelschramp: kogelschram. 

Ligt dat deez’ bonken nog de zielen uit doen braaken
Van Britsche beulen; en, of dit niet helpen wou,
Stop dan deez’ romp nog op het zwaarste zeekartouw;1 
Zo zal dit lichaam, daar bebloede spieren lillen,
Het wreed Brittanje voor dit doode rif doen trillen.
Kom, zegt een stoere vent, de dood doet my geen kwaad,
Mij treft geen kogel, zo mijn naam ’er niet op staat.
Een bruske zeebonk spot doldriftig met het sterven,
En bergt zijn baaitjen,2 ‘dit zal nooit een Squajer3 erven.
Mijn bloed is tot zijn dienst, doch ’t goed dat helden past,
Voegt geen zeeschuimer aan den eerelozen bast.’
Dit vloekt hij uit, en smakt den borstrok en het hemde
In eenen hoek, vecht moedernaakt. Daar het dus klemde,
En Hollands zeesoldaat van kogels wordt omringt,
Zit men gerust in ’t wand te loeren, wijl men zingt:
Wilhelmus. Zo dorst elk de dood met vreugd trotseeren.
Brittanje beeft ’er van, ziet dat hen niets kan deeren;
Want, schoon hij lijk bij lijk in ’t zeezout smakken ziet,
Verlaat hardnekkigheid Bataafsche helden niet:
Zelfs zijn ’er, die door drift, bij ’t strijdbaar vechten, woelen,
Geen glas noch kogelschramp4 in hunne wond gevoelen,
Maar trappen in het slib van eigen bloed, dat stolt
En klontert op den grond. Een ander weder, hold,
Gelijk een moedig paard, getroffen in het zwinden
Der ruiterbenden; naar beneên, laat zich verbinden;
En kruipt weêr boven, strijd met zijne linkerhand,
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1 musket: geweer.

2 knotten: verminken. 

3 geffen: mogelijk wordt ‘heffen’ 
bedoeld. 

4 Sint George: Saint George is de 
patroon of beschermheilige van 
Engeland.  

5 Stuart: Keith Stewart (1739-
1795), bevelhebber van het schip 
Berwick tijdens de slag om Dog-
gersbank.
 
6 strijken: zich uit de voeten 
maken. 

7 kruissteng: de onderste steng 
aan de kruismast van het schip. 

8 Van Braak: Adriaan Braak 
(1737-1796), kapitein ter zee en 
bevelhebber van het schip De 
Erfprins tijdens de slag om Dog-
gersbank. 

Terwijl de rechtevuist blijft hangen in ’t verband.
De kleene jongen vloekt, staat met de dood te spotten,
En mikt, om door ’t musket1 een Britschen kop te knotten.2 
Zo hevig gaat het toe, men telt geen leven meer:
Het geld de Vrijheid, met de Godsdienst, en ’t lands eer.
Terwijl men van weêrzij dus bloedig is aan ’t treffen,
De pook en enterbijl gereed is om te geffen,3 

Is de eedle Ridder van Sint George4 ook aan den gang,
En maakt het Stuart,5 op zijn Berwick, veel te bang.
Geen schutgevaarte jaagt de kogels uit de trompen,
Of doet een gansche rei van Britten nederplompen:
Geen klootdruif vliegt vergeefs van zwangre stukken af,
Of ’s vijands regiment vind in de zee zijn graf.
Het dek des Berwicks ligt bezaaid met doode lijken:
Ja Stuart was op ’t punt om voor den held te strijken,6

Want zijn kruissteng7 lag geknot, en stortte in zee,
En ’t Hollands bootsvolk juichte een triumphant hoezee;
Des Stuart afdeinst, vol van schrik, door ’t hartig kampen,
Doch tracht uit weêrwraak thans Van Braak8 aan boord te klampen;
Dan deze Batavier wacht hem ook moedig af;
En toonde, dat de laag die zijnen bodem gaf
Niet minder treffen kon, dan ’s Ridders ijsren monden:
Des wijkt hij uit den slag, en zinkt bijnaêr te gronde.

Aan het slot worden alle helden geëerd: 
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1 maare: het bericht. 

De Meisjes, kies van smaak, ziet men te samen hokken,
Om wat bedenklijk was van Jufferlijken tooi,
En wat bevallig was te voegen bij het mooi
Van zoete aanloklijkheên, in blonden en Bruinetten;
Op den karkas op huijve of haar minerf te zetten.
Elk bloembouquetje zwiert, gansch luchtigjes en rank,
Op ’t jufferlijke hoofd, ter eer van Doggersbank.
Zo drong de blijdschap door, zo deed me[n] op fluite[n] en halmen,
Der Batavieren lof en ’s Helden eere galmen!
Zo was gansch Nederland, een dal van zegening,
Toen het de maare1  van dees zeetriumph ontfing.
Zo leefde Hollands eer bij kindren en bij grijzen;
Zo zag de moedloosheid, uit droefheid vreugde rijzen;
Zoo toonde de Almacht dat zijn arm nooit is verkort,
Wanneer gerechtigheid het zwaard ten strijde gort.
Zo zagen zij, die in boetvaardige gebeden,
In ’t stille bidvertrek, voor ’t Vaderlandje treden,
Dat nog hun Neêrlands God naar hun gebeden hoort;
Wanneer, bij heldenmoed, de godvrucht hen bekoort.
Ja zo zag ijder in dees kommerlijke dagen,
Dat God met Neêrland en zijn helden had geslagen.
O Vaderland! zeg vrij Bataafsche Helden dank,
Maar kent Gods hand ook in de zege op Doggersbank.
ô Vaderland! ô Eer! ô Vrijheid! ô Altaaren!
God wille uw heerlijkheid eeuw in, eeuw uit, bewaaren!
ô Heeren Vadren! vrijë Staeten! Eendrachtsschaar!
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94 En mijn Oranje, dat de Almachte U lange spaar!
ô Heilge Wetten! heilge Godsdienst en Verbonden!
Blijft in mijn Vaderland voor eeuwig ongeschonden!
Al brult de heirkragt dan der Vorsten wapenklank,
Zo beef de waereld voor den schrik van Doggersbank.

Symbool van Oranje

Katalysator voor de patriottenstrijd was de publicatie van het pam-
flet Aan het volk van Nederland van Joan Derk van der Capellen tot 
den Pol. Het werd in de nacht van 25 op 26 september 1781 in de 
Republiek verspreid en veroorzaakte grote consternatie. De auteur 
beschuldigde Willem V, die verzuimd zou hebben een sterke vloot 
op te bouwen, ervan zwak te zijn en het Hollandse karakter te be-
derven. Bovendien riep hij op om een democratische regeringsvorm 
tot stand te brengen en spoorde hij burgers aan zich te bewapenen 
en vrijkorpsen op te richten. Vanaf dat moment – tot en met 1787, 
toen dankzij de koning van Pruisen, de zwager van Willem V, de 
orde werd hersteld – verschenen duizenden pamfletten, spotpren-
ten, schotschriften, tijdschriften en politieke gedichten.

Terwijl Leiden veranderde in een patriots bolwerk, werd Berk-
hey een steeds vuriger verdediger van de stadhouderlijke macht. In 
die hoedanigheid werd hij fel aangevallen. Dat deed men aanvanke-
lijk op slinkse wijze. Zo publiceerde de patriotse lakenfabrikeur en 
dichter Pieter Vreede in 1782 zijn fel antistadhouderlijke dichtwerk 
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Jacob Timmermans, Oefening van de Burgerwacht op een veld buiten Leiden, circa 1787. Collectie ral.
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Titelpagina van J. le Francq van 
Berkhey, Aan zijne medeburgeren. 
Amsterdam 1783. Collectie ral.
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97De Oranjeboomen onder het pseudoniem Frank de Vrij. Dit verbitterde 
Berkhey hevig, omdat hij zelf onder het pseudoniem Vrank en Vrij 
publiceerde en bang was zijn goede naam te verliezen. Maar dit was 
nog niets vergeleken bij de stortvloed aan roddels en verdachtmakin-
gen die Berkhey in 1783 over zich heen zou krijgen, naar aanleiding 
van zijn tekst Aan zijne medeburgeren, waarin hij de hypocrisie van het 
Leidse vrijkorps aan de orde stelde en een beroep deed op de histo-
rische moed van zijn stadgenoten. Weldra zou de ene na de andere 
reactie volgen. Enkele figuren die met naam en toenaam in het pam-
flet werden genoemd, voelden zich persoonlijk aangevallen en dien-
den een klacht tegen hem in. Er volgde een rechtszaak, die een grote 
vernedering was voor Berkhey en die hem ook financieel te gronde 
richtte. Hij moest zijn huis en zijn bibliotheek verkopen. Bovendien 
werd hij zes weken geschorst als lector aan de Leidse universiteit.

Een monster in elks oogen

In de jaren die volgden schreef Berkhey niet alleen zelf gedichten, 
maar werd hij ook vaak opgevoerd in de poëzie van andere (meren-
deels patriotse) auteurs. In pamfletten werd hij als prominente 
Oranjeklant veelvuldig angevallen. Er verschenen diverse teksten 
die bedoeld waren om de lector belachelijk te maken of in een 
kwaad daglicht te stellen. Teksten waarin een heuse karaktermoord 
werd gepleegd. Door zijn tegendraadse reputatie als dichter en zijn 
markante voorkomen was Berkhey uitgegroeid tot een publieke fi-
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1 Veinsaart: veinzer, iemand die 
zich anders voordoet dan hij 
werkelijk is. 

guur. Door hem aan te vallen, viel de patriotse partij als het ware de 
gehele prinsgezinde partij aan. 

Direct nadat bekend werd dat Berkhey geschorst was door de 
Hogeschool, verscheen de tekst De burgery aan J. Le Francq van Berk-
hey, met als toevoeging: ‘In zyn eerste stille week’. Dit dichtwerk 
schetst Berkheys kortstondige genootschapscarrière: ‘ó Ja! zyn Lof 
der Dankbaarheid / Kost toen elks oor en hart behaagen / Terwyl de 
dan[k]bre ziel / Van Vrank en Vry met Vreugd hun toen beviel’. Maar 
steeds vaker kwamen er deuken in het imago van de lector, aldus de 
auteur. De reputatie die Berkhey in het literaire leven van zijn tijd 
had opgebouwd, begon steeds verder te verbleken: 

Wie kon dien Veinsaart1 nog in vreederyke stonden,
Wie kon, wie zou hem toen doorgronden?

Een huichelaar weet allerhande vonden
Waar meê hy als een eerlyk man,
Zich onbeschaamt vertoonen kan.

Dan ’t wit gewaad, waar meê ge uw vroomheid kon bedekken
Kreeg ras verscheiden vlekken

Het wierd van allen kant bemorst, beklad
En als met bloed bespat

Dus werd g’een monster in elks oogen! […]
Dit ’s slechts om u een Schets te geeven
Van ’t kwaad door u bedreeven,

En zien wy niet uw betering te gemoed,
Geloof O Francq gy hebt nog meer aan ons te goed.
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1 Smots: hoer. 

2 Stinker: lelijke, ondeugd-
zame vrouw. 

Andere teksten waren bedoeld om roddels over hem de wereld in te 
helpen. Zo wordt in het gedicht Vrank en vry beteugeld beweerd dat 
Berkhey – ‘des Prince hinderst’ Likker’ – sinds enige jaren in on-
tucht met een andere vrouw heeft samengeleefd, bij wie hij een bui-
tenechtelijke zoon zou hebben verwekt. Dit natuurlijk tot groot 
verdriet van zijn eigenlijke vrouw en dochter, zo lezen we in het 
pamflet:

Jan le Francq, die ’t Heilig Huwlyk,
’t Dierbezwooren Trouwverbond,
Om een Smots,1 voor elk afschuuwlyk,
Als een eervergeetne schond.
Die men Huwlyksliefde- en Eeden,
Om een Stinker2 ziet vertreden. 

Ook in een patriots weekblad als De Batavier, dat Frans de Does in 
Leiden uitgaf, werden naar aanleiding van Berkheys Aan zyne me-
deburgeren roddels de wereld in geholpen. In dat pamflet, geschre-
ven in bombastisch proza, had Berkhey felle kritiek geuit op het 
kort daarvoor in Leiden opgerichte vrijkorps Voor Vrijheid en Va-
derland. 

Zo werd de achttiende-eeuwse lezer op 6 oktober 1784 geïn-
formeerd over de vermeende escapades van de Leidse lector, die tal 
van bastaardkinderen zou hebben verwekt. Berkhey, die in 1750 
getrouwd was met Gerritje van Nier, was reeds in 1761 van haar 
gescheiden. Hoewel inderdaad een andere vrouw in het spel was 
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1 field: schelm. 

geweest, was dit meer dan twintig jaar geleden. Het feit dat zijn te-
genstanders de kwestie oprakelden, was bedoeld om Le Francq van 
Berkheys goede naam aan te tasten. Dat was ook de bedoeling van 
een schimpdichtje, opgedragen aan ‘Aan Jan den Echtbreeker’:

Ezel, vuile Jan le Francq,
Vol van etter vol van stank,
Echtverbreeker, snoode field,1

Door geen Edel bloed bezield.
Monster vol gedoemde streeken,
Die elk een te na durft spreeken,
Schandvlek, voor de Leydenaar,
Eer dief, snoode Leugenaar,
Muitemaker, Guit en Schender
Van de rust der stilste Stad.

In een ander werkje, met fictieve samenspraken tussen Berkhey en 
zijn vriendin Hester van Dienderen, wordt de lector ervan beschul-
digd besmet te zijn met een geslachtsziekte. Toch onderneemt hij 
pogingen om zijn minnares het bed in te praten, maar zij wil haar 
lichaam niet aan zo’n ‘uitgemergelde oude Verlepte Kaerel’ geven. 
Wanneer de dokter langskomt, zogenaamd in verband met Berk-
heys jicht, wordt de deur van binnen op slot gedraaid – een teken 
aan de wand. Hester vertelt Berkhey eens goed de waarheid: 
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1 caresseeren: liefkozen. 

2 Doeveren: Wolther van Doeve-
ren studeerde vanaf 1747 medi-
cijnen te Leiden en promoveerde 
in oktober 1753 tot doctor in de 
geneeskunde. In 1754 werd hij 
hoogleraar te Groningen, en in 
1771 te Leiden, in de genees-, 
schei- en verloskunde. Hij over-
leed op 31 december 1783. Waar-
schijnlijk werd hij in deze tekst 
opgevoerd, omdat hij werkte als 
lijfarts van Willem V.  

3 Pootje: schertsende benaming 
van podagra (jicht).  De kwaal 
werd gezien als het gevolg van 
een wellustig leven vol seksuele 
uitspattingen. 

4 Starkenburg: de chirurgijn Star-
kenburg is wellicht C. van Star-
kenburg, de auteur van: Vrije 
Heelkundige, in de ontleedkunst 
gegronde en op dezelve rustende 
Bedenkingen over den wintdoorn, 
venijnige en zagteren doorn. Leiden 
1750. 

Neen Vriend, hebt gy nu by de drie maenden my niet aen-
geraekt, gy zult nooit hier aen meer ruiken, ik heb volgens 
myn plicht, (om myne ledemaeten te onderhouden) reeds 
lange van een ander gebruik gemaekt, die my vry beeter 
kan caresseeren1, dan gy oude Poes-Koek in jaren tyds hebt 
kunnen doen of meent gy niet, dat ik ’t merk, nu, die gebog-
gelde Professor van Doeveren2 zo dikmaels by u komt, dat gy 
iets meer mankeerd als ’t zogenaemde Pootje,3 of wat doet 
dan de Chirurgyn Starkenburg4 dien achtenveertiger duivel, 
zo dikmaels by u, en dan moet altyd van binnen de Deur ge-
sloote worden, Oude Hoerejager niet waer. 

Priör van het Poppen Klooster

Toch bleef het niet bij schriftelijke aanvallen. Patriotten vielen hem 
in deze tijd ook fysiek lastig. In de aantekeningen bij zijn dichtstuk 
De Bataafsche menschlijkheid (1804) beschreef Berkhey tot in detail de 
mishandelingen die hij in deze tijd moest ondergaan. Hij ontving 
brandbrieven, er werd verbrand oranjelint aan zijn deur gehangen 
en er werd constant aan de bel getrokken. Zijn ramen werden inge-
slagen en zijn huis werd met teer besmeurd. Ook Hester en hun 
dochtertje moesten het ontgelden. Op straat werd hij nageroepen, 
uitgescholden en bespuugd. 

Op 2 oktober 1784 liep de situatie uit de hand, toen Nicolaas 
Paradijs zijn inaugurele rede hield als hoogleraar in de geneeskunde. 
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1 Mironton, ton, mirontaine: bete-
kenisloze refreinwoorden, verge-
lijkbaar met ‘falderie, faldera’. 
Het woord ‘Mironton’ betekent 
‘belachelijk figuur’. Een ‘mirle-
ton’ is bovendien altijd een ero-
tisch liedje. Die wijs zal hier zijn 
gebruikt.

