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Woord vooraf

Wie zich met Jonathan Swift bezighoudt, wordt niet alleen getroffen door zijn verbluffende vakmanschap, maar ook door het actuele en universele karakter van zijn
werk. Tekortkomingen van de mens en misstanden in de samenleving zijn immers
van alle plaatsen en van alle tijden. Het was daarom een genoegen leven en werk
van deze grote schrijver en zijn betekenis voor ons land te onderzoeken.
Bij dit onderzoek heb ik van velen hulp ontvangen. De medewerking die ik ondervond van personeel en staf van de Athenaeumbibliotheek te Deventer, de bibliotheken van de Rijksuniversiteit te Leiden en de Gemeente Universiteit van
Amsterdam, de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage en de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent heb ik zeer gewaardeerd. De Nederlandse
Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek dank ik voor de mij verleende reisbeurs voor onderzoek in de bibliotheken van Oxford en Londen.
Mijn collega's, Dr. D.J.H, van Eiden en Drs. F.R. Wijmans, dank ik hartelijk
voor hun vertaling van de samenvatting van dit proefschrift in respectievelijk
Frans en Engels. Voor de nauwgezette wijze waarop hij van deze dissertatie een
fraai boek heeft gemaakt, zeg ik mijn uitgever Arno van der Plank hartelijk dank.
Zeer erkentelijk ben ik mijn schoonzus Auck Nijboer en mijn zwagers Jan Nijboer en Metske Steensma voor hun onmisbare hulp bij het op diskette zetten van
het typoscript van mijn dissertatie. Als alfa van de oude stempel, nog gewapend
met potlood, gum en rode pen, zou ik met dit werk nog niet zo ver gekomen zijn,
als zij mij niet te hulp waren geschoten met moderne tekstverwerkingsapparatuur.
De voortdurend getoonde belangstelling van mijn ouders en schoonouders voor
de vorderingen van mijn onderzoek heb ik ten zeerste gewaardeerd.
Bovenal gaat mijn dankbaarheid echter uit naar mijn vrouw, zonder wier niet
aflatende steun en stimulerende kritiek dit proefschrift niet tot stand zou zijn gekomen.
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1. Inleiding
[...] daarbij wraakgierig, hoovaardig, eerzuchtig, ja
dorstende naar macht en aanzien - ziedaar hoe ik mij het
karakter voorstel van Jonathan Swift, van dien grooten
en, ik herhaal het woord met vertrouwen, dien slechten
man.

