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Doggersbank'

RickHonings

Geperforeerde longen, doorboorde schedels, rondvliegende ledematen en spuitende bloedfon-

teinen. De Leidse dichter Johannes le Francq van Berkhey j7z9-t8v) schrok er niet voor terug

de slag bij de Doggersbankvan t78r plastisch beschrijven. In dit hoofdstuk wordt Berkheys re-

presentatie van dezezeeslagbekeken tegen de achtergrond van de genootschapscultuur van die

dage n. Hoe schreef hij over een zeesl ag die zijn zoon weI, maar hijzel{ niet met eigen ogen had

aanschouwd? Naar welke oorlogen uit eerdere perioden verwees hij? In welk opzicht verschilde

ztjnDoggersbank-dichtstuk van andere werken over diezelfde slag? En welke rol speelden de

politieke omstandigheden? Betoogd zaI worden dat Le Francq van Berkhey zowel" in poeticaal

als in politiek opzicht een afwijkend geluid lied horen.

Een bloedige overwinning

In de vroege ochtend van zondag 5 augustus r78r, rcnd vier uur 's morgens, keek schout-bij-

nacht Johan Zostman j7z4-r7y) uit over de Noordzee.' Hg bevond zich op het dek van het

vlaggenschip genoemd naar de grote Vlissingse zeeheld uit de Nederlandse geschiedenis: Mi-
chiel de Ruyter. Omdat er een noordoostelijke wind stond, kon niet worden doorgevaren. Daar-

om had men het anker uitgeworpen bij de Doggersbank een ondiepte in de Noordzee ten oos-

ten van Noord-Engeland.

Vier dagen eerder was Zoutman uitgevaren om een vloot van tweednzeventig koopvaardij-

schepen te escorteren tot aan de Sont. Die begeleiding was noodzakelilk, aangezien de Neder-

landse Republiek sinds enkele maanden in een conflict was verwikkeld met Groot-Brirtannie:

de Vierde Engelse Oorlog (r78 o-t784). Die was uitgebroken omdat de Repubiiek zich bij het Ver-

bond van Gewapende Neutraliteit had geschaard. Dit was een bondgenootschap vanzeevarende

Europese naties, bedoeld om de handelsvloot tegen Britse aanvallen te beschermen. De Repu-

bliek hoopte zo de handel met Amerika veilig te stellen.

ToenZoutman op j augustus schepen met de Engelse vlag zag opdoemen, liet hij het sein

geven dat de koopvaardijschepen het anker moesten Iichten.Zewerden door enkele oorlogsbo-

dems geescorteerd. Intussen brachten verkenners Zostman op de hoogte. Er bleek een Engels

konvooi in aantocht, vergezeldvanelfoorlogsschepen en vier lichtere vaartuigen ofkotters. De
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Ets met voorstelling van de slag bij de Doggersbank, 5 augustus r78r. De prent is afkomstig uit Berkheys
Zeetriwnph. F ies Scheepvaart Museum Sneek.

Hollandse vloot bestond uit acht fregatten en zeven oorlogsschepen: de Admiraal de Ruyter [on-
der leiding va nZoutman), de Erfprins, de Admiraal Generaai, de Argo, de Baravier, de Admiraal
Piet Hein en de Holland. Uit de naamgeving van de schepen is af te leiden welke periode van
de vaderlandse geschiedenis men zich in dit tijdvak ten voorbeeld stelde: de zevenriende eeuw.
Toen had de economie danluij de voc gefloreerd, was de Republiek nog een groormacht op het
wereldtoneel en zouden de kunsten en wetenschappen hebben gebloeid als nooir revoren.

De Engelsen waren met zeven oorlogsschepen in de linie ongeveer even sterk als de Neder-
landers. Hun vloot stond onder leidingvan viceadmiaalHydeParker. Het lag in de lijn der ver-
wachting dat het tot een treffenzoukomen. Dat was niet voor het eerst op de Doggersbank op

ry juni 1696kwam het daar tot een slag tussen de Franse en de Nederlandse vloot - een strijd
die voor de Republiek op een nederlaag was uitgelopen. Het was evenmin de laarste keer dat de
Doggersbank het toneel van oorlogshandelingen zou zijn.ln ryr5, trjdens de Eerste Wereldoor-
Iog, zou er een slag worden geleverd tussen de Engelsen en Duitsers.

Volgens de getuigenis vanZostman openden de Engelsen tond zeven uur her vuur. De Ne-
derlanders schoten terug. Het gevecht was hevig en duurde tot het m iddaguur.Zoatman meld-
de: 'Op alle de Schepen hebben de Officieren en 't Volk onophoudehjk Couragie betoond, en als
Leeuwen gevochten." Na een bloedige strijd van enkele uren trokken de Britten zich rcrag. Zrj
voeren naar de Downs, terwijl de Nederlanders koers zetten naar Texel. Aan beide kanten waren
de schepen zwaar gehavend. De Batavier was zljnkruismasr verloren, het schip kon niet meer
zeI{sandigvaren. De romp van de De Ruyter was zo zeet met kogels doorzeefddat men vrees-
de dat het schip zou zinken. Dat lot was ook het schip de Holland beschoren. op de terugweg
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P ofiret van lohan Arnold Tnwt-
pan. Rrj ksmuseum Amsterdam.

moest men het, tijdens een onstuimig onweer, aan de golven prijsgeven.

Her restanr van de Nederlandse vloot voer enkele dagen later de haven van Texel binnen: 'Het

maekte eene verwonderlyke vertooning, die ontredderde en doorschotene SchePen te zien bin-

nen komen, en vooral D'ADMTRAEL DE RUrTER en DE BATAVIEn, die ieder ten minsten welTolap-

pen hadden, voor de kogelgaten gespykerd.'o Er waren veel slachtoffers te betreuren: ro4 doden

en 339 gewonden aan Engelse, tegenover r4o doden en 4o4 gewonden aan Nederlandse zijde.t

Veel mannen die de slag in eerste instantie hadden overleefd, stierven later alsnog aan hun op-

gelopen verwondingen, ofdoor amputaties en infecties.