Berkhey liep achteraan in het cortège. Al tijdens de oratie waren er 
vrijkorpsleden die hem uitlachten en gebaren maakten. Na afloop 
werd er geduwd en aan Berkheys toga getrokken. Dat ging zo door 
tot op het Rapenburg, op de hoek van de Nonnensteeg, waar hij van 
de stoet gescheiden werd en patriotse studenten hem bedreigden. 
Toen wierp hij zijn toga van zich af en sprak: ‘daar legt nu den Lec-
tor, nu ben ik burger en zelfsverdediger. Wie ’t hart heeft val aan! ik 
zal mij verdedigen’. 

Uiteindelijk liep het met een sisser af, maar op papier zou de 
gebeurtenis een staartje krijgen. In schotschriften werd de spot ge-
dreven met Berkheys optreden. Een zekere ‘Academicus’ publiceer-
de een Nieuw-lied, voor de door en door beruchte Lector, Le Francq van 
Berkhey, te Leyden; Op ’t onthaal aan hem gedaan op Saturdag den 2den 
October, 1784, van achtentwintig strofen, vol steken onder water: 

Berkhey trok op ten stryde,
Mironton, ton, mirontaine.1

Berkhey trok op ten stryde
Geheel in ’t zwart gekleed;
Geheel in ’t zwart gekleed;
Geheel in ’t zwart gekleed. 

De studenten pestten Berkhey, die vanwege zijn corpulentie met 
een varken wordt vergeleken: 
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Spotprent op de bedreiging van de 
prinsgezinde Johannes le Francq van 
Berkhey door patriotse studenten op 
het Rapenburg te Leiden, 2 oktober 
1784. Collectie rma.
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Opstootje tussen de 
lector Johannes le 
Francq van Berkhey, 
gewapend met een 
mes, en patriotse stu-
denten in de Leidse 
Marekerk, 3 oktober 
1784. Collectie rma.
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105Men groet de Professoren,
Mironton, ton, mirontaine.
Men groet de Professoren,
Maar Berkhey groet men niet;
Maar Berkhey groet men niet;
Maar Berkhey groet men niet.

Dit maakt hem heel gramstoorig;
Mironton, ton, mirontaine.
Dit maakt hem heel gramstoorig;
Zyn bek gaat al knor, knor;
Zyn bek gaat al knor, knor;
Zyn bek gaat al knor, knor.

Opnieuw werd alles uit de kast gehaald, zoals zijn relatie met ‘Hesje 
vrugtbaar’ en het verhaal van de pop. Wanneer de vrijkorpsleden 
naar het exercitieveld trokken, buiten de stad, kwamen ze langs het 
huis van de lector. Op een dag zou Berkhey een in oranje kleding 
gehulde pop voor het raam hebben geplaatst – vermoedelijk om te 
zien of zijn tegenstanders op hem zouden schieten, zoals ze ge-
dreigd hadden te zullen doen. Deze gebeurtenis zorgde voor grote 
hilariteit bij de patriotten:

Nu zwol hy als een padde,
Mironton, ton, mirontaine;
Nu zwol hy als een padde,
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Het poppenspel. Spotprent, met 
daarop Berkhey en zijn vrouw 
Hester van Dienderen, 1784. 
Het bijschrift luidt: ‘Zie hier 
een schandlyk Paar zich wonder 
diverteeren / Met eene Pop, ge-
doscht in Graavelijke kleeren / 
Dan ’t Beeld bezwykt – Het valt? 
– ten blijke dat het plan / Der 
snoode Landveraêrs, dat heilloos 
Vloekgespan? / Gelijk dit Poppe 
spel, ook zal in Rook verkeeren.’ 
Collectie avs.
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1 Trago: Adrianus Trago, prins-
gezinde bakker uit Leiden die in 
juni 1784 een volksopstand leid-
de tegen het vrijkorps. 

2 Oranjemosselmes: verwijzing 
naar de Rotterdamse keurvrouw 
van mosselen Catharina Mulder, 
beter bekend als Kaat Mossel, die 
werd vervolgd omdat ze in het 
openbaar haar oranjegezindheid 
had geuit en betrokken was bij 
een plaatselijk Oranjeoproer. 

3 Hesjes: verwijzing naar Hesje 
van Dienderen, met wie Berkhey 
ongehuwd samenleefde. 

Van gramschap en van spyt;
Van gramschap en van spyt;
Van gramschap en van spyt.

Fluks roepen de Studenten, 
Mironton, ton, mirontaine; 
Fluks roepen de Studenten:
‘Berkhey! waar is je pop?’ 
‘Berkhey! waar is je pop?’ 
‘Berkhey! waar is je pop?’ 

De pop komt ook voor in een versje bij een spotprent naar aanlei-
ding van het voorval in 1784: 

Hoe, Leydens Warmond, hoe, men tergt u Vrank en Vry?
Daar legt de Lector al! help, Trago,1 sta hem by,
Of anders moet uw vriend, de Poppeman, hier Sneven!
Neen, blyf, zyn kragt herleeft, hy steld zig in de Bres,
En tast in gramschap, naar ’t Oranjemosselmes,2

Om aan zyn weerparty een roode veeg te geven;
Maar Overmagt verwint, en loont zyn moed met hoon:
Zy kroont hem met een kap – een kakstoel word zyn troon.
Schenk Leydenaar! meer gunst aan Hesjes3 oude trooster,
En maakt hem Priör van het vrouwlyk Poppen Klooster. 
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108 Ook verschenen er fictieve biografieën, waarin Berkhey werd bespot. 
In Waarachtige levensgevallen van den alömbefaamde Leydschen lector J. le 
Francq van Berkhey (1785) wordt het volgende verhaal verteld:

Toen hy eerst Lector was geworden, gaf hy zyn lessen altoos 
in ’t Latyn, maar terwyl hij zulks nie[t] verstond, zo las hy 
dezelve altoos uit een boek. Nu wilde het geval, dat hy op 
zekeren tyd les gaf over een zeer klein Vogeltje, doch half 
wegen zynde, moest hy zich voor een ogenblik  absenteeren. 
– Een schalk van een Student, weetende dat zyn Meester 
niet al te vast omtrent de Latijnsche taale in zyn schoenen 
stak, wilde hem nu eens toetsen, en sloeg uit dien hoofde 
eenige bladen om, en lag een geval voor hem, dat over een 
zeer grooten Oliphant handelde. – Onze Lector, weder in zyn 
kakstoel gekomen zynde en niet bemerkende dat de bladen 
omgeslagen waren, leesde toen vervolgens, in plaats van het 
kleine Vogeltje, van een zeer grooten Oliphant,  waar mede 
zich die guiten van Studenten niet weinig vermaak[t]en. 

Het zijn slechts enkele voorbeelden van teksten die in deze tijd wer-
den geschreven om de lector zwart te maken, enkel omdat hij sym-
pathiseerde met de Oranjepartij. Berkhey wilde er naar eigen zeg-
gen niet te veel woorden aan vuilmaken, zo schreef hij in het pam-
flet Js. Le Francq van Berkhey. Aan zyn hoöners (1783). Hij vertrouwde 
op een rechtvaardige God: 
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J.P. Berghaus [e.a.], portret van 
Johannes le Francq van Berkhey als 
Oranjeklant tijdens de patriottentijd, 
met zijn hand op een borstbeeld van 
Willem van Oranje, circa 1785. 
Collectie ral.
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1 Snoodtaarts: boosaardige  
personen. 

Gy die my lastert en bespot,
Ik daag u voor Gods Throon.
Ik daag u voor dien grooten God
En Jesus Zynen Zoon,
De laster die gy my aandoet
Gy dan voorzeker boeten moet:
In eeuwige elende.
ô Snoodtaarts1 met u bende. 

Aan de getrouwe en echte patriotten

Toch was Berkhey geen persoon om deze lastercampagne lijdzaam 
te ondergaan. Hij beet van zich af in fel orangistische dichtstukken, 
waarmee hij zijn tegenstanders een lesje wilde leren. Zo publiceerde 
hij een dichtstuk Aan de getrouwe en echte patriotten van Leydens edele 
en manhafte schutterije, op haar triomphanten 3den en 7den van wijn-
maand des jaars 1783 (1783), opgedragen aan de leden van de schut-
terij. Juist in deze tijd, nu er tweedracht heerste, moesten zij zich 
ware Bataven betonen: 

Gij weet het, dierbre Leydenaaren,
Hoe vrijheids hemel op moest klaaren!

Gij, Helden van den ouden tijd;
Gij toont nog in dees bange daagen

Dat gij Bataafsche Mannen zijt,

bw.onbedwingbaarhart.indd   110 16-08-12   15:34



111

1 Palamedes: Vondels toneelstuk 
Palamedes oft Vermoorde onnoosel-
heyd (1625). 

Die, hoe de Tweedragt ons moog plagen,
Getrouw blijft aan de vrije Staat,
Oranje, en d’Achtbren Magistraat.

Het koude Noorden brande in koolen!
De donders loeijen aan de polen!

Het blixeme in ons Vaderland!
’t Verraed, zuip zich aan droessem dronken,

En steek ’s Lands Eendracht in den brand!
Geen nood, wij blusschen deeze vonken,

Gods Almagt heeft steeds door uw vuist
Het eerst der Muitren wrok verguist. […]

De Magre Nijd met vale spooken,
Ligge in het hofpaleis verstooken

En grijnslache aan het snood gespuis:
Zij doele weer op Nassaus Helden

Van ’t Vaderlandsch Oranje-Huis;
Wij zullen hun getrouwheid melden

Want aan de bedstond van de dood,
Wierd eeuwig onze Oranje groot.

Dorst Vondel, met zijn schone bloemen,
Op zijnen Palamedes1 roemen,

Ik ding ook naar een Parnas-kroon
En zal naast Eendragts vrede olijven
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1 een verdrukten Willem: stadhou-
der Willem V. 

2 Civilis: Gaius Julius Civilis, 
leider van de opstand van de 
Bataven tegen de Romeinen in 
de jaren 69 en 70. 

3 Agrippijn: Marcus Vipsa-
nius Agrippa (63-12 v.C.), een 
belangrijke Romeinse generaal 
en de rechterhand van Ceasar 
Augustus. 

4 Lugdunums: Leids. 

Als een oprechten Leydschen zoon,
Voor een verdrukten Willem1 schrijven,

Mijn Bronzwaan aan Civilis2 Rhijn
Zwijg niet voor die van Agrippijn.3

Deed zelfsbelang de vrijheid beeven?
Had zij ’s Lands wet den schop gegeven?

Toen zij met de Hekelpennen streed.
Hoe listig het ook was besteeken

De Poelslang zijne listen smeed,
Hij heeft zich telkens blind gekeken,

Op Leijdsche Schilden van Metaal
En op Oranjes Zegepraal.

Nu, nu, is weêr den stond gebooren
Dat wij d’Alarmkreet moeten hooren,

Die door vervloekte tweedragt woed;
Nu willen onze van de Werven

Weêr met Lugdunums4 Heldenbloed,
Voor Godsdienst en voor Vrijheid sterven,

Nu vliegen zij, naar eed en plicht,
’s Lands Eendrachtsbeulen in ’t gezicht. 

Het dichtstuk staat, zoals vrijwel alle werk van Berkhey, vol verwij-
zingen naar gebeurtenissen uit de Leidse geschiedenis, met name 
het beleg door de Spanjaarden. Volgens hem had de Leidse bevol-
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1 Drusus: Nero Claudius Drusus 
(38-9 v.C.), Romeinse generaal. 

king er altijd blijk van gegeven te willen strijden voor het heil van de 
stad en voor het behoud van Oranje:

Neen, neen, van deez’ Bataafsche Oorden
Des Rhijns, tot Overyssels boorden,

Waar Drusus1 dwang den Mijlpaal steld,
Weergalmt het klappen van de wieken

Des Rhijnzwaans, vrij van Loos geweld,
De Leijdsche Olijfduif, met haar kieken

Zweeft lachende door ’t ruime zwerk
Op van de Werv’s en Willems zerk. […]

Komt aan, moet men dan weer te wapen
Wij zijn voor ’t Harrenas geschapen;

Wij ruilen voor de Weverspoel,
Of Weefboom, gaerne de Musketten,

Ter weering van het snood gewoel.
De Leidsche kruin draag weêr Helmetten,

Waar op den loden kogel stuit,
Van hem, die tegen de Eendracht muit! […]

Laat dan de arglistigheid vrij kuipen!
Zij zal als sneeuw voor ’t zonlicht druipen,

En smelten in haar eigen zog:
De Magistraat, aan ons verbonden,

Zal waken voor het Loos bedrog;
Hun heilig recht blijve ongeschonden,
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1 kouters: ploegmessen. 

2 Katten: Catten, een  
Germaanse stam die leefde op 
plaats van het huidige Katwijk 

3 Nero: Nero Claudius  
Caesar Augustus Germanicus 
(37-68 n.C.), Romeinse keizer. 

En Willem Vorst, bevrijd van hoon
Pronk met Lugdunums Lauwerkroon! 

Hij riep de prins, stadhouder Willem V, op om de Leidse trouw zelf 
in ogenschouw te komen nemen:

Gantsch Rhijnland, zal u hier ontmoeten!
De Boerenknaap, u heusch begroeten!

Het Landvolk staat voor u gereed:
Men terg geen Boer in deeze streeken,

Die niet van kouters1 zwaarden smeed,
Om van tierannen zich te wreken

Wie twijfle, vraag het Lammenschans,
Te Zoetermeer, en Nieuwkoops trans!

Hier zullen, nog de aloude Katten,2

En Nooren naar den heirbeil vatten,
Den kneppel, of het zeemans tuig:

Dat hartig volk aan onze stranden
Dat nimmer voor een Nero3 buig!

Heeft breede schouders eelte handen
Om met Oranje door te slaan,
Als ’t op de Vrijheid is gelaên. 

Berkhey betoonde zich een conservatief, die niet kon verkroppen 
dat de positie van de stadhouder ter discussie stond. De macht van 
vorsten was volgens hem door God gegeven: 
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115Mijn God! de God van onze Vad’ren!
Het driftig bloed kookt ons in de ad’ren,

’t Word schaamrood op het aangezigt,
Nu gij de Vreede ons hebt geschonken,

Dat snode onteerders van hun plicht
Nog in het dolle muithuis ronken,

En eigen schulden, loos en vals,
Gaan Laên op der onnooz’len hals.

Mijn God! doe ons geen Vorsten schennen!
Dat wij der Staeten zorg erkennen;

Hen zeegnen in den vrijen staat!
Dat wij, voor die getrouwe zoonen,

Van uw gedugten hemel-raad,
De wijsheid uit den hemel troonen!

Op dat, eens door hun liefde en trouw,
’s Lands welvaard bloeje naast Nassouw! […]

Zie daar, mijn Zang u opgedragen,
Voor de allerheuglijkste aller dagen,

Die Leyden sints twee Eeuwen zag:
Voor u, die voor Stads heil wilt strijden

Om deeze schone Oranje dag,
Wil ik gerust versmading Lyden,

Wie heeft voor u niet alles veil,
ô! Leyden! om een Uurtje heil!
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Portret van de Leidse bakker 
Trago, die patriotjes bakte, leider 
van het Oranjeoproer in Leiden 
in juni 1784. Op de achtergrond 
staan drie andere bekende verde-
digers van de prinsgezinde par-
tij: boekverkoper Elie Luzac, 
Johannes le Francq van Berkhey 
en Willem Bilderdijk. 
Collectie ubl. 
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1 stokebrand: brandstichter. 

2 Huikefaaker: konkelaar, oplich-
ter, schelm. 

Snerpende hekelroede

In 1784 balanceerde Leiden op de afgrond van een burgeroorlog, 
toen het prinsgezinde volk onder leiding van de beruchte bakker 
Adrianus Trago slaags raakte met de patriotten. Ook Berkhey droeg 
bij aan de polarisatie. In 1785 publiceerde hij een dichtwerk waarin 
hij de patriotten aanviel: Snerpende hekelroede van eenen echten vrank 
en vryen Batavier. Daarin hekelde hij onder meer de vooraanstaande 
patriot Pieter Vreede, met wie hij al jarenlang een politieke ruzie 
uitvocht:

Nog kennen wy Gedrogt; een aantal uwer vrinden
Van Bloedpoëeten, die zig ook tot woen verbinden.
Ja ’t Godgeleerde Choor van Pallas Priesterschap,
Deeld in de snoode leer van zulk een achterklap,
Ik zwyg van Themis Raad, en Recht, en Bundelbylen,
Waar aan uw ysren klaauw, het scharp zit stomp te vylen:
Maar van dien hondsvot dien gevloekten bloedpoëet,
Dien stokebrand1 der wrok, wiens naam nog Vreedzaam heet,
Dog in het schynschoon hart, vernist door woede en logen:
Gesterkt door Bloedgeld van zyn traiterend vermoogen:
Van zulk een vlegel, die naast u de hel gebied,
Dien Beunhaas van verraet, van dezen zwyg ik niet,
Dees Huikefaaker2 niet te vreën met het gebeente,
Der dorrende Armoe, trapt de zugtende gemeente,
Daar hy zyn woekrend goud aan Schaal en Rechtroe hangt,
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Boven: Portret van de patriotse lakenfabrikant 
en dichter Pieter Vreede (1750-1837), alias 
Harmodius Friso, met wie Berkhey in dicht-
werken een politieke vete uitvocht. pc.