1. Voer voor polemici: leven en werk van Jonathan Swift
In deze inleiding wil ik een overzicht geven van Swifts leven en werk en meedelen
hoe daarop in binnen- en buitenland is gereageerd. Daar aan de ontvangst van
Swifts werk in de 18e eeuw in Nederland, het onderwerp van deze studie, tot nu toe
maar zeer weinig aandacht is besteed, draagt het gedeelte dat hieraan is gewijd,
noodzakelijkerwijs een fragmentarisch karakter. Met een beschrijving van de
stand van het onderzoek in deze eeuw en een verantwoording van de door mij gevolgde werkwijze bij het onderzoek naar Swifts onthaal in de Republiek besluit ik
deze inleiding.
Swift behoort zonder enige twijfel tot de groten der wereldliteratuur. Zijn meesterwerk Gulliver's Travels is niet alleen alom bekend, het heeft ook de woordenschat
van vele talen verrijkt. Zo heeft het koninkrijk Lilliput ook in Nederland taalkundige sporen nagelaten, waarvan sommige, zoals de afleiding lilliputter, hier al een
lange geschiedenis achter de rug hebben1 en andere van meer recente datum zijn2.
Dat de schepper van de avonturen van de onsterfelijke kapitein Lemuel Gulliver
al tijdens zijn leven een beroemdheid was en dat onmiddellijk na zijn dood de legendevorming een aanvang kon nemen, behoeft geen verbazing te wekken, als men
bedenkt dat de talrijke voor- en tegenstanders van Swifts levenswijze en werk al
vanaf het begin in scherp gescheiden kampen tegenover elkaar kwamen te staan. In
het kielzog van de aanzwellende stroom lezersreacties verschenen in de 18e eeuw in
Engeland ook de eerste Swift-studies. De belangstelling voor Swift is in de loop der
eeuwen alleen maar toegenomen en een immense Swift-bibliotheek wacht heden
ten dage de vermetele die leven en werk van de grote satiricus opnieuw in kaart zou
willen brengen.
Het heeft zin hier de belangrijkste momenten uit leven en werk van Swift te memoreren. Maar tot een beter begrip dient eerst iets over zijn tijd te worden vermeld. Jonathan Swift (1667-1745) heeft geleefd in een staatkundig turbulente tijd,
een tijd waarin politiek en godsdienst niet scherp van elkaar gescheiden waren. In
zijn jeugd regeert in Engeland het huis Stuart. De rooms-katholieke koning Jacobus II (1685-1688) krijgt op oudere leeftijd nog een zoon. Nu lijkt in het protestantse Engeland definitief een rooms-katholieke dynastie aan het bewind te komen, terwijl het op expansie beluste katholieke Frankrijk van Lodewijk XIV een
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voortdurende bedreiging vormt.
Omstreeks 1680 hadden zich in het Engelse parlement twee partijen gevormd: de
Whigs en de Tories. De Whigs kwamen op voor de belangen van de dissenters, de
protestanten die niet behoorden tot de officiële Anglicaanse Kerk, zij eisten meer
bevoegdheden voor het parlement ook ten aanzien van de erfopvolging, zij werden
veelal gesteund door de Londense kooplieden en de middenstand en waren in de
tijd van de Spaanse Successieoorlog over het algemeen pro-Hollands. De Tories
vormden de behoudende partij: zij waren High-Churchmen, aanhangers van de
ouderwetse Anglicaanse Kerk, zij stonden een onafhankelijke koninklijke macht
voor (zij wensten dus geen ingreep van het parlement, ook al was de pretendent
rooms-katholiek), zij vonden hun aanhangers onder meer onder de landadel en
stonden ten tijde van de Spaanse Successieoorlog neutraal of vijandig tegenover de
Hollanders.
Hoewel de Tories zich indertijd in tegenstelling tot de Whigs voor de troonopvolging van Jacobus II hadden uitgesproken, voelen zij zich in 1688 dermate bedreigd, dat zij zich bij hun tegenstanders aansluiten. Beide partijen wenden zich nu
met een verzoek om hulp tot de Hollandse stadhouder Willem III, die getrouwd is
met Mary, de protestantse dochter van Jacobus II. Met de landing van de stadhouder in Torbay begint de Glorious Revolution. Jacobus II vlucht naar Frankrijk en
Willem en Mary worden in 1689 tot koning en koningin van Engeland gekroond.
In 1690 verslaat Willem het leger van zijn schoonvader in Ierland in de slag bij de
Boy ne.
Willems komst en regering betekent een versterking van de positie van het parlement. De Whigs treden nu op de voorgrond en kunnen ook na 1702, als de stadhouder-koning overlijdt en wordt opgevolgd door zijn schoonzuster Anne, veel invloed uitoefenen. Tijdens de Spaanse Successieoorlog (1701-1713/14) grijpen de
Tories echter de macht. In 1710 treedt een regering aan onder leiding van Robert
Harley, de latere graaf van Oxford, en Henry St. John, de latere burggraaf Bolingbroke. Inmiddels stellen de jacobieten, de aanhangers van de katholieke Stuarts,
die zich voornamelijk in Schotland bevinden, pogingen in het werk om Jacobus
"the Old Pretender", de zoon van de verdreven Jacobus II, als koning erkend te
krijgen. De kinderloze Anne en de Tories, met name Bolingbroke, voelen daar wel
iets voor. Maar in 1714 sterft Anne en de Tories worden buitenspel gezet. George I
uit het huis Hannover bestijgt de troon en de Whigs verzekeren zich voor geruime
tijd van de macht. Onder eerste minister Robert Walpole breekt nu een lange periode van vrede aan. Het is tegen deze achtergrond dat we van Swifts leven en werk
kennis moeten nemen.
Jonathan Swift werd 30 november 1667 geboren te Dublin3. Hij was toen al
hal fwees, want zijn vader, die zich enkele jaren daarvoor in Ierland had gevestigd,
was in het voorjaar van 1667 overleden4. Zijn moeder en anderhalfjaar oudere zus
Jane ontvingen steun van Swifts ooms, die zich aan de opvoeding van hun neef
veel gelegen lieten liggen. Swifts latere klachten over zijn naaste verwanten lijken
dus ongegrond5, al schijnen moeder en zuster in zijn jeugd vaker elkaar gezelschap
te hebben gehouden dan de jonge Jonathan. Een vaderloze jeugd, de twee naaste
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vrouwelijke verwanten altijd elders, de zorg voor hem toevertrouwend aan anderen, Swifts overdreven vertrouwen later in oudere mannen en zijn merkwaardige
relaties met vrouwen: ziedaar voer voor freudianen'!
Zeker is dat Swift zich vaker beklaagd heeft over zijn lot en zijn medemensen. In
1729 schreef hij aan Bolingbroke, dat hem als kleine jongen op het laatste ogenblik
een grote vis ontsnapte en dat dit voorval typerend was voor al zijn toekomstige
teleurstellingen7. Uit zijn correspondentie rijst voor ons het beeld op van een gevoelige natuur, van iemand die zich snel negatief laat beïnvloeden door het oordeel
van anderen over hem of door de omstandigheden, van een pessimist die vaak
bang is zijn vrienden te verliezen, van iemand die af en toe geplaagd wordt door gevoelens van onzekerheid, door een zeker gebrek aan zelfvertrouwen ook9. Het in
het verleden door sommigen van Swift geschetste beeld van de demonische deugniet en vrouwenhater vindt, zoals modern onderzoek heeft aangetoond, in Swifts
leven en werk geen enkele steun9.
Door toedoen van zijn oom werd Swift naar Kilkenny School gezonden, een van
de beste onderwijsinstellingen van Ierland; daarna bezocht hij Trinity College te
Dublin. Beschaamd denkt hij later aan deze periode terug: in februari 1686 behaalde hij zijn Bachelor of Arts-grand speciali gratia. Deze waardering wierp zeker
geen smet op zijn naam, zoals hij later beweerde. Swift overdreef: hij was een tamelijk goede student, die een hekel had aan metafysica, maar uitblonk in taal- en
letterkunde10. Na de Glorious Revolution braken in Dublin ongeregeldheden uit,
die de studenten van Engelse afkomst dwongen een goed heenkomen te zoeken.
Swift ging begin 1689 naar Engeland, waar hij, na enige tijd bij zijn moeder in Leicester te hebben doorgebracht, in dienst trad van Sir William Temple.
De volgende tien jaar worden vaak aangeduid als de jaren te Moor Park. Moor
Park was het buitenverblijf van Sir William Temple, gelegen in het graafschap Surrey in Zuidoost-Engeland. Temple, die jarenlang ambassadeur van Engeland in
Den Haag was geweest, had zich reeds geruime tijd uit de actieve diplomatieke
dienst teruggetrokken, toen hij zich hier vestigde onder meer om zich in alle rust
aan het schrijven van zijn memoires en andere literaire bezigheden te kunnen wijden. Swift, die later een groot deel van Temple's oeuvre voor de druk zou bezorgen, trad daarbij op als een soort particulier secretaris van de gezant in ruste11.
De jaren 1689-1699 vormden voor Swift een periode van intellectuele en artistieke rijping. Niet alleen had hij vrijelijk toegang tot de weivoorziene bibliotheek op
Moor Park, hij onderging ook diepgaand invloed van de zeer belezen Temple, een
man van grote beschaving, voor wie Swift veel bewondering koesterde. Hier begon
Swift zijn literaire carrière met het schrijven van een aantal odes12, hier ook
schreef hij in hoofdzaak zijn meesterlijke satire Л Tale of a Tub, een werk dat pas
in 1704 anoniem gepubliceerd zou worden. Swifts Tale bestaat in feite uit drie dui
delijk onderscheiden delen: de eigenlijke Tale of a Tub, The Mechanical Operation
of the Spirit - in beide worden bepaalde ontwikkelingen in de christelijke religie be
lachelijk gemaakt - en The Battle of the Books. In deze boekenstrijd tussen "ou
den en modernen" speelt Sir William Temple een centrale rol als verdediger van de
klassieken.
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Men moet, wat Temple's invloed betreft, overigens niet te snel bepaalde conclusies trekken. Al zag Swift veel punten van overeenkomst tussen zijn eigen leven en
dat van zijn beschermheer en al was zijn verering voor de oudere man, die enkele
jaren daarvoor een zoon verloren had, misschien wat overtrokken, een soort
vader-zoonrelatie als voornaamste verklaringsgrond hiervoor is vermoedelijk wat
al te simpel. Men ziet dan over het hoofd, dat Swift de relatie met Temple later zag
als een relatie die tot wederzijds voordeel strekte. En toen Temple nog leefde, verwachtte hij waarschijnlijk ook wel enige hulp van zijn invloedrijke beschermheer
bij de opbouw van zijn carrière, al zal hij toen niet direct aan een tegenprestatie
voor zijn werkzaamheden als secretaris hebben gedacht13.
Tweemaal onderbrak Swift voor langere tijd zijn verblijf te Moor Park. Beide
keren ging hij terug naar Ierland, de tweede keer om in Dublin tot anglicaans
geestelijke te worden gewijd, een wijding waarmee zijn kerkelijke loopbaan - het
lijdt overigens geen twijfel dat hij zijn geestelijk ambt ernstig nam - een aanvang
nam. Hoewel Swifts tweede vertrek uit Moor Park in mei 1694 met wat onenigheid
gepaard ging, was Temple onmiddellijk bereid de voor Swifts wijding vereiste verklaring van goed gedrag af te geven, toen deze hem daarom vroegw.
Nog in een ander opzicht was Moor Park van belang. Onder de huisgenoten bevond zich de dochter van Temple's huishoudster, Esther Johnson. Zij was nog
maar een kind van acht, toen Swift haar voor het eerst ontmoette15. Als Stella, de
naam die Swift haar gaf, zou zij later een uiterst belangrijke rol in zijn leven spelen
en generaties literatuurhistorici die zich over Swifts reputatie bogen, werk
bezorgen16.
Zou Temple, die veel waardering had voor de Republiek der Verenigde Nederlanden - men denke aan zijn Observations upon the United Provinces - en een vertrouweling was van Willem III, ook iets van zijn politieke visie op de jonge Swift
hebben kunnen overdragen? Feit is dat Swift na Temple's plotselinge dood in januari 1699, toen een tijd van grote onzekerheid voor hem aanbrak, onverholen blijk
gaf van zijn sympathie voor de Whigs. Swift had zich, nadat hij in dienst was getreden van Lord Berkeley, die van 1689-1694 diplomatiek vertegenwoordiger van
Engeland in Den Haag was geweest17, weer in Ierland gevestigd, maar ging geregeld naar Londen, waar hij al snel een gevierd schrijver werd. Het was spoedig algemeen bekend dat hij de auteur was van de briljante satiren Tale of a Tub, een
werk dat was opgedragen aan Lord Somers, één van de leiders van de Whigs. Swift
raakte bevriend met invloedrijke Whig-schrijvers als Joseph Addison en Richard
Steele. Aan het door de laatste opgerichte tijdschrift The Tatler leverde hij enkele
belangrijke bijdragen, waaronder de roemruchte Bickerstaff Papers, waarin het
overlijden van de populaire astroloog John Partridge wordt voorspeld en tot in de
kleinste bijzonderheden beschreven19. In 1701, enkele maanden voor hij de graad
van doctor in de godgeleerdheid zou verwerven19, verdedigde Swift in A Discourse
of the Contests and Dissensions between the Nobles and the Commons in Athens
and Rome een viertal vooraanstaande Whig-leiders, onder wie Somers, tegen de
Tory-meerderheid in het Lagerhuis20. Maar voelde Swift zich werkelijk tot de
Whigs aangetrokken? Vergeten mag niet worden dat hij in zijn scepsis ten aanzien
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van tal van menselijke gedragingen in de samenleving al vroeg van een ver boven
de politieke beginselen uitstijgend levensgevoel blijk gaf, dat men als typisch "Tory" zou kunnen kenschetsen en dat hem later zou verbinden met andere pessimistische satirici als Gay, Arbuthnot en Pope21. Zeker, Swift wenste dat het parlement
enige invloed zou uitoefenen en hij was beslist geen voorstander van een machtig
en onafhankelijk koningschap zoals dat door vele Tories gepropageerd werd - de
omwenteling van 1688 had hij met instemming begroet -, maar als trouw aanhanger van de staatskerk begon hij zich steeds meer te ergeren aan de vriendelijke houding van de Whigs tegenover de dissenters22. Toen in 1710 een nieuwe regering was
gevormd, kostte het de geslepen regeringsleider Harley (de latere Oxford) dan ook
niet al te veel moeite Swift met de belofte de Anglicaanse Kerk in Ierland te zullen
steunen, voor de zaak van de Tories te winnen23.
De Tories wensten zo spoedig mogelijk vrede te sluiten met Frankrijk. Swift, die
op aandringen van Harley in de herfst van 1710 het redacteurschap van het Toryweekblad The Examiner op zich genomen had, werd nu hun belangrijkste
woordvoerder24. Om de tegenstanders van de vredespolitiek ervan te overtuigen
dat het een landsbelang was zo snel mogelijk een eind te maken aan Engelands
deelneming aan de Spaanse Successieoorlog, schreef hij The Conduct of the Allies,
een meesterlijk staaltje van politieke journalistiek. In het pamflet, dat 27 november 1711 verscheen en onmiddellijk veel opgang maakte, worden met name de Hollanders en Oostenrijkers afgeschilderd als hoogst onbetrouwbare bondgenoten die
voortdurend hun beloften breken en alleen maar uit zijn op eigenbelang. In Engeland zelf zijn het slechts bepaalde personen die belang hebben bij voortzetting van
de oorlog, omdat zij er flink van profiteren, zoals Marlborough, de Britse
veldheer25, en de geldhandelaars. Enkele weken later werd de hertog van Marlborough van al zijn functies ontheven en het vredesplan van de regering door het parlement aanvaard26. In februari 1712 publiceerde Swift nog een soort aanvulling op
zijn populaire verhandeling: Some Remarks on the Barrier Treaty, waarin Holland
opnieuw als de telkens overvragende partij in een kwaad daglicht wordt gesteld27.
In Swifts ogen vormden dejaren 1710-1714 een hoogtepunt in zijn leven. Nooit
bevond hij zich als politiek pamflettist dichter bij het centrum van de macht. Onder zijn vrienden telde hij Engelands meest vooraanstaande schrijvers en politici.
Hij was kind aan huis bij de ministers Oxford en Bolingbroke en had ontmoetingen met allerlei binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders zoals de Hollandse gezant Willem Buys.
De beloning voor Swifts diensten kwam in 1713, toen hij tot deken van St. Patrick's Cathedral in Dublin werd benoemd. Veel liever had Swift zijn kerkelijke
loopbaan in Engeland voortgezet, maar het schijnt dat koningin Anne zelf die weg
heeft geblokkeerd, waarschijnlijk niet of niet alleen omdat zij geschokt was door
de profane taal in A Tale afa Tub, maar omdat zij verbolgen was over de belediging die haar gunstelinge, de hertogin van Somerset, door Swift in zijn gedicht The
Windsor Prophesy was aangedaan28. Hoe dit ook zij, aan Swifts glorietijd kwam
spoedig een eind. Een diepgaand verschil van mening tussen Oxford en Bolingbroke was uitgegroeid tot een conflict dat de grondslagen van het Tory-kabinet aan-
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tastte. Vergeefs probeerde Swift tussen zijn beide vrienden te bemiddelen29. Toen
nu ook de koningin in augustus 1714 overleed, was het gedaan met de macht van
de Tories en kwam aan Swifts carrière in Engeland een eind. Gedesillusioneerd
keerde hij naar Ierland terug30.
Over deze periode in Swifts leven zijn we uitstekend ingelicht door zijn Journal
to Stella, een reeks brieven die Swift tussen 1710 en 1713 schreef aan Esther Johnson en haar vriendin Rebecca Dingley31. Esther was niet de eerste vrouw die een rol
speelde in Swifts leven. Dat was Jane Waring of Varina, zoals Swift haar noemde,
een jonge vrouw, die met haar moeder in Belfast woonde. Swift smeekte haar met
hem te trouwen, maar zij weigerde en toen zij later meer belangstelling toonde,
wees Swift haar af32. De relatie met Stella, zoals hij Esther later noemde33, was
heel anders. Toen ze nog een kind was, had hij geholpen bij haar opvoeding en
haar ten huize van Temple onderricht gegeven. Ze groeide op tot een zelfstandige
jonge vrouw, die veel las en graag converseerde over geschiedenis en literatuur,
daarbij duidelijk de invloed van haar leermeester verradend. In 1701 verhuisde ze
op uitnodiging van Swift samen met Rebecca Dingley naar Dublin, waar ze het
grootste deel van haar verdere leven zou doorbrengen34. Met niemand heeft Swift
in zijn leven zo'n innige band gehad als met Stella35. In zijn brieven aan haar, die
de vorm aannamen van een dagboek, liet Swift geregeld zijn gevoelens de vrije
loop36. Zij was hem voortdurend tot steun: zij verpleegde hem als hij ziek was en
hoorde zijn klachten aan37. Heeft zij vermoed dat Swift betrekkingen onderhield
met een andere vrouw38?
Tijdens zijn verblijf te Londen van 1707-1709 was Swift in contact gekomen met
de weduwe Vanhomrigh en weldra in haar huis een graag geziene gast geworden.
Hij sloot vriendschap met de oudste dochter Esther, door hem Hessy genoemd, en
trad spoedig op als haar leidsman en raadgever. Vanessa, zoals hij haar later
noemde, genoot kennelijk van Swifts vaderlijke aandacht en stelde veel prijs op
een geregelde briefwisseling met hem. Uit de tussen hen gevoerde correspondentie
blijkt echter dat Vanessa's vriendschappelijke gevoelens geleidelijk plaats maakten
voor verlangens van andere aard, verlangens die Swift eerst niet wilde of kon
bestrijden, maar waaraan hij toch niet tegemoet wou komen39. Hoe dit ook zij,
toen hij in 1714 Engeland had moeten verlaten, waarschuwde hij haar niet naar
Dublin te komen. Maar zij sloeg zijn raad in de wind en volgde hem naar Ierland.
Daar zou hun liaison een tragisch einde nemen. Bevreesd voor een schandaal probeerde Swift haar op een afstand te houden, maar zij bleef aandringen. Aan de hopeloze verhouding kwam definitief een eind door Vanessa's vroegtijdige dood in
1723*°. Stella zou haar slechts vijfjaar overleven.
Heeft het voorval met Vanessa invloed gehad op Stella's relatie met Swift41? Is
Vanessa misschien toch Swifts maîtresse geweest en was Stella zijn vrouw42? Hier
betreedt men onherroepelijk het terrein van de speculaties, want vrijwel alle brieven die tussen Stella en Swift buiten het Journal om zijn gewisseld - en dat moeten
er zeer vele geweest zijn -, zijn vernietigd43. De voor de hand liggende vraag
waarom Swift niet met Stella is getrouwd, heeft men dan ook op alle mogelijke
manieren trachten te beantwoorden. Stella en Swift zouden verwanten van elkaar
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geweest zijn; er zou een geheim huwelijk tussen hen zijn gesloten, omdat Stella het
onwettig kind van Sir William Temple was; Stella zou hebben aangedrongen op
een huwelijk, al was dat er slechts een in naam, omdat zij aanstoot nam aan Vanes
sa's relatie met Swift, enz.*4. Tot ronduit wilde veronderstellingen kwamen som
45
migen die Swifts geslachtsleven tot uitgangspunt van hun onderzoek namen .
Juist Swifts relaties met vrouwen als Vanessa en Stella hebben in de loop der tijd
mede aanleiding gegeven tot hevige kritiek op zijn persoon. Maar zijn ambivalente
houding tegenover vrouwen hoeft helemaal niet zo negatief uitgelegd te worden.
Swift stelde een hartelijke verstandhouding en warme vriendschap met leden van
de andere sekse die veel jonger waren dan hijzelf, zeer op prijs. Daarbij trad hij
graag op als hun vaderlijke raadgever en leermeester46. En in deze opvatting van de
omgang met vrouwen was, zoals Ehrenpreis terecht heeft opgemerkt, voor huwe
lijk en seksualiteit geen plaats47. Misschien kan veel van Swifts merkwaardig ge
drag verklaard worden uit het feit, dat hij net zo bang was te moeten trouwen met
de vrouw op wie hij gesteld was, als door haar te worden verlaten48.
Het jaar 1714 vormde een keerpunt in Swifts leven. Het avontuur met Vanessa
was een pijnlijke affaire geworden. Swift verkeerde niet langer in de hoogste poli
tieke regionen nu hij als propagandist van de ten val gekomen Тогу-regering bui
tenspel was gezet. In Londen had hij ook nieuwe vrienden gevonden in letterkundi
ge kringen. Hij was lid geworden van de zogenaamde Scriblerus Club, een besloten
literair gezelschap, genoemd naar Martinus Scriblerus, een gefingeerd persoon.
Andere leden waren o.a. de beroemde dichter Alexander Pope, John Gay en John
Arbuthnot49. Maar van levendige gesprekken met hen zou niet langer sprake meer
zijn: in Dublin zou hij slechts door correspondentie de vriendschap met hen kun
nen onderhouden.
Geen wonder dat Swift zijn vertrek naar Ierland als een verbanning zag50. AI va
ker had hij het gevoel gehad afgesneden te zijn van het centrum van politieke
macht en cultuur als hij terugkeerde naar Dublin. En nimmer heeft hij er een ge
heim van gemaakt welk land zijn voorkeur genoot51. Swift haatte Ierland, maar hij
was er met heel zijn wezen mee verbonden. Hij was er geboren en getogen en zou er
52
het grootste deel van zijn leven doorbrengen . Van 1714 tot zijn dood in 1745
heeft hij, op twee korte bezoeken aan Engeland in 1726 en 1727 na, het land zelfs
helemaal niet meer verlaten. Maar het bloed kroop kennelijk ook bij Swift waar
het niet gaan kon: de talrijke scheldkanonnades op de stomme Ieren kunnen niet
verhelen dat Swift begaan was met hun ellendig lot.
Hoewel er een afzonderlijk Iers parlement bijeenkwam in Dublin en het land een
anglicaanse kerk met een eigen organisatie kende53, was Ierland in de praktijk niet
veel meer dan een wingewest voor Engeland, waarbij de in hoofdzaak katholieke
Ierse bevolking permanent werd onderdrukt en uitgebuit door de Engelsen zelf en
door de kleine met Engeland verbonden, voor een deel in Dublin gevestigde
prostestantse bovenlaag. (Al moet hierbij onmiddellijk een verschil worden ge
maakt tussen de al lang in Ierland gevestigde Engelse families en de nieuwe uit En
geland overgekomen bestuurders: de eersten voelden zich duidelijk meer betrok
ken bij de problemen van het Ierse volk dan de laatsten54.) De talrijke onrechtvaar-
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digheden die dit stelsel met zich meebracht, wekten evenzeer Swifts woede als de
gelatenheid waarmee de Ieren hun lot ondergingen.
Aan zijn gramschap hebben wij een aantal onsterfelijke verhandelingen te danken. In A Modest Proposal uit 172955, geschreven in een superieure ironische
stijl56, doet Swift ons een radicale oplossing aan de hand voor lerlands knellende
problemen van honger en overbevolking. Waarom, zo luidt zijn lugubere advies,
zou men niet twee vliegen in één klap slaan en de overtollige baby's vetmesten om
ze op eenjarige leeftijd te verkopen aan de rijken, die ze als bijzondere lekkernij op
tafel kunnen zetten? Nog duidelijker uit hij zijn verontwaardiging over lerlands
politieke en economische onderdrukking door Engeland in The Drapier's Letters,
verschenen in de jaren 1724 en 1725. Aanleiding voor de brieven, door Swift ondertekend met M.B. Drapier, Iers manufacturier, vormde het aan de Engelse ijzerhandelaar William Wood in 1722 verleende patent koperen munten voor Ierland te
slaan zonder dat dit was goedgekeurd door het Ierse parlement en zonder dat ook
maar in de verste verte rekening gehouden werd met de Ierse belangen. Swifts protesten hiertegen hadden succes, want de aan Wood verleende concessie werd ingetrokken en door het dankbare Ierse volk werd hij als een nationale held begroet.
Zijn titel "Irish Patriot" stamt uit deze tijd".
Nog in een ander opzicht vormden de jaren in Ierland een belangrijke periode in
Swifts leven. Het was ook de tijd dat hij - in ieder geval vanaf het jaar 1721 - werkte aan zijn grootste satire. Gulliver's Travels, ongetwijfeld veel meer dan alleen een
politieke allegorie, werd 28 oktober 1726 gepubliceerd en had onmiddellijk succes.
Het zou de wereld vermaken en schokken. Dat laatste geldt zeker voor Gullivers
vierde reis, de reis naar het land van de Houyhnhnms, de intelligente paarden. Zijn
de Houyhnhnms de redelijkheid zelf, de Yahoos, de aan de paarden ondergeschikte wezens, vertegenwoordigen het dierlijke in de mens. Ze verspreiden een walgelijke stank, geven zich over aan de laagste vormen van genot en gebruiken hun eigen
uitwerpselen als middel om zich op hun vijanden te wreken. Als Gulliver in Engeland is teruggekeerd, staat hem de lucht van mensen dermate tegen, dat hij zijn
vrouw en kinderen een jaar lang niet in zijn nabijheid kan verdragen.
Weliswaar zijn er meer teksten met scatologische voorstellingen van Swift bekend, maar geen heeft de woede van zijn lezers zo gewekt als Gullivers vierde reis,
waarin de mens voorgoed verlaagd werd tot beest en die dan ook generaties lang
het onomstotelijk bewijs heeft geleverd van Swifts vileine misantropie.
Maar zo gemakkelijk laat zich Swifts werk niet duiden. Zijn satires worden gekenmerkt door tal van dubbele bodems. Zo kan Gulliver optreden als spreekbuis
van zijn schepper, maar is hij ook geregeld object van diens spot. In de vierde reis
schort er iets aan Gullivers waarnemingsvermogen. Hij herkent de Yahoos niet
direct als verwante wezens en voelt zich ver boven hen verheven. Voor de
Houyhnhnms koestert hij alleen maar bewondering en tot in het absurde probeert
hij de in perfecte harmonie met zichzelf en de wereld levende paarden te imiteren.
Maar de Yahoos beschouwen hem als één van hen - een voor Gulliver ontluisterende ervaring - en de Houyhnhnms kunnen hem onmogelijk als een echt rationeel wezen zien; het is in hun ogen dan ook slechts een Yahoo die zij tenslotte het land uit-
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wijzen. De Yahoos tonen de mens in zijn fysieke beperktheid. Zij lijken inderdaad
op menselijke wezens voor zover het niet om de rede, maar om het puur lichamelijke, om de primaire driften gaat. Die erkenning valt Gulliver (en tal van mensen)
zwaar58.
Maar Gulliver is Swift niet. Zijn verachting voor de Yahoos en verering van de
Houyhnhnms symboliseren geenszins Swifts haat tegen het menselijk geslacht, dat
niet in staat is te leven volgens de zuivere wetten van de rede. Zulke ideale wezens
zijn de Houyhnhnms immers niet. Aan hun zuiver rationeel handelen ontbreekt de
nodige liefde en warmte. Het zijn on-menselijke schepsels, die niet anders kunnen
dan redelijk handelen, omdat dat nu eenmaal hun aard is. Natuurlijk hebben de
Houyhnhnms veel voor op de mensheid: ze leven harmonisch en stralen een rust
uit, gebaseerd op een voor Swift ongetwijfeld benijdenswaardige zekerheid: te weten dat men wordt geleid door de rede zonder dat men door de hartstochten in verwarring wordt gebracht59. Maar kil en hardvochtig zijn ze, als ze in hun vergadering met elkaar van gedachten wisselen over het toekomstig lot van Gulliver en de
Yahoos. Gulliver vergist zich dan ook als hij de Houyhnhnms alleen maar als ideale wezens ziet60.
Swifts ware bedoeling kan blijken uit de brief die hij 29 september 1725 aan
Alexander Pope schreef: "[•··] I hate and detest that animal called man, although I
hartily love John, Peter, Thomas and so forth [...]" en wat de definitie van mens
betreft: "[...] proving the falsity of that Definition animal rationale; and to show
it should be only rationis capax [...]"61 Gulliver is niet in staat onderscheid te maken tussen soort en individu. Niet alle Houyhnhnms zijn bewonderenswaardig en
niet alle mensen zijn verachtelijk: de humane Portugese kapitein Don Pedro, die
Gulliver later helpt, is een toonbeeld van redelijkheid. Dat is al een belangrijke
constatering. Maar vooral moet men zich ervan bewust zijn dat de mens een uniek
schepsel is. De Yahoos wijzen op het dierlijke in de mens, op de kracht van de passies die een voortdurende bedreiging vormen voor de rede, het vermogen dat hem
juist verheft boven de Yahoo. De mens weet echter ook wat liefde, medelijden en
vriendelijkheid kunnen betekenen en dat onderscheidt hem weer van de alleen
maar rationele Houyhnhnm. Swifts boodschap is duidelijk: de mens is geen rationeel wezen -daarvoor is hij te zeer slaaf van zijn hartstochten -, maar hij is wel degelijk tot redelijk handelen in staat62.
Ook Swifts scatologische gedichten hebben een duidelijke functie. Ze zijn antiromantisch in zoverre ze een geïdealiseerd vrouwbeeld bestrijden. Niettegenstaande hun idyllische namen maken Corinna in A Beautiful Young Nymph Going to
Bed" en Celia in Cassinus and Peter deel uit van de banale aardse werkelijkheid.
De prostituée Corinna, "de trots van Drury Lane", legt voor het slapen gaan haar
vermomming af, d.w.z. ze ontdoet zich van haar kunstledematen en verwijdert al
de verhullende make-up van haar door geslachtsziekte aangetaste gelaat. Celia
wordt door haar minnaar Cassinus als een godin verheerlijkt, totdat hij haar betrapt bij de stoelgang; zijn liefde slaat dan om in walging en haat64. Hetzelfde motief treffen we ook aan in The Lady's Dressing Room en Strephon and Chloe. Deze
gedichten bevatten een pleidooi tot matiging van onze hartstochten en aanvaarding
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van de werkelijkheid. We moeten ons gezond verstand gebruiken. De schoonheid
is nu eenmaal gevat in een aards lichaam. Ongeremde hartstochten maken de mens
blind voor de realiteit en leiden tot verdwazing. Swift wijst ons op de zwakheid van
onze rede en de kracht van onze passies. Zijn excremental vision is ontluisterend,
maar verhelderend. Het scatologische beeld wordt bij hem een vlijmscherp wapen
in zijn strijd tegen de wijze waarop de mens zichzelf telkens weer bedriegt, tegen
zijn opgeblazenheid en arrogantie, maar vooral tegen de hoogmoedige veronderstelling dat hij uiteindelijk een redelijk wezen is65.
Swifts voorkeur voor scatologische beelden heeft men in het verleden nogal eens
in verband gebracht met zijn vermeende krankzinnigheid66. Inderdaad achtte men
hem op 74-jarige leeftijd niet meer in staat voor zichzelf te zorgen en in de zomer
van 1742 werd hij onder curatele gesteld. Voor de rest van zijn leven - hij stierf 19
oktober 1745 - zou hij voor de regeling van zijn zaken afhankelijk zijn van anderen. Is daarmee aangetoond dat Swift gek geworden was?
Swift is altijd slordig geweest in de vermelding van feiten en jaartallen en met het
klimmen der jaren werd zijn slechte geheugen er niet beter op. Bovendien werd hij
zijn hele leven geplaagd door aanvallen van doofheid en duizelingen. Naar nu bekend is, heeft hij geleden aan het syndroom van Meniere, een storing in het labyrint van het inwendige oor, die voor een groot deel van zijn klachten verantwoordelijk was. In zijn laatste levensjaren verergerden zijn klachten; zijn geestelijke
vermogens namen af door ouderdom, terwijl de normale communicatie met zijn
omgeving verhinderd werd door afasie. Om hulp van curators voor de oude schrijver te verkrijgen, was wettelijk een verklaring van krankzinnigheid vereist. Dat dit
zeker niet de diagnose was, maakt een overzicht van zijn laatste levensjaren
duidelijk67. Hoewel hij zich nauwelijks meer kon uiten, sprak hij geen wartaal. In
moderne medische zin is Swift nimmer, ook niet in zijn laatste levensfase, krankzinnig geweest.
Overziet men Swifts leven, dan kan men moeilijk aan de conclusie ontkomen,
dat er waarschijnlijk nauwelijks een schrijversleven of oeuvre te vinden is dat zo
controversieel is als het zijne. Dat al in Swifts eigen tijd op zijn leven en werk is gereageerd, behoeft dan ook geen verbazing te wekken. Niemand minder dan Voltaire, Swifts grote "continentale" tijdgenoot en in zekere zin met hem verwant, herkende in de deken uit Dublin al snel de geniale satiricus. In zijn "Amsterdamse"
Lettres sur les Anglais uit 17356e acht hij hem in verschillende opzichten hoger dan
Rabelais, de grote 16e-eeuwse Franse satiricus, met wie hij Swift graag vergeleek69.
Voltaire was niet de enige auteur uit de tijd der Verlichting die op Swift en diens
werk commentaar heeft geleverd.
2. Swifts onthaal in Europa
In het buitenland heeft men in verschillende studies het onthaal van Swift in de 18e
eeuw aan de orde gesteld. Voor Engeland beschikken we o.a. over het werk van
Kathleen Williams, dat in 1970 verscheen70. Van de kwaliteit van de reacties op
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Swifts werk in zijn eigen taalgebied - waar men om zo te zeggen het dichtst bij het
vuur zat - moeten wij ons geen overdreven voorstelling maken. In de eerste plaats
zijn ook de 18e-eeuwse Engelse kritieken - er bestonden nog maar weinig tijdschrif
ten in Swifts tijd - nauwelijks recensies te noemen in de moderne zin van het
woord. In de tweede plaats heeft die Engelse kritiek zich in hoofdzaak beziggehou
den met Gulliver's Travels en A Tale of a Tub en werd dus aan een groot deel van
Swifts oeuvre maar weinig aandacht besteed. En tenslotte is veel eigentijds com
mentaar in Engeland al in een vroeg stadium verzand in direct tegen Swift gerichte
persoonlijke aanvallen.
Dit laatste punt behoeft enige toelichting. Zoals hierboven al is uiteengezet, was
de godsdienst in het begin van de achttiende eeuw nauwelijks te scheiden van de
politiek. Het feit dat beide in deze samenhang, zoals in de tegenstelling tussen
Whigs en Tories naar voren komt, de toenmalige samenleving volkomen be
heersten, weerspiegelt zich duidelijk in de houding van het lezerspubliek. ZoweM
Tale of a Tub als Gulliver's Travels worden primair als politieke werken gezien. En
Swifts werk in het algemeen wordt niet beschouwd als kunst die ver boven de par
tijen staat, maar als materiaal dat het bewijs moet leveren van zijn politieke en reli
gieuze onbetrouwbaarheid, ІПУІ Tale of a Tub bijvoorbeeld bespeurt men slechts
de profanerende bedoelingen van de schrijver, waarbij men zich vrijwel geheel
concentreert op het verhaal van de drie broers, een godsdienstige allegorie, terwijl
men de ingewikkelde digressies, een belangrijk bestanddeel van het werk, gewoon
lijk buiten beschouwing laat 71 .
Hoewel Swift een uitstekende naam had als pleitbezorger voor lerlands belan
gen, heeft de legende van de wrede en kwaadaardige misantroop zich al snel van
zijn persoon meester gemaakt. Van doorslaggevende betekenis voor het ontstaan
van dit negatieve beeld was Remarks on the Life and Writings of Dr. Jonathan
Swift, een werk dat zeven jaar na Swifts dood, in 1752 verscheen. Onder het mom
van een edelmoedige beoordeling en wijzend op zijn vriendschap met de deken,
72
schildert de auteur, Lord Orrery, een wel zeer zwart portret van Swift . Ondanks
pogingen van latere biografen als Patrick Delany, Deane (niet te verwarren met
Dean = deken, waarmee Swift zelf vaak wordt aangeduid!) Swift, Swifts neef en
Thomas Sheridan Orrery's visie te weerleggen, heeft het ongunstige beeld van
Swift zich met een opmerkelijke hardnekkigheid gedurende de achttiende eeuw in
Engeland kunnen handhaven73. Voor zijn negatieve kritiek had Orrery zich mede
gebaseerd op Gullivers vierde reis. Het afschuwelijke mensbeeld dat zijns inziens
uit dit verhaal oprijst, heeft ook andere schrijvers geschokt, zoals Samuel Richard
son, die tot in zijn romans (b.v. in Clarissa) zijn afschuw voor Swift onder woor
den brengt. Vooral in het laatste kwart van de 18e eeuw wordt ook andersoortige
kritiek gegeven. James Beattie en Samuel Johnson b.v. besteden uitvoerig aan
dacht aan Swifts stijl, maar ook zij oordelen afwijzend over de vierde reis, het ver
haal dat voor voor- en tegenstanders van de Swift-legende tenslotte als lak
moesproef gaat fungeren74. Pas in het begin van de 19e eeuw zal de Engelse kri
tiek, te beginnen met Sir Walter Scott, zich enigszins los weten te maken van een
oordeel dat voornamelijk is gebaseerd op de politiek of de persoon van de schrijver
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en zal men zich meer tot de werken zelf gaan wenden, al zal later in die eeuw de afkeer van de "vuiligheid" in Swifts werk bij Victoriaanse schrijvers als Thackeray
en Macaulay nog een belangrijke rol spelen75.
Aan de overzijde van het Kanaal was Swift voor 1720 als schrijver praktisch onbekend. Zijn faam in Frankrijk wordt, zoals Sybil Goulding76 heeft aangetoond,
elders voorbereid. Zeker in het begin van de 18e eeuw vormt Holland voor Frankrijk een vitale culturele verbinding met Engeland. De réfugiés uit het Frankrijk van
Lodewijk XIV hadden zich niet alleen in Holland gevestigd, maar ook in Londen.
En de laatsten stelden hun vrienden in de Republiek geregeld op de hoogte van het
belangrijkste politieke en literaire nieuws uit Engeland. Zij waren verantwoordelijk voor de talrijkeТ омvelles d'Angleterre-rubnekcn, die verschenen in de diverse
Franstalige tijdschriften die door samenwerkende Hollanders en réfugiés op het
eind van de 17e en in het begin van de 18e eeuw waren opgericht77.
Niet alleen vóór 1720 was Holland een uiterst belangrijk centrum voor de verbreiding van Swifts werk (waaronder politieke verhandelingen) in Franse vertaling,
ook daarna speelde ons land nog een voorname rol in de bekendmaking van zijn
werk bij het Franse publiek. Dit geldt b.v. heel duidelijk voor A Tale of a Tub, dat
al in 1704 in Engeland was verschenen. Pas door de Franse vertaling van Justus
van Effen uit 1721 en de verschillende herdrukken die deze vertaling beleefde,
raakte Swifts meesterlijke satire ook op grote schaal in Frankrijk bekend. Naast
waardering, b.v. van Voltaire, had men ook de nodige kritiek. Men vond dat het
werk in eerbied voor de godsdienst te kort schoot en dat het, onbeschaafd als het
was, niet beantwoordde aan de Franse smaak. Voltaire, die Engels kende, achtten
Tale afa Tub in feite onvertaalbaar. Hoe dit ook zij, vast staat dat het werk in vertaling geen diepe sporen in de Franse literatuur heeft nagelaten en dat het al in de
tweede helft van de 18e eeuw, de tijd van de opkomende sentimentaliteit, in vergetelheid is geraakt78.
Ook de eerste vertaling in het Frans vanGulliver's Travels verscheen in Holland,
maar deze werd al spoedig in de schaduw gesteld door de, eveneens in 1727, in Parijs verschenen vertaling van l'abbé Desfontaines. Deze laatste week aanzienlijk af
van Swifts oorspronkelijke werk. Desfontaines liet niet alleen talrijke passages
weg, b.v. omdat ze naar zijn mening indecent waren, maar hij voegde ook eigenmachtig het een en ander aan het werk toe, b.v. als het erom ging de eer van Frankrijk en zijn koningshuis hoog te houden79! (Onder een nog veelrigoureuzerFranse
bewerking, maar dan vooral met betrekking tot de godsdienst, heeft ook A Tale of
a Tub geleden80.) Ondanks de vele verminkingen van het origineel - de Haagse
Franse vertaling onderscheidt zich in dezen gunstig van de Parijse - beleefde Desfontaines' vertaling herdruk na herdruk. De verklaring die voor dit opmerkelijke
succes gegeven kan worden, is dat zijn adaptatie ongetwijfeld in de smaak viel bij
het Franse publiek81. Wat men Swift ondanks zijn genialiteit in Frankrijk verweet,
was dat hij zich niet hield aan de classicistische regels. Swifts stijl en onderwerpen
waren veelal laag-bij-de-gronds en onbeschaafd, een bezwaar dat de Franse kritiek
overigens in het algemeen tegen veel Engelse literatuur had82. Desfontaines - men
leze Swifts ironische in het Frans geschreven brief aan hem met commentaar op
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zijn "smaakvolle" vertaling83 - maakte van Gulliver's Travels een moralistisch
werk, dat de gehele achttiende eeuw populair is gebleven. Bewondering voor buitenlands letterkundig werk kon men in deze tijd in Frankrijk alleen maar koesteren
als het herkenbaar was, d.w.z. als het leek op de eigen vertrouwde literatuur.
Ook voor Swifts poëzie gold, dat de goede smaak steeds weer de doorslag gaf:
vond men zijn gedichten te grof, dan bleven ze onvertaald". Dit is dan ook één
van de redenen dat Swift over het algemeen slecht begrepen is en maar weinig invloed in Frankrijk heeft uitgeoefend. En dit ondanks zijn bekendheid85!
Vanaf 1727 is er namelijk sprake van een toenemende belangstelling voor Swift.
Niet alleen wenst men nu ook het andere werk van Gullivers schepper te kennen, de
aan verering grenzende sympathie van Voltaire voor de deken uit Dublin en de ontluikende anglomanie in Frankrijk dragen er ook toe bij dat Swifts werk steeds vaker de aandacht trekt86. In de tweede helft van de 18e eeuw komt daarnaast de
mens Swift steeds meer in de belangstelling te staan. Die aandacht voor de persoon
van de schrijver is niet zo verwonderlijk in een periode waarin de sentimentaliteit
een steeds belangrijker rol gaat spelen. Maar het oordeel over Swift is niet onverdeeld gunstig. Men ziet in hem in de eerste plaats de wrede minnaar van Stella en
Vanessa, een soort homme fatal, en niet de belangeloze strijder voor de Ierse zaak.
Lord Orrery's beruchte biografie is dan ook niet lang onbekend gebleven.
Al vanaf 1753 circuleerde in Frankrijk een vertaling van François de Lacombe,
die de negatieve beschouwing van de Engelse graaf hier en daar nog wat aandikte.
Andere in Engeland verschenen meer positieve beschrijvingen van leven en werk
van Swift bleven onvertaald. Hoewel verschillende critici het werk van Orrery's
bestrijders als Delany en Deane Swift kenden, bleven ze hardnekkig Orrery's mening verkondigen. Het werk van de laatste bleef in Frankrijk dan ook de belangrijkste bron waar men zijn inlichtingen over leven en werk van Swift uit putte87.
Pas in het begin van de 19e eeuw zal die negatieve toon in de kritiek veranderen, zij
het dat latere onderzoekers als de romanticus Philarète Chasles en Taine hun afkeer van Swift maar moeilijk kunnen verbergen88. Dan is het ook duidelijk, dat
Gulliver inmiddels een ander lezerspubliek heeft gekregen, een publiek dat hem
blijvende roem zal bezorgen: met Gulliver als kinderboek heeft Swift zich in
Frankrijk en de wereld onsterfelijk gemaakt.
Het onthaal van Swift in Duitsland is al in 1903 in een studie van V. Philippovic
aan de orde gesteld89. Ook L.M. Price besteedde in zijn oorspronkelijk in het Engels verschenen werk Die Aufnahme englischer Literatur in Deutschland aandacht
aan dit onderwerp90. Voor het Duitse taalgebied was Holland een belangrijk centrum voor de verbreiding van de Engelse literatuur. Het zijn met name vertalingen
uit Holland geweest die Swift in het begin van de 18e eeuw in Duitsland bekend
hebben gemaakt. In de Duitse tijdschriften, zoals de Neue Zeitungen von gelehrten
Sachen, werden Franse en ook wel Hollandse vertalingen aangekondigd en naar
aanleiding daarvan werd Swifts werk dan besproken. Dit was b.v. het geval met
Van Effens vertaling van/l Tale of a Tub, een werk waarin men - maar dat hoeft
ons intussen niet meer te verbazen - een ongodsdienstige toon meende te
bespeuren91.
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Pas in het tweede kwart van de achttiende eeuw vindt Swifts werk echt weerklank in de Duitse literatuur. Vooral Herder koesterde grote bewondering voor
hem. Het is niet onmogelijk dat Goethe zich voor zijn toneelstuk Stella uit 1775
mede heeft laten inspireren door de lotgevallen van de twee vrouwen die Swifts levenspad kruisten, want Orrery's biografie, die ook in het Duits was vertaald, was
toen al geruime tijd bekend92. Hoewel Gulliver ook hier na ongeveer honderd jaar
zijn zegetocht door de kinderkamers zou beginnen, waardoor zijn schepper wereldvermaard zou worden, is Swifts invloed in Duitsland volgens Philippovic nimmer diep of van grote betekenis geweest93.
Men wordt langzamerhand nieuwsgierig naar de ontvangst van Swift in de Republiek zelf, het land dat immers zowel voor het Franse als het Duitse taalgebied in
de Swift-receptie zo'n belangrijke rol heeft gespeeld.
3. Swifts onthaal in Nederland
Over het onthaal van Swift in Holland in de 18e eeuw is niet alleen weinig bekend,
de schaarse informatie die we hebben, is ook nog eenzijdig en bevat soms hele of
halve onwaarheden. Dat wordt onmiddellijk duidelijk als men een blik slaat in de
grote 20e-eeuwse handboeken die de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde
tot onderwerp hebben. Kalff b.v. vermeldt Swift slechts terloops in zijn bespreking
van leven en werk van Van Effen94. Hij noemt, evenals Jan ten Brink dertien jaar
eerder95, Van Effens bekende vertaling van Swifts Tale of a Tub uit 1721 en vermeldt elders alleen een gedeeltelijke Nederlandse vertaling van Gulliver's Travels
uit 172796. Gulliver's Travels is echter niet alleen volledig, maar ook meer dan eens
in het Nederlands vertaald in de 18e eeuw. Ook J. te Winkel behandelt Swift bij
wijze van spreken slechts als voetnoot bij Van Effen. Anders dan Kalff spreekt hij
echter wel een oordeel uit over de kwaliteit van Van Effens vertaling van de Tale.
Zijn oordeel - hij vindt de Franse vertaling "vrij goed" - wordt echter door geen
argument geschraagd97. Bij J.L. Walch treffen we naast de bekende gegevens ook
een echte lezersreactie aan. Sprekend over Betje Wolffs belangstelling voor de Engelse letterkunde, gewaagt hij van haar bewondering voor Swift, "maar hij is haar
te bitter"98. Prinsen spreekt wat uitvoeriger over de beide meesterwerken van
Swift. Naast Van Effen noemt hij Pieter Ie Clercq, die in 1735 zijn Hollandse vertaling van A Tale of a Tub het licht deed zien99. De meer recente handboeken,
Baur, deel 6 (het gedeelte over Nederland door H.J. Vieu-Kuik)100 en
Knuvelder101, besteden in het voetspoor van Buijnsters102 weliswaar aandacht aan
het genre van het imaginaire reisverhaal, een genre waartoe Gulliver's Travels ongetwijfeld ook behoort, maar voegen voor het overige weinig nieuws aan de al bekende handboekinformatie toe. Van Effens werk vormt vaak de aanleiding iets
over Swift te vermelden zonder dat er nu veel verklaard wordt. Alleen R.P. Meijer
gaat wat nader in op de relatie Swift-Van Effen: beiden zijn moralisten, maar Van
Effen, altijd gematigd in zijn kritiek, mist duidelijk het fel satirische van Swift103.
Als men op de grote Nederlandse handboeken afgaat, moet men wel tot de slotsom
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komen, dat het onthaal van Swift in de 18e eeuw in Nederland een verwaarloosd
terrein is.
Ook een vroeg-negentiendeëeuwse literatuurgeschiedenis als die van N.G. van
Kampen stemt ons in dit opzicht niet hoopvol104. Weliswaar staat de auteur veel
dichter bij de 18e eeuw dan zijn moderne vakgenoten, maar of dat een voordeel is,
valt te betwijfelen. In een ander werk van hem, zijn handboek van de letterkundige
geschiedenis der Europese volken, besteedt Van Kampen, die de verschillende
drukken van Hugh Blairs Lectures uit 1783 op de voet volgt105, wel veel aandacht
aan leven en werk van Swift, maar zijn beschrijving is toch niet helemaal vrij van
oude vooroordelen en misvattingen106. Van een echte op het onthaal van Swift in
de 18e eeuw gerichte belangstelling is in beide handboeken in ieder geval geen sprake. Wel vermelden de aantekeningen bij de Engelse vertaling van B.S. Nayler van
Van Kampens Verhandeling, verschenen in 1836, het oordeel van Samuel Johnson
over Л Tale of a Tub107.
In de loop van de 19e eeuw verschenen talrijke, ten dele geïllustreerde uitgaven
van Gulliver's Travels in het Nederlands, zoals de vertaling van Albert Verwey uit
188810e. Een opvallende plaats tussen al die uitgaven neemt de een kwart eeuw
daarvoor verschenen vertaling van J.W.N. Mosselmans109 in. Niet alleen distantieert Mosselmans zich met zijn voor volwassenen bedoelde vertaling nadrukkelijk
van de in zijn tijd heersende gewoonte Gulliver als kinderboek op te vatten, maar
ook brengt hij zijn vertaling op een hoger plan door deze te voorzien van de nodige
verklarende aantekeningen en er een uitvoerige levensbeschrijving van Swift aan
vooraf te laten gaan. Voor zijn 62 pagina's tellende biografie baseert Mosselmans
zich vooral op de uitgebreide correspondentie van Swift, mede omdat er zijns inziens geen levensbeschrijving bestaat die degelijk en onpartijdig genoeg is om zich
geheel op te kunnen verlaten110. Ondanks deze veelbelovende verantwoording
raakt de lezer al spoedig teleurgesteld. De biografie wordt meer dan eens ontsierd
door ellenlange uitweidingen over de politieke toestand in Engeland tijdens de regering van Queen Anne. Aan Swifts werk zelf wordt - met uitzondering van de
Drapier's Letters en Gulliver's Travels - vrijwel geen aandacht geschonken. Zijn
meesterwerk Л Tale of a Tub doet de schrijver in één zin af met de mededeling dat
dit werk naar zijn mening wel eens wat te hoog geschat wordt, omdat het soms vrij
gezocht en nogal langdradig is111! En wanneer het onthaal van Swift eindelijk aan
de orde lijkt te komen, breekt de auteur zijn relaas abrupt af: "Ik had deze schets
van het leven van Deken Swift kunnen besluiten met een geleerde bibliographische
disquisitie over de verschillende uitgaven en vertalingen van 's mans werken in 't
algemeen, en van den Gulliver in 't bijzonder [...]", maar deed dat toch maar niet,
"omdat ik vreesde dat een en ander wat al te geleerd, en wat al te vervelend zou
worden [...]"112
Wel gaat de auteur uitvoerig in op enkele bijzonderheden uit het leven van Swift,
zoals zijn relaties met vrouwen als Varina, Stella en Vanessa, en zijn optreden in
Ierland. Af en toe onderbreekt hij zijn relaas om van zijn persoonlijke afkeer van
Swifts levenswijze blijk te geven. Zijn eindoordeel over Swift is, ondanks zijn herhaalde verzekering hem niet te streng te zullen beoordelen, niet mals:
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Koud, gevoelloos, en ontoegankelijk voor al de zachtere aandoeningen van 't gemoed; grillig, nukkig, en heerschzuchtig; tot een zekere hoogte goedhartig en mild
voor hen die zich voor hem bogen en hem vereerden; maar hard, ruw, onbeschoft
voor hen die den moed hadden met hem in meening te verschillen, of tegen wie hij
eenmaal ingenomen was; daarbij wraakgierig, hoovaardig, eerzuchtig, ja dorstende naar macht en aanzien - ziedaar hoe ik mij het karakter voorstel van Jonathan
Swift, van dien grooten en, ik herhaal het woord met vertrouwen, dien slechten
man.113