De strijd bleef in feire onbeslist, hoewel er aan Nederlandse zijde meer doden en gewonden

waren gevalien dan bij de Engelsen. Latere historici.zouden spreken van een 'onbetekenende

schermutseling'.u Toch werd de zeeslagin de Republiek als een overwinning beschouwd. Men

karakteriseerde de uitkomst als een 'Triumph der Batavieren'.7

In de Republiek was het al enige tijd onrustig. De oorlog met Engeland verliep dramatisch,

door de povere sraar van de Hollandse vloot en het leger. Die problemen, in combinatie met de

roep van patri otse zrjde om meer dem o-;ratie, brachten de positie van Willem V aan het wanke-

len. Bovendien bevond de economie zich in een recessie. Bij velen bestond het idee dat er sprake

was van moreel verval en dat het ieders taak was hiertegen in het geweer te komen. Binnen de
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genootschappen, die mede uit dit onbehagen voortkwamen, heerste een ideologie van zedelijk

en maatschappelij k herstel.'

De'overwinning'en de getoonde heldenmoedgaven hetgeschokte zelfbewustzijn van de11s-

derlanders een stimulans.e Het kwam tot een uitbarsting van nationalistische gevoelens. De

slag werd in alle toonaarden bezongen. Er verschenen tientallen prenten van de strijd, alsoolq

portretten van de betrokkenen.'o YooraIZoLltman werd overal als de held aangewezen. Hij werd

gezien als het bewijs dat de Nederlanders niet ontaard waren, maar dat in hun aderen het bloed

van hun voorouders stroomd e." Precies zo zou het vgftigjaar later tijdens de Belgische Opstand

lan van Speyk vergaan, maar die kon het zelfniet navertellen."

De zeeslag sprak tot de verbeelding. Er kwarn een heuse ZoLttman-merchandise op gang.'r Er

verschenen pamfletten, ooggetuigenverslagen en gedichten.'a Een tijdgenoot schreef 'Het is

niet te verwonderen, daer de vreugde over de roemryke Zeeslagzo groot als algemeen was, dat

het om zo te spreken van alle kanten Gedichten regenden, van welken zommigen niets dan den

goeden wil aenduidden, anderen ook merktekenen van dichtvuer en kunde droegen."t In de

schouwburgen speelde men gelegenheidstukken. In de kerken vetwezet'r predikanten naar de

zeeslag.'6 Het gaat niet te ver om in dit opzicht van enige'Doggersbank-hysterie' te spreken.'7

Genootschappelijke representatie

Ook binnen de genootschappen vond de slag bij de Doggersbank weerklank. Het vaderlandslie-

vende onderwerp was hiervoor bij uitstek geschikt. De slag resoneerde in de prijsvraag die het

rn 1766 opgeichte Leidse dichtgenootschap Kunst wordt door arbeidverkreegenin ry8r uitschreef
'DeYrljeZee,ofdeOceaangeeneigendomvaneenbijzonderVolk'.'8Op6augustus tT8z,eenjaar

eneendagnadezeeslag,vondinDenHa gdeja rvergaderingplaatsvanKunstli:eJdesplqrtBeetl

vlg r. Dit genootschap was in ry72 opgericht en telde veel prominente letterkundigen onder zijn
leden, zoals Willem Bilderdgk en Rhgnvis Feith. Die laatste, sinds ry79lid, luisterde in ry82 de

vergadering op met een Zegezan1, ter verjarinye der ovewiruung op deDo1gersbank.

Feith was in het literaire leven geen onbekende. Hoewel hrj zr_1n bekendste werken nog moest

publiceren (deJuha zou rn q83 het licht zienJ, genoot hij reeds een zekere faam.Zo was in ry79
zijn dichtstuk over HetHeil van denVrede in Leiden bekroond. Twee jaar Iarer zag Feith aldaar

zrjnVerhandeling overhetHeldendicht gelauwerd. Hij was daarnaast een gerespecteerd lid vanwe-

ge zijn positie als burgemeestervanZwolLe.

Nadat Feiths Ze6ezan6 tijdens de jaarvergadering door de leden uit volle borst was meege-

zongen,werd deze op verzoek van de beschermheren en bestuurders uitgegeven door de Leidse

genootschapstrjger Cornelis van Hoogeveen junior. Het vers is, zoals vrijwel alle gedichten die

naar aanleiding van de slag verschenen, een bombastische Iofz.angop dehelden van de Doggers-

bank. Dre hadden ervoor gezorgd dat de roem van Holland was hersteld: 'Triumfl ik zie den Brit
verslagen/ Den Belg verwinnaar als weleerl/ Triumfi Brittanje is afgesLagen,l En Ne6rland heeft

zijn eerkroon we6r."'Een ander aspect uit veel Doggersbankpoeziezietmen bij Feith ook terug-
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keren: de verheerlijking van de kapiteins Van Kinsbergen en Bentinck, en uiteraard vanZout-

man.Zij waren helden die bewezen hadden hun bloed voor hun vaderland te willen opofferen.

Feiths dichtstuk bevatte nog een ander motief devewljzing naar het roemruchte vaderland-

se verleden: 'Nooit komt de nood mijn Nedrlandprangenl Ofdit mijn hart vergaat vanpljn;l

Dan staar ik met betraande wangen/ En zoek waar FLIPS verwinnaars ziln'. De helden van de

Doggersbank bestempelde hij als het'kroost dier dappre voorgeslachten': zlj diedewapens had-

den opgepakt tegen de Spaanse koning Filips II tijdens de Tachtiglarige Oorlog, tegenwoordig

de Nederlandse Opstand genoemd. Tot slot werd benadrukt dat de God van 'onzeYaadren' de-

zelfdewas als Hij die de Republiek nu had geholpen.'" Schilderingen van de strijd zelf treftmen

bij Feith niet aan.

De ZwoLse dichter was niet de enige genootschapsdichter die zrjn vaderlandse gevoelens in
versvorm uitte. Juliana Cornelia de Lannoy deed dat ook." Zlj was evenmin onbekend en had

naam gemaakt met het treurspel HetbelegvanHaarlem j77o).Bovendienhadzij in ry75 inLei-

den bij Kurut w ordt door arbetdverkreegen een gouden erepenning ontvangen voor haar als prijs-

vers ingezonden Lierzany totIoJ der Heeren yan der Does, van deWerlf en vanHout, verdedtyers van

Leyden.