Rechts: Adrianus Trago, in zyne gevangenis op den 
acht-en-twintigsten van slagtmaand 1784. Oranje-
kleurig strooibiljet. De tekst is vermoedelijk 
geschreven door Johannes le Francq van 
Berkhey. Collectie ral.
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1 Coloquinten: appels. 

2 Bardezaan: hellebaard. 

3 rinkinkend: een hevig  
geraas veroorzakend. 

D’Onoslen in den Blok van paal en Pynbank prangt,
Een zwarte byzit met haar zilveren serviezen,
En blinkend goud, aan deugd de pleitrol doet verliezen,
Met die Gedrogten saam vereenigt tot één hooft:
Is hy den Driedraak ook die Coloquinten1 stooft.
Met al dat helsch gespuis, op ’t allernaauwst verbonden,
Hebt gy onzaalige myn Burgery geschonden;
Een Schrikdier zo als gy, met een verschroeid gemoed
Maakt vlymen van zyn pen, zyn inkt is gal en bloed,
Daar de Melaatsche knok, ’s Lands keuren doet besmetten,
En met den moordpriem bloed klad op de heilige wetten.
Gy dingt wat eerlyk is, baldaadig na den strot,
Uw Kerk is ’t kerkerhol, uw Preekstoel een schavot,
Uw Leken spinnen vast met Tieranny aan ’t kluwen,
Der haat, wargaaren; waar de Beulen zelfs voor gruwen;
Tot Roeden voor den Rug, en Stroppen voor den Hals,
Terwyl uw Huichelaars de Bloedleus, boos en vals
Uitkraeijen langs de straat, waar men hen komt ontmoeten,
En een onnooselen hen eerlyk wil begroeten,
Uw helvulkanen daar zy op hun Aambeeld slaan
Met mokers van geweld, smeên pook en Bardezaan,2

En pook, en moordpriem, en vervloekte bajonetten;
Gy gaat het keelmes, op de scherpe vuurkey wetten
Om dien, kost gy het doen; te dryven door den strot,
Van hen die trouw zyn aan het Vaderland en God. […]
Terwyl de Schendcabaal, rinkinkend3 langs de straaten,
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1 Menist: doopsgezinde, mogelijk 
een verwijzing naar de predikant 
en bekende patriot François 
Adriaan van der Kemp (1752-
1829). 

2 Marlpriem: houten priem om 
touw te splitsen. 

3 dagge: dolk. 

4 Weerdoopers: wederdopers of 
anabaptisten, kerkelijke stro-
ming uit de tijd van de Reforma-
tie, die bekendstond om haar 
gewelddadigheid. 

5 Fabrikeur Tyran van ’t arbeids 
volk: mogelijk een verwijzing 
naar de Leidse textielfabrikant en 
dichter Pieter Vreede. 

6 Catilyns: verwijzing naar de 
Romeinse staatsman en rebel 
Lucius Sergius Catilina (108-62 
v.C.), die pogingen zou hebben 
ondernomen om een staatsgreep 
te plegen. 

De sabel trekken, en als woedende onverlaaten,
Met hoeren van ’t bordeel, bezoopen zat en vol,
Aanvallen, met geweld, verraderlyk en dol,
Op der Meêburg’ren lyf, en klooven bekkeneelen,
En houwen armen af; wyl zy den Beul daar speelen,
En op den enklen wenk eens eerloozen Menist,1

Of Walen Judas; met de Marlpriem2 van de Twist,
De dagge3 dryven in de borst van eerbre vrouwen;
En, naar Weerdoopers4 wys, met moorden, priemen, houwen,
Het alles dreigen, om te hakken in de pan,
Daar domgekogte Wagt ’t gedoogt, en ziet het an,
Zie daar vervloekte, zie ’t gevolg van uw bedryven!
Zie daar den uitslag van uw godvergeeten schryven!
Zie daar den Fabrikeur Tyran van ’t arbeids volk!!5

Zie daar, den Koopman, in uw looze zwendelkolk!
Zie daar, de Hoplien stout de Schuttery trakteeren,
Om tegens Overheid, en Vorst, en Staat, te zweeren!
Zie daar, door ’t Hellenieuws van Postschrift of Courant!
De bloedwel open en ’s Lands Eendragt in den brand
Zie daar, de bloem der jeugd, de deftigste der knaapen,
Door u en uw gebroed tot Catilyns6 herschaapen! […]
Zie daar uw Meesters en gedugte Boedelhouders;
Zie daar o Schelmen! op wat zandgrond dat gy bouwt,
Zie daar de stinkpot daar ge uw addren gal in brouwd.
Zie daar uw Vryheid, daar ge uw Broeders mee wilt plaagen,
Zie daar weer Nero’s Eeuw en die van oude daagen,
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1 Attila: Atilla de Hun, koning 
van de Hunnen van 434 tot 453, 
één van de meest gevreesde ver-
overaars uit de geschiedenis. 

2 Tammerlan: de Turks-Mongool-
se krijgsheer Timoer Lenk of 
Tamerlane (1336-1405), volgens 
Berkhey de verpersoonlijking 
van wreedheid. 

3 Alva: de Spaanse hertog Don 
Fernando Álvarez de Toledo 
(1507-1582), landvoog van de 
Nederlanden aan het begin van 
de Tachtigjare Oorlog. 

4 libel: schotschrift. 

Wat zeg ik Nero? neen! geen Eeuw van Attila,1

Nog wreeden Tammerlan,2 nog Alva3 lykt ’er na?

In zijn dichtstuk stelde Berkhey expliciet dat de literatuur in deze 
politiek woelige tijden bedoeld was om karaktermoord te plegen, 
zoals hij de afgelopen jaren zelf aan den lijve had ondervonden:

Volgens hem waren er drie maagden die het gevaar liepen door de 
patriotten te worden onteerd:

Dees Beulen moorden ’t Volk, met daggen, galgen, koorden,
Maar gy verstaat de kunst om met de pen te moorden,
De Pynbank knelt het lyf, de geesselstriem het bloed,
Maar gy barbaren pynt de ziel, en het gemoed,
De Scheenschroef van uw Beuls, en helsche moordtrawan[t]en,
Is op de Drukpers, van uw grievende Couranten,
Het vonnis, dat gy velt, is yder vuil libel,4

Met zwarten Etter uit den Inktpot van de hel,
Door valsche Rechters en Tierannen ondertekent.

De Vryheid, Godsdienst, en onze Eendragt, zyn de Maagden,
Wier eerbaarheid gy lang beloerde en belaagden.
Gy hebt haar handen reeds gekneveld door uw koord,
En haare zuivre tong met uwen priem doorboord;
Zy legt aemechtig, met de neergeslaegen oogen,
Reeds met het hangend hoofd, voor ’t keelmes neergeboogen.
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1 jota: letter. 

Er zou evenwel een tijd komen dat de patriotten verantwoording 
moesten afleggen:

Maar beef, als eenmaal ’t ligt der waarheid door zal breeken;
Beef, als Gods Engel komt, en hy zyn hoon zal wreeken;
Beef dan voor ’t woedend volk, door u gebragt in nood;
En, snoode monsters, beef voor Hemel, Hel en Dood!
Alle uwe loogens en verdichte yslykheden,
Uw valsche brieven met de hooggeschonden Eden,
En, ieder jota,1 die uw lastertong ontviel,
Zal als gesmolten lood u schroejen op de ziel.
’t Gekras en raetlen van uw druk- en logenperssen,
Zal eeuwig in uw oor de toon der wroeging knerssen.
En ’t zalig juichen van verdrukte onnozelheid,
Zal u doen barsten van een bulderende spyt.

Een wenk om door den strot der Vryheid door te slaan,
Of ’t is met Godsdienst en met Eendragt ook gedaan.
Ga, wilt haar in den kring van uw verraders zeulen;
Vormt Rechters, voor vreemd goud; maak van uw Burgers beulen;
Ga, sleur de maagden in het somber hol der wraak;
Schep in haar zugten en besturven mond vermaak;
Ja schryf haar vonnis op uw eerlooze Couranten;
Wil op uw moordschavot de bloedstandaaren planten;
Ja, zend uw bloedpost met de maare door het Land,
Dat Godsdienst, Vryheid en ’s Lands Eendragt is van kant.
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1 Lukas kunst Gods Oordeel op ’t 
Stadhuis: het schilderij Het Laatste 
Oordeel van Lucas van Leyden, 
dat in Berkheys tijd in het Stad-
huis hing en nu in Stedelijk Mu-
seum De Lakenhal. 

2 Seraphyn: serafijn, een engel van 
de hoogste rang. 

De bastertzangen van uw vuige Schendpoëeten,
Die zullen loejen, daar gy bloed van angst zult zweeten;
En, ieder stempel aan het hoofd van uw Courant,
Zal ’t eeuwig brandmerk zyn, dat op uw schoften brand. […]
Ga heen, sta af van my, o monsters van deez’ aarde,
Die in myn Vaderland zoo veel onlusten baarde.
Sta af, gy zyt geen mensch, gy zyt het maar in schyn!
Sta af, besmet my niet met uw verpest fenyn! […]
Ga, wyk van my! sta af! vlie naar uw vloekspelonken!
Zuip uit uw bittren kroes u aan den droesem dronken.
En als ’t verhard gemoed uw stervende oogen luikt.
Beef, als ge in uw geloof, gedoemd ten grave duikt. 
Maar zeg, wat baat het, tot verharde meer te spreeken?
Een moker van de hel kan ’t yzer hart niet breeken.
Al ziet ge in Lukas kunst Gods Oordeel op ’t Stadhuis,1

En d’Afgrond gaapen met het wreede helgespuis;
Al ziet gy dove verw in helle vlammen gloejen,
Al schynt de wroeging der gedoemden, wee te loeijen;
Al juicht de Seraphyn2 op ’s Hemels regenboog,
Al tild der Enlenschaar de vroomen naar om hoog,
Nog zou dat konstjuweel, ’t geen Rudolph wou bedekken
Met goud, in uw gemoed, geen wroeging kunnen wekken.
Wel aan verharde, blyf verhard, en wagt u lot
Eens voor den Rechterstoel van een getergden God.
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124 Berkhey raakte verwikkeld in een politieke strijd die hij niet kon 
winnen. De patriotten en hun paramilitaire vrijkorpsen werden met 
de dag sterker. Een heuse burgeroorlog lag op de loer. 

plaats van herinnering

Het Stadhuis van Leiden

Voor het Stadhuis werd in 1795 een vrijheidsboom 
geplant, het symbool van de nieuwe Bataafse tijd.
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plaats van herinnering

Het Stadhuis van Leiden

Voor het Stadhuis werd in 1795 een vrijheidsboom 
geplant, het symbool van de nieuwe Bataafse tijd.
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Spotprent op de orangisten 
na de gebeurtenissen rond 
Hattem en Elburg, septem-
ber 1786. Een Orangist 
voert met een lepel oranje-
pap aan een grote schare 
van Oranjeklanten. 
Berkhey is nummer acht. 
Collectie rma.
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vogelgefluit, oranjetranen 
en 

bataafse menselijkheid
Het Restauratiebewind en de Franse tijd

Politieke omwentelingen

De patriotten trokken vooralsnog aan het langste eind. In 1785 
kwamen in de vergaderzaal van Kunst wordt door arbeid verkreegen 
circa vijftig afgevaardigden van Hollandse vrijkorpsen bijeen. Ze 
bespraken een belangrijk document, dat het beginselprogramma 
van de patriotten bevatte: het Leids Ontwerp. Zo namen de patriot-
ten geleidelijk aan de macht over en veranderde Leiden in een pa-
triots bolwerk. De aanval van de stadhouderlijke troepen op de 
Gelderse steden Hattem en Elburg, in september 1786, bracht de 
Republiek verder op de rand van een burgeroorlog. 

Een omslag in de politieke situatie werd veroorzaakt door de 
aanhouding van Wilhelmina van Pruisen, de echtgenote van Wil-
lem V, bij Goejanverwellesluis op 28 juni 1787. De prinses reisde 
vanuit Nijmegen naar Den Haag om een doorbraak te forceren en 
de Oranjekrachten te mobiliseren. Onderweg werd ze aangehouden 
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128 door de leden van het Goudse vrijkorps. Hoewel de prinses goed 
werd behandeld, reageerde haar broer Frederik, de koning van Prui-
sen, furieus. Hij stuurde een legermacht, waardoor de macht van de 
stadhouder werd hersteld. Duizenden patriotten vluchtten het land 
uit. Hierdoor verstomde de kritiek op het Oranjeregime. De vrij-
korpsen, zoals het Leidse Voor Vrijheid en Vaderland werden verbo-
den, net zoals patriotse schotschriften en tijdschriften. 

Het Oranjevolk vierde feest. Hun zegsman, Johannes le Francq 
van Berkhey, die de afgelopen jaren zoveel had moeten doorstaan, 
stortte zijn hart uit. Hij schreef het ronkende vers Triumph der Leyd-
sche Oranje schuttery, dat hij bij de prinsgezinde uitgever J. Perk pu-
bliceerde: 

Het Vaderland was lang verdrukt,
   verdrukt;
Maar nu uit tweedragts klaauw gerukt; 
   gerukt,
Met Willem, d’eer van Nassauws Stam,
Door Fred’rik, die, ter hulpe kwam.
       Triumph! Triumph! Triumph!

Daarom juicht Leydens wal van vreugd, 
   triumph!
Met de oude Burgery vol deugd, 
  triumph!
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J. le Francq van Berkhey, Zinneprent ter eere van den Koning van Pruisen, wegens het herstel van het stadhouder-
schap, met in het midden de stadhouder en zijn echtgenote, 1789. Collectie ral.
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Afbeelding ter ere van stadhouder 
Willem V en zijn gade Wilhelmina 
van Pruisen, uit: J. le Francq van 
Berkhey, Aan de getrouwe en echte 
patriotten van Leydens edele en man-
hafte schutterije, op haar triomphanten 
3den en 7den van wijnmaand des jaars 
1783 wanneer de burgerij door de 
handhaaving der […] Burgervaderen 
[…] in haare oude [...] luister hersteld 
is. [Leiden 1783]. Collectie ubl.
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131Die braaven zyn in Eer hersteld,
De Moord-Cabaal ter neêr geveld,

Triumph! Triumph! Triumph! […]

’t Groene Vaandel juicht weêr van vreugd
  triumph!
Om braven Prins, die, vol van deugd,
  triumph!
Stond pal gelyk een rots in Zee,
Voor Nassauw: Burgers zingt hoezée!

Hoezée! hoezée! hoezée! 

Toen Willem v op 4 oktober 1788, één dag na de viering van het 
Ontzet, Leiden bezocht, werd hij toegesproken door Berkhey. Deze 
herinnerde de stadhouder eraan dat zijn voorvader, Willem van 
Oranje, exact 214 jaar geleden zijn intrede deed in de stad, na afloop 
van het Spaanse beleg. Hij beloofde plechtig tot op de rand van het 
graf te zullen tonen dat hij trouw was aan Oranje. Berkhey organi-
seerde bij deze gelegenheid een optocht van vijfentwintig jonge 
meisjes, onder wie zijn veertienjarige dochter Maria, die de stad-
houderlijke familie met een bloemenhulde onthaalden:

Leef! leef! Tot heil van Kerk en Staet!
Leef, met uw Vorstlyk Kroost in vrede!
Wees gy, ons Schild ons toeverlaat,
Tot redding deezer treur’ge Stede!
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132 Zoo blijv’ de Leydsche Burgery,
Voor Eeuwig op Oranjes zy.

De wrange vruchten van de vrijheidsboom

Het Restauratiebewind bleek slechts een kort leven beschoren. In 
de zomer van 1789 raakte Frankrijk in de ban van de revolutie, die 
werd ingeluid met de bestorming van de Bastille. De monarchie 
werd in relatief korte tijd vervangen door een republiek. De eens zo 
machtige koning Lodewijk xvi en zijn echtgenote Marie Antoinette 
stierven in 1793 onder de guillotine. De Franse revolutie gaf de uit 
Nederland gevluchte patriotten nieuwe hoop. Korte tijd later werd 
deze vervuld: de Fransen trokken Nederland in 1795 over de bevro-
ren rivieren binnen. Willem v vluchtte met zijn gezin naar Enge-
land. 

In Leiden vond de omwenteling – een fluwelen revolutie – plaats 
in de nacht van 18 op 19 januari. Er werd een provisionele raad in 
het leven geroepen, die tal van nieuwe regels en wetten afkondigde. 
De stadhouderlijke regeringsvorm werd onwettig verklaard. Voor 
het stadhuis plantte men een vrijheidsboom, waaromheen gedanst 
en gezongen werd. Voor Oranjeaanhangers braken thans barre tij-
den aan. Het dragen van de oranje kleur werd strafbaar gesteld; een 
weeskind werd gearresteerd omdat het oranje bloemen bij zich 
droeg en een vrouw die oranje garen spoelde, werd getuchtigd: 
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J.H. Prins, Het planten van de vrijheidsboom in 1795 voor het Leidse Stadhuis. Collectie ral.

bw.onbedwingbaarhart.indd   133 16-08-12   15:34



134

1 Themis: personificatie van het 
recht uit Griekse mythologie. 

Of is ’t geen onschuldig doemen,
Dat me een Weesje, een Schaamelkind
Om een Bloem in boeijen bind?