Natuurlijk mogen we niet vergeten dat ook Mosselmans een kind van zijn tijd was
en iets van de burgerlijke mentaliteit uit het midden van de 19e eeuw weerspiegelt
in zijn Victoriaanse bezorgdheid voor het geestelijk welzijn van zijn vrouwelijke lezers, het in zijn vertaling weglaten of verzachten van enkele "al te ruwe" uitdrukkingen, zijn ingenomenheid met de eigen tijd en zijn morele verontwaardiging in
het algemeen114. In ieder geval moeten we er Mosselmans dankbaar voor zijn, dat
hij heeft geprobeerd zijn Nederlandse lezerspubliek een in verschillende opzichten
volwassen Gulliver voor te schotelen en dat hij in zijn biografie dat zelfde publiek
er met kracht van argumenten van heeft willen overtuigen dat Gulliver's Travels in
feite alles behalve een kinderboek is115. 25 jaar later verscheen een rijk geïllustreerde uitgave van een bewerking van Mosselmans, voorafgegaan door een inleiding
met een weliswaar beknopt maar heel wat zakelijker en ook feitelijk juister
levensbericht116.
Een andere negentiende-eeuwer die meer dan gewone belangstelling voor Swift
aan de dag heeft gelegd, was J. van Loenen Martinet. In een opstel in Nederland,
gewijd aan John Partridge, de sterrenwichelaar die het slachtoffer werd van Swifts
spot, stelt hij de Bickerstaff Papers, waarin Partridge onsterfelijk belachelijk
wordt gemaakt, centraal117. Maar als Conrad Busken Huet, die in Multatuli's gebruik van eenvoudige maar effectieve stijlmiddelen de satiricus uit de school van
Swift herkent, Van Loenen Martinet samen met Swift noemt11·, bedoelt hij niet
diens opstel over Partridge, maar heeft hij een ander artikel op het oog, nl. zijn recensie van het eerste deel van John Forsters Life of Jonathan Swift uit 1875119.
Van Loenen Martinet spreekt hierin lovend over de nauwgezette werkwijze van
Forster, die, zonder van de deken uit Dublin een held te maken, de voorstelling van
Swift als zedelijk monster tot haar juiste, menselijke proporties weet terug te brengen. De recensent maakt van de gelegenheid gebruik voorzichtige kritiek op Mosselmans te uiten, die hij een onkritisch gebruik van zijn bronnen verwijt: uit Swifts
correspondentie laat zich niet zonder meer een karakterschets van de deken afleiden, maar die hij ook enigszins in bescherming neemt met de overweging dat Mosselmans in 1862 Forsters zeer gedetailleerde en gedeeltelijk rehabiliterende biografie natuurlijk nog niet kon kennen.
Mosselmans en Van Loenen Martinet - hoe interessant ook uit een oogpunt van
diversiteit in de 19e-eeuwse meningsvorming over Swift - hebben de lezer bitter
weinig te bieden als het om de ontvangst van Swifts werk in de 18e eeuw gaat. Dat
laatste geldt zeker niet voor Dr. W. Bisschop, die in 1859 een biografie van Justus
van Effen publiceert120. In dit werk wijdt Bisschop zelfs een apart hoofdstuk aan
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Le Conte du Tonneau, Van Effens vertaling van A Tale of a Tub, en hij aarzelt
niet ook verschillende 18e-eeuwse bronnen, zoals het voorwoord van de vertaler en
Verwers levensbeschrijving van Van Effen, in zijn beschouwing te betrekken121.
Maar Swifts satire kan geen genade vinden in de ogen van de schrijver. Hij betreurt
het dat Van Effen zich ooit aan de vertaling ervan gewaagd heeft, want zoals zoveel werk van Swift heeft ook dit zijns inziens een zeer ongodsdienstige strekking.
Het is naar zijn mening dan ook terecht dat hoge geestelijken wegens dit werk koningin Anne hebben ontraden Swift de bisschoppelijke waardigheid te verlenen.
Zijn afkeurend oordeel weerhoudt hem er overigens niet van Van Effens werk aan
een nader onderzoek te onderwerpen. Zijn kritiek richt zich daarbij niet alleen op
het feit dat de vertaler bepaalde passages verkeerd begrepen heeft, maar vooral dat
hij zo vaak woorden en zelfs hele zinnen weglaat. Het is bovendien niet duidelijk
waarom hij bepaalde uitdrukkingen wel en andere niet vertaalt. Van de door hem
gesignaleerde tekortkomingen geeft Bisschop telkens een aantal voorbeelden, genomen uit de gehele Tale. Tenslotte wijst hij nog op enkele eigenaardigheden in het
idioom van de vertaler, waaruit blijkt dat het Frans niet diens moedertaal is122.
Ondanks deze bezwaren is zijn eindoordeel tamelijk positief. Van Effen heeft de
bedoeling van Swift begrepen en geeft er herhaaldelijk blijk van dat hij zowel het
Frans als Engels uitstekend beheerst. Zijn vertaling is niet voorbeeldig, maar kan,
gezien de moeilijkheid van het onderwerp, verdienstelijk worden genoemd. Al is
ook Bisschop kennelijk bevooroordeeld ten opzichte van Swift, lof verdient hij
voor zijn poging enigszins gefundeerde kritiek op de vertaling zelf te leveren nadat
hij de maker ervan eerst aan het woord heeft gelaten.
Vermelding van alle in de loop van de 20e eeuw verschenen artikelen, studies met
min of meer uitvoerige verwijzingen naar Swift, of inleidingen bij vertaald werk
zou buiten het kader van deze studie vallen. Slechts op enkele publikaties wil ik
hier de aandacht vestigen. In de eerste plaats kan gewezen worden op Van Ravesteyns monografie123, waarin aan de hand van verschillende uitspraken over
Swift uit heden en verleden, zoals van Paul Hazard of van de negentiende-eeuwer
Philarète Chasles, tegen een cultuurhistorische achtergrond een portret van de deken - "een van de diepste pessimisten en satyrici [...] die de Europese mensheid
ooit heeft voortgebracht"124 - wordt geschetst. In de tweede plaats zijn er enkele
breed opgezette studies waarin ruimschoots aandacht wordt besteed aan Swift, zoals Prinsens studie over de roman in de 18e eeuw125, waarin Gulliver uitvoerig
besproken wordt en tevens William Temple's aandeel in de roemruchte querelle
des anciens et des modernes wordt vermeld. In een noot wijst de schrijver op de
Hollandse vertalingen en op Van Effens Franse vertaling van de Tale, die hij goed
noemt126. Sprekend over de roman uit het begin van de 18e eeuw (tot 1740) constateert hij: "In onze litteratuur zijn dergelijke dingen als Swift en Voltaire voortbrachten, onbekend in deze periode. Men heeft Swift vertaald, maar niet kunnen
navolgen, zeker niet in romanvorm."127 Tenslotte bevatten bepaalde studies gewijd aan 18e-eeuwse letterkundigen soms interessante informatie, zoals de dissertatie van P.J.C, de Boer128, waarin Van Goens' houding ten opzichte van het werk
van Swift aan de orde wordt gesteld. Relevante gegevens met betrekking tot het
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onthaal van Swift kan men ook aantreffen in werk waarin het afzonderlijke 18eeeuwse literaire tijdschrift object van onderzoek is. Belangwekkend in dit opzicht
is de studie van mevr. U. Janssens-Knorsch129, waarin zij Maty's oordeel over
Swift in zijn Journal Britannique bespreekt.
Het behoeft geen betoog dat men mag verwachten dat zij die het werk van Van
Effen bestuderen, in ieder geval oog hebben voor de betekenis van Swift.
Zuydam130 - maar dat brengt de aard van zijn onderzoek ook wel enigszins met
zich mee - heeft dat nog het minst. Steunend op Heymans' typologie - C. van
Doorn heeft in zijn proefschrift uit 1931 Heymans' kubus aangewend voor een beschrijving van Swifts karakter131. - geeft de auteur een beschrijving van Van Effens
karakter. De vraag of eerzucht daarin een dominante trek is, beantwoordt hij onder meer door te verwijzen naar Verwer die meedeelt wat voor Van Effen de aanleiding was Swifts Tale te vertalen132. Pienaar verstrekt in zijn English Influences
in Dutch Literature and Justus Van Effen as Intermediary™ heel wat meer gegevens over Swifts onthaal en de relatie tussen hem en Van Effen. Hij wijst op een
aantal reacties in Franstalige in Holland verschenen periodieken uit het begin van
de 18e eeuw en brengt de Boekzaal der Geleerde Wereld ter sprake, waarin zowel
een recensie van Van Effens Franse vertaling als van Le Clercqs Hollandse vertaling van de Tale verscheen. Invloed van Swift op Van Effen, die met veel van diens
werk vertrouwd was, is volgens Pienaar met name merkbaar in de Bagatelle, die
enigszins in de geest van de grote satiricus geschreven is. Van Effens vertaling van
de Tale vindt hij, de tijd waarin deze verscheen in aanmerking genomen,
uitstekend134. Ook James Schorr handelt uitvoerig over deze vertaling, waarvan de
nauwkeurigheid, zoals hij in het voetspoor van Goulding aantoont, vaak ter discussie heeft gestaan135.
De beide laatste in het Engels geschreven studies brengen ons bij de aandacht die
er in het buitenland bestaat voor de betrekkingen tussen Swift en Holland. Deze
aandacht - Teerinks bibliografie136, die een indrukwekkende lijst Nederlandse en
in Holland verschenen Franse vertalingen van Swifts werk bevat, kan hier ook nog
genoemd worden - beperkt zich veelal tot Swifts visie op de Hollanders, zoals die in
zijn werk naar voren komt. Daarbij gaat het vooral om de politieke geschriften uit
zijn Tory-periode, zoals blijkt uit Ellen Douglass Leyburns Swift's View of the
Dutch"7, J. Kent Clarks Swift and the Dutch"9 en de gedeeltelijk op dit artikel
steunende studie van Douglas Coombs, The Conduct ofthe Dutch"9, en om Gullivers derde reis, zoals in Dolores Palomo's artikel over de Leidse universiteit140, en
in verschillende artikelen in Notes and Queries over de episodes waarin Japanners
en Hollanders een voorname rol spelen141, naar voren komt.
Het dichtst bij een volledig onderzoek naar het onthaal van Swift in Holland
komt de in 1980 verschenen studie van Donald LeRoy Wing, Swift and Holland142,
waarin de auteur niet alleen Swifts visie op de Hollanders maar ook de ontvangst
van zijn werk in de Republiek aan de orde stelt. Helaas is aan dit laatste onderwerp
maar weinig aandacht besteed en daar verschillende verklaringen nogal speculatief
zijn en ook overigens in deze studie veel onbewezen en onuitgewerkt blijft - aan een
systematische vergelijking van origineel en vertaling komt de schrijver bijvoor-
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beeld niet toe -, vormt Wings dissertatie niet veel meer dan een aanzet tot verder
onderzoek143.
Wat de stand van het onderzoek betreft, kunnen we dus het volgende constateren. Uit buitenlands onderzoek is gebleken dat Holland een vitale rol heeft
gespeeld in het onthaal van Swift. In Nederland zelf heeft men aan dit verschijnsel
echter nauwelijks aandacht besteed. Een uitzondering in de 19e eeuw vormt W.
Bisschop, die Van Effens vertaling vanv4 Tale of a Tub aan een kritisch onderzoek
onderwierp. Ook in de 20e eeuw toonde men enige belangstelling voor deze vertaling en werd soms gewezen op reacties in 18e-eeuwse tijdschriften. In het buitenland verschenen studies, met uitzondering van die van Pienaar, hielden zich voornamelijk bezig met Swifts oordeel over Holland en de Hollanders. Slechts incidenteel en dan voornamelijk nog in besprekingen gewijd aan Van Effen is de relatie
Swift-Holland dus ter sprake gekomen.
Maar wie het onthaal van Swift in het 18e-eeuwse Nederland wil onderzoeken,
kan moeilijk genoegen nemen met dit resultaat. Hij dient zich op een veel breder
standpunt te stellen. Zeker voor een schrijver als Swift geldt, dat leven en werk een
onverbrekelijke eenheid vormen. En we hebben gezien hoezeer de afkeer van de
mens Swift - de politieke windvaan, die in één keer van Whig Тогу werd; de
machtswellusteling, die genoot van zijn aanzien in de jaren 1710-1714; de wrede
minnaar, die de vrouwen die hem liefhadden, verwaarloosde; de demonische mi
santroop, die zijn walging voor de mensheid niet duidelijker kon demonstreren
dan door z'n scatologische beschrijvingen in Gullivers vierde reis en in enkele ge
dichten; de gek tenslotte, wiens levensavond door waanzin verduisterd werd - een
juist verstaan van zijn werk in de weg stond. Swifts voortdurende waarschuwing
tegen de menselijke arrogantie en tegen de hoogmoedige veronderstelling dat de
mens uiteindelijk een redelijk wezen is, heeft men slecht begrepen, geobsedeerd als
men was door het beeld van de legende, een beeld dat zich tot op de huidige dag144
met een verbijsterende hardnekkigheid heeft kunnen handhaven. De persoon Swift
zal dus zeker ook een plaats moeten krijgen in deze studie.
Uit het bovenstaande is wel gebleken dat Swift een buitengewoon interessant
schrijver is, wiens werk de moeite van het bestuderen alleszins waard is. Toch is
men, zoals we hebben gezien, aan de vraag hoe zijn werk in Nederland werd ont
vangen, nauwelijks toegekomen.
4. Verantwoording

In deze studie wil ik proberen een beeld te schetsen van het onthaal van Swift in de
18e eeuw in Nederland. Tevens hoop ik, hoewel ik geen anglist ben, op deze wijze
een bijdrage te kunnen leveren tot een betere kennis van de Engels-Nederlandse li
teraire betrekkingen in de 18e eeuw, want dit terrein is over het algemeen minder
grondig geëxploreerd dan dat van de literaire betrekkingen tussen de Republiek en
Frankrijk of Duitsland in die periode. Wel tekent zich met name in het laatste decennium in dit opzicht een belangrijke wending ten goede af145.

32

Inleiding

De hier gehanteerde begrippen "ontvangst" en "onthaal" hebben een pregnante betekenis gekregen sinds H.R. Jauss aan het eind van dejaren zestig zijn ideeën
formuleerde over de van lezersreacties afhankelijke literaire waarde van een tekst.
De esthetische waarde van een werk zou bepaald worden door de mate waarin de
Erwartungshorizont van de lezer, dat is zijn op leeservaring gebaseerde verwachting, wordt doorbroken. Triviale literatuur bijvoorbeeld eist geen horizonverandering van de lezer, maar bevestigt juist diens vooronderstellingen. De grondslagen
voor deze sterk normatieve receptie-esthetica1** legde Jauss in zijn Literaturgeschichte als Provokation (1970).
Aanvankelijk leken Jauss' ideeën - door de Erwartungshorizont1*7 te expliciteren, kan men antwoord geven op de vraag hoe lezers een tekst ontvingen - veelbelovend, ook voor het literair-historisch onderzoek. Maar al spoedig bleek dat het
proces van receptie als onderdeel van de literaire communicatie in werkelijkheid
aanzienlijk gecompliceerder is dan Jauss had voorgesteld.
Geeft deze kritiek al aan, dat de mogelijkheden van het receptie-onderzoek in de
praktijk beperkt zijn, verschillende uit de praktijk afkomstige bezwaren gelden in
nog veel sterkere mate voor het historisch receptie-onderzoek. Segers, die in een
aantal publikaties de receptie-esthetica in Nederland introduceerde 148 , vroeg zich
al af of men eigenlijk wel in staat is de verwachtingshorizon van een groep lezers
uit het verleden te reconstrueren149.
De vraag of een historisch receptie-onderzoek mogelijk is, is voor een belangrijk
deel te herleiden tot een andere: in hoeverre kan men nog achterhalen hoe een lezerspubliek in een bepaalde periode op een werk gereageerd heeft? Het antwoord
op deze vraag - het zal niemand die zich geregeld met literair-historisch onderzoek
bezighoudt, verbazen - is weinig hoopgevend. Men is, daar de lezers er niet meer
zijn en men dus geen gebruik kan maken van hulpmiddelen als vragenlijsten, voor
zijn onderzoek geheel afhankelijk van (min of meer toevallig) bewaard gebleven
bronnen, die in hun beperktheid en eenzijdigheid gemakkelijk een vertekend beeld
van de werkelijkheid kunnen geven. Erger is dat men, op zoek naar lezersreacties,
in de praktijk vooral is aangewezen op recensies, die, geschreven als ze zijn door
beroepscritici afkomstig uit de culturele bovenlaag, onmogelijk representatief kunnen worden geacht voor de lezers van een bepaald tijdperk. Bovendien is, zeker in
de 18e eeuw, de kwaliteit van deze recensies vaak van dien aard - lange samenvattingen doorspekt met citaten -, dat ze zelden iets onthullen over de wijze waarop
zelfs een zeer beperkte lezersgroep als de hier genoemde een werk gerecipieerd
heeft.
Op deze praktische bezwaren - het tekort aan materiaal en de ook in recensies afwezige zwijgende meerderheid - hebben Anbeek150, Kloek151 en Van Zonneveld152
al gewezen. Meer uitgebreide en coherente kritiek leverde Kloek met zijn in 1985
verschenen studie, waarin hij systematisch de (on)mogelijkheden van een historisch receptie-onderzoek naging 153 . Zijn conclusies, gebaseerd op het onderzoek
naar de receptie van slechts één bekende roman (Goethes Werther) gedurende een
betrekkelijk korte periode (het laatste kwart van de 18e eeuw), geven te denken:
een enigszins betrouwbare reconstructie van een historisch receptieproces is onmo-
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gelijk, historisch receptie-onderzoek heeft slechts enige kans van slagen als men
zijn doelstellingen sterk weet te beperken en alleen dan kan het een rol spelen bij
het literair-historisch onderzoek.
Gelden de hier genoemde bezwaren al voor een betrekkelijk klein terrein van onderzoek, a fortiori zijn ze van kracht wanneer dat gebied veel uitgebreider is. Voor
mijn onderzoek naar het onthaal van Swift in de 18e eeuw in Nederland heb ik tal
van bronnen geraadpleegd - Nederlands- en Franstalige periodieken154: spectators,
waarvoor ik mij onder andere op Buijnsters' bekende Check-list heb gebaseerd155,
geleerden-, satirische en literaire tijdschriften; letterkundig werk van allerlei aard;
brieven, voor zover die uitgegeven zijn; veiling- en bibliotheekcatalogi, naamlijsten e.d. -, maar bij elkaar geven ze toch niet meer dan een glimp te zien van wat
een (nog zeer onvolledig en vaag) beeld zou kunnen zijn van de verschillende wijzen waarop een beperkte lezersgroep in de loop van de 18e eeuw op Swifts werk
heeft gereageerd. Het grote 18e-eeuwse lezerspubliek blijft volkomen onzichtbaar
en belangrijke deelvragen zoals de vraag of kinderen al vanaf het moment van verschijning Gulliver (mee)lazen en vooral hoe ze op dat bijzondere werk reageerden,
blijven onbeantwoord. Vermeld is dan nog niet eens dat de ter verkrijging van een
volledig beeld noodzakelijke gegevens van literatuursociologische aard als uitleen-,
verkoop- en oplagecijfers vrijwel altijd ontbreken. Dat de tijdsafstand die de hedendaagse lezer van de 18e-eeuwse scheidt, de onderzoeker dwingt om uiterst voorzichtig met gegevens uit die periode om te gaan en zich te realiseren dat men ze niet
zomaar los kan maken uit hun historische context, vormt nog een belangrijke complicatie.
Wanneer ik hier dan toch van receptie, ontvangst en onthaal spreek, is dat niet
alleen om duidelijk te maken dat ik mijzelf, wat het object van onderzoek betreft,
beperkingen heb opgelegd. Zo heb ik mij niet gewaagd aan een onderzoek naar de
invloed - het begrip op zich is in zijn veelomvattendheid trouwens moeilijk
hanteerbaar156 - in de zin van een alles omvattende geestelijke inwerking van Swift
op de 18e-eeuwse Nederlandse letterkunde. Het zou verleidelijk zijn in elk imaginair reisverhaal vol reuzen en dwergen op zoek te gaan naar het grote voorbeeld
van Gulliver, maar zodra het op aantoonbaarheid met harde gegevens aankomt,
stuit men op onoverkomelijke moeilijkheden. Vooral wil ik hiermee echter aangeven dat het mij erom te doen is wat meer te weten te komen over de wijze waarop in
Nederland op Swifts werk gereageerd is, dat wil zeggen hoe men zijn werk gereproduceerd, geïnterpreteerd en gewaardeerd heeft. Dat laatste maakt een nadere kennismaking met Swifts satires, vooral met zijn beide meesterwerken Л Tale of a Tub
en Gulliver's Travels, mijns inziens noodzakelijk.
Gesproken is hier van het onthaal in Nederland. Dat wil zeggen dat het gaat om
de Republiek, en niet, hoe interessant misschien ook, om de toenmalige Oosten
rijkse Nederlanden. Dit heeft als belangrijke consequentie dat niet zomaar alle Ne
derlandstalige reacties zijn onderzocht, maar wel de reacties afkomstig uit de Re
publiek, hetgeen in de praktijk betekent dat ook Franstalige reacties, zoals die van
de in Nederland gevestigde réfugiés, aan de orde kunnen komen. Dat laatste is van
belang, daar het Frans, zeker in de eerste helft van de 18e eeuw ook (literaire) voer-
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taal was voor tal van vooraanstaande Nederlanders. Ook heb ik mij in letterlijke
zin beperkt tot de achttiende eeuw, dat wil zeggen dat de jaren 1700 en 1800 in
principe de scheidslijn vormen, al kon niet worden voorkomen, dat deze grenzen
toch in een aantal gevallen overschreden zijn.
Gelet op alle hiervoor genoemde bezwaren en de grote (bijna onoverbrugbare)
kloof die bij het receptie-onderzoek bestaat tussen theorie en praktijk, kunnen
mijn doelstellingen niet anders dan beperkt zijn. Toch ben ik minder pessimistisch
dan Kloek en meen ik dat ook min of meer op zichzelf staande gegevens kunnen
worden beschouwd als bouwstenen die misschien een bijdrage kunnen leveren aan
een toekomstige reconstructie van bepaalde literair-historische processen. Ik zou
mijn poging althans enig inzicht te krijgen in het onthaal van Swifts werk in de 18e
eeuw dan ook willen herleiden tot de beantwoording van een aantal concrete vragen die naar mijn mening in deze studie in ieder geval aan de orde dienen te komen:
Welk werk van Swift vond men in de Republiek de moeite waard om te vertalen?
Betrof dat alleen zijn beide meesterwerken of ook ander werk? Wanneer werd het
vertaald: onmiddellijk na verschijning of ging daar geruime tijd overheen? Hoe
werd het vertaald: naar de letter of juist vrij? Welke werken van Swift stonden blijkens de opeenvolgende drukken hier te lande in de belangstelling en verschenen er
nog andere overzettingen van die werken? Welke letterkundige, vertaler of drukker speelde in de verbreiding van zijn werk een belangrijke rol? Hoe oordeelden gezaghebbende literatoren in de Republiek over Swift? Heeft het oordeel over Swifts
leven en werk in de loop van de 18e eeuw ook bepaalde wijzigingen ondergaan? Is
zijn werk in ons land blijkens de reacties blijvend van betekenis geweest?
Zoals uit de eerstgenoemde vragen blijkt, vormen vertalingen mijns inziens een
belangrijk terrein van onderzoek. In het literaire communicatieproces speelt de
vertaler een wat merkwaardige rol. Aan de ene kant treedt hij, bij wijze van spreken, als plaatsvervanger van de auteur op in zoverre hij diens werk opnieuw codeert, dat wil zeggen overzet in de taal van het ontvangende land, en zo een tekst
voortbrengt die sterke gelijkenis vertoont met, maar nimmer exact dezelfde is als
de oorspronkelijke. Aan de andere kant is hij de eerste en vaak belangrijkste recipiënt van een nieuw lezerspubliek. Naar deze rol van de vertaler als intermediair is,
voor zover ik heb kunnen nagaan, nog nauwelijks onderzoek verricht. Dat is uit
een oogpunt van receptie te betreuren, want niet alleen zal de vertaler met het oog
op een succesvolle afzet van zijn werk rekening moeten houden met de esthetische
eisen van zijn publiek, die onder meer tot uiting komen in de in zijn tijd vigerende
vertaalopvattingen. Ook is het, omgekeerd, niet ondenkbaar dat hij, omdat hij
zich sterk identificeert met zijn auteur of in ieder geval zich aangetrokken voelt tot
diens denkbeelden, misschien iets van die vertaalopvattingen zal moeten prijsgeven, als hij de ogen van zijn publiek wil openen voor een andere visie of nieuwe
denkbeelden die mogelijk niet geheel stroken met de in zijn land heersende normen. Over de 18e-eeuwse vertaalopvattingen in Frankrijk en Engeland weten we
iets, over de Nederlandse vrijwel niets en dat terwijl een groot deel van de in de 18e
eeuw in Nederland circulerende romans en toneelstukken uit vertalingen
bestond157! Juist één van de eisen van de nog jonge vertaalwetenschap - voor on-
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derzoek van Nederlandse vertalingen ontbreken bijvoorbeeld de voorstudies nog is dat veel meer dan tot nu toe aandacht moet worden besteed aan de in het land
van ontvangst heersende vertaalopvattingen158.
Een uitvoerige en systematische vergelijking van origineel en vertaling kan misschien specifieke vertaalnormen aan het licht brengen, maar leert ons in elk geval
iets over de wijze waarop de oorspronkelijke tekst in de taal van het ontvangende
land is gereproduceerd en dat is van belang, als men bedenkt, dat het hier vrijwel
steeds om de receptie van satirisch werk gaat, dat uit z'n aard - hoe vaak laat de satirische bedoeling van de schrijver zich niet afleiden uit bepaalde formuleringen,
woordspelingen, beelden - zeer gebaat is bij een zo nauwkeurig mogelijke vertaling. Laat de vertaler zijn overzetting vergezeld gaan van verhelderende opmerkingen en inleidingen, dan dienen deze (mede vanuit het oogpunt van vertaalopvattingen) evenzeer in het onderzoek te worden betrokken. Juist die aantekeningen en
voorwoorden kan de vertaler immers ook gebruiken om zich te verantwoorden
voor de keuze van het te vertalen werk en zijn wijze van overzetten en zo kan men
mogelijk een glimp opvangen van de discussie die hij daarover misschien wenst te
voeren met zijn lezerspubliek. Dat brengt mij op het volgende.
Hiervoor is al gebleken, hoezeer de Swiftreceptie in het buitenland in de 19e
eeuw overeenkomsten vertoont met die in Nederland. Ook bij ons is het dan immers gewoonte geworden Gulliver als kinderboek op te vatten en ook hier bestaat
er in het midden van de 19e eeuw kennelijk een Victoriaanse afkeer van alle "smerigheid" in Swifts werk. Ik onderstel dat ook voor de 18e eeuw het onthaal van
Swift in Holland niet al te zeer zal afwijken van het beeld dat het buitenland biedt,
zoals Swifts relatieve onbekendheid vóór 1720, de toenemende belangstelling voor
hem en voor zijn werk na 1727, de grotere interesse op het eind van de 18e eeuw
voor de meer stilistische kant van zijn werk. Aan de andere kant kan ook gewezen
worden op grote onderlinge verschillen tussen de ons omringende taalgebieden.
Opvallend in Engeland b.v. zijn de persoonlijke aanvallen op Swift, gebaseerd op
politieke en religieuze meningsverschillen, terwijl in Frankrijk de succesvolle pogingen Swifts werk aan te passen aan de veeleisende Gallische smaak in het oog
vallen. Interessant is het na te gaan of deze verschijnselen ook in Nederland een rol
hebben gespeeld. Waren bijvoorbeeld de Franstalige schrijvers uit de Republiek
net zo scrupuleus als hun collega's uit Frankrijk? In hoeverre, met andere woorden, was de Swift-receptie in Holland uniek? Deze vraag kan men nog als een zeer
belangrijke te onderzoeken kwestie aanmerken.
De vaststelling dat met beantwoording van deze laatste en eerder genoemde vragen het laatste woord over het onthaal van Swift in Nederland in de 18e eeuw niet
gezegd zal zijn, spreekt voor zich. Ook ben ik ervan overtuigd, dat aan het hier verzamelde materiaal ongetwijfeld nog vele gegevens die ik over het hoofd heb gezien,
kunnen worden toegevoegd. Dat deze gegevens het nog te schetsen beeld met alle
hier genoemde beperkingen in de grond zullen aantasten, acht ik echter veel minder waarschijnlijk.
Het is uiterst belangrijk te weten hoe Swift over Holland oordeelde en of dit oordeel, positief dan wel negatief, een rol heeft gespeeld in de receptie. Het tweede

36

Inleiding

hoofdstuk van deze studie is daarom gewijd aan Swifts visie op Holland en de Hollanders; het derde aan de mening van de laatsten over Swift en diens werk en aan
wat hier in het algemeen over de deken bekend was. Het vierde hoofdstuk behandelt het onthaal van Swifts satirische werk, in de eerste plaats van A Tale of a Tub,
zijn politieke pamfletten, andere geschriften en ten onrechte aan hem toegeschreven werk. In het vijfde wordt het onthaal van Gulliver aan de orde gesteld; dit
laatste hoofdstuk bevat tevens een slotbeschouwing. Een hierachter opgenomen bibliografie van in ons land verschenen vertalingen van Swifts werk - Teerink is in dit
opzicht zeker niet volledig - completeert deze studie.
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2.