Vlak na de zeeslag, nog in r78r, verscheen bij de Leidse uitgeverAbraham enJan Honkoop van

haar hand een E erzangvoor'slandsverdediyers,ter geleyenheidvandenzeeslagvooryevallenbltDog6ers-

bank. Net als Feith loofde De Lannoy de heldhaftigheid van de kapiteins.Zijhaddenals leeuwen

gevochten om hun kroost, de bemanning, te beschermen en het heil van het vaderland te be-

vorderen. ook De Lannoy trok een parallel met het verleden: 'Wilt zonder schrik die krijgsmagt

nadren;/ Wie hebt ge, o Belgenl ooit gevreesd?/ Gedenkt ge, wie uw dappre Vadren ,f In'tbang-
ste djdsdp zijn geweest?' De slag bij de Doggersbank had ddn ding duidelijk gemaakt: 'Nu, nu

is Nedrlands roem herboren,l Wij zljn nog Helden aIs wel eer."'Zonder datze concrete namen

noemde, was het voor achttiende-eeuwse lezers duidelijk wie die helden van weleer waren. Net

als Feith doeld eze op de strijders van de Nederlandse Opstand. Dat was in de poezie uirdezepe-

riode een steeds terugkerend referentiepunt.

De verzen van Feith en De Lannoy zljn typrsche genootschapsverzen: hoogdravend en va-

derlandslievend.Zebevatteneen lofrede op en een pleidooi voor eigentijdse helden. Maar oor-

logsliteratuur in de eigenlijkezinvan het woord is het niet. De dichtwerkenzrjn dan wel naar

aanleiding van de zeeslag geschreven, en stellen de voornaamste deelnemers centraal-, maar de

bloedige stijd zeIfwordt door beide genootschapsauteurs niet aan de orde gesteld.

Graadmeter van het nationale sentiment

Iemand die er niet voor terugdeinsde om de gruwelen van de zeeslag tot in alle details te be-

schrijven was Johannes le Francq van B erl<hey.'JDezeleidse geleerde was zonder meer een homo

uniyersalis: hij was niet alleen dichter, arts, tekenaar, botanicus en wetenschapper, maar ook ver-

zamelaar van fossielen en andere natsralia.Zljngrootsteverdienste ligt op het vlak van de na-
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tuurlijke hisro rie.In 1773 werd hrj in dat vak benoemd als lector aan de Leidr

ntrgnl-opuriscleNatLrur-yk eHisrorievanHolland,ftT6e-r8rr):eennegen*tt;llliJiJtiltjii"til;
een beschrijving gaf van het gewest Holland en van de zedenen gewoonren vailzLJn rnwoners.

Berkhey geldt als (4nvan de kleurrijkste figuren uit de achttiende eeuw. tn zijn trjd gold
hij als een populaire volksdichter. Meer dan wie ook appelleerde hij met zijn nationalisd;he,
klankrijke en dikwijls voor de vuist weg geschreven verzen aan de smaak van het voik. rn teiden,
waarhtj woonde, was hij wereldberoemd. Als geen ander kon hij beeldend over de regionale ge-
schiedenis schrijven, zoaLs over het Leidens Ontzet.In ry74, toen her precies tweehonderdjiar
geleden was dat Leiden werdbevijd,oogstte hij veel lofmet de voordracht van zijn grote dichr-
werkHetl)erheerllktLeyden.'a Daarin had hij bewezen de gruwelen van de hongersnood plastisch
te kunnen beschrijven.

Binnen de genootschappen trok hij de aandacht dankzlj zljn opvallende dichttalent, maar
werd hij ook hevig bekritiseerd vanwege zijnslordige taai en sdjl. In tegensrelling rot anderen,
zoals Feith en De Lannoy, weigerde Berkhey echrcr zijn werken re laren'beschaven'. Dat weer-
hield hem er overigens niet van om door te gaan met het publiceren van poezie. Inregendeei.
Vanafdejaren ry8o groeideBerkhey uit tot een van de literaire iconen van de prinsgezinde par-
tij. In de patriotse pers werd hij als zodanig bespot en belasterd.,'

Ten tijde van de slag bij de Doggersbank had Berkhey de genootschappen inmiddels vaarwel
gezegd. Dat is duidelijk te merken aan ztjn dichtstuk, dat qua taal, inhoud en politieke toon
duidelijk afweek van de genootschapspoezie. Toen Berkhey het bericht vernam van de 'over-

winning'bij de Doggersbank, kon hlj zich niet bedwingen. Mereen begon hij zijn gemoed uit
te storten in een dichtstsk:DezeetrLumph derBataafschevryheid, opDoggersbank. Eind ry8t werd
het bericht verspreid dat de dichter een werk in voorbereiding had. Bescheiden als hij was, stel-
de hij de lezers een Hollandse evenknie van Vergilius' Aeneis rnhet vooruitzichc Zijn dichtstuk
zou in de loop van rySzvercchljnen. Al schrijvende was het uitgedijd tor rwee kloeke delen, in
totaal een kleine vrjfhonderd bladzijden in druk. Het werd verlucht mer'uitmunrende plaren':

Portretten van de helden, een grote prent van de zeeslag zeIfen enkele allegorische voorstellin-
gen'ZoaLs hij gewoon was te doen, ondertekende Berkhey met zijn pseudoniem Vrank en Vrij.

Anderhalve maand na de slag bij de Doggersbank, in de nacht van 25 op z6 september ry8t,
was het pam{Let Aanhet volk van NederlandvanJoan Derk van der Capellen tor den Pol in de Re-

publiek verspreid. Het zou het startsein geven tot de parriottenstrijd. T oendeZeetriumphin ry82
verscheen, was die strijd reeds in volle gang.