Baeren dan Oranje bloemen,
Kinderlijke onnozelheid
Zulk een schrik aan Menschlijkheid? […]

Is het niet met Themis1 spotten,
Als men Bloemen, en het Lint,
Waar meê zij heur Hoofddoek bind;

Doet verbranden op Schavotten?
Is dat haar Rechtvaerdigheid
In de Schael der Menschlijkheid?

 
Zulke voorvallen beschreef Berkhey in De Bataafsche menschlijkheid 
of de Gevolgen der tweedracht (1801). Met ‘Bataafs’ verwees hij naar de 
Bataafse Republiek, die in 1795 met de komst van de Fransen werd 
gesticht en waarin de idealen van de Franse revolutie in de praktijk 
werden gebracht. Hij ondertekende als altijd met Vrank en Vrij. Het 
563 strofen tellende dichtstuk verscheen te Leiden bij Johannes van 
Thoir, maar Berkhey publiceerde het voor eigen rekening. In de in-
leiding noemde hij zijn motto: ‘Al loopt dan in den strijd mij ’t lot 
van ’t kampen tegen, / De stekelige pen blijft mijn Bataafschen De-
gen’. Daarmee zette Berkhey zich af tegen de nieuwe inhoud van 
‘Bataafs’; voor hem behield het de betekenis: ‘echte Nederlander’. 
Hij droeg zijn vers op aan de Leidse burgerij: 
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Links: J. le Francq van 
Berkhey, ‘Aen de manhafte 
Burgerye’, uit: De Bataafsche 
menschelijkheid, of De gevolgen 
der tweedracht. Betoogt uit de 
rampen van het vaderland, in 562 
scherp-dichterlijke sluitvaerzen 
en rondborstige vraegen, naer de 
rechten van den mensch, voor de 
tribune der eendracht. Leiden 
1809. Collectie ubl.

Rechts: Illustratie uit Berk-
heys dichtstuk De Bataafsche 
menschelijkheid. Leiden 1809. 
Collectie ubl.
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136 Als Burger in uw Schoot gebooren,
Deed ik weleer myn Feestzang hooren,

En zong mijn Leydens heerlijkheid:
Nu zingt ik Schreijend Treurigheid!

Mijn Zielsgevoel om U vertedert,
Met U verdrukt, veragt, vernedert,

Weend met uw droeve Steedemaegd,
Die moed’loos om uw rampen klaegt!

Eerst moest gij binnen Haere muuren,
De Pest en Hongersnood verduuren,

Van binnen Muitzugt, buiten Moord!
Een wreeden Vijand voor de Poort.

Maar nu staat Poort en Schutsluis oopen,
Geen vreemden Plund’raer komt ’er stroopen;

Gij streed uw Stad en Neêrland vrij!
Maer nu, Helaes! ô Twistschappij!

Wie zag door de Eeuwen iets verwoeders?
Nu woeden Broeders tegen Broeders.

De helsche Tweedragt gantsch verwoed,
Heeft hier haar Adders uitgebroed;

Haer pestsmet op uw grond ontlooken,
Heeft gantsch het Vaderland ontstooken,

En vloog al smeulend met den vonk
Van woede en Burgertwist van honk. […]

Geen dwang kan dan mijn hoop weerhouden,
Nu ik als uw getrouwen Ouden
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137Hoe ook verdrukking heeft gewoed;
De Hartetael spreek van ’t gemoed.

Ontfang die met die hart’lijkheden,
Waermede ik om U heb geleeden!

En rekt (God Wouds) mijn Levenstijd,
Dan werd U hoger zang gewijd!

Dan zal ik stouter dingtaal spreeken,
De Volksberoerders doen verbleeken,

En staan in Leijdens grijzen wal
Tot aan mijn laetsten Doodsnak pal. 

In het gedicht gaf Berkhey zijn visie op de ‘vreeslijke omwending’ 
van 1795. Hij sprak vol walging over de vrijheidsboom, pleitte voor 
eerherstel van het Oranjehuis en bekritiseerde de patriotten:

Elk walgt van de wrange Vrugten
Van den Vrijheidsboom geplukt;
Daar het Volk verraên, verdrukt,

Om verlossing zit te zugten,
Smeekende in Boetvaerdigheid
Gods hulp af voor Menschlijkheid!

Gij alleen, verstokte Trotschen,
Die den Hemel-Troon bestormt;
Goden naar uw denkbeeld vormt,
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138

1 Costers vondigheid: de druk-
pers. Tot ver in de negentiende 
eeuw ging men ervan uit dat de 
Haarlemmer Laurens Janszoon 
Coster (ca. 1370-1440) de uit-
vinder was van de boekdrukkunst 
en niet Johannes Gutenberg. 

Zandgrond mets’len wilt tot Rotsen;
Neêrlands Burgerij misleid,
Hoort niet tot haar Menschlijkheid.

’k Wil niet van Oranje spreeken,
Die is bij u in den Ban;
Maar als Vrijgebooren Man

Mag ik zonder zugt tot wreeken
Vraegen, of Natuur ontzeid
De aanspraak op de Menschlijkheid?

Berkhey somde vele voorbeelden op van de Bataafse menselijkheid, 
die volgens hem gekenmerkt werd door onverdraagzaamheid, on-
recht, hypocrisie en onderdrukking. Hij beschouwde de drieslag 
Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap als één grote farce. Zo bestond 
alleen vrije drukpers voor patriotten, terwijl het een ‘Eerlijk Vrij-
man’ verboden was voor ‘Oranje, of Eendrachts zaek’ te schrijven: 

Vrije Drukpers, alles drukken
’t Geen de Vrijheid zelve drukt;
Daer de waerheid gaet gebukt

Onder ’t pak van Schellemstukken;
Is dat Costers vondigheid1

Niet misbruikt door Menschlijkheid?
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139Alleen de terugkeer van Oranje zou redding brengen, zo benadrukte 
Berkhey:

ô Mijn Vaderland! ô Tijden!
ô Misleiden keert toch weer!
Laet die valsche Vrijheids-Leer

U niet langer meer doen lijden,
Maar herstel door goed beleid
De geschonde Menschlijkheid! […]

Ja mijn Leyden, in veel Lijden,
Honger, Kommer en Verdriet,
Zal, daer God weêr nederziet,

Na dat Lijden, zich verblijden,
Met Oranje en Overheid
Om herstelde Menschlijkheid. 

Een reactie op deze vrijmoedige publicatie kon niet uitblijven: het 
werk zou na verschijning uit de schappen gehaald zijn en door het 
inmiddels gevestigde Staatsbewind zijn verboden. 

Stille schrijver

Na de Bataafse revolutie schikte het Oranjegezinde volk zich naar 
de nieuwe situatie; het kwam niet in opstand. Daar waren namelijk 
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140 grote risico’s aan verbonden. Een arbeider kon, aldus Berkhey, ont-
slagen worden als hij het opnam voor de stadhouder. Auteurs van 
orangistische pamfletten liepen het risico streng te worden gestraft. 
Iemand werd gegeseld, omdat hij gezegd zou hebben: ‘het mag loo-
pen zoo lang als het wil, het zal toch nog wel eens Oranje Boven 
worden’. In de straten van Leiden patrouilleerden de leden van de 
Bataafsche Gewapende Burgermagt, die de rust moesten bewaren. 

Ook Berkhey hield zich gedeisd, omdat hij zijn lectoraat wilde 
behouden: ‘Dus moest ik maar zoo stil zijn als mogelijk was, ge-
lijk ik deed, en heb in al die tijd niets hoegenaamd geschreven, nog 
mij met iets bemoeid’. Hij trok zich terug op zijn buitenverblijf, 
om zich aan de slotdelen van zijn Natuurlyke Historie van Holland te 
wijden. Toch schreef hij wel gedichten, zoals ‘Het gevoel der dank-
baarheid aan God over de redding van Prins Frederik van Orange 
uit zeegevaar’, waarvan het manuscript wordt bewaard in de Leidse 
Universiteitsbibliotheek. Het is een reactie op het gerucht dat een 
schip met Willem Frederik aan boord, de zoon van de stadhouder 
(de latere koning Willem I), zou zijn vergaan:

Keer weer Civilis kroost wilt Bato wederkeeren
keer weder goeden Vorst! keer weder met uw huis
en Magen! red uw volk van onder ’t drukkend kruis,
De open armen uitgebreid om u te ontvangen
De halzen uitgerekt door uit zigt en verlangen
Naar uwe wederkomst.
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141

1 ’t Eeuwige Edikt, dien Prins werd 
uitgeslooten: de Akte van Seclusie 
uit 1664. 

Koekkoek koek – koek – koe

In 1804 publiceerde Berkhey bij Johannes van Thoir in Leiden Ern-
stige en boertige vertellingen mijner jeugd. Ware orgineelen: een bundel 
dichtstukken over serieuze en minder serieuze onderwerpen. Een 
van de leukste is ‘De vorstelijke vinkeneuzen, op Leydens acade-
mie’. Het handelt over Willem Hendrik, de latere stadhouder Wil-
lem III (1650-1702). Deze werd geboren op een cruciaal moment in 
de vaderlandse geschiedenis. Zijn vader, Willem II, overleed acht 
dagen voor zijn geboorte, waardoor het Eerste Stadhouderloze 
Tijdperk aanbrak. De macht kwam in 1653 in handen van de Dordt-
se politicus Johan de Witt, die raadpensionaris van Holland werd. 
Deze was medeverantwoordelijk voor de in 1654 uitgevaardigde 
Akte van Seclusie, waardoor Oranje voor altijd van het stadhouder-
schap zou worden uitgesloten. Vanaf 1659 kreeg Willem Hendrik 
onderwijs aan de Leidse universiteit: 

Toen Willem Hendrik uit de Oranjestam gebooren,
Bij ’t eerste levenslicht zijn Vader had verlooren,

De Moeder weduwe, het Vorstelijke Kind
Nam onder haare zorg en Moederlijk bewind,

Daar door het Staatskrakeel der vaderlandsche Grooten,
Door ’t Eeuwige Edikt, dien Prins werd uitgeslooten,1

Van ’t Vaderlijke recht op het Stadhouderschap;
Bleef niet te min gezorgd dat hij in wetenschap

En kunde, die een Vorst bekwaam maakt tot regeeren,
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142 Op Leydens Hoge School zou leeren en studeeren,
Voor al, daar al het volk daar op nog bleef gesteld,
Dat hij in rijper jeugd, weer als Oranjeheld,

’t Gezag der Eendragt zou handhaven en bestuuren,
Wanneer het wierd verdrukt door list der nagebuuren.

Dus nog een jongeling, nam hij met eer en lof,
Zijn intrek in ’t verblijf van Leydens Princenshof.

Willem III ging zich om zijn studietijd te veraangenamen bezig-
houden met het kweken van diverse soorten vogels, ‘Iets dat de jon-
ge jeugd, al is het nog een kind, / Natuurlijk tot vermaak, en tijdver-
drijf bemind; / ’t Bestond in vogeltjes en vinkjes uittebroeden, / Om 
allerleie soort in hokjes op te voeden’. In wat volgt speelde Berkhey 
met klankherhalingen en onomatopeeën:

Elk naar het was gebekt, van zangerigen aart;
En daar de Leydsche jeugd van ouds reeds was vermaart,
In vinkjes, meesjes op de kruk te leeren vliegen,
In knip of vinkenet de vogels te bedriegen.

Was daar een burgerskind een jongen vol van geest,
Bij uitstek in die konst voor lang vermaart geweest,

Die voor een meester wierd gehouden in het leeren,
Om allerleie soort van vinkjes te exerceeren;

Kanarie vogels uit Tijrol,
Die leerde hij bij koijen vol;

Geen deuntje dat de zanglust streelde,
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143

1 roerdomp: vogel, reigerachtige. 

2 regen vogel: wulp. 

3 kluit: kluut.

4 doffer: mannelijke duif. 

Dat Henk niet met zijn vinkjes kweelde;
Of floot, of met zijn neus kon slaan,
’t Zij bij de kooij of vinkebaan,

Hij kon door kirren, koeren, fluiten,
De zang van alle vooglen uiten,

Hij zong hen al natuurlijk naar,
Zelfs ’t klepp’ren van den oijevaar,

De roerdomp1 in de waterplompen,
Wist hij natuurlijk na te dompen;

De karra – karra – karre – kiet, 
De tureluur en ki-kiviet,

Het leeuwrikje op het groene zoodje,
De kwikstaart op een wagg’lend strootje,

De regen vogel,2 spriet en kluit,3

De kraeijen met haar schor geluid,
Het kwaekrend eendje met zijn waardje,
Het kwek – kwek – kwek, van ’t wederpaartje,

Van duif en doffer4 ’t koek-keroe,
En van de koekkoek koek – koek – koe,

Het haan gekraai heij kokkerijen,
De quartels in de kooren weijen,

Haar quid – me – dit en quid – me – dat,
Had hij de toonen flux fix gevat,

Het schreeuwen van kalkoen en paauwen,
Wist hij natuurlijk na te baauwen,

Ja zelfs ’t geloei van koetje boe,
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144 Het rinnekken van ’t paard, daar toe,
Ja van de varkens, ’t knorren-knorren,
Van ’t poesje maeuw, ’t gekrol en ’t snorren,

Het mekken van het schaepje blae,
En harme bok het sik sik mae, 

Van hondje baf, ’t luidrugtig keffen,
Van al kon hij de gorgel treffen,

Gong hij eens langs een kikkersloot,
De kikkerzang was de eerste noot,

Op work wrok wrok rikkik kik – kikken,
Sprong ’t kikkervolk uit kwab en slikken.

Maar boven alles, was zijn zaak,
In klein gevogeltjes vermaak,

Des ging hij, steeds in Heij en Dooren,
De kleene vinkenesjes stooren,

En nam dus een poddeveer,
De kleene vinkjes in de leer,

Hij reeg dan voor het Princen zoontje,
Ook kleurige eijtjes tot een kroontje;

In een woord al wat tiereliert,
In ’t veld en ’t schommlend lover zwiert. 

Henk Vink, zoo was de knaap geheeten;
Wist al de toonen af te meeten,

Door ’t fluiten op zijn lange neus,
Op alles zelfs had hij de leus.
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Portret van stadhouder Willem v 
(1748-1806), uit Berkheys Lykgedachtenis. 
Collectie ubl.
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Titelpagina van J. le Francq van Berkhey, Lykgedachtenis 
van zijne Doorluchtige Hoogheid, Prins Willem den Vijfde. 
Amsterdam 1806. Collectie ubl.

Afbeelding uit Berkheys Lykgedachtenis. Collectie ubl.
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147Ook dan wanneer zijn kameraadje,
Met hem eens speelde voor soldaatje;

Dan blies Henk op de Clarinet,
De Hobo, Walthoorn of Trompet,

Harikkie dikkie dikkie douw,
Vivat Wilhelmus van Nassauw,
Het vaderlandje lief getrouw,

Zoo wist de knaap zijn stem te dwingen, 
In het trompetten, fluiten, zingen. 

Bittere Oranjetranen

Berkhey schreef ook minder vrolijke poëzie, zoals naar aanleiding 
van de dood van Willem v. Deze was op 9 april 1806 te Brunswijk 
overleden. De trouwe Oranjeklant publiceerde in datzelfde jaar een 
Lykgedachtenis van zijne Doorluchtige Hoogheid, Prins Willem den Vijfde 
uit ‘Dankbaarheid voor een’ overleden’ Vorst, en erinnering aan zij-
ne deugden en aan het geluk onder zijn vroeger bestuur genoten’. In 
het werk, dat hij met hulp van Bilderdijk schreef, blikte hij terug op 
de jaren die achter hem lagen, de patriottentijd, toen valse ‘vrij-
heidsvrienden’ in opstand kwamen tegen de stadhouder en ze de 
eeuwenoude Oranjeboom hadden ontworteld. Volgens Berkhey 
waren zij schuldig aan het overlijden van de stadhouder:
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1 ontheisterd: vernield. 

2 Prognes vreugdetoon: de vreug-
detoon van zwaluwen (Progne is 
een geslacht van zangvogels uit 
de zwaluwfamilie). 

3 schakal: jakhals. 

4 Belgen: Nederlanders. 

De Burgertwist ontvlamde, en de ordning wierd gesmoord!
Zoo juicht het groenend woud van ’t onbekommerd kwelen!