Swift en Holland
SPIGHI of Dutch Friends and English Foes,
Poor Britain shall have Peace at last;
Holland got Towns, and we got Blows,
Bui Dunkirk's OUTS, we'll hold it fast

1. Een vriend van Holland: Sir William Temple
Al voeren in Swifts oordeel over Holland en de Hollanders weinig vleiende karakteriseringen de boventoon, van een uitsluitend negatieve visie is toch geen sprake.
In zijn jonge jaren, die hij voor een belangrijk deel doorbrengt op het buitenverblijf van Sir William Temple, oordeelt Swift bijvoorbeeld heel wat positiever over
stadhouder-koning Willem III dan enkele decennia later. Over Holland zelf
spreekt hij nu eens met waardering, dan weer met afkeer. Zijn oordeel over de Republiek als bondgenoot van Engeland in de Spaanse Successieoorlog is vernietigend. Met zijn kritiek op de Hollanders als inhalige kooplieden voor wie het eigenbelang steeds boven alles gaat, past Swift in een lange Engelse traditie van antiHollandse gezindheid.
We wensen bericht te ontvangen uit Holland hoe de vredesonderhandelingen voor
ons verlopen, want we zijn bang dat die schurken van Hollanders ons streken zullen leveren1, schrijft Swift op 2 februari 17122, als het eind van de Spaanse Successieoorlog in zicht lijkt, aan Esther Johnson (zijn vriendin "Stella") en Rebecca
Dingley3. Een slip of the pen van de in Londen en wijde omgeving dan al vermaarde schrijver of had Swift werkelijk zo'n lage dunk van de Hollanders? Men kan
zich dat afvragen, want Swift maakt meer dan eens, zij het niet zonder kritiek, óók
gewag van de alom in ons land heersende vrijheid van geweten4. En voor bepaalde
Hollanders, stadhouder-koning Willem III niet in de laatste plaats, koestert hij
soms regelrecht bewondering. Het is opvallend hoeveel banden Swift in positieve
zin met Holland heeft en ook dat feit maakt zijn scherpe kritiek op de Hollanders
in genoemde brief op z'n minst merkwaardig.
Zeker voor Swifts privé-leven kan de betekenis van die relatie met Holland, direct of indirect, moeilijk overschat worden. Om te beginnen is één van de vrouwen
die naast Stella in Swifts leven een belangrijke rol heeft gespeeld, Esther Vanhomrigh of "Vanessa"5, van Hollandse afkomst6. Twintig jaar jonger dan Swift,
raakt zij bevriend met hem en tenslotte vat ze liefde voor hem op. Swift wijdt heel
wat regels aan haar in zijn brieven en in de maanden augustus en september 1712 is
er zelfs sprake van een drukke correspondentie tussen hen7. Maar een zekere onsterfelijkheid krijgt ze pas door zijn poëzie. Want Swift laat haar liefde onbeantwoord en in verlegenheid gebracht door haar avances, maar onwillig aan de hele situatie een eind te maken, schrijft hij, vermoedelijk in de herfst van 1713, bij wijze
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van antwoord voor haar zijn langste en zeer bekende gedicht: Cadenus and
Vanessa9. Swift was in de zomer van 1713 deken van St. Patrick's Cathedral in
Dublin geworden. Met wie Vanessa in dit gedieht te maken heeft, is dan ook duidelijk: Cadenus is eenvoudig een anagram vanDecanus = deken9. Het gedicht was
overigens voor Vanessa persoonlijk bedoeld en niet voor publikatie bestemd10.
Prozaïscher maar niet minder belangrijk is Swifts band met Nederland als men
diens particuliere boekenverzameling in ogenschouw neemt. Onder de talrijke boeken uit Swifts bibliotheek bevinden zich heel wat werken die betrekking hebben op
Nederland, door Nederlanders zijn geschreven of in de Republiek zijn gedrukt en
uitgegeven.
Na Swifts dood in 1745 werd zijn boekerij voor de veiling gereedgemaakt. De
toen gedrukte catalogus (George Faulkner, 1745") laat zien hoeveel boeken uit
zijn bibliotheek, naast de in Engeland verschenen werken, in Leiden en Amsterdam zijn uitgegeven12. Voorts wordt in de catalogus Den Haag verschillende malen
als plaats van uitgave genoemd en, veel minder frequent, andere Nederlandse
plaatsen (Utrecht, Rotterdam). De uitgever wordt soms ook vermeld: Plan tij η
(voor Antwerpen en Leiden), Elzevier (voor Leiden en Amsterdam13). En Reinier
Leers wordt, zij het ten onrechte, door Williams14 als uitgever van de Mémoires
van Philippe de Comines (Den Haag, 1682) geïdentificeerd15. Wèl van Leers zijn
enkele andere belangrijke werken uit Swifts boekenkast16. Ook de aard van de uitgaven - naast veel Franstalig werk tal van werken van de klassieken met commentaar - toont hoe belangrijk de boekenproduktie van de Republiek in de 17e en 18e
eeuw internationaal moet zijn geweest. Al wijst het feit dat Parijs en Antwerpen in
de catalogus eveneens goed zijn vertegenwoordigd, erop dat er in Europa ook andere drukkerscentra van betekenis waren. Naast de gedrukte catalogus biedt ook
een door Swift zelf geschreven catalogus van zijn bibliotheek, gedateerd 19 augustus 1715, inzicht in de opbouw van zijn boekenverzameling17.
Hoe interessant het gegeven van in de Republiek gedrukt werk op zichzelf ook
is, een duidelijk beeld van Swifts betrekkingen met Nederland krijgt men er niet
door; dat biedt pas een overzicht van de verschillende boektitels. Er zijn diverse
boeken die Holland zelf of de geschiedenis van de Republiek als onderwerp hebben, bijvoorbeeld Aubery's Mémoires pour servir à l'Histoire de Hollande et des
autres Provinces-Unies, een werk dat Swift al tijdens zijn verblijf op Moor Park
gelezen moet hebben18 en een boek over de vredesonderhandelingen te Nijmegen,
dat zelfs tweemaal in de catalogus genoemd wordt19. Ook de Nederlandse historicus Johannes van Meurs is hier met een werk vertegenwoordigd20. Over het voor
Nederland belangrijke Barrièretraktaat handelt The Barrier-Treaty vindicated.
Van belang om de verschillende relaties die met de Republiek of stadhouder Willem III worden gelegd, zijn een aantal werken van de om meer dan één reden uiterst belangrijke figuur in de relatie Swift-Holland, Sir William Temple: Letters to
the King, Observations upon the United Provinces en Letters of Sir William Temple, while he was Embassador abroad from 1665 to 1671 inclusive (in handschrift,
met aantekeningen van Swift).
Voor Nederlanders afzonderlijk en hun werk had Swift kennelijk ook be-
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langstelling. We treffen tenminste in zijn bibliotheek een levensbeschrijving van
Michiel de Ruyter aan21. Daarnaast vinden we, in de categorie van de reisverslagen, een Engelse vertaling van werk van Jan Huyghen van Linschoten22. In dezelfde categorie hoort thuis een Latijnse vertaling van Johan Nieuhofs Het Gezantschap der Neerlandtsche Oost-Indische Compagnie aan den Grooten Tartarischen
Cham, Den Tegenwoordigen Keizer van China (Amsterdam 1665), in welk boek
Swift aantekeningen heeft gemaakt23. Op het werk van Johannes van Meurs is al
gewezen.
Hoewel geen Hollander in strikte zin, is Pierre Bayle, die als belangrijk refugié
omstreeks 1700 het geestelijk klimaat in ons land mede heeft bepaald, toch het vermelden waard. Van hem is aanwezig Continuation des Pensées Diverses à l'Occasion de la Comète.
Onder de grote erflaters van onze beschaving, zoals Erasmus en Spinoza - beiden
trouwens zo zeer figuren van internationale betekenis, dat het begrip Nederlander
misschien niet helemaal op hen van toepassing is -, mag Erasmus zich wel in de
eerste plaats in Swifts belangstelling verheugen. Van hem zijn verschillende werken, waaronder zijn befaamde Lof der Zotheid, aanwezig. Ook Spinoza ontbreekt
niet. En Hugo de Groot is niet alleen als annotator, maar ook met zijn De ventate
Religionis Christianae2* vertegenwoordigd.
Tenslotte wordt, hetzij met eigen werk, hetzij als annotator, een reeks befaamde
geleerden uit de Republiek vermeld die weliswaar niet allen van Nederlandse afkomst zijn, maar wel hebben bijgedragen tot de roem van met name de Leidse universiteit: Junius, Graevius, Scaliger (o.a. met De Emendatione Temporum), Gronovius, Lipsius, Heinsius, Bertius, Isaac Vossius (met onder meer/te Sybillinis)2*.
De meeste van de hier vermelde boeken treft men ook al aan in de catalogus uit
171526.
Welke invloed genoemde schrijvers op Swift hebben uitgeoefend, valt nauwelijks na te gaan en is nog moeilijker te bewijzen. Of de op Holland betrekking hebbende boeken uit Swifts bibliotheek ook sporen in zijn werk hebben nagelaten, zullen we nog zien.
Uiterst belangrijk in Swifts leven is de periode die hij doorbrengt op Moor
Park27, het buitenhuis van Sir William Temple in het graafschap Surrey in
Zuidoost-Engeland, waar deze zich na actieve diplomatieke dienst had teruggetrokken.
Temple was een bekwaam Engels diplomaat, die een vooraanstaande rol heeft
gespeeld in de voor de Republiek cruciale periode van het derde kwart van de 17e
2β
eeuw. Hij was tweemaal Engels gezant in Den Haag (van 1668-1671 en, met on
derbrekingen, van 1674-1679) en heeft zich zeer ingezet voor verbetering van de
Engels-Nederlandse betrekkingen, daarbij geleid door gevoelens van waardering
voor de Republiek en haar leiders. Meer dan eens gaf hij onverholen blijk van zijn
sympathie voor ons land 29 . De Engelse oorlogsverklaring van 1672 was hem een
doorn in het oog en mede door zijn inspanningen kon twee jaar later reeds de vrede
met de Republiek getekend worden30. Niet lang nadat hij zich voor de tweede keer
als ambassadeur in Den Haag had gevestigd, ontstond een hartelijke verstandhou-
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ding met stadhouder Willem III en raadpensionaris Fagel31. Was Temple in zijn
eerste ambtsperiode vooral opgevallen als architect van de Triple Alliantie32, het
bondgenootschap uit 1668 tussen Engeland, Nederland en Zweden, gericht tegen
het agressieve Frankrijk van Lodewijk XIV, in zijn tweede maakte hij zich verdienstelijk door zijn bemoeienissen met de totstandkoming van het huwelijk tussen
Willem III en Mary en zijn aandeel in de vredesonderhandelingen te Nijmegen33.
Swift is, met enige onderbrekingen, van 1689 tot 1699 particulier secretaris van
Temple geweest. Met enige overdrijving kan men zeggen dat hij gedurende deze belangrijke jaren van vorming op Moor Park geen groter vriend van Holland als
raadsman heeft kunnen treffen dan deze wijze diplomaat in ruste, die zelfs nog
over enige kennis van de Nederlandse taal beschikte34. Heeft Swift door toedoen
van Temple, die zich ook in zijn tuinaanleg door Holland liet inspireren35, vriendschappelijke betrekkingen met Holland en de Hollanders kunnen aanknopen?
Vooropgesteld moet worden dat er over het algemeen - perioden van wrijving
zijn er onmiskenbaar óók geweest36 - een goede verstandhouding tussen Swift en
Temple heeft bestaan37. Zo laat Temple zich in een brief van 29 mei 1690 aan Sir
Robert Southwell38 lovend uit over Swift39. En de laatste geeft meer dan eens blijk
van zijn verering voor Temple40. Van bewondering is sprake in Swifts Ode to the
Honourable Sir William Temple*1. In zijn positieve oordeel staat Swift overigens
niet alleen, want in zijn dagen gold Temple vrij algemeen als een fatsoenlijk en onomkoopbaar man42. Toch is het de vraag of men Swifts waardering helemaal los
kan zien van zijn afhankelijkheid van Temple. Vaststaat dat de eerste meer dan
eens een beroep heeft gedaan op de hulpvaardigheid van de machtige diplomaat.
Zo wanneer Swift hem verzoekt een getuigschrift betreffende zijn gedrag te zenden, dat hij nodig had om te worden toegelaten tot de geestelijke stand43. Maar
daarnaast treft toch telkens weer Swifts oprechte toon van bewondering. Het mag
ook niet vergeten worden dat Temple hem op artistiek gebied zeer gestimuleerd
heeft44. En voor Swifts Battle of the Books vormt Temple's Essay on Ancient and
Modern Learning (1690), wellicht tegen de zin van de laatste, zelfs een wezenlijk
uitgangspunt45. Swift tekent hem als handelend persoon in de Battle zo, dat hij alleen maar ons respect afdwingt. Swifts zuster Jane heeft haar broers houding tegenover Temple enkele maanden na de dood van de laatste misschien wel het treffendst verwoord: "Mijn arme broer heeft zijn beste vriend Sir William Temple verloren [...]" En sprekend over een door Temple gedane belofte die direct Swifts
bestaanszekerheid raakte: "[···] but death came in between, and has left him unprovided both of friend and living."46
Opgemerkt is reeds dat Swift, naast verschillende andere werken van de diplomaat, Temple's Observations upon the United Provinces*7 bezat, een werk dat geheel gewijd was aan de recente geschiedenis van de Republiek46. Veel kennis over
ons land moet Swift hebben verkregen door lezing van dit boek49. Het werk werd
kort na verschijning in het Nederlands vertaald en hier uitgegeven50. Het was niet
Temple's enige werk waarin Holland op de voorgrond treedt.
In een brief van 4 november 1712 wijst de aartsbisschop van Dublin, William
King51, Swift erop dat zijn vriend Temple een boek zou hebben geschreven, ge-
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naixnàMemoirs, waarin de Vrede van Nijmegen aan de orde wordt gesteld52. Verwonderd reageert Swift in zijn brief van 3 januari 1713 hierop met de mededeling,
dat het genoemde boek het eerste deel van Temple's Memoirs betreft, dat dit werk
20 jaar geleden werd gepubliceerd, dat het hoofdzakelijk over de Vrede van Nijmegen gaat en dat het zo bekend was, dat hij nauwelijks kan geloven dat de aartsbisschop het niet gezien heeft53. Dat Swift nauw bij het werk van Temple betrokken
was, moge ook hieruit blijken dat hij verschillende werken van hem uitgegeven
heeft. In deze werken speelt de Republiek vaak een voorname rol.
Het behoeft, als men let op de bekendheid van Temple hier te lande en de aard
van zijn werk, geen verwondering te wekken, dat vele van zijn werken54 in Nederland in zowel Nederlandse als Franse vertaling zijn uitgegeven. En zo is het juist
dank zij Temple dat Swift in ons land in de openbaarheid kan treden. Want na
diens dood verzorgt Swift de uitgave van een aantal van zijn werken en voorziet deze van een voorwoord en niet lang daarna prijkt Swifts naam als tekstbezorger op
titelpagina's van in de Republiek gedrukte werken en kan men van Swifts inleidingen in het Frans en Nederlands kennis nemen. Als voorbeeld kan dienen "Nouveaux Memoires du Chevalier Guillaume Temple, Publiez avec une Préface par le
Docteur Jonathan Swift", Den Haag 172955. De waarde van de vertalingen van deze voorwoorden zal verderop nog ter sprake komen.
Hier kan alvast worden opgemerkt dat Swift de door hem uitgegeven Letters van
Sir William Temple (Londen, 1700) opdraagt aan stadhouder-koning Willem III5e
en in zijn inleiding wijst op de in zijn tijd vermaarde Johan de Witt van wie Temple
veel brieven ontving57. De Vrede van Nijmegen noemt Swift meermalen in zijn
voorwoord bij de uitgave van Memoirs, deel III (Londen, 1709)5e.
Over de uitgave van Temple's werken door Swift ontstaat overigens spoedig onenigheid met Temple's familie, met name met zijn zuster, Lady Giffard, die Swift
verwijt dat hij voor de uitgave van het derde deel van de Memoirs van een onbetrouwbaar exemplaar was uitgegaan59. In ieder geval komt aan de vriendelijke omgang met Temple's familie definitief een eind60.
De machtigste in Temple's kring van vrienden en bekenden was ongetwijfeld
stadhouder-koning Willem III, die de gezant in ruste verschillende malen op diens
buitenverblijf in Moor Park bezocht61. De koning had naar Swifts eigen mededeling in zijn autobiografische Family of Swift grote waardering voor Temple62. Het
ligt voor de hand dat Swift hoopte dat deze machtige relatie zijn kerkelijke loopbaan ten goede zou komen63. Inderdaad heeft Temple zijn invloed bij de koning
ten gunste van Swifts carrière aangewend". Dat het allemaal anders is gelopen en
dat dit voor Swift een belangrijk punt is gebleven, ook in zijn relatie tot Temple,
moge blijken uit zijn brief aan Viscount Palmerston65 van 29 januari 1726, die tevens nog eens zijn waardering voor Temple samenvat: "I own myself indebted to
Sir William Temple, for recommending me to the late King, although without success, and for his choice of me to take care of his posthumous writings"66.
Dat Swift belangstelling blijft houden voor de politieke ontwikkelingen in Holland ook als Temple's rol in zijn leven uitgespeeld lijkt, blijkt uit zijn correspondentie. Verschillende malen staat hij in briefwisseling met leden van het Engelse ge-
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zantschap in Den Haag. William Harrison, die hem 16 december 1712 een uitvoerige brief vanuit Utrecht zendt, is door Swifts toedoen benoemd tot ambassadesecretaris te Den Haag67. In zijn Journal to Stella maakt hij welhaast met een gevoel
van vertedering geregeld melding van zijn ontmoetingen met "little Harrison"68,
de jonge man die met het Barrièretraktaat in verbeterde vorm naar Engeland reisde
en kort na zijn terugkeer daar overleed69. Ook Matthew Prior, die in het laatste decennium van de 17e eeuw aan de Haagse ambassade was verbonden en mede de onderhandelingen voor de Vrede van Rijswijk voerde, is een kennis van Swift70. Met
de in 1728 aan de Haagse ambassade verbonden Earl of Chesterfield voert Swift
eveneens correspondentie71 en in zijn brieven brengt hij meer dan eens Lord Strafford, vanaf 1711 Engels gezant in Den Haag, ter sprake72.
2. De stadhouder-koning en andere Nederlanders
Veel belangrijker nog dan zijn overzeese contacten zijn Swifts ontmoetingen met
vooraanstaande Nederlanders in Engeland zelf. In de eerste plaats moet dan gewezen worden op de gezant van de Republiek in Londen: Buys. Willem Buys (16611749) werd in 1693 benoemd tot pensionaris van Amsterdam. Al spoedig toonde
hij zijn bekwaamheid in het beslechten van geschillen en in september 1705 werd
hij naar Turnhout gezonden voor een bespreking met Marlborough teneinde enkele meningsverschillen tussen de bondgenoten uit de weg te ruimen73. Het jaar daarop vertrok Buys naar Engeland niet alleen om te trachten de Engelsen over te halen
tot een andere zienswijze met betrekking tot de verdeling van het Spaanse rijk,
maar ook om de goede verstandhouding met ons land te bevorderen74. In feite
werden aan hem als pensionaris van Amsterdam zowel de besprekingen als de correspondentie met Engeland over de vredeseisen overgelaten75. Tijdens de Spaanse
Successieoorlog heeft hij verschillende malen getracht zo gunstig mogelijke vredesvoorwaarden voor de Republiek te verkrijgen76. Aan het hof van koningin Anne
gold hij als een kundig diplomaat77, die men echter nauwlettend in het oog diende
te houden.
Swift heeft geen al te hoge dunk van Buys' kwaliteiten. Herhaaldelijk wijst hij
erop dat Buys aan een zekere zelfoverschatting lijdt. In dat oordeel stond Swift
overigens niet alleen78. Buys is iemand die al gauw vindt dat hij op politiek gebied
goede resultaten heeft geboekt. "Hij gaf zich veel moeite mij van een aantal denkbeelden af te brengen en hoewel ik door alles wat hij zei er alleen maar meer aan
ging hechten, vertelde hij de ministers hoe zeer hij geslaagd was," schrijft Swift 8
januari 1712 aan aartsbisschop King79. Vermakelijk en tekenend voor zijn waardering van de Hollandse gezant is de wijze waarop Swift verslag doet van een voorval
in On Good-Manners and Good-Breeding:
Monsieur BUYS, ûit Dutch Envoy, whose politieks and manners were much of a
size, brought a son with him, about thirteen years old, to a great table at court.
The boy, and his father, whatever they put on their plates, theyfirstoffered round
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in order, to every person in the company; so that we could not get a minute's quiet
during the whole dinner. At last, their two plates happened to encounter, and with
so much violence, that being china, they broke in twenty pieces; and stained half
the company with wet sweet meats and cream.80
Vooral in zijn History of the Four Last Years of the Queen schildert Swift een uitvoerig maar niet erg vleiend portret van de Hollandse gezant. Wel geeft Swift een
over het algemeen nauwkeurig verslag van de onderhandelingen die met Buys zijn
gevoerd81 en ook zijn aandeel in de vredesonderhandelingen te Geertruidenberg in
1710 blijft niet onvermeld 82 .
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Swift Buys' tekortkomingen niet helemaal
los wil zien van zijn Hollandse achtergrond. "Zijn kennis van regeren reikte niet
verder dan die van zijn eigen land en daarmee formuleerde hij politieke stelregels
voor de rest van de wereld." En nog duidelijker:
He is well provided with that inferior sort of Cunning which is the Growth of his
Country, of a Standard with the Genius of the People, and capable of being transferred into every Condition of Life among them, from the Boor to the
Burgomaster'3.
Van die Hollandse sluwheid geeft Swift impliciet heel wat voorbeelden, vooral met
betrekking tot Buys' weinig toeschietelijke houding ten opzichte van het streven
van Anne's ministers naar vrede84. Uit de opmerking dat er niet te ver gaande afspraken met Holland gemaakt kunnen worden, omdat noch het karakter van Buys
noch de wijze waarop hij gemachtigd wordt te handelen daartoe aanleiding geven,
spreekt duidelijk wantrouwen 85 . En als Swift het eens met Buys heeft over de
staatsschuld, dringt zich al spoedig de tegenstelling tussen de Hollandse en Engelse
praktijk op de voorgrond 86 . Buys en de Hollanders letten alleen op eigen voordeel87 , ze voelen zich ten onrechte door hun Britse bondgenoot tekort gedaan 88 .
Swifts afkeer van Buys lijkt in al deze voorbeelden slechts een aspect van een meer
algemene weerzin tegen alles wat Hollands is.
Daarnaast spelen in Swifts persoonlijke relatie tot Buys ook gevoelens van antipathie een rol. Meer dan eens laat hij doorschemeren, dat hij niet bijzonder gesteld
is op die Hollandse gezant. Telkens als zijn machtige vriend Robert Harley 89 , de
latere Earl of Oxford, weer eens bezoek krijgt van Buys, vertrekt Swift, maar zijn
lichtelijk laatdunkende beschrijving zegt genoeg: "[...] he [ = Harley] was taken up
with the Dutch envoy and such folks; and I would not stay." 90 En als hij een keer
gedwongen is Buys gezelschap te houden, vallen hem in de conversatie slechts de
talrijke leugens van de laatste op 91 . Het is zeer de vraag of al die kritiek op Buys,
afgezien dan van zijn ijdelheid, wel helemaal terecht is 92 . Buys had veel vijanden,
onder wie de Goudse pensionaris Van der Dussen 93 , maar men mag hierbij niet
vergeten dat hij ook opkwam voor andere belangen: in de eerste plaats die van zijn
stad Amsterdam 94 . Wel vindt Swift het kennelijk de moeite waard enige malen
Buys' kennis van de Engelse taal te vermelden95. Al met al krijgen we dus een vrij
negatief beeld van een vooraanstaand Nederlander in Engeland.
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Hoe stond het met Swifts oordeel over hoge edelen als Hans Willem Bentinck
(1649-1709), de latere graaf van Portland, en Arnold Joost van Keppel (16691718), de latere graaf van Albemarie96, uit de kring van vertrouwden rond de
stadhouder-koning? Om met de laatste te beginnen: met iets van triomf vermeldt
Swift diens nederlaag bij Denain als aansporing voor de Hollanders om nu eindelijk eens over vrede te gaan denken97. Ook in zijn History of the Four Last Years
of the Queen brengt hij Albemarie in negatieve zin ter sprake". Veel uitvoeriger
nog schrijft hij over Hans Willem Bentinck", eerste graaf van Portland, en tot
1699 de boezemvriend van Willem III. Bentinck maakte zich bij de Engelsen bijzonder gehaat100, mede omdat hij in tegenstelling tot Albemarie niet met hen wist
om te gaan101 en ook het Engels niet voldoende beheerste. Swift probeerde in de
tijd van Temple de koning van het belang van een (typisch Engelse) wet, de Triennal Bill, te overtuigen door voor hem de ingewikkelde materie in een kort verslag
samen te vatten102. Aan Bentinck als 's konings adviseur deed hij een nog uitvoeriger verslag toekomen. Maar zijn poging liep op niets uit103. In Swifts eerste politieke verhandeling, A Discourse of the Contests and Dissensions between the Nobles
and the Commons in Athens and Rome, with the Consequences they had upon
both those States, vertonen de hoofdfiguren opmerkelijke gelijkenis met vooraanstaande personen uit Swifts eigen tijd. Zo kunnen we in Phocion, de onkreukbare Atheense generaal (402-318), die onder meer voor vrede met Philippus van
Macedonië ijverde, zonder veel moeite Bentinck herkennen. Phocion komt er goed
af: hij is niet alleen een bekwaam militair, maar ook is hij vermaard vanwege zijn
onderhandelingen met het buitenland104. Moeten we hier een positieve karakterisering van Bentinck in lezen die misschien niet meer is dan de vanzelfsprekende verering die men 's konings grootste vertrouweling nu eenmaal niet onthouden kan?
Swifts venijnige opmerking in zijn gedicht T-l-nd's Invitation to Dismal, to Dine
with the Calves-Head Club uit 1712: "Wine can giveP-rt-d Wit [...]"105 doet anders vermoeden. En iedere twijfel wordt weggenomen als men zijn marginalia bij
John Macky's Characters of the Court of Britain (1733) leest. Bij de naam Bentinck staat genoteerd: "As great a Dunce as ever I knew."106
Men wordt langzamerhand zeer benieuwd hoe Swift , zijn weinig vleiende oordeel over de Nederlandse hovelingen in aanmerking genomen, denkt over de machtigste Nederlander die Engeland in de jaren omstreeks 1700 heeft gekend: koning
Willem III zelf. Legio zijn de verwijzingen in heel Swifts oeuvre naar de
stadhouder-koning. Hoe Swift ook over hem oordeelt, een belangrijke rol heeft de
prins in zijn leven en werk zeker gespeeld. Zelfs in Gulliver's Travels ontbreekt hij
niet. In hoofdstuk V van het vierde deel van de reizen, dat zich afspeelt in het land
van de Houyhnhnms, licht Gulliver zijn meester in over de situatie in Engeland.
Hij begint zijn overzicht met de vermelding van de Glorious Revolution onder de
prins van Oranje en de lange oorlog met Frankrijk, door deze prins begonnen107.
In Swifts jonge jaren lijkt een gevoel van waardering voor de Hollandse vorst te
overheersen. Het is de tijd dat Swift nog sterk de invloed ondergaat van Sir William Temple108. Gewezen is al op Swifts opdracht aan de koning in zijn uitgave van
Temple's Letters (Londen, 1700). Hij ondertekent deze opdracht met "Uwe Ma-
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jesteits zeer plichtgetrouwe en gehoorzame Onderdaan Jonathan Swift"109. Aan
de oprechtheid van deze woorden behoeft niet te worden getwijfeld. Tien jaar
daarvoor had Swift zijn beroemde Ode to the Kingm geschreven naar aanleiding
van Willems succesvolle veldtocht in Ierland en zijn overwinning in de Slag bij de
Boyne (1 juli 1690). Er is sprake van "our happy Prince" en "Great William" die
de "Enemy" (Jacobus II) en "That Restless Tyrant" (Lodewijk XIV) een lesje
leert. In deze ode en andere vroege gedichten van Swift, zoals Ode to the Honourable Sir William Temple, overheerst de echte lofprijzing en is van satire met betrekking tot de bezongene althans geen sprake111. In dejaren omstreeks de eeuwwisseling houdt Swift voor zijn persoonlijke belangen zijn hoop op de koning gevestigd.
Een hoop die niet ongegrond mag heten, want de koning had zekere beloftes
gedaan112. Ook na Temple's dood probeert Swift via invloedrijke personen tot de
koning door te dringen113. Het mag niet baten. Al eerder had Swift een teleurstellende ervaring aan het hof opgedaan. In 1693 had hij een persoonlijke ontmoeting
met de koning, nadat Temple hem, zoals hierboven al even is aangestipt, naar Kensington Palace had gezonden in een poging de koning tot andere gedachten te brengen ten aanzien van de invoering van de Triennial Bill114. De missie mislukte. Uitvoerig doet Swift in zijn Family of Swift verslag van zijn teleurstellende ervaring
aan het hof en tenslotte vat hij deze op niet mis te verstane wijze samen: "[...] en
hij zei z'n vrienden dat dit het eerste voorval was dat hem hielp genezen van ijdelheid"115.
Stond Swift te zeer onder invloed van Temple om zelfstandig te kunnen oordelen, was zijn verering voor Willem III te veel verweven met eigenbelang of zette
zijn ontgoocheling nu ineens alles in een ander licht? Wat hiervan ook zij, feit is
dat enkele jaren na de dood van de stadhouder-koning Swifts toon veranderd is.
De satiricus in hem heeft zich meester gemaakt van de Hollandse vorst. In zijn Predictions for the Year 1708 waarin Swift de almanakmakers en hun voorspellingen
belachelijk maakt, toont hij aan dat de astrologen met de uitspraak "God beware
koning Willem voor al zijn openlijke en verborgen vijanden" alle kanten uit kunnen. Helaas is het voorgekomen dat in enkele almanakken nog is gebeden voor de
arme koning Willem vele maanden nadat hij reeds was overleden116. Al is Willem
III hier niet zo zeer rechtstreeks het voorwerp van bespotting, van de panegyrische
toon van een decennium geleden zijn we toch ver verwijderd. In zijn Examination
of Certain Abuses neemt Swift de jacobieten, de aanhangers van de katholieke
Stuarts, op de hak. Zij hebben de punch, die z'n scherpte alleen verkrijgt door citroensap, verknoeid door er steeds meer sinaasappelsap aan toe te voegen, zodat
men tegenwoordig vaak punch alleen bereid uit sinaasappels, aantreft. Want de jacobieten hadden, voordat koning Willem gestorven was, uit bijgelovigheid een eigen gebed gemaakt, dat, en nu volgt er een woordspeling, "as they squeezed the
Orange, so might that Protestant King be squeezed to Death". Dit vormt dan voor
Swift het begin van een woordenspel met "squeeze", in de dubbele betekenis van
uitpersen en dooddrukken, en de naam van de Prins117. Dit blijft natuurlijk in de
eerste plaats een aanval op de jacobieten, waarin het drinken van punch en het uitpersen van sinaasappels staan voor het vervloeken van de glorierijke nagedachtenis
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van koning Willem III 1 1 8 . De woordspeling met Oranje lag in het Engels natuurlijk
voor de hand: ook de Earl of Orrery weidt in zijn brief aan Swift van mei 1739 ш
nog eens, maar dan oneindig veel flauwer, over sinaasappels uit 120 .
Een heel andere toon treffen we aan in Swifts poëzie. Willem III had bij de
Whigs de bijnaam van "Glorious" of "old Glorious". Men leze hoe Swift daarover denkt in zijn gedicht Directions f or a Birth-day Song van 1729:
Nassau, who got the name of glorious
Because he never was victorious,
A hanger on has always been,
For old acquaintance bring him in.121
Willem, een klaploper, die nooit overwinningen behaalde! Dat liegt er niet om.
Men zou zo denken dat Swift hier uit zijn slof is geschoten, maar een geïsoleerde
mededeling is het allerminst. Want in Mad Mullinix and Timothy staat een nog
veel grovere opmerking: "Keek at the Memory of Glorious".122 En het uit 1736
daterende A Character, Panegyric, and Description of the Legion Club doet hier
bepaald niet voor onder met:
Dear Companions hug and kiss,
Toast old Glorious in your Piss123.
Nu toont Swift de dichter wel een heel ander gezicht dan Swift de prozaïst. Misschien is het, zoals Denis Donoghue stelt124, niet juist Swifts proza op één lijn te
stellen met zijn poëzie125. Swift bleef op het laatste gebied een amateur, d.w.z. hij
nam zijn gedichten minder ernstig dan zijn proza en schreef veel voor de grap,
maar wel met de bedoeling zijn geest lenig te houden126. In ieder geval blijkt uit
zijn gedichten, dat hij afkerig was van een heroïsche of romantische opvatting van
de taak van de dichter en van de dichtkunst127.
Misschien moeten we daarom deze opmerkingen van Swift niet helemaal serieus
nemen. Er is nog een reden om dat niet te doen: uit zijn proza, maar ook uit enkele
gedichten blijkt dat Swift wel wat genuanceerder over de Oranjevorst dacht dan uit
bovenstaande poëziefragmenten blijkt. Weliswaar kan Swift zich niet al te druk
maken over de drie studenten van Trinity College, zijn alma mater, die in de zomer
van 1710 een ruiterstandbeeld van Willem III in Dublin bekladden128, maar voor
de twee mannen die in 1696 een moordaanslag op de koning beraamd hadden129,
heeft hij, ook decennia later nog, geen goed woord over. Dat de kwestie van de
besmeuring van het standbeeld niet onopgemerkt aan Swift voorbij is gegaan,
blijkt uit zijn correspondentie. Meermalen brengt hij de zaak ter sprake: zo in zijn
brief aan Stella en Rebecca Dingley van 16 december 1710130 en in zijn brieven aan
aartsbisschop King van 9 september en 30 december van datzelfde jaar131. Dat Willems nagedachtenis wel vaker niet in ere werd gehouden in universitaire kringen,
blijkt uit een brief van de aartsbisschop aan Swift van 12 augustus 1708132. King
vindt het maar vreemd dat iemand zo ondankbaar kan zijn tegenover de man aan
wie allen, tenminste in Ierland, zoveel te danken hebben. Swift denkt daar anders
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over: in A Letter concerning the Sacramental Test schrijft hij hoe overtrokken op
zo'n voorval gereageerd wordt 1 3 3 . Uit Swifts gedicht Upon the horrid Plot dis
covered by Harlequin the В— of R-'s French Dog uit 1722 blijkt daarentegen dat
hij van de twee samenzweerders Porter en Prendergast, die het op 's konings leven
hadden gemunt, niet veel moet hebben:
A Villain, who his Friend betrays,
We style him by no other Phrase;
And so a perjur'd Dog denotes
Porter, and Prendergast, and Oates.13*
Prendergast of Pendergrass kreeg spijt en bracht Portland op de hoogte van de
plannen voor de moordaanslag. Titus Oates was een notoire meinedige en beden
ker van het zogenaamde "Popish plot", dat er op gericht zou zijn Karel II van het
leven te beroven. Nog duidelijker is Swift in On Noisy Tom uit 1736:
What! thou the Spawn of him who sham'd our Isle,
That Traitor, Assassin, Informer vile.
Though by the Female Side you proudly bring,
To mend your Breed, the Murderer of a King.1"
Waarbij " h i m " uit de eerste regel betrekking heeft op de vader van "noisy T o m " ,
Thomas Prendergast, de verrader. Ook in het al eerder genoemde Character of the
Legion Club wordt Tom aan zijn afkomst herinnerd: "Sprung from papists and a
regicide". 1 3 6
Een grote en zeker niet uitsluitend negatieve rol speelt Willem III in de merk
waardige Memoirs of Captain John Creichton. Hoewel dit niet in strikte zin Swifts
werk is, maar eerder een compilatie moet worden genoemd, acht Herbert Davis
zijn aandeel erin toch wel zo groot, dat hij niet aarzelt de Memoirs in Swifts verza
meld prozawerk op te nemen 1 3 7 . Het werk verhaalt van de avonturen van de oude
vechtjas Creichton in Schotland. Veel Schotse edelen waren aanhangers van Jaco
bus II gebleven en tal van militairen hadden de eed van trouw op deze koning afge
legd. Dat gold ook voor kapitein Creichton. Hij komt zo tegenover Willem III te
staan, raakt in gevangenschap, maar wordt tenslotte vrijgelaten 138 . Hij eindigt zijn
relaas aldus: " I k heb dit verhaal ook willen vertellen om recht te doen aan de nage
dachtenis van koning Willem (wat misschien des te acceptabeler is omdat het komt
van iemand die tegengestelde belangen had). Ik heb werkelijk zo'n goede dunk van
deze prins, dat ik geloof dat hij veel beter gehandeld zou hebben dan hij deed met
betrekking tot de burgerlijke en kerkelijke organisatie in Schotland, als hem was
toegestaan volgens zijn eigen opvattingen te regeren" 1 3 9 . Maar nogmaals: het blijft
onzeker wat men hiervan nu precies op Swifts conto mag schrijven.
Het is opmerkelijk hoe vaak Swift in zijn werk feiten noemt uit het leven van
Willem III, die moeten dienen als voorbeelden in een betoog of als oriënteringspunt in de tijd. In een uitvoerige brief aan zijn vriend Alexander Pope van 10
januari 1721 maakt Swift een aantal van zijn politieke standpunten duidelijk die
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hij huldigde in de tijd van koningin Anne. Hij had zich altijd tegen een paaps
troonopvolger verklaard, had een duidelijke afkeer van een staand leger in vre
destijd en verfoeide het op de voorgrond plaatsen van financiers tegenover landei
genaars. En zijn mening over de Revolutie was, dat als het onheil dat nu eenmaal
met een gewelddadige politieke verandering samengaat, waarschijnlijk niet zo ver
derfelijk is als het leed dat men heeft te verduren onder een heersende macht, het
algemeen belang zo'n revolutie zal rechtvaardigen. En dat is, vermoedde hij, het
geval geweest met Oranjes veldtocht, hoewel die enkele zeer slechte gevolgen met
zich bracht, die vermoedelijk nog zeer lang zullen doorwerken140. Over een be
schuldiging aan het adres van de predikant Thomas Sheridan handelt Swifts brief
aan Thomas Tickell van 18 september 1725 waarin hij voor de onschuld van de
eerste pleit met de mededeling dat hij koning Willem heeft horen zeggen, dat als
men moest geloven wat de Ieren over elkaar vertelden, er geen eerlijk mens in het
koninkrijk was 141 . Vele malen verwijst Swift naar de Glorious Revolution en de
kroning van Willem en Mary, bijvoorbeeld in An Examination of certain
Abuses142, The Presbyterian's Plea of Merit1*3 en Memoirs relating to that Change
which happened in the Queen's Ministry in the Year 17101и. Belangrijke gebeurte
nissen wil Swift nog wel eens dateren aan de hand van 's konings sterf- of
verjaardag145. Misschien dat de herinneringen aan de stadhouder-koning ook le
vendig bleven doordat Swift een goed contact had met Willems vroegere maîtresse
Elizabeth Villiers, "Betty", de latere Lady Orkney146. Er is sprake van briefcontact tussen hen147 en in zijn brief van 18 september 1712 aan Stella deelt Swift mee
dat Lady Orkney en hij hele goede kennissen van elkaar zijn geworden148.
In ieder geval maken bovenstaande voorbeelden duidelijk dat de Hollandse
vorst steeds een belangrijke en tamelijk positieve rol heeft gespeeld in Swifts leven
en werk. Zijn marginalia laten echter een andere kant zien. Op pagina 67 van John
Macky's Characters of the Court of Britain uit 1733 staat bij Albemarie opgemerkt: "Koning Willems voortdurende metgezel bij al zijn ontspanning en vermaak". Swift voegt eraan toe: "zeer schandelijk vermaak".149 Gilbert Burnet in
zijn History of His Own Time, 1724-34, deelt op bladzijde 819 van zijn werk mee:
"De prinses verbleef al die tijd in Holland, [...] zodat ze pas naar Engeland kwam
toen alle besprekingen voorbij waren". Swift tekent daarbij aan: "Waarom liet
men haar (niet) halen voor de zaak was beklonken? Dit toont duidelijk dat het oorspronkelijke plan van de prins was koning te worden in tegenstelling tot wat hij beweerde in zijn Declaration"150. En als Burnet (p. 782) Willems toespraak tot de
Staten-Generaal op de ochtend van zijn vertrek naar Engeland samenvat: "Hij
nam God tot getuige, dat hij naar Engeland ging met geen andere bedoelingen dan
die hij in zijn proclamatie had bekendgemaakt," antwoordt Swift: "Dan was hij
meinedig, want het was zijn bedoeling de kroon te verwerven, hetgeen hij loochende in de proclamatie."151 Deze opmerkingen van Swift zijn tekenend voor zijn
marginalia: of ze nu Willems politiek of zijn privé-leven betreffen, ze geven duidelijk een negatief beeld van de prins152. En wie nog mocht twijfelen, leze Swifts korte toelichting op pagina 326 van Burnets boek waar staat: "De schanddaad (van de
moord op De Witt) straalde af op hem en zijn partij en maakte hen allen gehaat,
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hoewel de Prins er altijd tegen mij over sprak met de grootst mogelijke afschuw".
Swifts commentaar: "Toch was hij zeer schuldig"153. Dit bijtende commentaar
schreef Swift op latere leeftijd: zijn potloodaantekeningen stonden in de marges
van een geleend exemplaar van Burnets History, dat hij aan het eind van de jaren
dertig van de 18e eeuw moet hebben gelezen154. Dat zo weinig in dit boek genade
kon vinden in Swifts ogen zal vooral hebben samengehangen met het feit dat Gil
bert Burnet, een Whig, die door Willem III tot bisschop was verheven, een Low
Churchman was, dus een aanhanger van de door Swift zo verfoeide calvinistische
stroming binnen de Anglicaanse Kerk155.
Leest men hiernaast Swifts historische verhandelingen, dan krijgt men een heel
ander beeld. Een zakelijke en vaak welwillende benadering van Oranjes politiek
staat hier op de voorgrond. Invloed van Temple's Introduction to the History of
England, waarin deze in de figuur van Willem de Veroveraar Willem van Oranje
verheerlijkt156, is duidelijk merkbaar in Swifts A bstract of the History of England
en zijn Reigns of William Rufus, Henry I, Stephen, and Henry II, waarin Swift de
figuur van koning Stephen gebruikt om Willem III te verdedigen157. Wat 's prinsen
overtocht betreft: de meeste edelen die hem uitnodigden naar Engeland te komen,
hielden echt van hun land en z'n staatsregeling, schrijft Swift in The Examiner1**.
Bij zijn bespreking van een mogelijke erfopvolging uit het huis Hannover in Some
free Thoughts upon the present State of Affairs, een werk waarin het oordeel over
Oranje in verschillende opzichten positief is, brengt Swift ter vergelijking de posi
tie van koning Willem enkele decennia daarvoor ter sprake. Hij maakt duidelijk
dat deze het veel moeilijker heeft gehad. Zijn titel werd veel meer betwist dan die
van de opvolger van koningin Anne vermoedelijk ooit zal worden159. En ook had
hij eerder, na zijn huwelijk met Магу, geen reële vooruitzichten op de troon en
zelfs nauwelijks op de rol van Echtgenoot van de Koningin, daar de Hertog van
York toen een jonge vrouw had, en toch was hij geen vreemdeling op het gebied
van de Engelse taal en zeden160. Ook wat de kerkelijke partijen betreft, had de koning in de loop van zijn bewind te kampen met vele onoverkomelijke moeilijkheden, zo blijkt uit Α η Enquiry into the Behaviour of the Queen's Last Ministry™1.
In een opsomming van wat redelijkerwijs van hem gevraagd kan worden als Whig
in zijn Arguments against enlarging the Power of Bishops vermeldt Swift de ver
schuldigde eerbied voor de glorierijke nagedachtenis van wijlen koning Willem, die
het rijk behoedde voor papisme en slavernij met de inzet van zijn bloed en het op
het spel zetten van zijn leven162. In A Sermon upon the Martyrdom of King Char
les I verdedigt Swift de omwenteling onder Oranje: deze was nodig wegens de on
derdrukking en het onrecht die uitgingen van de kroon 163 . De toenmalige koning
Jacobus II misdroeg zich tegenover zijn onderdanen. Ook een verdediging treffen
we aan in Queries relating to the Sacramental Test waarin wordt opgemerkt dat de
katholieken het protestantisme wilden vernietigen, maar dat zij in die opzet door
Gods genade en de hulp van "onze glorierijke Koning Willem" volstrekt niet
geslaagd zijn164.
Overziet men het geheel, dan lijkt de jonge Swift, al of niet onder invloed van
Temple of uit eigenbelang, een zekere verering voor de stadhouder-koning te heb-