Berkhey dekte zich alvast in tegen mogelijke kritiek. Hrj realiseerd e zich dat zljn werk'fei-
len' en gallicismen bevatte. In een nawoord legde hij echter uir dat ook andere dichrers dikwijis
fouten hadden gemaakt, zoals Vondel en Hooft. Dat was onvermijdehjk.Zodrahet'vuur der
Dichtkunst'de poeet overmeesterde, was hij niet meer in staar op zulke'kleenigheden en raal-
sche dweeperij€n' te letten. Het was ziln taakde natuur na te volgen, en daar hoorden ook on-
zuiverheden bij.'6 Vele jaren voordat Bilderdijk zijn gevoelspo Erica zosopenbaren, verdedigde
Berkhey zo de dichterlijke inspiratie.
De verwachtingen waren hooggespannen. ondanks de hoge prijs van zeven gulden was er een
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recordaantal infekenaren: meer dan tweedubend, verspreid over het hele land. Zevaieerden

van boekverkopers, kooplieden, predikanren en artsen, tot apothekers, advocaten, bestuurders,

schoolmeesters, studenten en wijnverkopers. Bovendien tekenden er minstens achtenzestig

leesgezelschappen in. Kennelijk wilde iedere rechtgeaarde Nederlander zijn naam in de inte-

kenlijst vermeld zien.'7 Yelen hadden het gevoel datze getuige waren van een belangrijke ge-

beurtenis in de geschiedenis. Berkheys Zeetriumph fungeerde dan ook als een 'dichterlijk ge-

denkboek van de overwinning'."

Een p ers o o nl ijke zeetriornf

Voor Berkhey had de slag bij de Doggersbank een persoonlijke betekenis. Zijnzoon Evert was

erdirectblj betrokken. Vermoedelijk was hij bemanningslid op het schip deAdmiraal Generaal

van kapitein Van Kinsbergen. Toen zljn zoon uitvoer, had Berkhey reeds een dichtstuk gepu-

bliceerd: vaderlyk afschetd en Betrcuweftraad, van eenwelmeenend eendrachs-burger, 66nz)neftzoon

(r78r).Evertlegde zijn studie neer om de vaderlandse zaak te dienen. Natuurlijk verwees zijn
vader onmiddellijkrcarJanus Dousa ft545-r6o4): de humanisg bibliothecaris, dichter en cura-

tor van de Leidse universiteit en bevelhebber tijdens het Spaanse beleg. Deze verruilde eveneens

een tijdlang de boeken voor h etzwaard.Zo droeg hij er, net als andere helden, toe bij dat 'Philips

den Dwingeland'werd verslagen.'e Opgevoed met de kennis van de vaderlandse geschiedenis

was Evert al van kinds af aanbezigzich in de kunst van het oorlogvoeren te oefenen:

Ja, op uw houten Paard, in kinderlyke luim,
Reed gy al draavende't gewaand tournooiveld binnen.

Gy woud daar Legers van de kruiden overwinnen.

Geen stokroos, ofgebloemg stondt in den hofen trans

Des boomgaards, ofhet was een doel voor speer en lans.r"

Nu de oorlogstrom bromde en de alarmtrompet klonk, was het ieders taak het vaderland te ver-

dedigen. Evert had zichdaarom bij de marine aangemeld. Zijnvader moest hierin berusten,

hoewel het afscheid hem verdriet deed: 'Wel aan danlongen, volg den dapp'ren oorlogsleusl/'k
Vereenig nu Gods wil met uw gedaane keus."'Evert kreeg praktische adviezen mee. Zo moest

hij niet onbedacht trouwen ofzijnlastenop ongehoordewijze blussen. Enige vrijerij was niet
verkeerd, maar: 'Vooral zotg dat gy in geen morsig hoerenkot,/ lJw ztJiver lichaam smet, met

het vergiftend rot./ Een Oorlogsgast kan nooit triomphelyk verschynen,/ Als hy aan Venussmet,

uitteerende, gaat kwynen.' Maar, zo liet Berkhey hier wijselijk op volgen: 'Ligt vind gy hier of
daar een overryp emaagd,f Dieu het geen gy nietdwftwaagenzelvevraagt/ Is het een hupsche

tas,hee{tzy gezonde bouten,l Welgaatdanby de meid eens van de liefde kouten."'

Discriminatie was uit den boze. Ztjnzoonzonaanboord ongetwij{eLd jodenen katholieken

ontmoeten. Dit waren broeders, die net als hij voor het vaderland wilden strijden. Boven al-

les moest zijn zoon zichmanhaftig gedragen en de Engelsen met geweld bestrijden, zoals zijn
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Portret van Johannes le Francq
van Berkhey. Stedelijk Museuryl
de Lakenhal Leiden.

voorvaderen tegen de herrog van Alva hadden gevochten:

De woede vonke in't oog! de gramschap sterke u ziell
Vuur Lood en Yzer ali srort Weerlichr uit de kiell
Leg aan op's vyands borsr, met bussen ofmusketten!
Help met den pekkrans al zyn wand in koolen zetten [...]
Klamp fluks den Enter-byl in platgeschooten masren!

Vlieg rustig op zyn boord, mer uw manhafte gastenl

Maak ruimte op 't bloedig Dek, en ruk daar na zyn vlag
Aan flarden; scheur het sein van sraaken, touw en stagl'

Deverwijzing naar de Tachtigaige oorlog in dit citaat srond niet op zichzeLf. Eerder in het ge-

dicht hield de dichter zijnzoon al voor door welke helden uit het verleden hq zichmoesr laten
inspireren:
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Dr RuIrEn, welkers deugd gantsch Nedrland nog bemind,

Strekke u ten vo orbeeldvanzachtmoedigheid, myn Kindl

Bezie vaN GarrNs en ook HtpvsKERKs weezenstrekken,

Gy zult een Heldenoog vol vriendlykheid ontdekken.

Het Manlyk aanschyn van de lagchende PrEr HrrN,

Geeft u het kenmerk van een dapperZee-Kaptein.3a

JanvanGalen was, net als De Ruyter,35 een beroemde zeeheld. Tijdens de Eerste Engelse Oorlog

had hij, bij de slag bij Livorno op r4maaftt653,de Engelsen verslagen. Hij raakte echter gewond

en overleed een paar dagen nadien. In het vaderland werd hij als een held geeerd. Al eerder had

lacob van Heemskerck zichin dit opzichr onderscheiden. Hij liet het leven in 16o7 tijdens de

Zeeslagbij Gibraltar. Bij die gelegenheid was de Spaanse vloot verslagen, waardoor de Neder-

landse zelfstandigheid was behouden.