De leeuwrik geeft den toon, de rietvink fluit hem naar,
En heel ’t gevederd choor, met duizenden van kelen,

Zingt onder ’t gastvrij loof den zegen van het jaar;
Maar ach! het Noorden brult, de stormwind wordt ontkluisterd;

Stroopt blad en lover af, rukt boom en tronk om veer;
Het aardrijk ligt ontbloot, ontheisterd1 en ontluisterd,

Geen Prognes vreugdetoon2 klinkt door de velden meer.
Daar ligt de wellust dan van meer dan zes paar Eeuwen,

Die vreemde en herderjeugd, bij hitte, schaduw bood;
Daar hoort men ’t vuig gebroed van uil en schakal3 schreeuwen!

Daar treurt de tortel zich op d’ ouden berkstam dood.
Koomt herwaart, kent uw werk, gij valsche Vrijheidsvrinden!

Gij schoptet eed en deugd en vrijheid met den voet,
En, moorders van uw’ Vorst (verbloemt het vrij, ontzinden!)

Uw dolken priemden hem door ’t vorstelijk gemoed!
Nooit kost gij ’t vaderland dan door zijn’ boezem treffen,

Dien boezem, die voor u, voor uw belangen sloeg!
Nooit tegen eigen borst een Burgerzwaard verheffen,

Of ’t was zijn vaderhart dat daar de wond van droeg.
Helaas! dat lijdend hart bezweek van ’t smartverzwelgen.

Zijn vezelkracht verstijft, door droefheid saamgeperst;
Het stokt, het kan niet meer, en, hopelooze Belgen,4

Uw Vader is geweest! berst, dankbre boezems, berst!
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1 belachen: bespotten. 

Nu konden de vroegere patriotten, giftige adders, hun vreugde ui-
ten: ‘Juicht! de Afgrond juicht met u! uw grootsche poging slaagde’. 
Toch riep Berkhey ook hen op om de overledene eren: 

De Lykgedachtenis verscheen op het moment dat een nieuwe vorst de 
troon had bestegen: Lodewijk Napoleon. Na de dood van Willem V 
meende Berkhey dat ook hijzelf spoedig zou overlijden: 

Laat andren om de lof met lage vleitaal prachen,
En prijken om haar gunst op ’t Dichterlijk tooneel;

Ik kan en ijdele eer en ijdlen blaam belachen,1

En gun aan elk zijn rol en welverkregen deel. 
Mijn rol is uitgespeeld, mijn treurtooneel zal sluiten,

Maar neen, verdoolden, neen, keert tot u-zelven weder; 
Neemt bij ’t Bataafsche bloed Bataafsche deugden aan;

Legt op den rand zijns grafs uw’ haat, uw’ afkeer neder,
En schenkt zijn Vorstlijke asch een’ Vaderlandschen traan!

Verzoent u met zijn schim, die boven de aard geheven,
Met deernis op ons leed, op uw verblindheid, ziet,

Geen wraak, maar weldoen wenscht, en lust schept in vergeven,
En in zijn Vorstlijk kroost zijn beeldtnis achterliet!

Ja, reikt, misleiden, reikt verzoende rechterhanden!
Dempt tot de laatste bron van Burgertwist en haat!

Wat wroet ge, onzinnig Volk, in eigen ingewanden?
Is de Eendracht niet de band, de zegen van den Staat?
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150 Mijn doodbaar staat gereed en wacht mijn overschot.
Mijn hart heeft uitgeschreid, wat wenschen kan het uiten,

Dan sterven met zijn’ Vorst, en leven bij zijn’ God.
’t Is eindlijk scheidenstijd. ô Bittre stond des scheidens

Van ’t dierbaar Vaderland, van eigen hartebloed!
Maar, Hemel, ’t moet zoo zijn – Wat baat een oogwenk beidens,

Daar ’t laatste glas verloopt en naar het einde spoedt?
Mijn Rhijnzwaan volgt mijn’ zang; zij wil heur ramp ontduiken;

Zij galmt mijn doodlied na, en scheurt de blanke borst;
Zij klapwiekt en besterft in waterkroos en kruiken,
En roept: mijn vlucht heeft uit, ik voel mijn wieken fnuiken –

Vaarwel, mijn vrije Rhijn, verwacht een’ ander’ Vorst!

 

plaats van herinnering

Douzastraat 1

In het voormalige pand van uitgeverij A.W. Sijthoff
zijn twee originele gedenkstenen van Berkhey te zien.
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A. Schelfhout, De ontploffing van het kruitschip, 12 januari 1807. Collectie ral.
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toen buschkruyt de stad, 
tot puyn verbryzeld had

De ramp van 12 januari 1807

Een nationale tragedie

Maandag 12 januari 1807 staat te boek als een inktzwarte dag in de 
Leidse geschiedenis. De zon was reeds ondergegaan en de scheme-
ring had haar intrede gedaan. Het was winter en koud, druilerig weer. 
Natte sneeuw dwarrelde vanuit de grijze hemel op de stad neer. 
Het liep tegen kwart over vier in de namiddag. Op het Rapenburg – 
de door reizigers bejubelde Leidse gracht en het middelpunt van de 
academische wereld – liepen dienstboden, vrouwen en spelende 
kinderen. De zestigjarige Johan Luzac, hoogleraar in de vaderlandse 
geschiedenis, was juist op weg naar een bevriende professor. Zijn 
eenenzeventig jaar oude collega Adriaan Kluit, eveneens hoogleraar 
in de historie, woonde op het Rapenburg. Beide mannen hadden tij-
dens de patriottentijd als kemphanen tegenover elkaar gestaan. Lu-
zac was patriot geweest, terwijl Kluit zich een overtuigd aanhanger 
van de Oranjepartij had betoond. 
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154 Niemand lette op het kruitschip dat ter hoogte van het huidige Van 
der Werf-park lag aangemeerd en dat beladen was met ongeveer ze-
venendertigduizend pond buskruit. De vracht was ’s ochtends inge-
laden in Ouderkerk aan de Amstel. Het schip met zijn licht ontvlam-
bare lading had volgens de voorschriften nooit in de binnenstad 
voor anker mogen gaan. Om kwart over vier sloeg het noodlot toe. 
Wilde de scheepsjongen zijn potje koken of was hij onvoorzichtig 
met zijn pijp? De oorzaak is nooit achterhaald, maar de gevolgen 
waren verschrikkelijk. 

In de hele stad was een felle lichtflits te zien, gevolgd door een 
doffe dreun. Volgens de overlevering was de knal tot in Friesland 
te horen. De kracht van de ontploffing was gigantisch en de Leid-
se binnenstad was in één klap veranderd in een smeulende ruïne. 
Huizen stortten in en er woedden hevige branden. In de stad heers-
te chaos en paniek. De Leidse dominee Jan Roemer beschreef wat 
hij zag: ‘Daar lag dat schoone Leyden in eenen puinhoop – daar 
was men bezig lijken op te delven of half verbrijzelden te redden 
– ginds zag men weleer gegoede bewoners van dezen plek gronds, 
bleek als dooden, op de puinhoopen omdwalen – daar hoorde men 
ouders om hunne telgen roepen – daar spoedden zich schreijende 
vrienden, om de hunne op te delven.’ Door het slechte weer en de 
al spoedig invallende duisternis was het moeilijk om naar overle-
venden te zoeken.

De volgende morgen was de ravage pas goed zichtbaar. De ramp 
trof jong en oud, rijk en arm. Er vielen circa honderdzestig doden. 
Hieronder bevonden zich ook veel kinderen die ten tijde van de 
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Lodewijk Napoleon als reddende engel op de puinhopen van Leiden. pc.
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156 ontploffing in de schoolbanken zaten. Er raakten zo’n tweeduizend 
mensen gewond. De bekendste slachtoffers waren de professoren Lu-
zac en Kluit. De eerste werd door de ontploffing in tweeën gescheurd. 
Een deel van zijn lichaam kon later uit de gracht worden gevist, de 
andere helft vond men op de plek des onheils. Hij kon slechts worden 
geïdentificeerd op basis van het gouden horloge en de brillenkoker 
die hij bij zich had gedragen. Professor Kluit stierf, samen met zijn 
echtgenote, onder de brokstukken van zijn ingestorte woning. Na 
de ramp deden de wildste verhalen over hem de ronde. Zo zou men 
hem nog dagenlang hebben horen schellen met een tafelbel. Anderen 
meenden dat hij onder de puinhopen nog zou hebben gestudeerd. 
Maar uit de wijze waarop Kluit werd aangetroffen, bleek dat het laat-
ste gerucht naar het rijk der fabelen verwezen moest worden. 

De ramp vond plaats op een bijzonder moment in de vaderland-
se geschiedenis. Sinds juni 1806 was Nederland een monarchie, met 
de Fransman Lodewijk Napoleon, de jongere broer van Napoleon 
Bonaparte, op de troon. Hierdoor was er een einde gekomen aan de 
Bataafse Republiek. Lodewijk wilde ervoor zorgen dat Nederland 
in zijn oude glorie zou worden hersteld. In de hofstad Den Haag, 
waar hij zich op dat moment bevond, voelde men die dag een hevi-
ge schok. Aan de gezichtseinder bespeurde men een glans, die men 
toeschreef aan een hevige brand. Zodra Lodewijk hoorde wat er was 
gebeurd, reisde hij naar Leiden om de reddingswerkzaamheden te 
coördineren en de bevolking te troosten. Hij gaf tien dukaten aan 
een ieder die erin slaagde een slachtoffer te bevrijden. Naar verluidt 
stak hij zelf ook de handen uit de mouwen en lukte het hem een zui-
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Het springen van het kruitschip, 12 januari 1807, gezien van de Koepoortsgracht (de huidige Doezastraat),
waar Berkhey op dat moment woonde, met zicht op het Rapenburg. Collectie ral.
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158 geling levend onder het puin vandaan te halen. Ook nam hij maat-
regelen om plunderaars te straffen. Hij stelde Leiden tijdelijk vrij 
van belastingen en richtte een nationaal rampenfonds op. Zo gaf de 
buskruitramp Lodewijk Napoleon de gelegenheid zich als nationale 
eenheidsfiguur te presenteren.

Berkhey en de buskruitramp

Ook Johannes le Francq van Berkhey was op het moment van de 
ramp in Leiden. De achtenzeventigjarige dichter woonde op de 
Koepoortsgracht (thans Doezastraat), op een steenworp afstand 
van het schip. Door de klap stortte zijn huis in, waardoor Berkhey 
– die zich in zijn met boeken overladen studeervertrek op de eerste 
verdieping bevond – naar beneden viel. De nacht die volgde, zal 
voor de oude dichter, die verkleumd was door natte sneeuw, regen 
en wind, tergend lang hebben geduurd. Pas de volgende morgen 
werd hij bevrijd. 

Lodewijk Napoleon stelde zijn paleis, Huis ten Bosch in Den 
Haag, open voor Leidenaren die hun woning kwijt waren. Ook 
Berkhey logeerde er. Hij ontving er ziekenbezoek van de orangis-
tische dichter Willem Bilderdijk, die hem gedurende de patriotten-
tijd als advocaat ter zijde had gestaan. Bilderdijk was werkzaam als 
taaldocent van Lodewijk Napoleon. Door de vriendschap die Lode-
wijk toonde, kon Berkhey zijn wrevel over het vertrek van Oranje 
en de komst van de Fransen eindelijk opzij zetten. 
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Plattegrond van het rampgebied, uit: Bijzonderheden van Leijdens ongeval, op den 12 january 1807, vervat in eenige 
gemeenzame brieven. Collectie ubl.
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J. le Francq van Berkhey, Portret van koning Lodewijk 
Napoleon, 1808. Collectie ubl.

Toelichting van Berkhey bij zijn portret van Lodewijk
Napoleon. Collectie ubl.
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Behalve een in de kade gemetselde gedenksteen, tegenover het Van 
der Werf-park, die aangeeft waar het kruitschip lag, herinnert wei-
nig meer aan de ramp die Leiden in 1807 trof. Maar wie het gebouw 
op het adres Douzastraat 1 binnengaat, de voormalige zetel van uit-
geverij A.W. Sijthoff, ziet daar twee oorspronkelijk door Berkhey 
in 1809 aangebrachte gedenkstenen. Ze sierden lange tijd de gevel, 
maar werden nadien overgebracht naar Stedelijk Museum De La-
kenhal. In 1950 werden ze weer naar de oude locatie teruggebracht. 
De tekst van beide stenen luidt:

De ligplaats van het kruit-
schip. Steen in de kade 
tegenover het Van der Werf-
park. Foto: Max van Duijn.
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Ontwerp voor de stenen die 
Berkhey in de gevel van zijn wo-
ning op de Koepoortsgracht liet 
metselen, in: Oud Hollands vriend-
schap, dankbaar aan Neerlands kroost, 
tot Leydens troost. Leiden 1809. 
Collectie ubl.
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Is getekend: Johannes le Francq van Berkhey. Hij was niet de enige 
die zijn gevoelens in verzen uitte. Na de ramp verschenen tientallen 
gedichten, zowel van bekende auteurs als van prulpoëten. De mees-
ten publiceerden hun verzen ten behoeve van de slachtoffers. Er 
barstte tevens een religieuze discussie los over de vraag hoe de bus-
kruitramp geïnterpreteerd moest worden. Wilde God de stad straf-
fen voor haar zonden of was er sprake van een waarschuwing? Berk-
hey blikte in 1809 terug: ‘mijn schrijftafel lag vol met eene menigte 
verhalen van Leydens ramp, treurgedichten, om beurt naar den prijs 
dingende, wie de verwoesting het ijslijkst en grievends konde afma-
len, anderen twistten over de volksstraf der Goddelijke regtvaardig-
heid tegen het noodlottig geval of voorbedachte menschelijke be-

Toen buschkruyt de oude stad, tot puyn verbryzeld had:
De wanden van dit huis, neërploften met gedruis;
Het volk in doodsangst, by t’ verpletterd maegschap, schreyde,
Zag God ontfermend neër, hy heeft, gelyk wel eer,
In zyn geducht ontzet; de bange stad gered,
En Hollands Hooge School, bleev, t’ hoofdjuweel van beyde.

O! Leydsche burgerrey! gaat hier doch niet voorby,
Als gy met pracht herbouwt, de Koepoort Graft beschouwd!
Leer dan uw naegeslacht Gods wonderen verbreiden!
Dankt Hollands majesteit, uw troostlieve overheid!
De trouwe ridderstand, en t’ volk van Nederland!
Zoo keer met vreede en heyl de welvaerd weer in Leyden! 
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164 drijven, andere wederom op het voorgeven van liefdedaden, ten 
voordeele der rampspoedige Leydenaren’. Hij hekelde de boekver-
kopers die zelf beter wilden worden van de ellende van anderen en 
die als ‘bontekraaijen op de puinhoopen tot haar eigen belang’ 
rondzwierven. 

De toren sprekend ingevoerd

Zelf leverde Berkhey een niet geringe bijdrage aan het genre van de 
‘kruitramppoëzie’. Vlak na de noodlottige gebeurtenis publiceerde 
hij een curieus vers met de titel: De toren van de Leydsche Saai- of Fes-
tijnhalle sprekende ingevoerd, bij gelegenheid van zijne slooping, veroor-
zaakt door de Ramp van Leyden, voorgevallen op den 12. Januarij 1807. 
Het werd uitgegeven door de Leidse uitgever P.H. Trap. 

De Saaihal, de huidige Lodewijkskerk, tegenover het Van der 
Werf-park, was in de middeleeuwen een kerk geweest, maar in 1807 
werd er wol gekeurd en gemerkt. Door de ontploffing raakte het 
pand met zijn toren en klokkenspel beschadigd, maar het was één 
van de weinige gebouwen in de omgeving dat niet was ingestort. 
Na de ramp wilde het gemeentebestuur het pand slopen, omdat het 
dreigde in te storten. Berkhey was het hiermee oneens. Hij vond dat 
een gebouw dat natuurkundig gezien had moeten instorten, maar 
nog overeind stond, moest worden gespaard. 

Het dichtstuk is een monoloog van de toren. Het was niet de 
eerste keer dat Berkhey een gebouw sprekend invoerde. Al eerder 
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Titelpagina van J. le Francq van Berkhey, 
De toren van de Leydsche Saai- of Festynhalle 
sprekende ingevoerd. Bij gelegenheid van zijne 
slooping, veroorzaakt door de ramp van Ley-
den, voorgevallen op den 12. januarij 1807. 
Leiden 1807. Collectie ral.
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Is. De Wit, I.P. Visser 
Bender, ‘Verwoesting op 
het Rapenburg te Leyden’. 
Rechts is de toren van 
de Saaihal zichtbaar, die 
Berkhey in zijn gedicht 
sprekend invoerde. 
Collectie ral.
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1 Sint Jakob: op de plek waar nu 
de Lodewijkskerk staat, werd in 
1477 een kapel gebouwd van het 
Sint Jakobs-gasthuis. De naam 
verwees naar de patroonheilige 
Sint Jakob, beter bekend als 
Jakobus de Meerdere. Hij wordt 
meestal afgebeeld met een schelp 
of staf. 