58

Swift en Holland

ben gekoesterd. De oudere schrijver is veel sceptischer. Wel dient men voor die latere periode duidelijk onderscheid te maken tussen Swift de dichter en kritische lezer en Swift de prozaïst en briefschrijver. De eerste heeft zich over het algemeen
veel negatiever over de prins uitgelaten dan de laatste, die voor de Hollandse vorst
ook waardering kon opbrengen.
Wie zal uitmaken welke Swift het meest oprecht is geweest in zijn oordeel? Wat
in een onmiddellijke behoefte aan commentaar of speelse bui wordt gezegd, kan de
kern van de zaak soms aardig benaderen, terwijl anderzijds het gevaar van overdrijving zelden vermeden wordt. Omgekeerd ontneemt het ordenende verstand het
proza, dat gereedgemaakt wordt voor de drukker, vaak de nodige spontaniteit, terwijl daartegenover echte kwaliteiten die in een bepaalde visie gemakkelijk uit het
oog worden verloren, niet onopgemerkt blijven. De tijd speelt tenslotte ook een belangrijke rol. Overtuigingen die in een bepaalde fase van zijn leven voor iemand
onwrikbaar lijken, blijken later geen stand te kunnen houden.
Behalve Willem III brengt Swift, zij het veel minder frequent, ook andere beroemdheden uit de Republiek in zijn werk ter sprake. Het zijn, met uitzondering
van Boerhaave, geen van allen tijdgenoten. De laatste noemt hij in een brief van 2
december 1736 aan Alexander Pope als geneesheer van hun wederzijdse kennis
William Pulteney165. Swift acht het kennelijk niet nodig bij zijn naam enige toelichting te verstrekken: men kan er weer een bevestiging in lezen dat de faam van
de Leidse hoogleraar inderdaad tot ver buiten onze landsgrenzen was doorgedrongen. Johan de Witt is al eerder genoemd. Al tijdens de regering van de stadhouderkoning werd in tal van Engelse pamfletten met afschuw aan de moord op de gebroeders De Witt herinnerd166. Swift vermeldt De Witt in het voorwoord bij de uitgave van Temple's Letters en in zijn commentaar op Burnets History of His Own
Time laat hij duidelijk blijken wat hij van de moord op de raadpensionaris vindt.
Op pagina 321 van het genoemde werk staat: "Toen hij [de prins] me dit vertelde,
voegde hij eraan toe dat hij [De Witt] beslist één van de grootste mannen van de
eeuw was geweest en hij geloofde dat hij zijn land trouw had gediend". "Toch,"
voegt Swift eraan toe, "zorgde de Prins ervoor dat hij zou worden vermoord"167.
Voor Neêrlands helden ter zee had Swift - men herinnere zich de biografie van De
Ruyter in zijn boekenkast - kennelijk ook enige belangstelling: Maarten Harpertsz.
Tromp krijgt tenminste naast Turenne nog een plaatsje in zijn gedicht The Des1И
cription of a Salamander uit 1705 . Jan van Leiden speelt een rol als op hol gesla
gen sekteleider in het fel satirische Л Tale of а ТиЬш.
Onder de grote denkers uit de Lage Landen neemt de kosmopolitische Erasmus
duidelijk een vooraanstaande plaats in. Pope, King en anderen brengen zijn per
soon en werk in brieven aan Swift geregeld ter sprake170. Zij konden dat des te ge
reder doen, omdat de Rotterdamse humanist geen onbekende was voor Swift, die,
zoals we hebben gezien, verschillende werken van hem in zijn bezit had. Zelf
noemt hij hem in A Letter of Thanks from Wharton - "Erasmus schreef een ver
handeling over de Lof der Zotheid" 171 - en in zijn Thoughts on Religion roept hij
hem zelfs te hulp als vertolker van bepaalde denkbeelden. De christelijke gods-
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dienst in de vroegste tijden werd voorgelegd aan joden en heidenen, maar zonder
het geloofsartikel van de goddelijkheid van Christus. Ik herinner me, zegt Swift,
dat Erasmus dit zo verklaart, dat het te sterk voedsel is voor zuigelingen172. En hij
trekt Erasmus' verklaring nog even door naar zijn eigen tijd. Minder te spreken is
Swift over Spinoza. Met Socinus, Hobbes en Toland rekent hij hem tot de vijanden van het christendom (Remarks upon Tindall's Rights of the Christian
Church)173. En Bolingbroke vraagt aan Swift, die nu wel voldoende overtuigd zal
zijn van zijn orthodoxie, hem niet meer in één adem met Spinoza te noemen, wiens
stelsel hij verafschuwt174. Ook De Groot wordt genoemd. Aan zijn vriend John
Gay, de schrijver van de befaamde Beggar's Opera, geeft Swift in zijn brief van 12
juni 1714 een aantal adviezen om zich als hoveling te kunnen handhaven: leer snel
je talen en beheers het Latijn perfect, lees Aristoteles en andere boeken over politiek en van Grotius De Jure belli ас pacis175.
Geleerden als Lipsius en Scaliger ontbreken evenmin. "Ik beschouw vedelaars,
dansmeesters, bodes, ceremoniemeesters e.d. als grotere pedanten dan Lipsius of
Scaliger senior", is de twijfelachtige lof die Swift deze beide geleerden toezwaait in
zijn On Good-Manners and Good-Breeding"*. Scaliger treedt eveneens op in The
Battle of the Books, waar Swift hem in discussie laat treden met Bentley, die dan
door Scaliger voor pedant wordt uitgemaakt177. Hielpen de hier genoemde hoogle
raren ongetwijfeld de roem van Leiden verbreiden, de roep van de universiteit was
ook al doorgedrongen tot niemand minder dan kapitein Lemuel Gulliver, die er
twee jaar en zeven maanden medicijnen studeerde en later als scheepsarts op zijn
reizen de vreemdste avonturen zou beleven178. Al deze verwijzingen maken intus
sen duidelijk, dat Swifts boekenkast mede een belangrijke sleutel kan zijn tot ver
klaring van het feit dat juist de hier genoemde vermaardheden uit de Republiek
zich in Swifts belangstelling mochten verheugen.
3. De Republiek en de handel en wandel van haar inwoners
Het is duidelijk dat Swift over individuele Nederlanders nogal verschillend dacht.
Hoe was zijn mening over Holland en zijn bewoners in het algemeen?
In een brief van 23 maart 1734 aan Francis Grant, afgedrukt in Gentleman's
Magazine van 1762179, schrijft Swift: Vanaf het ogenblik dat ik erover begon na te
denken, ben ik woedend geweest over de domheid van Engeland om maar toe te la
ten dat de Hollanders vlak onder onze ogen vrijwel alle voordeel van onze visgrond
hadden. De vorige Lord Wemyss vertelde mij dat hij slot voogd was van een kasteel
in Schotland in de buurt waarvan de Hollanders gewoonlijk visten. Hij liet hun be
leefd vragen of ze hem wat vis wilden sturen, wat ze ruwweg weigerden. Waarop
hij gelastte vanaf het kasteel drie of vier kanonnen af te vuren, want hun boten la
gen binnen schootsafstand en dadelijk zonden ze hem meer dan hij wilde hebben.
De Hollanders zijn net een verzameling valse spelers tussen een hoop eerlijke he
ren, die denken dat zij het spel begrijpen "and are bubbled of their money". Ik
ben op hen gesteld wegens de liefde die zij hebben voor hun land, wat echter geen
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deugd in hen is, omdat het hun eigen belang is, "which is directly contrary to England"'. In de tijd van de Koningin bestookte ik de Lord Treasurer Oxford en anderen van het kabinet vaak juist met dit onderwerp, maar het antwoord was: "We
moeten de Hollanders niet beledigen", de Hollanders die zich juist in die tijd verzetten tegen al onze stappen om tot vrede te komen. Ik lachte toen ik de ijver zag
waarmee die regering zich bezighield met de visserij bij Newfoundland, ik denk,
omdat niet gelet werd op de Hollandse visserij precies voor onze deur". In zijn kritiek op de Hollandse visserij vlak onder de Britse kust stond Swift zeker niet
alleen180.
Het beeld van de Hollander dat uit zijn brief oprijst, kan men het best omschrijven met termen als grof, uit op eigenbelang - dat was ook het oordeel van het
grootste deel van het Engelse volk in de 17e eeuw181 -, niet zeer betrouwbaar. Dat
beeld wordt geregeld bevestigd. In de Drapier's Letter to the Shop-keepers is sprake van het in omloop brengen van nieuwe halve stuivers in Ierland, vervaardigd
van slecht koper door een zekere Wood. Swift waarschuwt voor de gevolgen. Deze
halve stuivers zullen spoedig worden nagemaakt: het kan goedkoop worden gedaan, want het materiaal is zeer slecht. De Hollanders zullen dat waarschijnlijk
ook doen en hiermee voor onze waren betalen182. In zijn gedicht Wood, an Insect
uit 1725 oppert Swift dat men Wood het best in zijn eigen gesmolten koper kan uitkoken
Unless, like the Dutch, you rather would boyl
This Coyner of Raps in a Cauldron of Oyl.183
In Gullivers derde reis krijgt de lezer een staaltje van Hollandse grofheid en onbetrouwbaarheid voorgeschoteld. De sloep, waarover Gulliver op zeker moment
het bevel voert, wordt geënterd door twee piratenschepen. Gelukkig ontdekt hij
aan boord een Hollander en aangezien hij behoorlijk Nederlands spreekt, kan hij
met een beroep op dezelfde godsdienst en het bondgenootschap tussen Engeland
en de Republiek de Hollander vragen een goed woordje bij de zeeroverkapiteins
voor hem en zijn mannen te doen. In plaats van hen te helpen probeert de onbehouwen kerel de kapiteins over te halen Gulliver in zee te gooien. De kapitein van
het grootste schip, een Japanner, die een beetje Nederlands kent, blijkt barmhartiger dan de Hollander: hij geeft Gulliver nog wat extra proviand voor deze in een
kleine kano aan de zee wordt toevertrouwd. Het afscheid spreekt boekdelen: "I
got down into the Canoe, while theDutchman standing upon the Deck, loaded me
with all the Curses and injurious Terms his Language could afford".184
Gullivers latere ervaringen met Hollanders zijn iets minder slecht, al wordt zijn
overtuiging dat hun christelijk geloof niet veel voorstelt, alleen maar versterkt. Tegenover de douanebeambte van Luggnagg geeft hij zich uit voor Hollander, omdat
hij van plan is naar Japan te gaan en weet dat de Hollanders als enige Europeanen
dat rijk mogen betreden185. Als hij later voor de keizer van Japan wordt geleid,
verzoekt hij hem te worden vrijgesteld van de voor zijn landgenoten verplichte ceremonie van het trappen op het kruisbeeld, omdat hij door het noodlot in dit land
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is gebracht en helemaal niet de bedoeling heeft handel te drijven. De keizer lijkt
wat verwonderd, want geen Hollander heeft naar zijn mening op dit punt ooit
scrupules getoond "and - let op de tegenstelling! - that he began to doubt whether I
were a real Hollander or no; but rather suspected I must be a CHRISTIAN"! De
keizer bewijst hem deze ongewone gunst, maar zegt hem dit voor zijn landgenoten
geheim te houden, omdat zij, als ze erachter zouden komen, hem onderweg de keel
zouden afsnijden. Gulliver scheept zich daarna in op de АтЬоупаш en nu heeft
hij profijt van zijn kennis van Holland en de Nederlandse taal, opgedaan in zijn
Leidse studietijd, want hij kan een geloofwaardig verhaal vertellen - zijn ouders
zouden afkomstig zijn uit de provincie Gelderland - en lastige vragen met betrek
king tot het trappen op het kruisbeeld ontwijken, al dreigt het, voor hij veilig in
Amsterdam aankomt, nog één keer bijna mis te gaan187.
Men dient natuurlijk wel voor ogen te houden, dat het hier slechts om een karikatuur (altijd geld boven principes) van de Hollander gaat, een karikatuur overigens die niet onbekend was in Engeland198 en die onmiddellijk verband hield met
de daar heersende angst voor de Hollandse expansie op handelsgebied189. Dat
Swift ook wel wat positiefs te melden heeft, blijkt niet alleen uit diens eerder geciteerde brief aan Francis Grant, waarin hij waardering toont voor de vaderlandsliefde van de Hollanders, maar ook uit The Sentiments of a Church-ofEngland Man waarin de Republiek als voorbeeld van een geslaagde staat wordt genoemd. Slechts weinig staten gaan ten onder door een gebrekkige staatsregeling;
gewoonlijk is zedenbederf de oorzaak. Swift geeft twee duidelijke voorbeelden:
aan de ene kant Venetië dat, eertijds op zulke verstandige grondslagen gesticht,
thans door allerlei misstanden z'n langste tijd wel gehad lijkt te hebben, aan de andere kant de Republiek,
where a Vein of Temperance, Industry, Parsimony, and a publiek Spirit, running
through the whole Body of the People, hath preserved an infant Commonwealth
of an untimely Birth and sickly Constitution, for above an Hundred Years,
through so many Dangers and Difficulties, as a much more healthy one could never have struggled against, without those Advantages.190
Ook in The Examiner van 2 november 1710, waarin voorspeld wordt dat Engelands naaste buren, Holland en Frankrijk, zich sneller zullen herstellen na een oorlog, somt Swift nog eens de deugden van de Hollandse natie op: haar voorzichtige
regering, de grootte van haar handel, haar wonderlijke spaarzaamheid, de bereidheid van het volk allerlei soorten belastingen te aanvaarden, en haar rechtvaardigheid in het opleggen en innen daarvan191.
Holland telt ook in een ander opzicht mee: het hoort thuis in het rijtje van
Frankrijk en Engeland als je het met het arme, achtergebleven Ierland vergelijkt.
En Swift moet altijd smalend lachen om de raadgevingen van de domme betweters
dat Ierland er goed aan zou doen het voorbeeld van Engeland, Holland, Frankrijk
e.d. te volgen. Het is alsof een arts zijn patiënt die lijdt onder een hevige jichtaanval zou voorschrijven elke morgen tien mijl te wandelen, merkt hij op in zijn
Answer to Several Letters f rom Unknown Persons 192. Ook elders geeft hij hoofd-
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schuddend commentaar op dergelijke adviezen193.
Voor Swift is niet alleen de eigenaardige staatsvorm kenmerkend voor Holland,
maar ook de nauw daarmee verbonden godsdienstige opvattingen, waarop hij de
nodige kritiek heeft. Vanaf hun eerste optreden in de wereld hebben de sektariërs
een absolute haat gekoesterd tegen de monarchale regeringsvorm. Swift wijst dan
op drie burgerlijke samenlevingen waar calvinisten (en anderen) de oppermacht
hebben en die alle republieken zijn: Holland, Genève en de hervormde Zwitserse
kantons194. Als de calvinisten in Engeland de macht hadden, zouden ze de monarchie omverwerpen en weer wijst Swift in dit verband op de vreemde regeringsvorm
van ons land195. Al eerder is gewezen op zijn waardering voor de in de Republiek
bestaande vrijheid van geweten. Maar hier schuilt een addertje onder het gras.
Want, hoewel er geen christelijke staat is die zoveel gewetensvrijheid toestaat als
Holland, om een openbaar ambt in de Republiek te kunnen bekleden, moet men de
heersende religie belijden. Een uitzondering vormt slechts het leger. De aard van
hun staatsvorm brengt met zich mee dat de Hollanders gedwongen zijn vreemde
troepen te werven, waarbij ze ten aanzien van de godsdienstige opvattingen van de
huurlingen niet zo scrupuleus te werk kunnen gaan.196
Het duidelijkst spreekt Swift zich uit in The Sentiments of a Church-of-England
Man, waar hij Holland en Engeland wat betreft staatsvorm en godsdienst, met elkaar vergelijkt. Eerst wijst hij er weer op dat de Hollanders naast een algemene
vrijheid van geweten toch een staatsgodsdienst hebben, die wordt beleden door allen die een ambt uitoefenen. Maar waarom, zo vraagt hij zich af, zouden zij voor
ons een voorbeeld moeten zijn in godsdienst of staatsvorm? Ons land verschilt van
het hunne, zowel in ligging, bodem en natuurprodukten als in karakter en voorkomen van de inwoners. Zij vormen een republiek, plotseling gesticht in een wanhopige poging in een uitzichtloze situatie, niet door rijpe overweging en redenering
gevormd of verwerkt in een vast stelsel, maar in elkaar geflanst onder de druk van
plotselinge noden, niet berekend op een lange duur en tot nu toe toevallig nog
bestaand te midden van strijdende mogendheden, die het vooralsnog niet eens kunnen worden of ze het onder elkaar zullen verdelen. Deze moeilijkheden behoeden
hen in feite voor alle grote misbruiken, waaraan hun krankzinnige staatsregeling
hen in een lange vrede ten zeerste zou blootstellen. De grote toeloop van mensen in
een eeuw van vervolging naar het dichtstbijzijnde toevluchtsoord plaatste hen voor
de noodzaak handel te drijven, "to which they wisely gave all Ease and Encouragement". Swift wijdt, voor het geval Engeland het Hollandse voorbeeld na zou willen volgen, vervolgens aandacht aan de vreemdelingen, die niet verder lijken te
denken dan hoe ze hun bezit en geweten veilig kunnen stellen. De sekten zijn er niet
zo talrijk als in Holland, "which I presume is not our Fault; and," voegt hij er met
enige bezorgdheid aan toe, "I wish may not be our Misfortune [...]" En hoe toegeeflijk treedt men hen niet tegemoet? "One single Compliance with the National
Form of receiving the Sacrament"197, is alles wat we verlangen om welke sektariër
uit ons midden dan ook tot de machtigste staatsambten toe te laten. En terugkerend tot Holland:
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Besides, I will suppose any of the numerous Sects in Holland, to have so far prevailed as to have raised a Civil War, destroyed their Government and Religion,
and put their Administrators to Death; after which, I will suppose the People to
have recovered all again, and to have settled on their old Foundation.
Dan, voegt Swift eraan toe, zou ik een vraag willen stellen: kan die sekte, die het
ongelukkig werktuig van al deze verwarring was, redelijkerwijs verwachten dat
haar voortaan de grootste ambten worden toevertrouwd of dat ze in feite nauwelijks zal worden getolereerd tussen die andere198?
Het is duidelijk dat hier Swift de verdediger van het anglicanisme en onderdaan
van een oud, op unificatie gericht koninkrijk aan het woord is, een man die als
trouw aanhanger van de Engelse staatskerk slechts met de grootste bevreemding
over Holland kan spreken: een raar land van (nog) niet corrupte handelaars met
een idiote staatsvorm waarin allerlei sekten (het calvinisme voorop!) kennelijk de
dienst uitmaken.