Berkhey noemde in zljnV aderlyk afscheid ook de gebroeders Johan en Cornelis de Witt. Hun

gedragwas echter niet navolgenswaadig.Zilhaddenzichimmers tegenhetgezag van Oranje

gekeerd en moesten dit met de dood bekopen. In tegenstelling tot de vaderlandse helden kregen

ze geeneervol marmeren grafmonument. Iedereen weet hoe het met hen is afgelopen. Hun as

lag volgens Berkhey 'in den gesloopten Kerkhofkuil'.r6 Met zljn lof voor Willem Y en zijn felle

kritiek op de gebroeders De Witt nam Berkhey stelling tegen de patriotten. ZIjn'persoonLrjke'

dichtstuk was dus onmiskenbaar politiek gekleurd.

Berkhey l,ep zqnzoon op bevelen altijd op te volgen, zijnkamenden bij te staan en God en

de vriendschap te eren. Bovendien diende hij alles in het werk te stellen om het monster der

rweedracht te bestrijden en het oranjehuis waarhij maar kon te verdedigen. Het gezagvanelke

vorst was onschendbaar, want door God gegeven. Daarmee g a{Berkhey zijnpolitieke tegenstan-

ders, de patriotten, een weinig subtiele steek onder water.

Aan het slot van hetvaderlyk afscheid zong Berkhey zijn zoon toe: 'Vaar wel, ik ben ontsteld,

mynhart word al te ze&:l Ach gave Godl zag ik a eens triumplyk wedrl"' Zijnbede zoti wor-

den verhoord. lnzijnZeetrtumphschreef dedichter:'lkzagmljnlievebnggezegend in mijne ar-

men',"

Rondvliegende ledematen

Berkheys Zeevtumphbegint met een'Aanhef en Toewijing/ aan het vaderland. Daarin blikt de

auteur onder meer terug op de heldhaftige geschiedenis van de Batavieren, die zelfs bij de Ro-

meinen en de Grieken geducht waren geweest. Daarna volgt een lofrede op stadhouder Willem

V, die in het voetspoor vanzrlnvoorvaderen de nationale eendracht verdedigde. Berkhey droeg

het gedicht verder op aan de hoogleraren van de Leidse universiteit, aan politieke bestuurders,

geestelijken en aan alle zeehelden die het vaderland verdedigden. Die hadden de Britten ge-

toonddat zijmer'Baraviers en Ne6rlands zeeleeuw' streden. Maar ook aan anderen, jong ofoud,

boeren en vissers, kinderen en maagden, jaiedereen die eenbijdrage leverde, was het dichtstuk
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toegewijd. Berkhey beloofde de lof van oude en nieuwe helden rc ztllenbezingen, ten bewij-
ze dat de Republiek nooit om helden verlege nzatdiebereid waren de vijand te vermorzelen.rp

Het gehele dichtstuk is geschreven vanuit het perspectiefvan de Bataafse Vrijheid: een allego-

risch personage dat, aldus Berkhey, 'schoon hetzelve geen persoonlyk bestaan heeft, echter als

zodanig zo dierbaar aan alle Batavieren en vrije Nederlanders is, dat de minste Burger, de on-

beleezendste, ja de domste zeLve, eenbegrip heeft van de schoone Maagd, weikers beeldtenisse
's Lands Eendrachtsmunte zo luisterrijk verEierd.'0" Het allegorische personage de Bataafse Vrij-
heid haalt in het dichtstuk herinneringen op aan allerlei momenten uit de geschiedenis waar-

op de Nederlandse vrijheid bedreigd werd. Steeds had de Republiek kunnen schuilen onder het

schild van Oranje.Zij prijstde Republiek gelukkig dat er ook nu nog een stadhouder was die her

beste met het land voorhad. Berkhey nam de gelegenheid te baat om de Bataaf3e Vrijheid een

lofzangte laten houden op Willem V. Deze sproot voort uit het bloed van'Nassau's edle looten'

en was geboren uit 'Brittens rijksvorstin', Anna van Hannover. Toch was hij hierdoor beslist

geen slaaf van Engeland. Zijnhart klopte immers alleen voor zljn vaderland: 'Al draagr grj, o

mijn vriend, Brittanjes kousseband,/ Uw grootste ridderpracht is die van't Vaderland'.r'

Hiermee snoerde Berkhey patriotse critici de mond, die beweerden dat de stadhouder aan de

leiband van de Engelse koning liep en niet voldoende de Nederlandse belangen verdedigde. In
de loop van het stuk zou Berkhey bij monde van de allegorische 'Vrijheid' steeds weer voor de

stadhouder opkomen en het Nederlandse volk oproepen de strijdbijl te begraven: Ach band uw
twistharpij voor eeuwig uit uw tuin,/ En smoor het monster in het Loevesteinsche puin.' Met

dat laatste doelde hij op de staatsgezinden die een stadhouderloos bestel bepleirten:

Keer weder tot den band die U heeft zaamgebonden.

Wat maalstroom dat'er schuimg houd eendrachc ongeschonden,

En wat ik bidden mag in dezen twistorcaan,

Versmaad het bloed toch niec dat U heeft welgedaan!

Oranje is 't die'k bedoel, gij hebt hem zelfs verkooren,

Hij is, op uwe bede, in uwen schoot gebooren,

'k Heb hem gewettigd, en hij is van elk erkent:

Zeg,waarom tegens hem ondankbaar zich gewend?o'

De vrijheid zwtjgt.Hetperspecdefwordt verlegd naar zee. We zien een schip waarop zeelieden

druk in de weer zijn.lnhenherkent men de kloeke Batavieren van weleer. Berkhey refereert aan

de strijd van de Romeinen tegen de Engelsen. Inhet jaar 4 veroverde Claudius I Groot-Brittan-
nie.Zijnzoonkreeg om die reden de naam Brittanicus. Verderop in het werk komen ook enkele

heldendaden uit de meer recente vaderlandse geschiedenis aan bod, zoals de strijd van Maurits
tegen de Spanjaarden: 'Daar gusde't Spaansche met het Hollandsch helden bloed,l Door'tzee-
schuinr: elders veldt men met de lange speeren ,l En drong de flits in 't hart der Spaansche Dons

en heeren.'a3

In de Zeet'rtumph wordt , hoe kan het ook anders, tevens aan het beleg van Leiden gerefereerd.