2 Steenschuur: Leidse gracht, in 
het verlengde van het Rapen-
burg. 

schreef hij ‘De Leydsche Burgt spreekende ingevoerd’, waarin hij 
Leiden prees: ‘Laat elk dan op zyn’ wys zyn Stad met Lof verbrei-
den! / Die ’t schoon by één wil zien, laat zig in leyden leiden!’ Het 
dichtstuk over de toren van de Saaihal bevat een heel andere moraal: 
God beschikt over alles en er is niets op aarde dat de vergankelijk-
heid kan weerstaan:

’t Is dan in ’t eind met mij gedaan,
Dat ik niet meer kan blijven staan;
Daar mijn Festijn- en Stempelregt
In Puin en Asch bedolven legt.
Schoon ik op Leydens vrijen grond,
Door de eeuwen heen, als Toren stond,
Als een der oudsten, die de Stad
Ooit binnen hare muren had: 
’k Was aan Sint Jakob,1 mijn Patroon,
Gewijd, haar luister en haar kroon;
Ik was der Bouwkunst een sieraad
Op ’t Steenschuurs oever,2 steeg en straat,
En stond, ondanks het ongeval,
Schoon wankelend, nog stijf en pal,
Ten wonder van de droeve ellend’, 
Naast puin, bij puinhoop, overend.
Maar ach, helaas! mijn ingewand
Geschroeid door eenen Bliksembrand
Van Buskruid, sloeg mijn uurwerk aan,
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1 Arduin: kalksteen, die door de 
witte kleur op marmer lijkt. 

En deed mijn wijzer stille staan:
Mijn slinger, lood en evenwigt
Smolt door den gloed, en wierd te ligt:
Mijn wêerhaan bij het windje waai,
Stond roerloos, zonder zwenk en draai,
Zoo dat, hoe nog geschoord, gestut,
’k Wierd een Torenspits zonder nut. –
In ’t midden van ’t vergruisde puin
Der trotsche Gevels van Arduin,1

Wierd ik door ’t noodlot en den Tijd,
Ook der verwoesting toegewijd,
Op dat het Menschdom leeren zou,
Dat op den Aardbol geen gebouw,
Hoe trotsch en hecht van metselwerk,
Voor ’s Werelds went’ling is te sterk.
Wel nu dan, dat mijn ommekeer,
Aan u, mijn Leydsche Burgers! leer:
Dat hier op aarde niets geschied,
Dan na dien wil, Die ’t al gebied! 
Maar leer ook in die wenteling
En treurige verandering,
Dat mijn gesloopte Fundament,
Veelligt kon zijn een Monument
Van ’t geen de aloude Leydsche wal
Geweest is, en nog worden zal!
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169Volgens Berkhey waren er vele bewijzen waaruit bleek dat Leiden 
zware tijden steeds weer te boven kwam. Zo wees hij op het Spaan-
se Beleg en op de godsdienststrijd aan het begin van de zeventiende 
eeuw tussen de arminianen en de gomaristen (remonstranten en 
contraremonstranten):

Wel wat getuigen eischt men meer
Van wonderbaren ommekeer?
Doch, ’t geen de Mensch ten kwade dacht,
Werd door Voorzienigheid verzacht.
Zij sterkte oranjes hulp weleer,
Nu schenkt ze aan ons een koning weer,
Die als een Held, op gods bevel,
ô leyden! ijvert tot herstel!
Welaan, zoo u meêr troost ontbreekt?
Duld, dat mijn laatste hoeksteen spreekt.
Een stomme steen houdt door het stift
En beitel, de Eeuwen door gegrift,
Al wat in een gebeurtenis
Den Nazaat strekt tot heugenis.
Zoo worde ik naar mijn val een blijk
Van roem van Hollands Koningrijk!
Zoo blijv’ dan van mijn overschot,
Mijn hoeksteen tuigen van uw lot,
Zoo wordt de oude Spreuk herboren:

bw.onbedwingbaarhart.indd   169 16-08-12   15:35



170

1 Beata gens, cui jehova deus!: 
Psalm 33:12: ‘Welgelukzalig is 
het volk, welks God de Heere is’. 

aan saaijhals steenschuurs rooden toren,
wij staan in ’t best, dankt god daar voren.

beata gens, cui jehova deus!1

De toren andermaal sprekend ingevoerd

Uiteindelijk werd de sloop van de zwaar beschadigde Saaihal opge-
schort. Men besloot dat het gebouw niet alleen moest dienen als 
herinnering aan de ramp, maar ook ter gedachtenis aan de weldaden 
van koning Lodewijk Napoleon. De Saaihal werd omgevormd tot 
katholieke Lodewijkskerk. 

Dit was voor Berkhey de aanleiding om de Saaihal weer aan het 
woord te laten, in: De toren van de Leydsche Saai- of Festijnhalle ander-
maal sprekende ingevoerd, bij gelegenheid, dat na de verkooping van den-
zelven tot afbraak, deszelfs slooping is opgeschorst. Het verscheen in juni 
1807, eveneens bij Trap, en was ondertekend met zijn pseudoniem 
Vrank en Vrij. In zijn voorwoord benadrukte Berkhey dat hij zich-
zelf beschouwde als een volksdichter; hij zag het als zijn taak om ‘vrij 
uit de borst’ zijn denkbeelden, ‘dikwerf in los en rollend rijm, voor 
te dragen, zoo als zij uit de pen vloeijen, en niet, om het door al te 
verhevene en diepdenkende zamenkoppelingen van nieuwe vindin-
gen en woorden, slechts voor eenige Taalhervormers verstaanbaar te 
maken’. Zijn vers was niet meer dan een stukje van een ‘vlugtige uit-
spanning mijnes ouderdoms en mijner deelneming in Leydens ramp’:
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1 Eerst dat het Raadhuis wierd 
vernield: in 1481 sprong een deel 
van het Stadhuis in de lucht, 
waaronder, aldus Berkhey, ‘de 
Raadkamer, met die er in en bij 
waren, door het ontbranden van 
Buskruid, hetwelk toen in kel-
ders onder het Raadhuis bewaard 
werd, bij welke gelegenheid vier 
voorname mannen en twee- en 
dertig andere Lieden onder het 
puin van dit Gebouw dood 
bleven’. 

Het is met mij nog niet gedaan; 
Ik zal, herbouwd, nog blijven staan.
Alschoon ik was ter koop gesteld,
’k Ben echter nog niet neergeveld;
Nadien Vooruitzigt oorbaar vond,
Dat ik moest blijven, waar ik stond. 

Hij stelde dat het niet de eerste keer was dat Leiden de gevolgen van 
het buskruit ondervond. In 1481 was een deel van het Stadhuis in de 
lucht gevlogen, doordat het aldaar bewaarde kruit ontplofte: 

Wel nu, men sla dan hand aan ’t werk, 
Aan Raadhuis, Hooge School en Kerk,
Men zage en bikke hout en steen,
Men raapt de bouwstof weêr bij een, 
Op dat uit elk verwoest gebouw
Een nieuw Paleis herrijzen zou.
Zoo wordt door lof en dankbaarheid,
Mij een gedenksteen toegezeid,
Waar op voor ’t late Nageslacht,
Het Leydsche noodlot wordt herdacht.
Hoe ’t nu tweemalen door ’t geweld
Van Buskruid is ter neêrgeveld;
Eerst dat het Raadhuis wierd vernield,1

Vier Achtbre Mannen zijn ontzield,
En nog door dezen fellen slag
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1 Nobelstraat: benaming voor de 
Breestraat, vanaf het Gangetje 
tot de Plaatsteeg. 

Een dertig onder puinen lag.
Maar hoe hier uit het groffe puin
Een Toren rees van blaauw arduin,
En ’t Raadhuis, zoo als ’t nu nog staat
Een sieraad wierd van Nobelstraat.1

Ja! daar men dit getrouw herdenkt
Men mij dan een getuignis schenkt: 
Dat ’s Konings zorg en magistraat 
Daarop in goud gebeiteld staat!
Dat ook, na zoo veel droeve ellend,
Men Gods Voorzienigheid erkent,
Die wel kastijdt, maar na de straf
Den boeteling vergeving gaf: 
Die, hoe de vrijgeest hier meê spot,
Zich kennen doet als Neêrlands God. –
Welaan, zoo wordt mijn spraakloosheid,
Een stem, die sprekend waarheid zeid;
Dewijl mijn Dichter Vrank en Vrij,
Zinspelend tot u spreekt door mij:
Een stomme steen, ’t is meer gezegd,
Tot een gedenkstuk opgeregt,
Heeft voor de Volkeren der Aard,
’t Verganklijk van den Tijd bewaard.
Ach! dat dan nooit door Burgertwist
Mijn heugenis wordt uitgewist,
Noch muitzucht noch gemurmureer
Weêr tot een ouden wrok verkeer.
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173Berkhey hoopte dat Leiden, het Athene van Europa, voor altijd in 
zijn glorie zou worden hersteld: 

Zoo sticht hier eendragt, liefde en trouw,
Een heerlijk en vernieuwd gebouw.
En wordt de tegenspoed hersteld,
En mijn herbouw met roem vermeld,
Dat Leyden, andermaal dan schoon
Aan Hollands fiere Stedekroon,
Een Hoofdjuweel en Paarle zij,
Zoo lang, en langer dan ’t getij
Van ebbe en vloed in ’t Vaderland
Zal kentren aan ’t Bataafsche strand!
Zoo lang als Sterren, Zon en Maan 
Aan ’t Firmament des Hemels staan!
Zoo lang als de Aardbol, naar Gods wil,
Zich draait op Diamanten spil!
Zoo lang het Menschelijk Geslacht
’t Verloop der eeuwen neemt in acht!
Zoo lang de ziel, tot God bereid,
Gevoel heeft van Voorzienigheid,
Op alles wat op aard’ geschiedt,
Berust in ’t geen haar wil gebiedt:
Zoo lang blijft Leyden, wijd vermaard,
Europa’s roem en eerbied waard,
Tot dat een eindlooze eeuwigheid
Haar voor de Hemelstad bereid!
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De Leidse Stedemaagd, uit: Oud 
Hollands vriendschap, dankbaar aan 
Neerlands kroost, tot Leydens troost. 
Leiden 1809. Collectie ubl.
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1 alwaardijen: onschatbaarheden. 

Vriendschap en rampspoed

Een derde gedicht dat Berkhey aan de ramp wijdde, is Oud Hollands 
Vriendschap, tot Leydens troost bij haren ramp in den jare 1807, dat ver-
scheen bij Johannes van Thoir. Deze Leidse boekhandelaar, leesbi-
bliotheekhouder en uitgever, was zelf ook getroffen. Zijn firma op 
de Garenmarkt was verwoest. 

Berkhey schreef het werk oorspronkelijk voor een christelijk 
zanggenootschap in Den Haag. In het voorwoord stelde hij dat hij 
het dichtstuk niet ten behoeve van de slachtoffers uitgaf, maar voor 
eigen rekening ‘ten billijken voordeele, en ter verzachting mijner 
rampen en die van de mijnen, door Leydens ramp veroorzaakt’. Het 
uitvoerige gedicht, dat wordt gevolgd door aantekeningen, begint 
zo: 

 
Zanglievend Nederland, dat thans verheugt met mij
In liefde en Vriendschap leeft voor Leydens Burgerrei;
Zanglievend Nederland, dat in uw zangchoralen,
Het fijn gehoor op keur van lied’ren wilt onthalen.
Nog eens, zanglievend volk, waar Christen zanglust gloeit; 
Welluidendheid de ziel aan uw accoorden boeit;
Waar in de lieflijkheid der zingende alwaardijen1

De tedre vrouwestem met manlijk melodijen,
En ouderdom, en jeugd, de plicht der Dankbaarheid;
Tot lof der Almagt, onzen Schepper, steeds verbreidt! 
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1 lijkmisbaar: geween bij een lijk.

2 bekkeneelen: schedels. 

Hij schreef het gedicht uit dankbaarheid voor de vriendschap die 
hem na de ramp was betoond:

Aan u ô Trouwen hoort de lof dien ik wil zingen, 
Aan u mijn Leyden; ja, al zijn uw stedelingen,
Door ramp op ramp gedrukt, nog verre van de hand;
Ik zing nog uwe trouw aan ’t volk van Nederland!
Aanhoort mijn Vriendschaps-zang, ô Vaderlandsche mannen!
Gedoogt, dat ik voor u mijn snaren nog mag spannen,
Welaan, ik grijp met vreugd het speeltuig in de hand,
Ik zing de Vriendschap voor het volk van Nederland. 

Berkhey beschouwde vriendschap als het belangrijkste in het leven. 
Zij biedt de nabestaanden van een overledene steun en maakt ook 
andere moeilijke momenten draaglijk. Zijn dichtstuk bevat een lof-
zang op de vriendschap, die hij typeert als ‘Christendeugd’ en als ‘de 
troost van ’t menschlijk leven’:

Gij volgt het lijkmisbaar8 van bloedverwant en magen,
De naaste bij het lijk dat grafwaards wordt gedragen,
En op het treurkleed van het rouwverwekkend zwart,
Stort gij een edlen traan van ’t blanke Vriendenhart.
En kan, die tranenvloed dan ’t bloedend hart niet heelen;
De troostelooze zoekt in ’t stof de bekkeneelen,9

En klinkt ze in louter goud, tot drinkschaal op den disch:
Waar den verstorven vriend bleef in geheugenis,
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1 Scyt: Scythen, een Iraans, 
nomadisch ruitervolk. 

2 knok: knook. 

3 kakement: de kaak of kaken. 

En ’t geen de wreede Scyt1 deed bij zijne zegepralen,
Deed Christen Vriendschap bij geheiligde offerschalen.
Een stukje van ’t gebeent een knok2 van voet of hand,
Wierd als een heiligdom godsdienstig vriendenpand.
Het doodshoofd van een vriend ontbloot van merg en spieren,
Kon ’t eenzaam bidvertrek, eens treurigen versieren,
Het geen de vrees des doods bij andren strekt tot grijns,
Dat is, hoe akelig, een aangenaam gepijns:
Inbeelding houdt haar kracht, ’t geheugen vol vermogen,
Ziet in het hol gebeent’ nog vriendlijk lonkende oogen,
Ja ’t schijnt dat tongeloos het kakement3 nog spreekt,
Alschoon de stem haar spraak, ’t gehoor geluid ontbreekt. […]
Hoe troost gij weeuw en wees als gij voor ’t krankbed staat,
Uw vriend, bij ’t laatst vaarwel, zijn kroost u overlaat,
Dan zijt gij voor het wichtje een vader en een moeder,
Een doopgetuige, voogd, een zuster en een broeder;
Waar ooit een weesjen zich van elk verlaten vindt,
Is uwe ontferming steeds de zoogvrouw van het kind;
Gij lenigt zelfs de wond der Vaderlandsche helden,
Wier Vriendschap voor u streed in bloedige oorlogsvelden;
Hoe slaat uw liefdezorg een dobbrend drenkling gaê,
Als hij al zinkend gilt, help hemel! ik verga? […]
Al waar men weent, en zucht, vergeefs aan ’t noodlot klaagt,
Daar wordt de ziel getroost, en ’t lichaam onderschraagd.
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1 verscheijen: overlijden. 

Net als veel andere dichters gaf Berkhey een beschrijving van de ge-
volgen van de ramp in de stad:

Toen toonde Vriendschap weer haar hemelsche vermogen,
In menschenliefde, hulp, en vorstlijk mededoogen
Aan de eene zijde ’t vuur, aan de andre zij de dood,
In ’t aakligst van den nacht, en wanhoops jongsten nood,
Wijl ’t gillend wee mij! door ’t gehuil des stormwinds loeide,
’t Bloed der verpletterden door ’t stof des puinhoops vloeide,
De pannen vloogen uit de rasters van het dak;
En balk op balk uit het gewricht der ankers brak;
De gevels tuimelden van hooge kerkgewelven,
Het marmer en arduin vergruisd tot broze schelven,
Paleizen vormde tot een ruwen grafspelonk,
Waar in de bouwheer met zijn huisgezin verzonk:
De dood en wanhoop over puin en gruis geklommen,
Deed bij de dooden zelfs de levenden verstommen;
’t Gegil der klaagstem, door het weedom overstelpt,
Verkropte, in ’t hart verstikt, den Noodkreet ô god! helpt!
De vader, moeder, ’t kind, bij ’t jammerlijk verscheijen,1

Mogt bij den uitvaart van het lijk geen traantje schreijen,
Neen, moedeloosheid zocht naar ’t deerlijk overschot,
Daar ’t lag door ’t vuur verwoest, verpletterd of geknot.

Een ander standaardmotief in Berkheys vers is de lof voor het optre-
den van Lodewijk Napoleon:
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1 truweel en schup: troffel en 
schop. 