4. Swifts oordeel over de Hollanders als bondgenoten
Tenslotte behandelt Swift uitvoerig de rol van Holland als Engelands bondgenoot
in de Spaanse Successieoorlog. Talloze malen snijdt hij dit thema in zijn werk aan
en vrijwel altijd is zijn oordeel over de houding van de Republiek vernietigend 19 '.
In The Conduct of the Allies200 treffen we al een ware litanie van klachten aan: de
Hollanders laten ons de lasten dragen; bij het Barrièretraktaat heeft GrootBrittannië veel minder belang dan Holland 201 ; de Hollanders komen hun belofte
alle handel met Frankrijk te staken in de praktijk helemaal niet na 202 ; aan maritieme steun van de Hollanders heeft Engeland niet veel: als er al eens schepen van hen
verschijnen, dan is het om hun handel te beschermen203; Engeland mag in de
Spaanse Nederlanden de steden voor de Republiek innemen 204 ; de Hollanders maken misbruik van de situatie: ze komen hun afspraken niet na, maar leggen wel
garnizoenen in de veroverde steden205, enz. Samengevat:
By this Treaty [ = het Barrièretraktaat], the Condition of the War, with respect to
the Dutch, was widely altered: They fought no longer for Security, but for Grandeur; and we, instead of labouring to make them safe, must beggar our selves to
render them Formidable.206
Ook het gedicht Peace and Dunkirk uit 1712, gedeeltelijk voor dit hoofdstuk als
motto gebruikt, verwoordt zijn kritiek uitstekend: "Holland kreeg steden en wij
klappen". 207
Ook in Some Remarks on the Barrier Treaty20' legt Swift nog eens geduldig uit
dat Holland op grond van het Barrièretraktaat veel meer heeft gekregen dan waar
het recht op had: Krachtens dit traktaat zal de Republiek feitelijk de onbeperkte
soevereiniteit over heel Vlaanderen uitoefenen en alle inkomsten in de meest uitgebreide zin ontvangen 209 . En als het de Hollanders behaagt te denken dat de Spaan-
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se Nederlanden in hun geheel geen voldoende barrière voor hen vormen, zal er
niets anders op zitten dan door te gaan met veroveren zolang het hun belieft. Want
het traktaat spreekt van "al wat noodzakelijk zal worden geacht" en waar voor
hen de noodzakelijkheid eindigt, valt niet gemakkelijk te voorspellen210. En met
een verwijzing naar een artikel dat aansluit op de Vrede van Munster: "But this is
Dutch Partnership, to share in all our beneficial Bargains, and exclude us wholly
from theirs, even from those which we have got for them".211 Het is alles koekoek
één zang: de Hollanders zijn onbetrouwbare bondgenoten, voor wie alleen het eigenbelang telt. Op een zijspoor begeeft Swift zich door nog een ander bezwaar tegen het traktaat naar voren te brengen: namelijk de mogelijkheid van interventie
van een vreemde mogendheid. Stel, zegt hij, dat de Whigs de hulp zouden inroepen
van de Hollanders, die garant staan voor de opvolging in ons land. [Bedoeld is dat
de Republiek zich als tegenprestatie voor het gunstige Barrièretraktaat uit 1709 garant had gesteld voor de protestantse erfopvolging in Engeland212.] Hunne Hoogmogenden zouden dan, naar ik aanneem, de enige rechters zijn in het geschil en het
vermoedelijk zo goed beslechten, dat we in korte tijd het geluk zouden smaken een
provincie van Holland te worden213. Maar even daarna borduurt Swift weer voort
op zijn vertrouwde stramien: De Hollanders vochten alleen in Vlaanderen, omdat
zij daar slechts voor zichzelf vochten. Leo Belgicus verdeelt de prooi en wijst alles
aan zichzelf toe214, enz.
De History of the Four Last Years biedt in dit opzicht soms wat nieuws, omdat
het nauwkeurig verslag doet van het verloop van de onderhandelingen en ook de
stemming in Holland probeert te peilen: Buys zorgde ervoor de goede verstandhouding te bevorderen tussen zijn meesters en zijn Engelse vrienden, die twee
bondgenoten werden die hetzelfde doel nastreefden215. En toen twee steden van de
Barrière dreigden te worden uitgesloten: Het gewone volk in Holland ontstak in
woede, zij zeiden openlijk dat Groot-Brittannië hen had verraden216. Ook het
beeld van het hebzuchtige Holland dat de oorlog wil voortzetten om er zelf beter
van te worden, wordt hier afgezwakt: En tegen het eind van het jaar 1712 hadden
vier van de zeven provincies als hun mening te kennen gegeven dat er een eind
moest worden gemaakt aan de oorlog217. Toch ook hier weer een bekende overweging: "[...] the Dutch [...] a People who were likely to be less solicitous about the
Interest oí Britain, than Her Majesty would certainly be for theirs"218.
In zijn brieven aan aartsbisschop King zegt Swift ronduit wat hij van de Hollanders vindt. "Een mens kan redeneren tot hij moe is", klaagt hij in een brief van 26
juni 1712 over de handelwijze van de Hollanders. Ze werken de Engelsen zelfs tegen in hun pogingen Duinkerken in te nemen. "The Dutch are grown so unpopular, that, I believe, the Queen might have Addresses to stand by her against them
with Lives and Fortunes"219. En in zijn brief van 3 januari 1713 brengt Swift in
herinnering dat de belangen van Engeland in Den Haag en Geertruidenberg drie
jaar daarvoor volledig werden genegeerd. De Hollanders hebben ook voortdurend
getracht de positie van de Engelsen te ondergraven220. En in zijn brief van 28 maart
1713 wijst hij opnieuw op de bezwaren die de Nederlanders in Den Haag en Geertruidenberg naar voren hebben gebracht221.
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Nog duidelijker spreekt Swift zich uit in zijn brieven aan Stella en Rebecca Dingley. De ambassadeur Strafford zal spoedig naar Holland vertrekken om te vertellen wat de Engelsen hebben gedaan "and then there will be the devil and all to pay;
but we'll make them swallow it with a pox", (brief van 28 september 1711)222. Anderhalve week later deelt Swift hetzelfde mee, maar op zakelijker toon223. De vrede
komt maar langzaam dichterbij voor Groot-Brittannië: de Hollanders halen streken uit en de Engelsen dringen niet zo sterk aan als wel zou moeten224. Ook moeten
uit een brief van een diplomaat uit de Republiek nog weer eens de schelmenstreken
van de Hollanders blijken225. Toch kan men in het Journal to Stella ook een andere toon bespeuren. Naarmate het einde van de Spaanse Successieoorlog nadert,
lijkt Holland steeds meer als machtsfactor te kunnen worden uitgeschakeld: Er
moet haast worden gemaakt met de vrede, voordat de Hollanders te zeer zijn toegetakeld en Frankrijk de komedie van hen klop te geven te ver kan doorvoeren226;
de Hollanders zijn volledig vernederd227; we zullen zeer spoedig vrede hebben, de
Hollanders zijn het bijna helemaal met ons eens en als ze het tegenhouden, zullen
we vrede sluiten zonder hen, dat is al lang besloten228; als men mijn advies zou volgen, zou men vrede sluiten zonder "those Puppyes the Dutch", als ze er niet mee
instemmen229; (men zou) de koningin prijzen voor haar gevoeligheid tegenover de
Hollanders door hun nog meer tijd te geven zich te onderwerpen230.
Niet alles kan worden verklaard uit hebzucht van de Hollanders. Swift laat zien
dat er wel degelijk Engelse belangen op het spel stonden. Tijdens de regering van
die corrupte jacobiet, de Earl of Oxford, schrijft Swift in zijn Examination of certain Abuses, bestond er een geheim verderfelijk plan afkomstig van hen die de
macht hadden, om Vlaanderen aan Frankrijk te verkopen. Het gevolg daarvan zou
stellig de ondergang van de Republiek zijn geweest en het zou voor Frankrijk de
weg hebben geopend tot verkrijging van dat universele koninkrijk, waar ze zo lang
naar gestreefd hadden. En na Holland zouden de Britse gebiedsdelen gedwongen
zijn zich te onderwerpen, waardoor de protestantse religie in de wereld zou zijn
uitgeroeid231. Dat het niet allemaal van één kant komt, toont Swift ook aan in zijn
brief van 20 mei 1712 aan aartsbisschop King: "Er worden tussen sommigen hier
en sommigen in Holland geheimen en leugens uitgewisseld en er zijn sommigen onder ons wier posities hen gedeeltelijk tot ingewijde maken en hun een onvolledige
kennis van zaken geven, die ze niet geheim kunnen houden. Dit mengsel vormt het
gesprek van de stad, beheerst de prijs van de effecten en bevat vaak zeer veel waarheid. Bovendien hebben staatszaken dikwijls met zoveel plotselinge veranderingen
en voorvallen te maken, dat zelfs de mensen achter de schermen nauwelijks een
week vooruit kunnen kijken".232
Overziet men het geheel, dan springt in het oog dat Swift nogal verschillend heeft
gedacht over Holland en de Hollanders. Neemt men de erflaters van onze beschaving als voorbeeld, met als uitersten Erasmus en Spinoza, dan ziet men dat lof en
verguizing de polen zijn waartussen Swifts waardering zich heeft bewogen. Veel
duidelijker spreekt dit nog uit zijn oordeel over stadhouder-koning Willem III, aan
wie Swift in zijn werk zeer veel aandacht besteedt. Daar het hier slechts één per-
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soon betreft, is de verschuiving in Swifts waardering des te opmerkelijker. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de hele anonieme groep van de Hollanders: lof
voor een aantal bekende vaderlandse deugden naast afkeer van Hollands rol in de
Spaanse Successieoorlog.
Toch mag men ook hier niet te snel z'n conclusies trekken. In Gulliver's Travels
bijvoorbeeld worden de Hollanders wel erg zwart afgeschilderd. Men dient dan
echter te bedenken, dat we hier te maken hebben met een zeer ironisch werk,
waarin allerlei situaties en personen uit Swifts tijd, Engelse hoogwaardigheidsbekleders en instellingen zeker niet in de laatste plaats, stevig op de korrel worden genomen. Iets dergelijks is het geval met Swifts kritiek op Engelands bondgenoten.
Niet alleen Holland heeft geprofiteerd van de Britse militaire inspanningen zonder
daar veel tegenover te stellen, maar b.v. ook de Duitse Keizer. Swift geeft daar
eveneens verschillende voorbeelden van233. En naast de kritiek op de Hollanders in
het algemeen stelle men eens wat Swift234 heeft te zeggen over onder meer de Fransen, Schotten en Ieren: "Renunciations by France have, very justly, so little Credit
[...]"235, "The Scots themselves, that Discontented Brood... Who pine us like a
Chronica/ Disease"236 en over het Ierse volk: "It is a Mass of Beggars, Thieves,
Oppressors, fools and Knaves".237 Tenslotte moet er nadrukkelijk op worden gewezen dat Swift met zijn kritiek op de Hollanders past in een lange Engelse traditie. De afkeer van de Hollanders vond zijn voornaamste grond in de tussen de beide zeemogendheden heersende rivaliteit op handelsgebied en werd zeer versterkt
door de met de Republiek in de 17e eeuw gevoerde oorlogen. Onder Willem III, die
Engeland en Holland tijdelijk verenigde, verdween deze vijandige stemming niet
en bleven belangrijke groeperingen in de Engelse samenleving blijk geven van een
duidelijk anti-Hollandse gezindheid.
Op de vraag welk beeld Swift van ons land en volk had, zijn dus geen eensluidende antwoorden te geven. Het is interessant na te gaan hoe zijn werk, en met name
de kritiek op de Hollanders, in de Republiek is ontvangen.

Noten bij hoofdstuk 2, Swift en Holland

1. Uit praktische overwegingen, om de voortgang bij het lezen niet te zeer te belemmeren,
zijn verschillende uitspraken van Swift en anderen vertaald. Telkens wordt in zo'n geval
in een noot verwezen naar de oorspronkelijke tekst. Wanneer er sprake is van dubbelzinnigheid, of een bondige formulering door een vertaling te veel aan zeggingskracht zou
inboeten en zeker wanneer het, zoals verderop, om vertaalvergelijkingen gaat, wordt de
passage in het origineel geciteerd.
2. Tot 1752 werd in tegenstelling tot vele andere Europese landen in Groot-Brittannië nog
de Juliaanse kalender gebruikt. In Swifts tijd liet men het nieuwe jaar gewoonlijk op 26
maart beginnen. Aanduidingen als 2 februari 1711 of 2 februari 1711/1712 dient men
dus te lezen als 2 februari 1712. Om de beide jaartellingen van elkaar te onderscheiden,
gebruikt men in de regel de aanduidingen O.S. (= Old Style of Juliaanse tijdrekening)
en N.S. (= New Style of Gregoriaanse tijdrekening). In voorkomende gevallen heb ik
telkens de thans gebruikelijke tijdsaanduiding gevolgd. Zie o.a. Rogers, Complete
Poems, p. 598.
3. Zie Journal, dl. II, p. 478-479.
4. Zo bijvoorbeeld in Queries Relating to the Sacramental Test (1732). Zie PW, vol. XII,
Irish Tracts 1728-1733, Oxford 1955, p. 255.
5. De naam "Vanessa" is bedacht door Swift; het woord is samengesteld uit de eerste lettergreep van Esthers achternaam (Kawhomrigh) en (H)essy, een verkleinwoord voor Esther. Zie The Poems of Jonathan Swift, edited by Harold Williams, 3 din., 2nd ed., Oxford 1958, di. II, p. 692. Verder aangehaald als Poems. Zie ook Rogers, Complete
Poems, p. 659.
6. Haar vader Bartholomeus Van Homrigh [zo werd de naam officieel gespeld], die nog
een belangrijke rol speelde als hoofdintendant in Willems leger in Ierland en later burgemeester van Dublin werd, was een Hollander. Zie Sybil Le Brocquy, Cadenus, p. 3-4;
Corr., dl. I, p. 275-276; Ehrenpreis, Swift, II, p. 311. Voorts Poems, dl. II, p. 683 en
Journal, dì. I, p. 64.
Van Alphen vermeldt dat Van Homrigh in Dantzig was geboren en waarschijnlijk oorspronkelijk een Duitser was. Daar juist Dantzig in de 17e eeuw door Hollandse kooplieden werd gefrequenteerd, die tal van betrekkingen, ook familierelaties, met deze plaats
onderhielden, lijkt dit argument niet zo sterk. Zie G. van Alphen, De Stemming van de
Engelschen tegen de Hollanders in Engeland tijdens de Regeering van den KoningStadhouder Willem III, 1688-1702, Assen 1938, p. 101.
7. Corr., dl. I, p. 304-314.
8. Poems, dl. II, p. 684-685.
9. Zie Rogers, Complete Poems, p. 658 en Poems, dl. II, p. 684.
10. Zie voor de relatie tussen Swift en Esther Vanhomrigh en de ontstaansgeschiedenis van
het gedicht ook Journal, dl. I, Introduction, p. XL-XLIV.
11. Een facsimile-uitgave van de oorspronkelijke veilingcatalogus treft men aan in: Harold
Williams, Dean Swift's Library, Cambridge 1932.
12. Menzieb.v. p. (4) en (5) van de catalogus in Williams, Dean Swift's Library.
13. Zie b.v. p. (2) en p. (5) van de catalogus.
14. Williams, Dean Swift's Library, p. 52.
15. Otto S. Lankhorst, Reinier Leers (1654-1714), uitgever & boekverkoper te Rotterdam,
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Amsterdam - Maarssen 1983, ρ 137 e ν , vermeldt het werk in geen enkele fondslijst van
Leers.
16. Door Leers uitgegeven zijn: nr. 124, Williams, ρ (4). Pierre Bayle, Continuation des
Pensées Diverses . à l'Occasion de la Comete, 2 din , Rotterdam 1705; zie Lankhorst,
p. 192-193; nr 516, Williams, ρ (14): Richard Simon, Histoire Critique du Vieux Testa
ment, Rotterdam 1685; zie Lankhorst, p. 151-152. Echter met: nr 644, Williams, p.
(16): Guy Joly, Mémoires de M. Joly, Rotterdam 1718, waarvan het Impressum "Chez
les Héritiers de Leers" onbetrouwbaar is, zie Lankhorst, p. 41
17. Zie Τ P. Le Fanu, С В , "Catalogue of Dean Swift's Library in 1715, with an Inventory
of his Personal Property in 1742", in: Proceedings of the Royal Irish Academy, Section
C: Archeology, Linguistic and Literature, vol XXXVII (1927), p. 263-275.
18. Williams, Dean Swift's Library, ρ 68. Zie ook p. (1) van de catalogus
19. St Disdier, L 'Hist, des Negotiations de Nimegue, Paris 1680; p. (4) en p. (8) van de ca
talogus. De titels worden hier vermeld zoals ze in de veilingcatalogus (Williams, Dean
Swift's Library) staan afgedrukt.
20. Meursu Historia Dánica & Belgica, Amst. 1638; catalogus, p. (10).
21. La Vie du Mich, de Ruy ter Amiral des Provinces Unies, Rouen 1678; catalogus p. (4).
22. Onder de titel Voyages into the East and West Indies; p. (10) van de catalogus. Zie ook
wat Williams over Lmschoten opmerkt· Williams, p. 72.
23. Nieuhovn Legatio Batavica ad Magnum Tartanae Chamum, Latine per Geo. Hornium,
Amst. 1668; p. (10) van de catalogus. De asterisk voor de titel geeft aan dat Swift in het
boek aantekeningen heeft gemaakt. Zie de titelpagina van de catalogus
24 Over dit werk van De Groot, Spinoza's Tractatus Theologico-politicus en Vossius' De
Sybillmis handelt ook С L. McKelvie, "Some books from Swift's library", in: Hermathena, no CXX, summer 1976, p. 30-34.
25. Alle hier genoemde schrijversnamen en titels vermeld met plaats en jaar van uitgave treft
men aan in de catalogus.
26. Le Fanu, "Catalogue of Dean Swift's library", p. 269-273
27 Deze periode in Swifts leven en zijn relatie met Temple staat centraal in А С. Elias, Jr ,
Swift at Moor Park Problems in Biography and Criticism, Philadelphia 1982
28. Uitvoerig hierover Homer E. Woodbridge, Sir William Temple: The Man and his Work,
New York - London 1940, p. 94-111
29. D J Roorda, Ambassadeur in de Lage Landen William Temple, Observations upon the
United Provinces, Haarlem 1978, ρ 11 en 31
30 A w., ρ 19.
31. A w , ρ 20-21, Woodbridge, Sir William Temple, ρ 154-168
32 Woodbridge, Sir William Temple, ρ 80-87
33 Roorda, Temple, ρ 24-27.
34. A.w , ρ 12
35 A w , ρ 29
36 Men zie b v. Swifts brief aan Deane Swift van 3 juni 1694, Corr., dl I, p. 16. Voorts
PW, vol I, Л Tale of a Tub with other Early Works 1696-1707, Oxford 1939, Introduc
tion, ρ XV.
37 Temple kende Swifts familie al lang ZieCorr , dl. Ι, ρ 2 [noot]
38. Hij kende Willem III en vergezelde de stadhouder-koning op zijn tocht naar Ierland. Zie
Corr , dl. Ι, ρ 1 [noot]
39 Corr , dl Ι, ρ 1-2
40. Journal, dl. Ι, ρ 92, brief van 11 november 1710. Zie ook PW, vol V, Miscellaneous
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and autobiographical Pieces, Fragments and Marginalia, Oxford 1969, p. 276.
41. Poems, dl. I, p. 26 e.v. Een kritische bespreking van deze ode en van Swifts verwijzingen
naar Temple treft men aan in Elias, Swift at Moor Park, p. 81-82 e.v.
42. Zie Roorda, Temple, p. 19.
43. Corr., dl. I, brief van 6 oktober 1694, p. 16-18.
44. ZKPW,A
Taleofa Tub, Introduction, p. XII.
45. A.W., p. XVI-XIX en p. XXIX.
46. In een brief van 26 mei 1699 aan hun neef Deane Swift. Corr., dl. I,p.32.
47. Het werk werd voorjaar 1673 uitgegeven en kort daarna reeds herdrukt; een Nederlandse
vertaling verscheen nog hetzelfde jaar. Zie Sir William Temple, Observations upon the
United Provinces of the Netherlands, edited by Sir George Clark, Oxford 1972, Intro
duction, p. IX.
48. Zie Roorda, Temple, p. 30 e.v.; Woodbridge, Sir William Temple, p. 126-137.
49. Zie o.a. Ellen Douglass Leyburn, "Swift's View of the Dutch", p. 742-745.
50. Roorda, Temple, p. 30.
51. Over deze aartsbisschop: zie Corr., dl. I, p. 36-37 [noot].
52. Corr., dl. I, p. 317-318.
53. Corr., dl. I, p. 329.
54. Over zijn werken o.a. L. Brummel, "William Temple als schrijver, denker en
historicus", in: Verslag van de Algemene Vergadering van het Historisch Genootschap
gehouden te Utrecht op 31 October 1955, verenigd met Bijdragen en Mededelingen van
het Historisch Genootschap, dl. 70, Groningen - Djakarta 1956, p. 31-57.
55. Het werk werd uitgegeven door Jean van Duren en Adrien Moetjens.
56. PW, A Tale of a Tub, p. 256.
57. A.w.,p.258.
58. A.W., p. 269-270.
59. Men zie Swifts brief aan Lady Giffard van lOnovember 1709, Corr., dl. I, p. 154-157.
60. C o r r a d i . Ill, p. 122 [noot]. Zie voor ditalles ook uitvoeriger: Ρ W, A Taleofa Tub, In
troduction, p. XXXVI.
61. Ehrenpreis, Swift, I, p. 143 en 247; Nokes, Jonathan Swift, p. 16.
62. PW, Miscellaneous Pieces, p. 193.
63. ZKPW,A
Taleofa Tub, Introduction, p. XI.
64. PW, Miscellaneous Pieces, p. 195.
65. Corr., dl. Ill, p. 122 [noot].
66. Corr., dl. Ill, p. 125.
67. Corr., dl. I, p. 323-326 ^Journal, dl. I, p. 216-217 en dl. II, p. 512.
68. Journal, dl. II, p. 611 en 619-620.
69. Journal, dl. I, p. 54-55.
70. Journal, dl. I, p. 59. Zie оокСогл., dl. I, p. 340-341.
71. Corr., dl. Ill, p. 419-420 en 426-427.
72. Corr., dl. II, p. 22 en Journal, dl. II, p. 372 en 416.
73. Zie Stork-Penning, Het Grote Werk, p. 39-42.
74. Uitvoerig over deze zending van Buys naar Engeland: Stork-Penning, p. 54-60.
75. A.w.,p. 108-109.
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3.

De Hollanders en Swift
SWIFT, misschien de luimigste van geheel Engeland,
wiens Anecdotcn meest altijd doen lagchen.