Berkhey dist de smakehjke anekdote op vaneenZeeuwse matroos die het hart uit het'halfdood'
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lichaam van een Spanjaard sneed:'Ja, sprak de stouteZeeuw, van toon geheel verheerd,/ Eer gij,

6 dierbre! door, wie 't ztj, zult zijn onteerd,f Zo zuILen we, als voorheen, het ligchaam openrij-

rcr.,f En in't lillend hart met eigen tanden bijten'.*
ook andere gloieaze overwinningen uit de Nederlandse zeegeschiedenis komen aan bod.

Berkhey noemt Hendrik II van Borselen, heer van Veere,dieint 4Tt de Fransen zou hebben ver-

jaagd. uichiel de Ruyter wordt opgevoerd, die een sleutelrol speelde in de eerste drie oorlogen

metEngeland. BerkheynoemtookdeZeeslagbij Duins op 3r oktober63g,toenMaartenTromp

en Witte de With een overwinning behaalden op de Spaanse Armada. Ook de heldenda advanJa-

cob van Heemskerck wordt besproken. Soms maakt Berkhey uitstapjes naar oorlogen uitdemy-
thologie,zoaLs naar de strijd om Troje. Aan buitenlandse oorlogen besteedt de dichter eveneens

aandacht. Zo verwijstltij naarPascalPaoli(t725-t8o7), die vocht voor de onafhankelijkheid van

Corsica. In patriotse kringen werd hij vanwegezrjnvenettegendeFransen als een vrijheidsheld

en inspiratiebron beschouwd. Berkhey koos voor een andere held: 'Maar zeghaar nogthans, dat,

zo lkmijn eer moet derven/ Ik met onaxp, als zij met Pauu, vij wil sterven.'n'

De uitvoerigheid van het dichtstuk in combinatie met de gezwollen sdjl vergen veel van de

huidige IezerMaar ook de intekenaren hadden zich er vermoedelijk iets anders van voorge-

steld. Pas na 35obladzilden is Berkhey toe aan het schetsen van de zeeslag bij de Doggersbank.

Hij begint met een opsomming van wie er allemaal bij betrokken waren. Daarna worden Parker

enZostmanpagina's lang sprekend opgevoerd. Volgens die eerste zijn de Hollanders verbas-

rcrd.Ze hebben geen respecr meer voor helden als Michiel de Ruyter'Zo glj,als 't Britten past /
U thans kloekmoedig h oud,f Legt,eer het avond is, held zourruraN inhetzout.lDus stond deez'

Engelschman te pochen entepuffenJ En dacht door zijnen trotsch de Belgen te overbluffen.'ou

Zostman doet eveneens ztjnbest om de strijdlu st van zijn mannen aan te wakkeren. Volgens

hem stroomt het bloed van de Batavierenjuist wdl door hun aderen:

Ik zie, mijn kinders, nu, met vreugd, die heldentrekken

Waarin de adlouden moed der vadren is te ontdekken.

!a'kzie,|Yadedand! wat blijdschapl in deez' kring,

oud Hollands zeeheld in den tedrstenjongeling.

De kleenste jongen, die nog pas te mast kan klimmen,

Scaat van heldhaftigheid en wederwraak te grimmen;

Zo dit geenblllk is van het echt Batavisch kroost,

Dan is 't met Vrijheid uit, en voor'sLandszaakgeen troost.

I]
6 Heldenlja 't is tijd, dat men den Brit betoont,

Dat aan 't Bataafsche strand no g dappet zeevolk woond.ot

Nadat hij dit gezegd heeft, breekt op p agina3T4destrijd eindelijk los. De vlaggen worden gehe-

sen en de kanonnen beginnen te bulderen. Het wordt donker. Zwarte wolken en neveldampen

hangen als een sluier v oor de zon. Berkhey presenteert de slag als een eenduidige overwinning

voor de Hollanders, die meedogenloos het'wraakzwaard des gehoonden Batavier' hanteren.ot



146 RICK HONINGS

Prent van een vader die aficheid
neemt van zijn zoon die voor
het vaderland gaat strijden, ui1.
f.le Francq van Berkhey, Vadertyk

afscheid en getrouwstt raad,van eerl

w ehneenend, eend,rl,chts-burger. gp
de muur een schilderij dat vet-
wijst naar de zeeslag. Rijksmu-
seumAmsterdam.

oa, f,tti! el ov.'.'.".irr, r,rcl ]fe6r.l;r*J*.'L !,"l.Lorrft."t,
(}"ri .:;t r',ijor ()f{or.; rva;r1,-. r-<,.rJl 1.a.1..,r'l,.l.l *rnr-. trr1...t.

' J'a/i' ild/-'

De Engelsen worden op brute wijze in de pangehakt. Al strooiend met ledematenzorgtBerkhey

ervoor dat de lezer geen detail bespaard blijft:

Gints hing een kaerel, in het wand en touw verward;

Wedr elders lag de long en lever, en het hart

Des dooden, uit den wond te kletzen en te rooken.

Hier zagmen zinkende de handen opgestoken.

tl
Dan, daar de drenkling lag te zuchten en te smeeken,

Zend wraak den kogel voort, om hem de kop te breeken.

De donderbusch braakt uit zijn breeden tromp her schroor,

En gierd het schot in't brein. Een afgevuurde kloot
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Dringt door het bekkeneel, en sleurd de herssens mede,

ofkneust de beenderen, het schouderblad, de leden.

Men ziet de hrste vent, ontzenuwd, afgeknot,

Aan arm ofbeen: de plecht schijnt een gepropt schavot,

Waar beulen woeden, om te moorden en rabraaken.

Bij elken laag hoord men de menschenbeenen kraaken.ae

Toch moeten ook de Hollanders verliezen incasseren. Bentinck wordt door een'wreeden vullr-

bal' getroffen Berkhey laar hem in die toestand zijn mannen toespreken: 'Bekreun U mijner

niet, denk toch aan uwe plichten:/ Al moet ik thans, gewond, voor 't helden noodlot zwichten;f

Alzijgtmijnlichaam nedr, diezielbrj dezenval,f Woorrtnogin'tzelve hart, en staat onwrikbaar

pal.'Hietnahervatten de Hollanders met nieuwe kracht de strijd. Er woeden branden, alsofde

Ema is uitgebarsten, en overal liggen stervenden: 'Daarhangt een halve kop, nog gapend, aan

dehabenl Van'r bloedig Bekkeneel: wedr andren, aLs ontzind,f Zrjn door het pulvervuur ver-

schroeid, half steekeblind'.'"