Daarnaast ging Berkhey in op zijn eigen wederwaardigheden. Hij 
wilde er niet te zeer over uitweiden ‘uit vrees om te smelten in de 
aandoeningen des gemoeds’. Dat hij er toch over schreef, was omdat 
de meeste kruitrampstukken vooral over het Rapenburg gingen ‘en 
men de Koepoortsgracht, en de daar gebeurde ongelukken over-
slaat, of luchtig en onachtzaam behandelt’. Toen hij bekneld zat, 
hoorde Berkhey het gekerm van zijn buurman, de ‘melkert’ Dirk 
van Soen, die ‘genoegzaam geheel verpletterd, onder zoldering en 
huisdak vol hooi, van tusschen twee doode koeijen en zware balken 
is uitgezaagd’. Deze overleefde de ramp, maar had omstreeks 1809 
nog steeds een ‘pijnelijk ligchaam’: 

En onuitspreeklijk voor een ziel vol tederheid,
Tradt gij, ô Vriendschap! toe, met Hollands Majesteit.
In [’t] aakligt van den nacht, deedt gij uw trooststem hooren,
Een flikkering van hoop uit wanhoop werd herboren;
Gij spraakt hoe deerlijk ook het alles was verward,
En Volk en Magistraat een mannenmoed in ’t hart: 
Gij wekte jongeren en ouden uit de dooden;
Gij bragt voor noodruft hulp in voedsel, deksel, brooden;
Gij bluschte, door uw zorg, met de overheid, den brand;
En gaaft truweel en schup1 het werkvolk in de hand,
Ter ruiming van de puin der neergeplofte muren;
Met een bedaarden geest, met wijsheid in ’t besturen,
Hebt gij menschlievendheid, en Vriendschap! al gedaan.
Wat men ’s lands eendragt tot het volksheil kan bestaan. 
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1 gekorven: doorsneden.

2 gerijf: gemak. 

3 spind: spinde, provisiekast. 

4 bij ’t lumieren van den dag: bij 
het aanbreken van den dag. 

De muren van mijn huis gescheurd, van een gekloofd,
’t Bouwvallig zolderdak en balken boven ’t hoofd,
’t Gekerm des nagebuurs, daar ’t melkvee lag gestorven;
’s Mans beenderen gekneust zijn lendenen gekorven,1

Door eene zolder vol met hooi geheel bedekt
In ’t midden van de stal gansch roerloos uitgerekt,
Door hoorde ik het gekerm, van ’t weerloos vee, het blaten,
Bij ’t gillen in de buurt; en huisgezin, verlaten
Van alle hulp en troost, vlugt in mijn naar verblijf,
Een kleên vertrekje slechts tot dagelijks gerijf.2 –
Een oude vader en een moeder toegeloopen,
Al wanklende over puin, door steeg en straat, gekropen,
Uit liefde tot haar kind; een broeder en een vrind,
Een elftal zielen, in een hut en kleende spind;3

Een oopen vensterglas, voor warmende gordijnen,
Het bed een steenen vloer, en ’t ligchaam vol van pijnen;
Het kraken en ’t geplof van gevels huis aan huis;
Op straat het schre[e]uwen, van de winden het gedruis,
Met hagel, regen, sneeuw, en met gescheurde wanden,
Een weinig voedsel en een kaarsligt flaauw aan ’t branden, – 
Zie daar mijn toestand in dien akeligen nacht; 
Toen, bij ’t lumieren van den dag,4 ge u uitkomst bragt,
Troostrijke Vriendschap! ja een drietal manekringen
Naauw door den zonneriem der tegenvoetelingen,
Gewenteld, of bij ’t licht van haren dageraad
Zag ik een uitkomst in mijn deerniswaarden staat.
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1 Paleis: Huis ten Bosch in Den 
Haag. 

2 Twist-pandooren: verwijst naar 
de Doos van Pandora, genoemd 
de gelijknamige figuur uit de 
Griekse mythologie. Ze werd 
door Zeus aan de mensen gezon-
den om ellende en leed te ver-
spreiden.  

3 Egalité: gelijkheid, één van de 
idealen van de Franse revolutie 
(Vrijheid, gelijkheid en broeder-
schap).  

4 Was ’t andre Vriendschap, bij 
Geleerden en Poeëten. /De Dicht-
kunst, luisterrijk door Arbeid, Kunde 
en Vlijt: Berkhey verwijst naar het 
Leidse genootschap Kunst wordt 
door arbeid verkreegen en het 
Haagse Kunstliefde spaart geen 
vlijt. Enkele leden die hij niet bij 
naam noemt duidt hij aan als 
‘bastaardwespen’. 

Berkhey werd getroost door het feit dat de koning hem uitnodigde:
 

Mijn noodlot werd verzagt, voor een berooid verschuilen,
Zag ik mijn aaklig huis met een Paleis1 verruilen,
Paleis? ô ja! Paleis, daar ik zoo gul weleer,
Oranjes Vriendschap had, schenkt mij den Koning weêr. 
Wat ik toen heb gevoeld, na zoo veel ramp-verdrukking,
Wat dankbaar rein gevoel, wat zuivre zielverrukking?
Weet mijn geweeten, God, en ’t krankbed, daar ik lag,
En hier juicht iedre dag, dien ’k nog beleven mag.
Ik zal van lodewijk de Vriendschap nooit vergeten,
Mijn dankbaarheid heeft zich van haren plicht gekweten;
En mijn erkentnis duurt voor Leydens Magistraat,
Zoo lang de grijze kop op ’t Leydsche ligchaam staat!

In het vers blikte Berkhey ook terug op de jaren die achter hem la-
gen, de patriottentijd en de Bataafse tijd, toen de vriendschap vol-
gens hem in Nederland plaats maakte voor een burgeroorlog: 

Dan sints, helaas! de twist en tweedracht wierd geboren, 
Door ’t oopnen van de doos, der aardsche Twist-pandooren;2

Sints Vriendschap wierd vermond door valsche Egalité;3

Gelijkheid, Broederschap, en Vrijheids Amitié; 
Sints rang en orde en trouw wierd achterbank gesmeten,
Was ’t andre Vriendschap, bij Geleerden en Poeëten.
De Dichtkunst, luisterrijk door Arbeid, Kunde en Vlijt,4
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1 Harmodius: Harmodius Friso, 
het pseudoniem van de lakenhan-
delaar en dichter Pieter Vreede. 
Tijdens de patriottentijd viel hij 
Berkhey in dichtstukken fel aan. 

Was door Egalité haar Mecenaten kwijt;
’t Genootschap zoo beroemd, veranderde in een Clubben,
De ware konstdrift sufte en zat bedwelmd te dubben; 
Het beste schotschrift, dat ter tafel wierd gebragt,
Wierd door de list gespaard, den eerprijs toegedacht:
Spotprinten, zonder tal, om de Overheid te honen,
Dat was toen Vriendschap bij misleide vrijheidszonen!
En hij, die trouw bleef aan zijn Volk en Magistraat,
Al was hij eenen Vriend, hij wierd nogtans gehaat:
De dankbre Vriendschap moest van eerbre schaamte blozen,
Voor de bordeelzang met de liedjes der matrozen:
’t Spook van Harmodius,1 en helleviers Sireen,
Misleidden door gefluit het hart van ’t algemeen.
En ik, die nimmermeer, mijn Vriendschap heb geschonden,
Heb al te deerelijk de spreuke waar bevonden,
Dat is: Bemin uw Vriend maar denkt er ook dit van,
Dat hij ook door den tijd uw vijand worden kan.

Het slot van het dichtstuk heeft, net zoals de meeste kruitrampver-
zen, een religieuze strekking:

Dit zijn de pligten die we als Menschenvriend waardeeren;
Vrees God, als ’t hoogste goed, wil uwen Koning eeren, 
Eerbiedig de Overheid, stel tweedragt aan een zij: 
Wees zoo een Burgervriend in Neerlands Maatschappij!
Geen Vriendschap slechts in schijn doe uw geweten knagen!

bw.onbedwingbaarhart.indd   182 16-08-12   15:35



183Leer in den ramp en ’t leed, het kruis geduldig dragen,
Volg uwen Hemelvriend, die aan ons heeft geleerd,
Toen hij als Godmensch hier op de aarde heeft verkeerd,
Het geen van de eeuwigheid zijn Vader deed gebieden:
Doe, ’t geen ge u zelf niet wenscht, u naasten nooit geschieden!
Dat ware Vriendschap nooit verkeere in wraak en haat!
Nog nimmer zij een bron van list of eigenbaat.

Dankbaarheid aan de koning

Met zijn menslievende optreden wist Lodewijk Napoleon bij Berk-
hey een gevoelige snaar te raken. Toen hij in Den Haag bij de koning 
logeerde en niet in staat was om te schrijven, dicteerde hij op 10 
februari 1807 vanaf zijn ziekbed de tekst: Dankbaarheid aan Zijne 
Majesteit Lodewijk Napoleon, Koning van Holland (1807). De tekst, die 
‘zeer vriendelijk’ door Bilderdijk werd ‘nagezien’ en bij de Gebroe-
ders Van Cleeff te Den Haag verscheen, werd door de koning ‘gun-
stig ontvangen’. 

In het werk beleed Berkhey zijn ‘wedervaren en dankpligten’ 
en bedankte hij de vorst voor zijn ‘vaderlijke zorg en bescherming’. 
Hij maakte duidelijk dat hij Lodewijk Napoleon sinds de ramp 
beschouwde als de legitieme, door God aangewezen vorst, die de 
troon besteeg op een moment dat het vaderland in nood verkeer-
de: ‘In dit ontzaglijk tijdstip, ik herhaal het, betradt Gij, ô Koning, 
door het alwijs bestuur van het eeuwig Opperwezen, dat door Uwe 
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184 Majesteit als een waarchtig Christen Koning geëerd, gediend, en 
geëerbiedigd wordt, – betradt Gij den majestuëuzen troon van Hol-
land’. Deze gelukkige toestand werd volgens Berkhey al spoedig 
verstoord doordat Leiden geconfronteerd werd met de buskruit-
ramp. In zijn pathetische beschrijving ging hij in op de parallellie 
met andere steden: 

De stad der helden, der wijsgeeren, der verdeedigers van 
het vaderland! de schoonste, de sierlijkste, welbeboudste 
zusterstad van alle de steden des Koningrijks! De stad, de 
groote stad, is (helaas!) gevallen, verwoest, en in een puin-
hoop omgekeerd. En van de ommekreits van anderhalf uur 
gaans welgebouwde grachten en straten, is in een minuut 
tijds eene verwoesting, waar bij de brand van Troiën, noch 
de ruïnen en het vergruizen van Thebe, noch de gesloopte  
muuren van Karthago en Atheenen in geenen vergelijking 
van oogenblikkelijke verwoesting kunnen komen, de stad 
als in hare grondslagen omgekeerd zijnde. 

Te midden van alle chaos en paniek was Lodewijk Napoleon in de 
stad als redder verschenen: 

Wij zullen hem erkennen, eerbiedigen, en eeuwig looven! 
Dit was het algemeen geroep in dezen aakligen nagt. Ik zelf, 
met een lichaam vol schrik en pijnen, tusschen bouwvallige 
muuren en open vensteren, schier in de open lugt, op den 
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185kouden grond gelegen, omringd van weenende  huisgenoot-
en en getrouwe redders; ik zelf, o Koning, heb dit met eigen 
ooren gehoord, en in mijn geheugen bewaard, om met mij 
in de eeuwigheid mêe te neemen.

In het slot stelt Berkhey dat naast de naam Lodewijk Napoleon niet 
alleen ‘Koning van Holland’ gebeiteld zal worden, maar ook te tekst: 
‘de wijze, de weldoende, de ontfermende, de vertroostende, de menschlie-
vende Vader des Vaderlands!’ Ook in een volgend leven zal men de 
koning nog dankbaar zijn:

 
En als Gij dit bij het opklimmen uwer dagen zult beleefd 
hebben, en uwe aardsche Kroon voor eene hemelsche ver-
wisselen zult, dan moge het loon voor uwe Christelijke 
deugden eene eeuwige zaligheid zijn! dan worde ieder traan 
van dankbaarheid die om uw verscheiden uit het oog der  
waare gevoeligheid gestort zal zijn een onsmeltbaare parel 
aan de hemelsche kleedijë, waar mede Gij door den Heiland 
des menschdoms zelven met heilige cieraaden omhangen 
zult worden!

Vriendschappelijke opbeuring

Ten slotte schreef Berkhey omstreeks 1810 het gedicht ‘Vriend-
schaps opbeuring toegewijd aan den wel-ed. heer J.A. Bennet’. Jan 
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1 etna-gloed: verwijst naar de 
Etna, de vulkaan op Sicilië, die 
in de achttiende en negentiende 
eeuw verschillende malen uit-
barstte. 

Aernout Bennet, de latere hoogleraar in de landhuishoudkunde, had 
zijn drieënveertigjarige echtgenote Maria Magdalena Tak bij de 
ramp verloren. Zelf verbleef hij op het moment van de explosie in 
Den Haag. De Leydse Courant van 19 januari 1807 bevat een rouwad-
vertentie waarin Bennet schreef: ‘De Godsdienst, welke haar boven 
alles dierbaar was, is, door myn volkomen vertrouwen, op haare za-
lige lotverwisseling, de eenige troost, die my voor wanhoop kan 
bewaren, en ’t is op deszelfs gronden alléén, dat ik de wederkeering 
van kalmte en rust, in mynen tot verbystering toe geschokten geest, 
vertrouwend afwachte’. In het vers, dat postuum gepubliceerd 
werd, probeerde Berkhey zijn vriend drie jaar na dato een hart on-
der de riem te steken:

 
Is na drie jaren tijds het hart niet uitgebloed?

De weeklagt niet gestild? Vloeit nog een tranenvloed
Bij ’t somber feestbedrijf der droeve Leydenaren?
Kan zoo veel plegtigheid de rouwe niet bedaren?
Men zegt: de tijd verslijt; doch waar m’ een’ zieltraan stort,
Daar komen eeuwen tijds tot troosten nog te kort. 
Wat ook ’t geheugen van den sterfling moog’ vergeten,
De tijd vergeet het nooit; zijn jaarrol, nooit versleten,
Toont onuitwischbaar aan al, wat op aard geschiedt,
En bij elk nieuwe ramp vergeet hij de oude niet.

Rampzalig Leyden! ach! moest ge, in uw grijze wallen,
Uw pronksieraden door een’ ijsbren slag zien vallen?
Moest ’er een etna-gloed1 in uwe vest ontstaan?
Uw kunstig metselwerk in puin en asch vergaan?
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1 sulfergolven: zwavelgolven.

Moest uwe Burgerij in blaauwe sulfergolven2

Van ’t helsche buskruid zijn verzwolgen en bedolven?

Hoeveel tijd er ook verstrijkt, het verdriet verdwijnt nooit, zo kon 
Berkhey uit eigen ervaring stellen:

Al is dan ’t rouwgewaad aan ’t ligchaam reeds versleten,
De opregte liefde kan haar weêrhelft niet vergeten.
’t Diep ingeprent gelaat schijnt voor den geest te staan,
En deez’ herinnering kost elken stond een’ traan;
’t Zij de avondstar verrijst; ’t zij de ochtendstralen gloren,
Geen tijdstip kan den rouw in ’t krimpend harte smoren;
Doch, hoe die angst ook zij, schoon bitterder dan roet,
’t Herdenken aan de liefde is nog der ziele zoet. 

 
Alleen het christelijk geloof kan troost bieden: 

Mijn ziel smolt weg in wee, mijn stokoud wanklend lijf
Lag op den kouden grond van koû verkleumd en stijf:
Ja wonder zou het zijn, indien ’k, naar krank vermogen,
Daar ’t beeld des jammers mij nog levend zweeft voor de oogen,
Niet deelde met mijn’ vriend in de onvergeetbre smart,
En tot ons beider troost de taal sprak van het hart;
Geen vleijers woorden, die zoo vaak ’t welmeenend misten,
Gij zijt een wijsgeer, Vriend! maar ook weldenkend Christen.
Ja beiden weten wij, wat heil God heeft verleend,
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1 rouwfloers: rouwsluier.

Toen menschenliefde om ons aan ’t kruishout heeft geweend;
Het is de troost des doods van Jezus bij zijn scheiden,
Die na het sterflot ons uw weerhelft doet verbeiden.
Dit is de wensch en hoop, die vriendschap overschiet.
De Almagtige is alleen de troost in het verdriet.
Dit leerde ik in een reeks van een en tachtig jaren,
In voor- en tegenspoed der menschlijkheid ervaren.

 
Berkhey wilde de smart niet verder vermeerderen en legde daarom 
de ‘zwarte treurfluit’ neer:

Laat bij den lijkcipres de vriendschaps-offeranden,
Naast uwe traanflesch, bij de flaauwe graflamp, branden.
Zij ligt haar rouwfloers1 op en wenscht, bij d’afscheidsgroet,
Dat kalmte des gemoeds uw bitter lot verzoet!
Zoo ruste ’t overschot van het verplet gebeente
Van uwe dierbre gade in moeders grafgesteente
Bij waarden Vader Tak en broeder Samuel,
Totdat m’ uw grafschrift op de spits der grafnaald stell’!