1. De Hollanders en Swift
Tussen Engeland en Nederland bestonden in de 17e en 18e eeuw allerlei contacten,
die op zichzelf natuurlijk geen bewijs vormen, maar wel kunnen helpen verklaren
dat men in die tijd hier te lande aandacht begon te krijgen voor geschriften uit
Engeland1. Zo hebben ontwikkelingen op het gebied van handel en politiek ertoe
geleid dat er enige belangstelling ontstond voor de Engelse taal (bijvoorbeeld bij
kooplieden en diegenen die contacten onderhielden met vluchtelingen uit
Engeland2), onder meer tot uiting komend in de verschijning van woordenboeken
als die van Willem Sewel3. Belangrijk voor de culturele betrekkingen was ook het
boekhandelsverkeer tussen de Republiek en Engeland4. Veel in ons land gedrukte
Latijnse boeken werden naar Engeland geëxporteerd, waar geleerde schrijvers als
Erasmus, Grotius, Heinsius en Vossius zeer populair waren5. Van Engelse boeken
verschenen hier vaak roofdrukken, omdat die goedkoper en beter waren6. Speciale
contacten met Engeland onderhielden Amsterdamse boekverkopers-uitgevers als
Boekholt7, Swart en Bruyning8. De naar de Republiek en Londen uitgeweken réfugiés speelden ook een belangrijke bemiddelende rol in de culturele betrekkingen
tussen Nederland en Engeland9.
Dat van die algemene aandacht voor Engelse geschriften ook Swifts werk heeft
geprofiteerd, is zeker, al zou pas later in de 18e eeuw door de overal om zich heen
grijpende anglomanie voor de Engelse literatuur op het continent een bloeitijdperk
aanbreken.
Graag zou men, als men het bovenstaande in aanmerking neemt, willen weten
hoe de lezers in Nederland op Swifts leven en zijn werk in het algemeen - de reacties
op afzonderlijke werken van Swift komen verderop nog ter sprake - hebben gereageerd. Onderzoek daarnaar levert wel enkele gegevens op, maar die gegevens bieden hooguit inzicht in een aantal incidentele, op zichzelf staande reacties; een overzicht over het geheel krijgt men er niet door.
Zo treft men hier wel gegevens uit leesbibliotheekcatalogi aan, maar als men
niets weet over het lezerspubliek10 en de leesfrequentie, blijven dit op zichzelf
staande gegevens. Hetzelfde geldt voor vermeldingen in de bewaard gebleven
boekverkopersboeken van de firma Luchtmans uit Leiden11. Wel komt men, incidenteel, iets te weten over prijzen en geleverde aantallen boeken, maar als een totaaloverzicht ontbreekt en men niet de beschikking heeft over vergelijkingsmateriaal in de vorm van verkoopcijfers van ander werk van zowel belletristische als niet-
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letterkundige aard - een onderzoek op zich! -, kan men daar slechts in beperkte
mate gebruik van maken. Ook wat de tijdschriften betreft, ontbreekt nog veel informatie over schrijvers en lezers12, die verwijzingen naar Swift zeer waardevol
zouden maken. De toenemende belangstelling voor de Engelse literatuur in het
algemeen13 en Swifts werk in het bijzonder kan men er echter wel uit afleiden.
Al draagt dit hoofdstuk dus voornamelijk een verkennend en inventariserend
karakter, het hier verzamelde materiaal kan, naar ik vertrouw, in ieder geval een
bescheiden indruk geven van de wijze waarop Swift in Nederland onthaald is.

2. Swift in de tijdschriften
In de hier te lande verschijnende tijdschriften werd Swifts werk vaak in één adem
genoemd met dat van andere belangrijke schrijvers. Zo lezen we in De Philanthrope van 24 maart 1762:
Behoor ik my ook niet te ontdoen van de Werken van HOFMAN, MANGET,
BONETUS, en anderen, en koopen 'er de Oeuvres de Voltaire, Swift's Works, en
de Contes van Marmontel voor in de plaats.14
In De Pedagoog van 1766 wordt melding gemaakt van een grote verzameling
geestrijke gedachten die men heeft gehaald uit de satirische geschriften van
"Zwift, Despreaux, Rabner, van Effen en andere groóte vernuften" 15 en de schrijver van de opdracht voor het vijfde deel van De Philanthrope (1761) heeft ondanks
bezwaren die lezers tegen zo'n opdracht kunnen hebben, toch maar besloten zich
daar niet aan te storen,
dewyl, buiten SWIFT, SCARRON, en weinige anderen, geen van myne Medebroeders, de Opdragt-Schryvers, van de Schepping der Werreld af tot op dit
oogenblik toe, ooit zich verbeeld heeft, dat een Opdragt van een boek den Leezer
stichten of vermaaken moest.16
In het laatste vertoog van deel VI van De Menschenvriend11 uit 1793 herdenkt Bernardus Bosch zijn in dat jaar overleden vriend en mederedacteur Martinus Nieuwenhuyzen. Over hem merkt hij onder meer op:
Men zal onder het lezen zyner stukken het gezegde van zyne Lijkredenaar [in een
noot wordt G. Brender à Brandis genoemd] bewaarheid vinden: dat (naamlyk)£fe
snaaksche verbeelding van SCHUPPIUS, de schranderheid van RABENER, en
het luimig vernuft van SWIFT en HOLBERG in hem vereenigd waren.ы
Het is niet zo verwonderlijk dat Swift vaker in gezelschap van Rabener verschijnt;
een keer wordt de laatste zelfs boven de deken uit Dublin en ook boven Lucianus
gesteld (in de Nouvelle Bibliothèque Belgique van 1783)19.
Niet alleen wordt Swifts werk samen met dat van anderen in de tijdschriften ver-
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meld (over Swifts gedieht Baucis and Philemon zegt Van Goens bijvoorbeeld dat
het is nagevolgd door Hagedorn en met een gedicht van Prior behoort tot "het travesti b«/7es<7ue", dat (onder meer) enigszins "in den smaek van Gargantua en Pantagruel" valt) 20 , het wordt ook uitdrukkelijk geroemd en navolgenswaard geacht.
Brieven van Swift worden samen met die van Pope, Addison en Steele voorbeeldig
genoemd (in Van Goens' Nieuwe Bydragen tot Opbouw der Vaderlandsche Letterkunde van 1766)21. Heel duidelijk spreekt De HoUandsche Aesopus zich in 1743
over deze Engelse schrijvers uit:
Ik zal van geene Buitelanderen spreeken, en wel van die doorlugtige Britten; die
zyn genoegzaam alomme berucht, en daar men de Werken van eenen Addisson,
Steele en Swift, leest, moet men alle anderen van die natuur ter zyden stellen.
't Is derhalve roemenswaardig, dat men het Leerzaamspoor dier Letter-Helden
poogt op te zoeken, en dat men zich van dat vermogen bedient dat ons de Hemel
en de mildadige Natuur heeft ingestort.22
Het valt moeilijk niet aan Swifts grootste satires, A Tale of a Tub (door Pieter le
Clercq in het Nederlands vertaald als het Vertelsel van de Ton, door Van Effen in
het Frans als Le Conte du Tonneau) en Gulliver's Travels, te denken, als men even
later leest:
Men moge zich verzekert houden, dat het voornemen van den Schryver is, niemant in het byzonder aan te tasten, maar alleen de Gebreken en Dwaasheden in 't
algemeen; en de schuldige Eerbied die hy aan Kerk en Staat verschuldigt is, zal
hem altoos binnen de palen van gehoorzaamheid doen blyven.23
Na een negatief oordeel te hebben geveld over een Engels werkje, dat een reis naar
de maan beschrijft, vervolgt De Letter-Historie en Boek-Beschouwer van 1764:
Lucianus, Arioste, Rabelais, Quevedo en Swift, die een reis naar dit denkbeeldige
Land gedaan hebben, ten einde des te beter gelegenheid 'er door te krygen, om de
gebreken, zotternyen en buitensporigheden van hunnen eigen Landgenoten te
voegzamer te beschimpen, zyn waarlyk in dit soort van Hekelschrift regte Origineelen geweest, die veele gelukkige verbeeldingen en gedachten by geestige invallen
voegden, en hebben zo veele Navolgers gehad, dal men 'er den tel al van vergeten
Ook in De Philosooph van 1767 wordt Swifts werk met ere genoemd:
Geestige Hekelschriften, kennen wy byna geene, dan die op byzondere gevallen
doelen, of eenige geleerdheid vereisschen; De Lof der Zotheid echter, het Verlelzel
van de Ton, de Lutrin, de Dunciade, en Rabener, zullen wy plaatsen. Ik zal 'er
voor my de geestige Gedenkschriften van Scriblerus byvoegen. Maar Pope en
Swift, heb ik een Verstandig Man hooren aanmerken, zyn, voor Ongeletterde Verstanden, juist het zelfde, ahLeibnitz en Wolf'm de Philosophie.2'
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In een bespreking in De Recensent van 1792 van het Ontwerp tot eene algemeene
Charakterkunde van Ockerse, die had geschreven dat de schrijfstijl in de loop der
eeuw veel zuiverder en levendiger was geworden, merkt de recensent op dat dit
voornamelijk geldt voor het eigen land en Duitsland, maar niet voor allerlei andere
landen:
In Engeland bewondert men den styl van eenen SWIFT, ADDISON, BOLINGBROKE, en andere letterhelden der voorige eeuw, met geenen minderen iever, dan
dien der beste schryvers, welke wy in dit ryk onder onze tydgenooten tellen
In hetzelfde tijdschrift wordt Swifts Directions to Servants vergeleken met een
soortgelijk werk van Salzmann, maar het laatste kan naar de mening van de recensent de vergelijking met het eerste niet doorstaan:
Dog hy is verre af van hier in zo gelukkig geslaagd te zyn, als Doctor JONATHAN. De geest der satyre schynt aan den Heer SALZMANN geenzins zo eigen
te zyn, als die om menschliche elend af te schilderen.27
Misschien voelden zij die Swifts satirische werk konden waarderen, zich aangesproken door de woorden van de onbekende heer die in het Zinryk en Schertzend
Woordenboek van 1760 ten tonele werd gevoerd:
Onder de zedekundige Schriften (sprak een Heer van aanzien) behaagen my meest
de zoodanigen, als uit de penne van Jacob Campo Weyerman gevloeid zyn. Een
vermakelyke scherts heeft meer invloed op de hartstogtelyke genegendheden der
Menschen, dan een koele en zedige vertoning der gebreken.2'
Swift werd kennelijk wel zo belangrijk gevonden, dat zijn sterfjaar werd opgenomen in de (gedeeltelijk aan een Duits werk ontleende) "Tijdkundige Lijst der
Dichters" in Brender à Brandis' Taal- Dicht- en Letterkundig Kabinet van 178229.
Op de laatste levensjaren van Swift en andere levensbijzonderheden30 werd trouwens meermalen de aandacht gevestigd in de tijdschriften. In het Kabinet van Mode en Smaak van 1792 lezen we:
De beroemde SWIFT stierf, zoo als bekend is, in het gekkenhuis. 'Er verliepen
verscheiden maanden voor zijnen dood, zonder dat hij een woord sprak noch iemand kende. De pokken bedekten zijn van ouderdom en ziekte verzwakt lichaam.
Men liet hem voor geld zien. De eenige woorden, waarmede hij zijn lang stilzwijgen aftrok, als hij eens toevalliger wijze in de spiegel keek, waren: arme, oude
mani31
Een zelfde mededeling in wat andere bewoordingen was tien jaar daarvoor al verschenen in de Nouvelle Bibliothèque Belgique32. De Philanthrope van 1758 noemt
Swift als voorbeeld van degenen die pleiten voor meer gelijkheid onder de mensen,
terwijl zij zichzelf alleen maar willen vergelijken met de hooggeplaatsten in de sa-
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menleving. Het blijkt dat Swift, "die zulke doorslaande blyken van vernuft en gezond denken gegeeven heeft", zich "nevens den Koning en eerste Leden van den
Staat in een gelyken graad stelde, doch", omdat zij beneden haar stand trouwde
met een koopman, "tevens een onverzoenlyken haat tegens zyn eigen Zuster opnam. 33 De Kosmopoliet van 1776 stelt dat men, door de omstandigheden gedwongen, vaak niet vrij is dat beroep te kiezen dat men graag zou willen uitoefenen:
Voorzeker, indien Swift, Sterne en andere huns gelyken, hunnen natuurlyke neiging hadden mogen volgen, zy zouden niet als leeraars zich veele opspraak verwekt
hebben; maar, verre van het geestlyk ampt te omhelzen, alleen als oorspronglyke
geesten hun vlug vernuft en welige verbeeldingskracht hebben geoefend.34
Het jaar daarop verscheen in hetzelfde tijdschrift een vertoog35 waarin met instemming het oordeel van de beroemde Duitse arts Unzer wordt aangehaald dat de "gemoedskrankheden" vaak hun oorsprong vinden in de zwarte gal. De schrijver
vindt echter dat Unzer een belangrijk verschijnsel over het hoofd heeft gezien, dat
hij heeft waargenomen, namelijk dat inkt een wezenlijke invloed heeft op de zwarte gal. Is het niet opvallend dat zich juist bij mensen die vaak de pen hanteren, dikwijls allerlei "gemoedskrankheden" openbaren als melancholie of zwartgalligheid
en zelfs razernij? De schrijver wil nu geen namen van allerlei dwaze schrijvers en
geleerden gaan opsommen, maar één duidelijk voorbeeld wil hij toch wel geven:
[...] het is alom bekend dat de geleerde Swift zyn leven in het dolhuis, door hemzelvcn gesticht, elendig heeft geëindigd. Ongetwyfeld heeft die geestige schryver
eene onmaatige hoeveelheid van zwarte gal bezeten, daar hy gcduurende zyn leven
eene verbaazende menigte inkt moet hebben gebruikt; want hoewel de schriften
die wy van hem hebben juist niet in zo grooten getale zyn, zo heeft hy zeker veele
werken geschreven die niet tot ons zyn gekomen [...]36
En ten bewijze van deze omvangrijke produklie en de daarbij door Swift vergoten
inkt wordt verwezen naar diens eigen opmerkingen daarover - de schrijver van het
artikel zag kennelijk geen verschil tussen de verteller, de Grub-street hack, een
broodschrijver en vervaardiger van prullen, en diens geestelijke vader - in de inleiding tot het Vertelsel van de Го« 3 7 . De schrijver komt dan ook tot de conclusie,
"dat het bekende zeggen, hy heeft zich mal gestudeerd; of, hy heeft zich gek ge
schreven; veel juister zou uitgedrukt worden, door, de inkt heeft zyne herssens
bedwelmd"] Hoewel hij geen natuurkundige is, geeft hij aan het slot van zijn arti
kel toch een soort verklaring: de schrijvers kunnen de galnoot- en vitriooldeeltjes
die de inkt bevat, binnenkrijgen, doordat zij die bij verdamping inademen en door
dat zij vaak hun pen likken.
In een verhandeling "Over den smaak voor de schoone kunsten en wetenschap
pen" in de Nieuwe Vaderlandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en Smaak
van 1804 wordt naar aanleiding van het voorbeeld van het vroegrijpe wonderkind,
dat op latere leeftijd niets van belang meer produceert, het volgende opgemerkt:
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De beroemde Deken ZWIFT was een merkwaardig voorbeeld van het tegenovergestelde. Men hield hem lang voor eencn onverbeterlijken domkop, en hij verkreeg ¿ijne Akademische waardigheid slechts uit bijzondere gunst. Maar toen zijne krachten zich begonnen te ontwikkelen, muntte hij uit in eene sterkte van geest,
welke ieder in het oog liep.3'
Ook uit het Duitse taalgebied bereikten de Nederlandse lezer beschrijvingen met
bijzonderheden over het leven van Swift, zoals Volkmanns beschrijving van St.
Patrick's Cathedral in zijn schets van Dublin39.
Van deze veelal door mythevorming aangetaste "biografische" gegevens is het
maar een kleine stap naar de anekdote. Met enige overdrijving zou men kunnen
zeggen dat de lezer op het eind van de achttiende en het begin van de negentiende
eeuw geen tijdschrift kon opslaan of hij trof daarin wel een anekdote over de deken uit Dublin aan. Die veelvuldige verwijzingen naar voorvallen uit zijn leven,
duiden wel op een zekere bekendheid van Swift hier te lande 40 . Talrijk zijn de verrassende ontmoetingen of grappige gesprekken, al of niet in de vorm van de van
Lucianus afgekeken dialogues of the dead, die Swift heeft met tijdgenoten als
Bolingbroke 41 , Pope 42 , Addison 43 , Bentley44 en vele anderen. Zijn relatie met
Gay, die vriendschap sloot "met den vernuftigen en geestigen SWIFT, die hem sedert altijd, als eenen zoon beminde", komt aan de orde in een "Voorlezing over
den Britschen Fabeldichter John Gay" uit 1802 van Mr. Quirin de Flines, gepubliceerd in het Vaderlandsch Magazijn van 180345. Niet alleen Swifts lang niet malse
oordeel over hooggeplaatsten als de hertog van Marlborough 46 , maar ook allerlei
grappige en opmerkelijke voorvallen kwamen in de tijdschriften geregeld ter sprake, zoals de geheel eigen wijze waarop hij het werk van een jonge dichter
kritiseerde47 of de bijzonder aangename tijd die hij doorbracht op een Iers landgoed van een wel zeer gastvrij heer 48 . Erg populair was blijkbaar het verhaal over
Swift die een keer moest preken voor de verzamelde leden van het parlement. Deze
anekdote treffen we tenminste drie keer in verschillende geschriften aan 49 . Wat het
aantal anekdoten over Swift betreft, spant de Vaderlandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en Smaak ongetwijfeld de kroon. Bladzijden lang kan men allerlei
opmerkelijke gebeurtenissen uit het leven van de deken in verschillende afleveringen volgen50. Van de wijze waarop Swift met geld leerde omgaan tot zijn nuttig bezoek aan een ijdel Iers pachtersgezin, de meest uiteenlopende onderwerpen treft
men in deze "Nieuwe Anecdoten van Swift" aan. Kennelijk achtte de redactie van
de Vaderlandsche Bibliotheek het raadzaam bij de talrijke anekdoten over Swift en
anderen in dit tijdschrift een algemeen commentaar te geven. Dat gebeurt in 1790
in een artikel "Over de Waarde der Anecdoten" 51 . Eerst wordt meegedeeld wat
anekdoten 52 zijn: "bijzonderheden, die het hart of het verstand van een persoon
karakterizeren", vervolgens dat er twee soorten zijn: de ene "die het zedelijk karakter, de andere die den geest en het verstand pogen te schilderen". Het is niet
juist als men deze anekdoten alleen maar beschouwt als een onschuldig soort tijdverdrijf, want "zij spreken van daadzaken, en wanneer ze opentlijk gedrukt worden van persoonen van aanmerking", hebben ze toch wel een zekere waarde. Maar
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omdat een mens vaak een vat vol tegenstrijdigheden is, kan men zijn karakter onmogelijk beoordelen aan de hand van een enkele anekdote die over hem verteld
wordt ("ondertusschen oordeelt men toch alle dagen naar Anecdoten; en nog
nooit is op dezelve zoo sterk jagt gemaakt, als in den tegenwoordigen tijd."). Betrouwbaarder, "schoon ze niet altijd beslissend zijn", zijn die anekdoten "die de
geestigheid en het verstand van iemand bewijzen zullen." Immers "Verscheiden
geestige Anecdoten van denzelfden man verraden altijd een goede partij vernuft",
en mocht men zich al eens vergissen: "misvatting ten opzichte van iemands verstand is nooit zoo nadeelig, als ten opzichte van zijn hart."
Naast anekdoten over Swift verschenen er ook al of niet vermeende uitspraken
van hem in de tijdschriften (zoals in Van Woensels Monitor)53. Dat laatste brengt
ons weer terug bij zijn werk. Zo wordt voor een uitspraak van Swift verwezen naar
het Vertelsel van de Ton3* en wordt zijn oordeel over het nut van de geestelijkheid die kan voor een gezond nageslacht zorgen! - aangehaald, dat afkomstig is uit An
Argument against Abolishing Christianity1*. Nog in 1827 wordt Swifts beroemde
uitspraak in zijn brief aan Alexander Pope van 29 september 1725 geciteerd:
SWIFT, die een krankzinnigenhuis stichtte en ten laatste zelve tot zinneloosheid
verviel, plagt van de zinsverbijstering te zeggen: "Zij doet geenszins den mensch,
maar de natuur schande aan. Zij is een goed zwaard in eene slechte scheede.
Hij berispte de definitie van een mensch: Animal rationale (redelijk dier) "Zij is
valsch," zeide hij: "wij kunnen enkel zeggen: rationis capax (voor rede
vatbaar).56
Enkele malen wordt een uitspraak van Swift of een citaat uit diens werk als motto
boven een vertoog geplaatst 57 , maar het oeuvre van andere Engelse schrijvers en
zeker dat van Pope 58 wordt veel vaker als bron voor motto's gebruikt. Een zeer
lang citaat treffen we aan boven een vertoog uit De Onderzoeker van 177059. Het
begint met ' 7 am only to understand it as applied to religion..." en het eindigt met
"... the effect of strong imagination, spleen, violent anger, fear, grief, pain and
the like." Het is een citaat uit Section I van Swifts Mechanical Operation of the
Spirit60.