De zee is inmiddels met lijken bezaaid. Zwaargewonden grijpen nog eenmaal het zwaard.

Hoewel de Nederlanders grote verliezen lijden, blinken ze uit in heldhaftigheid. Terwijl de ko-

gels hen om de oren fluiten, hun ledematen worden verbrijzeldenzede dood in de ogen staren,

zingende bemanningsleden nog uit volle borst het Wilhelmus. Daarmee gaf de prinsgezinde

Berkhey de lezer opnieuw een politieke boodschap mee:

Zoheftigwas den strijd. De dood wekt nu geen vrees.

Men zagBatav ers, 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,zegtdekaerel, daar, voldoe mijn laatste piichq

Zend deze schenkels toe, aan die zebrak, ten wraaken;

Ligt datdeez'bonken nog de zielen uit doen braaken

Van Britsche beulen; en, ofdit niet helpen wou,

Stop dan deez' romp nog op he t zwaarste zeekartouw;

Zo zalditlichaam, daar bebloede spieren lillen,

Het wreed Brittanje voor dit doode rifdoen trillen.

Kom, zegt een stoere vent, de dood doet my geen kwaad,

Mij treft geen k ogel, zo mijn naam 'er niet op staat.5'

Zo gaathet enige tijd door, totdat de Engelsen in paniek op de vlucht slaan. Tijdens hun aftocht

wordt admiraal Parker door een kogel getroffen. Volgens Berkhey ging het gerucht dat de En-

gelsman gewond was geraakq maar in werkelijkheid was dat niet het geval. Als de Britten ver-

trokken ziln,isdeoverwinningvandeBataviereneen feit.tJitdebeschrijvingdievolgtblijkt

dat Berkhey geen idee had van hoe men er aan toe was, ofin ieder geval verbloemde dat er sprake

was van materiele schade en menselijke verliezen:

lr
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Daar galmde to en'thoezee, daar wuift men met de hoeden.

Elk held vergeer den nood en bittre tegenspoeden:

't Gewonde volk voelt ze1f3 verzachringinzijn wond,
De zee ook ruischte zacht van vreugde op dezen srond,
De winden bliezen blij, fortuin zat rrotsch te prachen,
En schoon, om haar bedrog, den Britren uit te lagchen:

Het vrolijk zonnetje kwam met een' blijden groet
Nu, uit een wolk van rook, de Vrijheid te gemoet.',

Aan het slot worden de helden van de Doggersbank geeerd. Het dichtstuk eindigt mer een heil-
wens voor het behoud van het vaderland, de vrijheid en het Huis van Oranje.

Besluit

De publicatie had niet het verwachre succes. Rhijnvis Feith herinnerde zich later:

Toen le Francq van Berkhey zljn' Zeetrimph der Hollandsche nqtie op DoB1ersbnnk aankondigde,
welk een verbazend aantal intekenaars ondersteun de rcen zrjn plan, en hoe vuurig was het ver-
langen na de voivoering van hetzelvel De natie werdt in dir geval zekerlijk bedrogen, en kreeg een
elendig prulschrivt in handen in plaats van een Dichtstuk, dar aan het verheven onderwerp be-

andwoordde. Maar glj begrijpt, dat dit hier niets cer zaake doer; en misschien is zelf3 de veront-
waardiging, waar mede het Publiek dit stuk ontving, en de drift, waar rnede verscheidene Inte-
kenaars hunne exemplaren wegwietpen, een bewijs voor de waarheid mijner aanmerking. Want
men is nooit meer met spijt vervuld, dan wanneer men een onderwerp, waar aan men met zijle
gantsche ziel gehecht is, zo elendig mishandelenztet.",

Los van de matige literaire kwaliteit van het dichtstuk, die nog steeds in het oog springr, erger-
den velen zich aan de weinig verhulde verheerlijking van de stadhouder. Men nam her Berkhey
kwaiijk dat hij de zeeslag gebruikte voor orangistische propaganda.

Er verscheen een pamflet met enkele Dichtkundi1evragenaanJ.IeFrancqvanBerkh.ey (ry8l.De
auteur viel vooral over het vers waarin Berkhey Zoutm anl,aat zeggen:'Bezie in mijn gelaat/ De

vreugde, de triumph, de blijdschap endezegen,f Yoor mrj, voor'tVaderiand en Wrrrervr liefver-
kregen."o De anonymus vond het belachelijk, onbetamelijk en aansroorgevend dat een volwas-
sen man sprak over 'Willem lief.tt

Pieter 't Hoen, de voorman van het beroemde parriotse tijdschrift Post van den Neder-Rhyn
(r78r-t787), viel de dichter fel aan in vijfdelen metNodige blt\agenenaanmerkin1enopDenzeetri-
umph derBaraafschevryh.eid opDoggersbank(ry[).Daainfileerde hij Berkheys werk zowel op es,

thetische als op politieke gronden.56 Hij karakteriseerde de dichter onder meer als een'winderi-
ge va tzenmaker', die een stuk had geproduceerd waarvan berer tweederde had kunnen worden
weggelaten.5/ Berkhey reageerde vermoedelijk zelf met een uirvoerig verweer: De advokaat en

boezenrriendvanJ.l,eErancqvanBerkhey (1783]. Daarin legde hrj vers voor vers uit war hU had be-
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doeld en waarom Pieter't Hoen, die 'Postiljon van de hel', het op hem had gemunt.tt

Het is hier niet de plaats om deze polemiek tot in detail te reconstrueren .Berkheys Zeetrtumph

mocht dan bekritiseerd worden en geen meesterwerkzijn, het is wel het enige dichtstuk dat een

plastische beschrijving geeft van de slag bij de Doggersbank. In die zin is het werk uniek in de

Nederlandse literatuur. De genootschapspolzie van Feith en De Lannoy bevatte geen schilde-

ring van de slag. omdat Berkhey de dichtgenootschappen de rug had toegekeerd, kon hij schrij-

ven wat hij als lid misschien niet op deze manier had kunnen doen. In de eerste plaats wilde hij

delezer vail)it zijn leunstoel de slag laten beleven. Men moest de kanonnen horen bulderen, de

schepen zien branden en de ledematen rond zien vliegen. Vanuit genootschappelijk perspectief

was dat onbetamelijk. Belangrijker was dat Berkhey een (niet zo heel. erg) verborgen politieke

agenda had: het verdedigen van stadhouder Willem V. Daarmee stootte hij zijn tegenstanders

voor het hoofd. Dat blijkt wel uit de bovengenoemde boze reacties van prominente patriotten.