Heeft ligt mijn troostpen al te treffende geschreven,
Wil dit der geestdrift van mijn’ ouderdom vergeven.
Oud Hollandsch Vriendschap staat standvastig aan mijn zij;
Zij is mijn vraagbaak en mijn zinspreuk: Vrank en Vrij.

plaats van herinnering

Het monument in de Hooglandse Kerk 
uit 1842 

Ter ere van 
de wetenschappelijke verdiensten van 

Le Francq van Berkhey, 
die hier ook begraven ligt.
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Gipsen medaillon ter ere 
van J. le Francq van Berkhey. 
Collectie gu. Foto: Peter van 
Zonneveld.
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de dichter oud, de pen versleten…
Berkheys laatste levensjaren

Bekrompen omstandigheden

Voor de beschrijving van Berkheys laatste jaren zijn we aangewezen 
op De geest der geschriften van wijlen Joannes le Francq van Berkhey 
(1813) van Adriaan Loosjes. Hij was meer dan dertig jaar met de 
dichter bevriend en schreef diens levensbericht. 

In 1808 was Berkhey weer in zijn herbouwde woning op de 
Koepoortsgracht getrokken, die hij inmiddels had verkocht aan 
zijn dochter Maria. Hij zou er tot september 1811 blijven wonen. 
Toen zag hij zich, zeer tegen zijn zin in, genoodzaakt te verhuizen 
naar een huis op enige afstand van de binnenstad, buiten de Rijns-
burgerpoort. De laatste jaren van zijn leven wijdde hij zich aan de 
natuurlijke historie. Of hij zich in deze tijd ook nog bezighield met 
natuurkundige proeven weten we niet. Vele jaren eerder zou hij er 
eens in geslaagd zijn een hond te leren spreken, ‘bestaande hierin, 
dat hij met zijne vingers den strot van een’ hond zoodanig wist te 
besturen, dat het geluid, door het dier voortgebragt, verstaanbare 
klanken uitleverde’ . 
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Titelpagina met een geknotte boom 
van de postuum verschenen Nagelaten 
gedichten. Haarlem 1813. Collectie ubl.
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1 agioteurs: effectenspeculanten. 

2 Legaat: donatie of gift aan de 
kerk, om zonden af te kopen. 

Zijn laatste levensfase bracht Berkhey door ‘in bekrompen omstan-
digheden’. De Hogeschool betaalde hem geen salaris meer en van 
zijn literaire arbeid kon hij niet leven. ‘Genoegzaam tot aan het graf 
heeft hem de behoeftigheid vergezeld,’ schreef Loosjes treffend. 
Het is mogelijk dat het vers ‘Geldzorg’ – dat Loosjes na Berkheys 
dood onder diens papieren aantrof en in de bundel Nagelaten gedich-
ten (1813) publiceerde – naar aanleiding van Berkheys eigen situatie 
is geschreven: 

Hebt gij geld en goed verkregen,
Wil dan wijslijk overwegen,
Hoe gij ’t geen gij hebt vergaard
Wel besteedt en wel bewaart. 
Wacht u op de Koopmansbeurs
Voor de snoode agioteurs.1

Voor een’ beunhaas en een’ Jood,
Hoe veel winst hij u ook bood.
Zijt ge een rijke Rentenier,
Raadpleeg nooit een’ financier.
Pleeg nooit in uw zaken raad
Met een’ gierig Advokaat.
Noem geen’ voogd in ’t testament, 
Die berekent op ’t procent.
Als gij ook ter biechte gaat,
Spreek dan nooit van een Legaat:2

En als ziekte en pijn u kwelt,
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1’t Pint berekent voor een drop: (een 
apotheker die) een hele kan re-
kent voor een druppel. 

2 Snijder: kleermaker. 

3 ellemeet: ellemaat. 

4 Krispijn: schoenmaker. 

5 Houtvaâm: houtvadem, inhoud-
smaat voor hout. 

6 huisgerijf: huisraad. 

Neem geen Doctor dan om ’t geld;
Geen Apteker, die in ’t sop
’t Pint berekent voor een drop.1

Maakt een Snijder2 u een kleed
Pas op schaar en ellemeet.3

Maakt Krispijn4 u laars of schoe,
Zie dan op het leêr wel toe.
Levert u de Bakker brood,
Let op ’t kort, het wigt en ’t lood.
Pas bij ’t Turven op de ton,
Bij de Houtvaâm5 op het bon.
Kijk ook door uw keldergat
Op het Wijnrak en het vat:
Maar vooral in ’t huisbeleid 
Op uw’ Kok en op de Meid.
Hebt ge een boomgaard vol met ooft,
Zorg dat uw Hoovnier niet rooft.
Maar vooral in ’t huisgerijf6

Kies een lief en wakker wijf;
Houdt de sleutels in de kist,
Mijd steeds achterdocht en list.
Geef uw kind bescheiden deel,
Nooit te weinig nooit te veel. 
Vader! laat nooit open kas,
Vrouw! nooit open beugeltasch,
Want al hebt ge uwen kindren lief,
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195Denk de occasie maakt den dief.
Houdt u in uw geldzorg kloek,
Vreemden uit journaal en boek;
Dan zijt ge op deez’ woekrende aard 
De eer van wijze Geldzorg waard.

Verval van krachten

De ouderdom bracht ook lichamelijke ongemakken met zich mee. 
Hoewel Berkhey volgens Loosjes een sterk gestel had, moest hij 
vooral in zijn laatste jaren veel ‘gevaarlijke krankheden en pijnlijke 
ongesteldheden’ doorstaan: ‘Bovenal heeft hij veel geleden door de 
podogra en de zoogenaamde kalkjicht, waarvan zich de ijsselijke en 
afzigtelijke gevolgen aan zijne handen openbaarden. Allen, die hem 
in dien staat gekend hebben, stonden verwonderd, hoe hij met zul-
ke handen niet alleen zooveel en vrij leesbaar schrijven, maar zelfs 
nog fraai teekenen, ja netjes ontleden kon’. 

Het aftakelen van het lichaam en het verval van krachten vor-
men een belangrijk motief in de gedichten die Berkhey in zijn laat-
ste levensfase schreef, zoals in zijn in kwatrijnen geschreven vers 
‘Tachtigjarig Winterloover, gestrooid op de najaarsbladen van Mr. 
Willem Bilderdijk’. Het gedicht, opgedragen aan zijn oude Oranje-
vriend, schreef Berkhey naar aanleiding van Bilderdijks bundel Na-
jaarsbladen (1808-1809):
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196 Bilderdijk, op Parnaspaden,
Boven aller Dichtren lof!

Strooit gij groene Najaarsbladen 
In des levens Winterhof.

Ik bewonder nog, op mijnen
Tachtigjaargen levensstond,

Blaadren, die mij vruchten schijnen,
Door uw’ Herfst gestrooid in ’t rond; 

Blaadren, door den wind gedreven,
Die, hoe wijd en zijd verspreid,

’t Winterkoren deksel geven
Onder ’t dons van sneeuw geleîd.

Ieder vriend vindt ’er een topjen,
Dat hij aan de blaadjes ziet:

Wel, versmaad dan ook geen knopjen,
Dat mijn Winterloof u biedt.

Berkhey schreef opnieuw over vriendschap, maar gaf ook blijk van 
zijn voorliefde voor de botanie. Door zijn hoge ouderdom kon hij 
zich thans niet meer aan de planten wijden: 

Kon ik nog botaniseren,
Ik ging met u hand aan hand,
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1 Op Vriend Loosjes Vriendenwagen: 
Berkhey verwijst hier naar Adri-
aan Loosjes’ Katwijks zomertogtje. 
Haarlem 1805. 

2 spelevaren: voor het plezier 
varen. 

3 Gloorroos: jonge, bevallige 
vrouw. Oorspronkelijk gebruikt 
door P.C. Hooft voor Suzanna 
van Baerle, die in 1627 in het 
huwelijk trad met Constantijn 
Huygens. 

Harteblaadjes kennen leeren
In oud Hollandsch bloemwarand.

’k Zou voor ons een plaatsje vragen,
In het Wassenaarsch verschiet,

Op Vriend Loosjes Vriendenwagen1

Om het Kruid vergeet mij niet. 

Dan zou zanglust spelevaren2

In oud Hollands looverzaal;
Met den galm zou hij zich paren

Van den schellen nachtegaal.

Duizenden van kartelrandjes,
Die ’er spruiten aan den steel,

Herderstaschjes aan de plantjes
Vielen vriendschap dan ten deel.

Tallelooze bloemschakering
Met de Munthe en Majolijn

Zou tot sieraad en vereering
Van uwe en mijne Gloorroos3 zijn.

Wil de Winter niet gedoogen,
Dat ik een bouquetje u biê;

Of de vlokken sneeuw al vlogen,
’t Zomert in de oranjerie. 
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1 Anarant: amarant (kattenstaart). 

2 tuiltjes: bloemetjes. 

Oud en koud zou ’k u geleiden,
Daar men in de warme kas

Anarant1 en Naphae beiden
Teelt door vuur en kunst en glas.

Volgens Berkhey had het geen zin te klagen over het verval. Al wat 
leeft is gemaakt om te sterven: 

’k Voel de dorre takken kraken
Aan mijn’ bladerloozen eik; 

En de ontworteling genaken,
Daar ik nog naar tuiltjes2 reik.

Wat is van ’t geschapen leven,
Mensch en dier, in Edens hof,

Ook aan al wat leeft gegeven,
Dan gelijkheid in het stof.

Waar de boom valt blijft hij leggen,
Daar de mensch sterft, is zijn graf,

Wie kan ’t lot dien eisch ontzeggen,
God alleen, die ’t schiep en gaf.

Moet dan eens mijn stamboom sterven,
Is zijn groei en bloei voorbij.

Ligt zal m’op de schors nog kerven:
Trouw aan Leydens Burgery.
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199Berkhey werd gesteund door zijn geloof in het voortbestaan van de 
ziel: 

Waarom dan te murmureren,
Daar men om te sterven leeft,

En ons de Opperheer der Heeren
Reeds op Aarde een’ Hemel geeft.

Dat de Herfst- en Winterbladen
Ruijen op ons levenspad;

Graan en boomooft ons verzaden:
Alles heeft zijn’ tijd gehad. 

Najaarsbladen, winterkruiden,
Hoe verlept en dor zij zijn,

Leven, als het telend Zuiden
Schenkt een’ Zomer-zonneschijn.

 
Voelen we onzen stam dan kwijnen,

’t Is het lot den mensch bereid.
Nimmer zal de Ziel verdwijnen,

’t Schepsel voor de onsterflijkheid. 

’t Sterfhuis moog een derfhuis heeten,
Om het derven van een’ vrind;

Maar dit derven wordt vergeten,
Als hij ’t zalig Erfhuis vindt. 
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1 festoenen: slingers van groen 
met bloemen of vruchten als 
versiering.

Vreugde en verdriet

In zijn laatste jaren beleefde Berkhey vreugde aan Gerrit, de zoon 
van zijn dochter Maria, uit zijn buitenechtelijke relatie met Hester 
van Dienderen. Ook Gerritje Hoefman, de dochter uit zijn (wettige) 
huwelijk, kreeg kinderen. Haar zoon, Dirk van Nier Hoefman, en 
zijn echtgenote waren in 1808 in het huwelijk getreden. Ze ver-
wachtten omstreeks 1809 een zoon, die men naar zijn overgrootva-
der wilde vernoemen. Het kind stierf evenwel vlak na de geboorte. 
Zo werd Le Francq van Berkhey ook in zijn laatste levensfase met de 
dood geconfronteerd. Hij schreef er een gedicht over, getiteld: ‘Aan 
mijnen kleinzoon Dirk van Nier Hoefman en deszelfs echtgenoote 
bij het afsterven van hun jonggeboren zoontje, dat naar mij als over-
grootvader stond genoemd te worden’:

Geen Huwlijkskroon met rozen praalt,
Die aan den dood geen tol betaalt;
Geen bloembouquetjes, geen festoenen,1

Waaraan geen lijkcipressen groenen;
Geen zilvr’ of gouden Bruiloftsdag,
Die niet een telg verdorren zag.
Troost u dan, dat gij ’t eerste leven
Uws zuigelings aan ’t graf moet geven,
Daar die voor wieg en bakermat
Een doodkist tot zijn bedspond had,
Waarin het zachtjes ligt te slapen,
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201Om namaals weêr te zijn herschapen;
En wacht dan bij dat treurig graf,
Bij ’t levend kroost uw troost weêr af.
De doopvont deed, bij ’t kinderdoopen,
Mij op Grootvaders stamnaam hopen,
Maar hier bleek de ijdelheid ook in
Van menschlijkheid en eigenmin.

Toch schreef Berkhey ook luchtiger versjes, zoals ‘Het Huwelijk 
van het Leven en den Dood’:

De Puiterveensche Jan de Dood
Ging laatst met Tryntje Levend paren,

Een fluksche meid van Loendersloot;
Zij kwam van pas een’ Zoon te baren,

Was nu dit wichtjen uit haar’ schoot
Geen kind van ’t Leven en den Dood?

Hier ligt Le Francq van Berkhey

Hoewel Berkheys lichaamskrachten afnamen, behield hij tot het 
einde toe een ‘vonkske van zijne Dichterlijke genie’. Gedurende zijn 
laatste maanden werd hij verzorgd door zijn dochter Gerritje. Zelfs 
in deze ‘beklagelijken staat’, vlak voor zijn dood, gaf hij er blijk van 
een echte dichter te zijn, aldus Loosjes: ‘Op den laatsten dag des 
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202 jaars 1811, te bedde liggende ten huize zijner Dochter, werwaarts 
hij dien dag in een’ zeer zwakken staat was overgevoerd, bevond hij 
zich in dezelfde kamer, waarin eenige goede vrienden bijeen waren 
– en bij het slaan van de klok van twaalf ure ’s middernachts verhief 
de zwakke grijsaard zijne stem, en verraste elk der tegenwoordigen, 
hoofd voor hoofd, met een op elks bijzondere omstandigheden toe-
passelijke ex tempore’. Dit was een onvoorbereid uitgesproken rede 
in poëzie. Berkheys zwanenzang was een grafschrift voor zichzelf, 
waarvan hij graag zag dat het op zijn zerk zou worden gebeiteld. 
Dat is tot op heden niet gebeurd:

Hier ligt het sterflijk deel van Jan le Francq berheij
Hij leefde en stierf getrouw voor Leydens Burgerij,
Zijn leer was de Natuur, zijn Dichtgeest vrank en vrij
Tot Nut voor ’t Algemeen en Hollands Maatschappij.

Berkhey overleed op vrijdag 13 maart 1812, omstreeks zeven uur in 
de ochtend, ‘na een langduurig pijnlijk leven, aan de gevolgen van 
eene Slijmberoerte’, zo vermeldde de Leydse Courant. Hij werd op 18 
maart ‘met eene lijkstaatsie’ begraven in de Hooglandse Kerk. Hoe-
wel hij een van de opvallendste dichters van zijn tijd was, werd door 
literair Nederland nauwelijks bij zijn dood stilgestaan. Alleen zijn 
vrienden Adriaan Loosjes en Bilderdijk schreven gelegenheidsver-
zen. De eerste schreef:
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203Nu, daar de kuil gaapt van uw graf,
Leg ’k, aan zijn rand, mijn dankschuld af;

’k Bleef steeds uw stout vernuft waarderen,
Den zuivren uitvloed van uw hart.
’k Bleef steeds in u, o grijze Bard!

d’Oorspronklijk grooten Dichter eeren.
Dien eer ik, wijl uw koud gebeente
Vast nadert aan het grafgebeente,

Waar ’t zand ter rustbedde is gespreid.
Slaap daar voor ramp, voor laster veilig;
Uw kunst zij ’t Hollandsch harte heilig;

’t Lot uwer ziele zaligheid. 

Willem Bilderdijk op zijn beurt dichtte in 1813 een toepasselijk 
grafschrift:

Berkhey, verguisd, vervolgd, tot d’eindpaal van zijn leven,
Maar Dichter en Bataaf in ’t onbedwingbaar hart,

Heeft hier ’t bezweken rif, aan God den geest, gegeven,
Te groot voor ’t vormloos lijf, verkrompen van de smart.

Geen hand, hoe dier verplicht aan zijn Bataafsche zangen,
Bracht bloem, of telgj’, of loof, op ’s Grijzaarts grafge-
steent’:

Want Holland had, voor hem, den laatsten slag ontfangen;
’t Had anders op zijne asch zich-zelf in hem beweend.
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Tekening in kleur van 
het grafmonument 
voor Berkhey in de 
Hooglandse Kerk. 
Collectie ral.
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205Het noodlot van de dichter

Pas in 1842 kwam er in de Hooglandse Kerk een gedenkteken, met 
het opschrift: ‘Hulde aan de wetenschappelijke verdiensten van Jan 
le Francq van Berkhey’. Als dichter is hij nagenoeg vergeten. Maar 
dat is uiteindelijk het lot van elk poëet, zo had hij zelf reeds voor-
speld:

Voortreflijk is der Dichtren taak,
Zij mengt het Nut met het Vermaak;
Maar al dat nut vermaaklijk denken
Gaat vergezeld van hersenkrenken.
Hoe levend toch de dichtaâr vloeit,
De geest wordt in het eind vermoeid:
De Dichter oud, de pen versleten…
Op ’t laatst begraven en vergeten.
Ziedaar het noodlot der Poëten.
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