Berkheys inspanningen ten spijt, werd de stadhouder naar aanleiding van de slag bij de Dog-

gersbank echrer niet als een nationaal symbool omarmd.s'De gebeurtenis werd steeds meer ge-

zren aIs een triomfvan de patriotten. In dejaren na r78t politiseerde de zeeslag in toenemende

mate. De herdenking ervan groeide uit tot een patriotse pendant van de viering van de verjaar-

dagvan de stadhouder. De patriotten vonden op die manier, aldus Frans Grijzenhout,'in de

herdenking van de slag een idendficatiepunt en scherpten die identificatie voortdurend aan

door literaire v erwllzingen, gravures, feesten.'6o

Berkhey zou in zijn leven nogllnkeer op de slag bij de Doggersbank terugkomen.Zoalsbe-

kend vielen in ry95 deFransen over de bevroren rivieren het land binnen. De Bataafle Republiek

werd een feit. In r8or publiceerde Berkhey het dichtstuk DeBataaJsclvmenschlijkheidof deGevol-

gender tweedracht.Daain hekelde hij de patriotten en pleitte hij voor eerherstel van oranje. Hij
somde vele voorbeelden op van Bataaf3e menselijkheid, die zich kenmerkte door onverdraag-

zaamheid en onrecht. De tijd dat er respect was voor moedige mannen uit het verleden, was

volgens hem ver weg:

' k Zw ij g v an o rlze Zeegep r aelen

IndeZond [Sont], op Doggersbank;

Gafmen toen geen lofen dank,

Aen Kapiteins en Admiralen?

Hoe word die Heldhaftigheid

Nu erkent door Menschlykheid?u'

Toch uitte Berkhey zich somberder dan nodig was. De mythe van de overwinning bij de Dog-

gersbank zou tot ver in de negentiende eeuw blijven bestaan, ook nadat Oranje terugkeerde in

de persoon van koning Willem 1.In fi46 plaatste men een gedenksteen brjhet graf vanZost-
man. In r88r werd de zeesLaglterdacht." Zelfs Cd. Busken Huet was van mening dat er 'veel en

daaronder edel bloed gestroomd' had.u'Zo leefde de slag bij de Doggersbank nog lang voort in

het culturele geheugen van de Nederlanders.

Le,

r-
:n

e-

1t

1e

t-

I

le

le

t-

t1

i-

;-

i-

n

t7

:-



222 NOTEN

ter van binnenlandse zaken, n maart t8t3.
3e ANlFTl 3o64

Je crois en Alexandre rer
puissance Empereur de toutes ies Russies

Protecreur de I'Europe & de Guillaume sept [Sic]
qui a dtd congu de l'esprit des Nassaus

nd de la princesse d'orange qui a soufftira
fuir la canaille Frangaise, descendu en

Angleterre ressuscitd en Espagne, assis I la
droite de My Lord Welington, d'ou il
viendra pourjuger tous les frangais encore

existence? Et ies patriotes avec leurs partisans.
je crois I ia restauration de la patrie, fe
crois ) la fin de la Tyrannie Frangaise, ) la
rdsurrecrion d'Orange & I un repos dternel

Pardon ) tous ceux qui ont travailld aveuglement

I la rdunie de la Patrie.

4o De originele Nederiandse tekst is bewaard gebleven. Hieronder voeg ik ook de vertaling die de Franse poli-
tie maakte bij:

Arrivez mon digne Princel

Les temps commence ) approcher combattez pour votre parie, l'hdritage de vos ancdtres: sous peu de
jours nous portons sur la poitrine une branche d'orange, sous peu dejours nous louvons le crdatzur qui
nous accorde ce que nous pouvoir ddsirer de plus beau, la gloire d'orange.'

4t ANlF7fio64. pe origineie tekst is bewaard gebleven.

4z Sneven= sneuvelen, ten onder gaan, sterven.

43 Zienoot4r.

aa ANlFlTfio6a.Hetpamfletzitlosindedoos.ErisverdergeencommenraarofdareringdoordeFransepolitie

bijgevoegd. De originele rekst is bewaard gebleven.

45 Zrenoot44.

46 ANlF7l3o64'ophetbladstaatnogeenanderversjevermeld.BeidenzijnookvertaaidinhetFransdoorde
politie.

Noten bij hoofdsffk a Lillende lijven, krakende knoken en geknorte koppen

r Ik dank Pete r vanZonneveld voor zijn commentaar op een eerdere versie van dit arrikel.
z over de slag bij de Doggersbank is veel gepubliceerd. Informatie over deze zeeslag is in dit hoofdsruk ont-

leend aan de Nieuwe NederlankcheJaerboeken(t781en aan G.T. Haneveld,'Medische aspecen van de slag
bij Doggersbanli ,in'ltldschrtftvoor d,e1uchiedenis d.er geneeskunde,natuurwetenschappen,wikund,e enrechniek 5
i98z),7s-88.Zie ook: Els Kloek (red.),verzameld,verled.en.\teertig ged,enkwaardi1emomenten enfigurenutt deva-
derlandse guchiedenis. Hilversum z oo4, 7o4-1oj.

3 Copievanher rapportvan denSchour.byNagtJ.H. ZoutmanaanzynDoorluchtigeHoo1heid.weBens d.eBataille us-
s che het HoII. En Engek che Es quader s. S.l. [ry B l, 6,

4 Nieuwe NederlandscheJ aerboeken (t78t), ryzo.
5 Haneveld, 'Medische aspecten van de slag blj Doggersban(,Tg.
6 s.R.E. Klein, Parriots Re publikonisme.politiekecu\uur inNederl,and(ry66-t787). Amsrerdam r 995,173.
7 Triumph derBatavieren, oJpo€tischebeschrtjving, vandezee-slag,voorgevallenopDoggersbank, in d.en ogtentvanden
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