3. Nederlandse letterkundigen over Swift
Bekende Nederlandse letterkundigen hebben in hun geschriften soms hun mening
over Swift en diens werk gegeven. Pieter van Woensel, die in zijn stijl en werkwijze
wel enige verwantschap met de grote satiricus toont, zegt aan het slot van De Lantaarn voor 1793, waarin hij nader ingaat op allerlei beschuldigingen aan zijn adres,
het volgende over hem:
Wat helpt ook de nuttigste waarheden te schryven, zo ze niet geleezen worden! 't
Is de nieuwigheid die den mensch wakker houdt; en mits hy wakker is, zal eene
nieuwe dwaaling hem op geen dwaalweg brengen, en hy des Schryvers meening
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gaauw vatten. Heeft 't ERASMUS dan zo by u verkurven met zyn lof der zotheid,
en verdiende SWIFT om zyne manier om den Kristelyken Godsdienst den hals te
breeken, 't zelve by u gedaan te worden...61
In tegenstelling tot Pope 62 - Scriblera, de vrouw die de (door Betje Wolff geschreven) Brieven van Constantia Paulina Dortsma (1776) ontvangt, is een duidelijke
verwijzing naar Martinus Scriblerus, de held van de door Pope uitgegeven Memoirs of the Extraordinary Life, Works, and Discoveries of Martinus Scriblerus" speelt Swift geen rol van betekenis in het werk van Betje Wolff en Aagje Deken.
Afgezien van een toevallige verwijzing naar de Bickerstaf f Papers in de Brieven
van Abraham Blankaart6*, wordt Swift met name genoemd in De Gryzaard en De
Rhapsodist. In beide spectatoriale tijdschriften verschijnt een "Levensbeschryving
van den Heer de Voltaire, uit het Rabbynsch"; het eerste geeft slechts een opsomming van Voltaires Engelse vrienden - "Pope, Swift, Gay en Bolingbroke"6* -, het
tweede is veel uitvoeriger:
Pope de zanger der Britten; Swift de hekelaar; ziet is zyn bytende Gulliver niet bekend, by allen die eenige taal van Europa leezen? Gay de Fabeldigter, en Bolingbroke de Lord, dit waren de vrienden des Voltaires.,66
Het is niet geheel zeker of deze levensbeschrijving inderdaad van de hand van Betje
Wolff is 67 . Aan het auteurschap van Betje behoeft in ieder geval niet te worden
getwijfeld, waar het gaat om de door haar ondertekende "Voorreden voor het
Vyfde Deel" van de Historie van den Heer Willem Leevend. Omdat zij de hele
mensheid als één gezin, als kinderen van één Vader, beschouwt, stemt het de
schrijfster bedroefd als ze ziet, dat er schrijvers zijn
die een wreed vermaak vinden, in hunne Natuurgenoten bespottelyk, of verachtlyk aftebeelden; die ons altoos van laage, verfoeilyke, en in ons zelf uitloopende
roerzeis verdenken, ook als wy weldoen; Schryvers, die altoos met roet en gal
schilderen, en die nooit groot zyn, dan als zy monsters afbeelden; of wanneer zy,
met het penseel van HOG ART, zwakheden en gebreken ten toon zetten. Is het wel
verantwoordelyk, de Menschelyke Natuur van buitenspoorigheden te beschuldigen, waar aan alleen sommigen schuldig zyn?
Welk een bitter vernuft is dat van SWIFT, en evenwel zyn karakter was zo gebrekkig, als zyn humeur onverdraaglyk? Mag de gehoonde Menschheid hem niet
toeroepen: En gy ook, SWIFT?"6·
Opvallend is de overeenkomst in toon tussen beide hierboven geciteerde passages.
Het is wel duidelijk dat Betje Wolff niet hield van de satirische geschriften van Jonathan Swift. Het zal dan ook geen verbazing wekken dat Swift in het werk van
Wolff en Deken bijna geheel ontbreekt. (In het vierde deel van Willem Leevend
wijst Alida Ryzig, wier woorden worden aangehaald in een brief van Petronella
Everards aan Chrisje Helder, nog op een uitspraak van Swift69.)
Wel ingenomen met het werk van de deken was Jacobus Bellamy, die aan zijn
vriend Jan van der Woordt schreef dat "wanneer mijn ziel ongesteld is" als be-
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langrijkste medicijn onder meer wel eens enkele bladzijden uit Swift werden
aangewend 70 . In deAlgemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen bracht Bellamy
"het werk van Swift, de kunst van te kruipen in dicht"71 ter sprake, daarmee
nieuw voedsel gevend aan het oude misverstand 72 , in de wereld gebracht, zoals we
nog zullen zien, door het derde deel van Le Conte du Tonneau en het tweede deel
van het Vertelsel van de Ton waarin dit werk was opgenomen, dat Pope's Art of
Sinking in Poetry van Swift was. Niet alleen in de tweede "MISSIVE[n] aan de
Heeren Schryveren der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen"73
wordt ver
schillende malen naar Swift en diens werk verwezen, ook ander werk van Bellamy
vertoont, zoals J. Aleida Nijland terecht heeft opgemerkt, nogal eens trekken van
overeenkomst met zowel A Tale of a Tub als The Battle of the Books7*.
Slechts sporadisch verwijst Bilderdijk in zijn werk naar Swift. Zo noemt hij de
(overdreven) Franse waardering voor onder meer "de humour van STERNE en
SWIFT" in zijn "Aanteekeningen" bij zijn vertaling van Popes Essay on Man. Pi
kant is zijn opmerking dat Holland door die Franse verering voor alles .wat Engels
is, werd meegesleept - het was hier niets dan "louter napraten" -, hetgeen volgens
hem hieruit blijkt, dat bijna alle Nederlandse vertalingen van Engelse dichtstukken
die hij heeft gezien, zijn vervaardigd naar Franse of Duitse overzettingen of, als ze
al rechtstreeks uit het Engels zijn vertaald, van grote onkunde getuigen! 75 Over
Swift als vriend van Pope wordt slechts in kritische termen gesproken ("SWIFT,
wiens ruw en hem onderdrukkend vernuft hy vreesde, en tegen wiens scherpe
bestraffingen hy niet waagde zich te verzetten [...]) en ook wordt de deken ge
noemd als degene die zijn vriend (veel te) hard valt over taalkundige onvolkomen
heden in diens verzen 7 6 . In tegenstelling tot Pope heeft Swift nauwelijks een rol
gespeeld in Bilderdijks werk: zijn "Vertelling voor de minnedichteren, en hunne
leezeren", opgenomen in een bijlage uit 1781 bij zijn dichtbundel Mijn Verlusti
ging doet enigszins denken aan het begin van Section II van Л Tale of a Tub77.
Het is bekend dat Willem Anthonie Ockerse evenals Bellamy een zekere voor
keur had voor het werk van Sterne en Swift 78 . Ockerses belangstelling voor Swift
blijkt niet alleen uit een aantal opmerkingen in een door Tydeman en Clarisse aan
79
hem gewijd levensbericht , maar ook uit zijn eigen mededelingen in het eerste deel
van Vruchten en Resulaten van een Zestig jarig Leven :
Er is een tijd geweest in mijne jeugd, dat ik, na het lezen van CERVANTES, WIELAND, RABENER, RABELAIS, FIELDING, SWIFT, STERNE, ENZ., eene
sterke neiging gevoelde, om een roman van luimigen en satyrieken aard te schrij
ven.80
Niet alleen chronologisch, ook inhoudelijk vormt Van Kampens mening een
waardig sluitstuk in de reeks uitspraken van Nederlandse letterkundigen over
Swift. Zijn oordeel, vervat in een door Teylers Tweede Genootschap in 1807 uitge
geven Verhandeling, verdient het in z'n geheel te worden geciteerd:
Geheel anders was het gesteld met SWIFT, wiens geestvermogens niet tot het def
tige, maar tot het snerpend hekelende overhelden. Even als van den Dichter van
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HUDIBRAS, ligt zyne voornaamste sterkte in het schilderen der dwaze Godsdienstige yveraars, welke, schoon sedert CROMWELL's tyden veel getemperd,
niettemin nog zoo talryk in Engeland waren. Men heeft den Deken beschuldigd, in
zyn Vertelsel van de Ton, niet alléén de misbruiken, mar ook het wezenlyker gedeelte van den Godsdienst te hebben aangetast, doch welligt ten onregte. De haat
tegen anders denkende was toch toenmaals, zelfs by welmeenende, zoo nauw met
het denkbeeld van een' vryheidlievend Engelschman verknocht, dat men den verlichten SWIFT niet zeer kwalyk kan nemen, zoo hy dien sektenhaat en dien verouderden wrok tegen de zoogenoemde Papisten door eene blootlegging der misbruiken, die in alle gezinten heerschten, poogt te keeren. Ook omtrent andere onderwerpen is het de zangster van SWIFT gelukt waar en natuurlyk te boerten.81
4. Swift en zijn biografen
Een af en toe uiterst negatief beeld van Swift en diens werk gaf, zoals al eerder is
gezegd, Lord Orrery in zijn Remarks on the Life and Writings of Dr. Jonathan
Swift uit 175282. Dit werk, dat de legendevorming rond Swifts persoon aanzienlijk
bevorderde, bleef in Nederland niet onopgemerkt. In de Bibliothèque Raisonnée
des Ouvrages des Savons de l'Europe van 1752 werd het volgende meegedeeld:
Les Ouvrages du Docteur Swift, répandus dans toute l'Europe & traduits en diverses Langues, sont aussi connus que l'Auteur l'étoit peu; le Public trouvera à cet
égard une ample satisfaction dans le Livre suivant [en dan volgt de titel van Orrery's werk]. Le beau génie, le goût, la netteté, la pureté, & l'élégance du stile, caractérisent cet Ouvrage, & le font lire avec un extrême plaisir.'3
In het Journal des Sçavans van juni 1752 verscheen een "Mémoire concernant la
vie du Docteur SWIFT, tiré des Lettres de Milord ORRERY à son Fils" 8 *, waarin
onder meer melding wordt gemaakt van het behalen van zijn Bachelor of Artsgraad speciali gratia aan het Trinity College in Dublin, zijn gesprekken met koning
Willem III in Temple's buitenverblijf in Sheen, zijn in 1716 gesloten geheime huwelijk met Stella, zijn in kille afwijzing eindigende relatie met Vanessa en zijn toenemende geestelijke aftakeling. De lezer wordt attent gemaakt op Orrery's weerlegging van de veronderstelling dat Swift Temple's natuurlijke zoon zou zijn en op
de talrijke tegenstrijdigheden in het door Orrery beschreven karakter van de deken, zoals het feit dat Swift vaak van ongeloof is beschuldigd, zonder dat men
daarvan in zijn woorden of daden ooit het geringste spoor heeft aangetroffen. Wat
Swifts relatie met vrouwen betreft, wijst de schrijver van het artikel erop dat Orrery's beschrijving van Swifts koele onverschillige houding tegenover Stella in tegenspraak lijkt met wat hij elders heeft gelezen over Swifts roerende zorg en tedere
liefde voor haar 85 . De schrijver eindigt zijn overzicht met de volgende opmerkelijke conclusie:
La manière triste dont il [ = Swift] a fini ses jours, donne lieu à d'utiles réflexions
sur le malheur d'un homme dont la vertu n'égale point les lumières. Mais aussi le
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portrait que l'on vient de voir, pourra faire demander à plus d'un Lecteur, de
quelle espéce est l'amitié qui permet de publier d'un Ami un pareil éloge.86
Voor een belangrijk deel uit citaten bestond de bespreking van de Franse vertaling
van Orrery's werk in hetzelfde tijdschrift van oktober 175387. Na de grote belangstelling voor de Engelse literatuur met enige reserve te hebben begroet - ze kan
de literatuur verrijken, "si le discernement présidoit toujours au choix des Ouvrages que l'on traduit" en men moet eerst zijn eigen taal beheersen, voordat men een
vreemde leert - brengt de recensent Orrery's werk in bespreking. Eerst wijst hij op
de uitspraak van de vertaler in diens voorwoord dat het doel van Orrery veeleer is
een jongeman te onderrichten en te waarschuwen voor het misbruik dat men kan
maken van zijn talenten dan de roem van zijn vriend te verbreiden. Vervolgens citeert hij een anderhalve pagina lang vertaald fragment uit Orrery's eerste brief aan
zijn zoon' 8 . Dit en andere citaten betreffen voornamelijk Swifts karakter; over
zijn werk worden slechts enkele mededelingen aangehaald. De overwegingen van
de recensent vele van de door Orrery aan de orde gestelde geschriften in zijn
bespreking achterwege te laten, maken duidelijk hoe met name de Franstalige periodieken stonden tegenover werk van Swift:
[...] presque tout ce que Swift a écrit, est relatif ou à quelque événement particulier à l'Irlande, à quelque dispute de Religion, aux querelles des Wigs & des Torrys, à quelque animosité particulière contre des Auteurs dont il étoit jaloux, ou enfin rempli d'une allégorie trop souvent basse & rampante, souvent très-licentieuse,
toujours fort compliquée, & par-là presque inintelligible à tout autre qu'à des
Anglois.·9
Van het gedicht Cadenus and Vanessa kent de schrijver van dit artikel geen Franse
vertaling en wat Gulliver en de Conte du Tonneau betreft: beide werken zijn "trop
connus pour que nous nous croyions obligés d'en parler." De aan het slot van zijn
artikel door de recensent uitgesproken verbazing dat Orrery als intiem vriend van
Swift niet twee werken van hem heeft genoemd, die ook in het Frans zijn vertaald,
is misplaatst: noch "le grand Mystère ou l'Art de méditer sur la Garderobe" noch
"le Procès sans fin où l'Histoire de John Bull" zijn werken van Swift. Ook de Bibliothèque Impartiale van 1754 noemt de Franse vertaling van Orrery's werk: "On
verra dans cet Ouvrage que le Docteur Swift réunissoit deux choses dont l'assortiment est devenu trop commun pour causer quelque surprise, les plus grands talens
& les plus fougueux écarts." 90
Een zeker gewicht krijgt Orrery's biografie, doordat Chauffepié in zi}nNouveau
Dictionnaire Historique et Critique, bedoeld als aanvulling en vervolg op Pierre
Bayle's gezaghebbende werk, zich voor zijn artikel over Swift voornamelijk baseert op Orrery's beschrijving91. Veel aandacht krijgen de lotgevallen van Stella en
Vanessa. Ook maakt Chauffepié gebruik van tijdschriftartikelen zoals de recensie
in het Journal des Sçavans van 1753. Dat zal dan wel de reden zijn dat hij beide
hiervoor genoemde werken ook weer ten onrechte aan Swift toeschrijft92.
De eerste uitvoerige bespreking van Orrery's werk treft men aan in Matthieu
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Maty's Journal Britannique van januari 175293. Maty toont hierin, zoals U.
Janssens-Knorsch terecht heeft opgemerkt94, eigenlijk nog meer belangstelling
voor Orrery, wiens brieven zijns inziens zijn geschreven "avec toute la dignité d'un
homme de condition, toute la facilité d'une homme de goût, tout le feu, toute la
tendresse d'un ami & d'un père"95, dan voor Swift. Maty, een in Holland geboren
en getogen Franse hugenoot, vestigde zich in Londen en zond daarvandaan zijn artikelen over Engelse literatuur naar Den Haag, waar zijn Journal Britannique werd
uitgegeven96. Verschillende malen in zijn tijdschrift verwijst hij naar Swift, maar
zijn oordeel over de deken en diens werk is lang niet altijd positief97. Dat komt ook
in zijn bespreking van Orrery's werk tot uiting. Hij roemt diens levensbeschrijving
van Swift - "Le caractère & les principaux évènemens de la vie du Rabelais Anglois, sont adroitement liés avec des analyses de ses ouvrages." -98, maar staat in
het voetspoor van de biograaf uitvoerig stil bij de zwakheden in karakter en gedrag
van de deken, zoals zijn kille, door grillen gekenmerkte houding tegenover vrouwen (in een noot wordt gewezen op zijn geheime huwelijk met Stella en het gedicht
Cadenus and Vanessa)**. In 1755 publiceerde Deane Swift, Swifts neef, zijn Essay
upon the Life, Writings and Character of Dr. Jonathan Swift. Dit werk was in de
eerste plaats een felle aanval op Orrery's Remarks. In het Journal Britannique van
1755, waarin ook een ontluisterend portret van Swift in zijn laatste levensfase
wordt geciteerd100, wordt Deane Swifts werk in feite overbodig genoemd - "A la
réserve de ces articles, il ne nous apprend presque rien, que n'eut été dit avant lui
avec plus d'élégance"101 - en ook de toelichting laat aan duidelijkheid niets te wensen over:
Si l'on avoit parlé avec assez de respect de l'antiquité des Swifts, si l'on n'avoit pas
blâmé la double cruauté du Doyen à l'égard de sa soeur & de son épouse, fruits de
son orgueil & de son peu de complaisance, & surtout si l'on n'avoit pas insinué que
sa famille lui avoit des obligations, son colérique neveu n'auroit peut-être jamais
pris la plume.102
In hetzelfde overzicht wordt Fieldings werk nog vergeleken met dat van Swift: "Le
badinage sensé & instructif [...] approche assez de celui du Dr. Swift. S'il a moins
de force & d'énergie que celui du Doyen, on peut dire qu'il est exempt de son amertume & de sa malignité."103 Kennelijk was men toen al geheel vertrouwd met het
beeld van de bittere en boosaardige satiricus.
Orrery's levensbeschrijving moet hier in de 18e eeuw een bekend werk zijn geweest. In een aantekening bij De Roemzucht, de vertaling van Edward Youngs The
Love of Fame door Joannes Lublink de Jonge, is sprake van "JOHN, GRAAF
van ORRERY [...] ook Schryver der bekende Brieven over SWIFT"10*. In deAlgemeene Bibliotheek van 1786 wordt een nieuwe uitgave besproken van Swifts
werk bezorgd door Thomas Sheridan jr., de zoon van Swifts vriend, Dr. Thomas
Sheridan105. Als eerste deel van deze uitgave uit 1784 verscheen Sheridans levensbeschrijving van Swift, die onder meer ten doel had allerlei onjuistheden in
Orrery's Remarks recht te zetten106. In de woorden van de recensent:

Swift en zijn biografen

87

Schoon reeds verscheide Schryvers, ons het leven en karakter van SWIFT hebben
afgeschilderd, heeft echter geene derzelven, volgens den Heer Sheridan, deezen
beroemden Man recht gedaan, en hem veel meer gebreken toegeschreven dan hy
waarlyk had. Onder deezen voert hy in 't byzonder aan den Lord ORRERY, in eene reeks van brieven aan zynen Zoon geschreven, en Dr. JOHNSON in zyne
laatste levensbeschryvingen.107
Vandaar dat Sheridan op zich genomen had een betere beschrijving te geven van
Swifts karakter, "dat door anderen zo misvormd was." Maar
hy schynt in een tegenovergesteld gebrek vervallen te zyn, en veel eer een vleijende
lofspraak dan een eenvoudige levensbeschryving vervaardigd te hebben. Desniettegenstaande moeten wy echter bekennen, dat de levensbeschryving, die men hier
aantreft, door de menigvuldige Anecdoten, die hy van deezen beroemden Man
heeft byeengezameld, zeer gewichtig geworden is, en een nieuw licht verspreidt
over den staat der letterkunde van den toenmaaligen tyd.loe
Deze boekbespreking leert ons niet alleen dat men grote waarde hechtte aan
anekdoten als wezenlijk element van een biografie, maar ook dat Sheridans Life of
Swift wel eens een belangrijk leverancier kan zijn geweest van de vele anekdoten
over Swift die aan het eind van de 18e eeuw plotseling in de Nederlandse tijdschriften begonnen te verschijnen. Dat vermoeden wordt zekerheid, als men ziet dat Sheridans werk in verschillende tijdschriften inderdaad als bron van talrijke anekdoten wordt genoemd, zoals blijkt uit de inleiding op de "Nieuwe Anecdoten van
Swift" in de Vaderlandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en Smaak van
1789. Nadat is meegedeeld, dat men na de levensbeschrijvingen en karakterschetsen van Orrery, Delany, Hawkesworth en Johnson eigenlijk niets nieuws meer van
een biografie over Swift verwachtte, wordt op de bijzondere kwaliteiten van Sheridans levensbeschrijving gewezen:
Ondertusschen is de heer SHERIDAN, deels door de narigten, die hij van zijn' vader kreeg, deels door eigene personele kennis met den Deken, boven anderen daar
toe geschikt om zijn gantsche character in een behoorlijk licht te plaatzen, niet,
zoo als hij uit enige zonderlinge trekken en daden scheen te zijn, maar zoo als hij
in de daad was: en, over het geheel, verschijnt nu SWIFT's character in een zeer
voordelig licht.109
Een uitvoerige opsomming van Swifts deugden - een man "van ene voorbeeldige
deugd, onschendbare opregtheid, onwankelbare trouw, en ongesmukte hartelijke
vroomheid", een door zijn vijanden belasterde "omgekeerde Huichelaar" enz. wordt besloten met een verantwoording:
Tot aanvulling en verbetering der Levensbeschrijvingen, die wij tot dus verre van
dezen merkwaardigen man hebben, willen wij onze Lezers eenige der treffendste
aanmerkingen, en der meest onderhoudende Anecdoten, waar mede de Heer
SHERIDAN zijn verhaal verrijkt heeft, voorleggen [...]110
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Ook een wat langer verhaal als de anekdote over Swifts verblijf op een Iers landgoed blijkt, zoals de Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen van 1785 uitdrukkelijk stelt, afkomstig te zijn uit Sheridans Life of Swiftin.
Uit andere Engelse boeken of tijdschriften werden eveneens geregeld gegevens
over Swifts leven of anekdoten112 overgenomen. Zo is de hierboven geciteerde mededeling over Swift als laatbloeier afkomstig uit een verhandeling van Oliver
Goldsmith113 en enkele gegevens over Swift als schrijver in een overzicht van de
Engelse literatuur uit The New Annual Register11*. In het begin van de 19e eeuw is
Sir Walter Scott Swifts belangrijkste biograaf115 en ook zijn werk wordt veelvuldig
als anekdotenbron gebruikt. Nog in 1881 brengt De Navorscher met een verwijzing
naar Scotts biografie het verhaal ter sprake hoe koning Willem III Swift leerde op
Hollandse wijze asperges te steken116 (Samuel Johnson maakte hiervan eveneens
gewag in zijn Lives of the Poets117).

5. Swift en de esthetici
In de tweede helft van de achttiende eeuw ontstond hier te lande een toenemende
belangstelling voor literatuur- en kunsttheoretische vraagstukken. Daartoe behoorde onder meer zowel een nieuwe verkenning als betere afbakening van de verschillende genres. Onder invloed van het buitenland probeerde men begrippen als
geestig, humoristisch, komisch, luimig, satirisch en andere woorden waarvan men
nogal eens aannam dat ze in hetzelfde betekenisvlak lagen, zo goed mogelijk te definiëren. Zeker op lange termijn leidden deze pogingen, zoals E. Jongejan11' en F.
Buisman-de Savornin Lohman119 al hebben aangetoond, echter allerminst tot duidelijkheid. Met name de uit vreemde talen overgenomen begrippen als het Engelse
humour en het Duitse Laune zorgden soms voor een regelrechte spraakverwarring.
Men bedenke echter dat deze woorden in het land van herkomst vaak al een betekenisverandering hadden ondergaan120. In ieder geval werden ter verduidelijking
van deze begrippen nogal eens voorbeelden uit het werk van Swift en andere "humoristen" aangehaald. Van Goens, die maar weinig belangstelling toonde voor het
werk van Swift121, maakt in zijn onuitgegeven verhandeling Over Humour en Laune (geschreven na 1773) duidelijk verschil tussen beide begrippen (Laune of luim
kan ook een pejoratieve betekenis hebben, humour - Van Goens handhaafde de
Engelse term - niet). Humour treft hij zowel aan in het werk van de satirische Engelse schilder William Hogarth als in dat van Swift:
Het humour heeft niet minder plaats in de beeldende kunsten, dan in Schriften.
Hogarth en Collet zijn even humorous als Swift, Butler, Sterne, Fielding, etc.122
Ook Van Goens' zwager, Hieronymus van Alphen, besteedde in zijn bekende
Theorie der Schoone Kunsten en Wetenschappen, verschenen in 1778 (dl. I) en
1780 (dl. II)123, ten dele in navolging van F.J. Riedel, uitvoerig aandacht aan deze
en soortgelijke begrippen. Maar anders dan voor Van Goens zijn humor en luim
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voor hem, zoals blijkt uit zijn zelfstandige, niet op Riedels werk gebaseerde hoofdstuk VI ("Over den Luim"), volkomen identieke begrippen124. En ook in zijn werk
verschijnt Swift ten tonele, al zijn de talrijke voorbeelden, citaten uit de geschriften van Liscow, wel de "deutsche Swift" genoemd, Rabener en Swift, die dienen
ter illustratie bij de verschillende vormen van het grappige en belachelijke (in
hoofdstuk VII, "Over het Grappige, en Belagchelyke") stellig niet (alle) door Van
Alphen gekozen. Wel heeft Van Alphen de citaten uit Swifts werk een "Nederlandse bewerking" laten ondergaan, dat wil zeggen voor zover die gedeelten afkomstig
waren uit A Tale of a Tub, heeft hij ze alle uit Pieter le Clercqs vertaling
overgenomen125. Ook vult hij in een noot een citaat uit Liscow aan met een verwijzing naar de digressie over de critici uit het Vertelsel van de Ton126, welk werk in de
Theorie wordt gerekend tot de "Koddige, dikwijls onwaarschijnelijke verdigtingen
en allegoriën."127 Ook naar ander werk van Swift wordt verwezen, met name naar
Gulliver's Travels129 en Л Modest Proposal12*, maar Arbuthnots History of John
Bull wordt ten onrechte op Swifts naam gesteld130.
Verschillende kunsttheoretische beschouwingen, die hier in de tweede helft van
de 18e eeuw verschenen, stamden overigens geheel of gedeeltelijk uit GrootBrittannië. Zo heeft Riedel zijn theorie voor een niet onbelangrijk deel weer gebaseerd op Lord Karnes' Elements of Criticism van 1762. Van at Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (1783) van Hugh Blair, die grote belangstelling voor Swifts
stijl aan de dag legde131, verscheen een Nederlandse vertaling; het werk werd aangeprezen door de Boekzaal der Geleerde Waereld van december 1790132. Grote belangstelling toonde men hier ook voor de theorieën van de Schotse hoogleraar James Beattie, wiens Essays on Poetry and Music as they affect the Mind uit 1776
uitgebreid aan de orde werden gesteld in verschillende afleveringen van de Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen. In dit werk gaf Beattie een genuanceerd
oordeel over Gulliver's Travels™, dat ook in de Algemeene Vaderlandsche LetterOefeningen van 1781 verscheen134. Hierin stelt hij dat Swift in zijn beschrijving
van Lilliput een grote mate van waarschijnlijkheid heeft bereikt, doordat hij alles
in dat rijk, inclusief de zeden en gewoonten, in overeenstemming heeft gebracht
met de kleine afmetingen van zijn inwoners. Omgekeerd is Swifts voorstelling van
a-religieuze, maar volkomen gelukkige, met rede begaafde paarden, die huizen
bouwen en koeien melken, volstrekt ongeloofwaardig en in strijd met de menselijke denkbeelden. In een ander artikel worden Beatties opmerkingen over Swifts
sombere visie op de mensheid en zijn eenzijdige benadrukking van al het lage in de
mens aangehaald135. Ook met ander werk van de Schotse hoogleraar kon de Nederlandse lezer kennis maken. In 1783 verscheen de Proeve over het Lachen, en
Gelachverwekkende in Spreken en Schrijven136, de Nederlandse vertaling van een
verhandeling van Beattie over dit veelbesproken onderwerp, waarin ter verduidelijking verschillende voorbeelden uit het werk van Swift werden aangehaald137. Eén
van die voorbeelden (uit A Tale of a Tub, welk werk verschillende malen in positieve zin wordt genoemd) werd weer in de bespreking van Beatties werk in de Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen van 1784 overgenomen138.
Verschillende Nederlandse letterkundigen gaven er blijk van Beatties werk te
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kennen. De titel Verhandeling over den Lach en het Lachwekkende (1788) van
Arend Fokke Simonsz.139 herinnerde zelfs zo sterk aan dat werk, dat de schrijver
zich genoodzaakt zag zijn lezers in zijn "Voorbericht" daarvoor een verklaring te
geven140. En als Rhijnvis Feith in zijn Brieven over Verscheide Onderwerpen iets
over Swift meedeelt, blijkt die mededeling te zijn overgenomen uit een andere verhandeling van Beattie141. G. Brender à Brandis vat in zijn Proeven van Geschieden Letter-kundige Oeffeningen uit 1801142 onder andere gedeelten samen uit de
verschillende verhandelingen over het lachwekkende. Hij verwijst niet alleen naar
Beatties Proeve, maar ook naar de beschouwingen van Lord Kames, Blair, Riedel
en Van Alphen over dat onderwerp. Sprekend over de verschillende aspecten van
de luim, merkt hij onder meer op:
Schoon de onbeschaamdheid zo min als de onbeschaafdheid eigenlijk bij den
Luim vereischt worden, zo kan men niet ontkennen, of dezelve hadden, nu en
dan, bij luimige vernuften plaats. SWIFT, misschien de luimigste van geheel Engeland, wiens
Anecdoten meest altijd doen lagchen, was daar niet geheel vrij van te
spreeken.143
En dan volgen de bekende anekdoten van Swift die eens moest preken voor de
verzamelde leden van het parlement en van Swift die Lady Berkeley geregeld uit
Boyle's Meditations voorlas en op zekere dag in plaats van één van deze overpeinzingen zijn eigen Meditation upon a Broomstick ten gehore bracht, waarover Lady Berkeley, die meende met een werkje van Boyle te doen te hebben, zeer enthousiast was. Ook Brender à Brandis geeft van dit in ons land, zoals we verderop nog
zullen zien, populaire werkje in zijn Proeven een vertaling144, maar deze komt niet
uit eigen koker, want zowel anekdote als vertaling zijn overgenomen uit de Vaderlandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunsten Smaak van 1790145, die deze anekdote weer ontleende aan Thomas Sheridans The Life of Dr. Swift.
6. Swift en zijn lezers
Hoeveel Nederlanders in de achttiende eeuw werk van Swift zullen hebben gelezen
en hoe vaak zij daarover met anderen zullen hebben gesproken, is een vraag die
men zelfs niet bij benadering kan beantwoorden. Wat men kan achterhalen, zijn
incidentele, min of meer op zichzelf staande gegevens, die een tipje van de sluier
kunnen oplichten. Blijkens de toen in omloop zijnde naamlijsten waren met name
vertalingen van Gulliver's Travels en A Tale of a Tub de gehele achttiende eeuw
door hier bekend en volgens de veilingcatalogi moeten ze in vele particuliere bibliotheken aanwezig zijn geweest. Gerrit Noordbeek vermeldt in zijn Naam-Rol van
veele Nederduytsche Boeken van 1741 zowel at Reizen van L. Gulliver als het Vertelzel van de Ton1*6, maar hij noemt Swift niet als auteur en geeft ook overigens titel en uitgeversdata verminkt weer. In het bekende Naamregister van Johannes van
Abkoude en Reinier Arrenberg uit 1788 wordt Swift wel genoemd als auteur van
het Vertelsel van de Ton147, maar niet van Gullivers Reizen, dat samen met De
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Nieuwe Gulliver uit 1731 apart vermeld wordt1*8. Zowel in het Naamregister van
Abkoude-Arrenberg als in het vervolg daarop, de Alphabetische Naamlijst van
Boeken uit 1832, kan men, wat de naam Gulliver betreft, de ontwikkeling volgen
van titelwoord tot auteursnaam149. Als men enige waarde mag hechten aan de volledige titel van het Naamregister - Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zynde Nederduitsche Boeken - behoorden dus zowel Gullivers Reizen als het
Vertelsel van de Ton hier tot de bekendste boeken van de 18e eeuw.
Ook in niet-gedrukte bronnen stuit men soms op interessante, maar geïsoleerde
informatie. Zo vinden we in Luchtmans' boekverkopersboeken verschillende malen prijzen vermeld van vertaald werk van Swift. Daar het hier om handelsprijzen
gaat150, kunnen de bedragen nogal uiteenlopen. In 1721 kostte één exemplaar van
Le Conte du Tonneau één gulden en zes stuivers151, tien jaar later één gulden en
tien stuivers152. De verkoopprijs van het Vertelsel van de Ton bedroeg in 1735 één
gulden en twee stuivers153. Opvallend is de levendige handel in Gullivers in 1727,
het jaar waarin van Swifts meesterwerk zowel de Nederlandse als Franse vertaling
verscheen. Van de "Reijsen van Gulliver" worden inclusief de apocriefe "laatste
Reijse" enkele tientallen exemplaren genoemd (bij de "Voyage de Gulliver" gaat
het om veel geringere aantallen)154. Mogen we dit getal extrapoleren voor de verkoop in heel Nederland, dan lijkt een oplage van enkele honderden exemplaren
van "Nederlandse" Gullivers in 1727 niet onwaarschijnlijk. De Nederlandse vertaling van Gulliver's Travels kostte in 1727 één gulden en zestien stuivers (het later in
dat jaar verschenen zogenaamde "Derde en laatste Deel" één gulden), de "Voyage
de Gulliver" één gulden en tien stuivers. Opmerkelijk zijn de zowel in 1727 als
1728 optredende prijsverschillen.
De catalogi van grote boekenverzamelingen, die in de 18e en het begin van de
19e eeuw - de voor ons van belang zijnde periode - onder de hamer kwamen en die
voor verreweg het grootste deel berusten in de bibliotheek van de Vereeniging ter
Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam, maken enerzijds
duidelijk dat Swifts werk in vele particuliere bibliotheken niet ontbrak, maar zijn
anderzijds niet geheel betrouwbaar waar het om de namen van de eigenaars van die
bibliotheken gaat. Het kwam nogal eens voor dat de naam van een bekende Nederlandse letterkundige als blikvanger op de titelpagina verscheen, terwijl de catalogus ook of zelfs voornamelijk betrekking had op de bibliotheken van anderen155.
Het is dan ook met een zekere aarzeling dat ik hier de namen van bekende Nederlandse letterkundigen in verband breng met werk van Swift dat zich in hun boekenkast zou hebben bevonden. Dat geldt bijvoorbeeld voor Jean Ledere, Balthazar
Huydecoper en Joannes Luzac met betrekking tot Le Conte du Tonneau (en voor
Joannes Stinstra ten aanzien van het derde deel, Traité des Dissensions)1** ; voor
David van Lennep, Betje Wolff en Aagje Deken, Cornells Loosjes, Hieronymus
van Alphen, de raadpensionaris Laurens Pieter van de Spiegel, Willem Bilderdijk
en Petrus Loosjes, Az. met betrekking tot het Vertelsel van de Ton"7; voor L.P.
van de Spiegel en Willem Bilderdijk betreffende de Voyages du Capitaine Lemuel
Gulliver159; voor Betje Wolff en Aagje Deken, Cornells Loosjes, L.P. van de Spiegel en J.F. Helmers ten aanzien van Gullivers Reizen15*. Opvallend is dat in ver-
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schillende bibliotheken de hier genoemde werken en ook uitgaven van Swifts verzameld werk en correspondentie in het Engels aanwezig waren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de omvangrijke bibliotheek van Van Goens, waarin ook minder bekende werken als Swifts Conduct of the Allies voorkomen160, en ook voor die van
Wolff en Deken, Joannes Stinstra, Van Woensel (?), Bilderdijk, Joannes Luzac en
Petrus Loosjes, Az.161. Deze (nogmaals: niet zonder meer betrouwbare) gegevens
leren ons in ieder geval dat Swifts werk op ruime schaal in ons land bekend was,
zowel in het origineel als in Franse of Nederlandse vertaling. Vooral Le Clercqs
Vertelsel van de Ton wordt dikwijls genoemd. Van dit werk bezitten ook thans nog
vele binnen- en buitenlandse bibliotheken een exemplaar. Soms lijken deze veilingcatalogi vroegere constateringen te bevestigen, zoals het gegeven dan Van Alphen
over een exemplaar van Le Clercqs Vertelsel van de Ton beschikte, het werk
waaruit hij verschillende malen voor zijn Theorie der Schoone Kunsten citeerde.
Ook de catalogi van de in de tweede helft van de 18e eeuw in zwang komende
openbare leesbibliotheken tonen dat Swifts werk toen allerminst onbekend was. In
1757 publiceerden de Haagse boekverkopers Hendrik Scheurleer F.z. en Pieter Gerard van Balen etnNaamlyst van een Uitmuntende Party der Beste Boeken [...] ten
Nuttigen gebruik van een ieder op eene Publieke Plaats gestelt in 's Gravenhage162.
(De Franstalige Catalogue des Livres is inhoudelijk gelijk aan de Naamlyst, maar
bezit een supplement: "Eerste Vermeerdering van een Uitmuntende Party
Boeken"163; in 1759 bood Scheurleer een sterk vermeerderde uitgave van deze catalogus aan16*.) Een ieder die zich deze catalogus à raison van elf stuivers aanschafte, kon niet alleen kennis nemen van de uitleenvoorwaarden, maar ook in de
"Voorreden" lezen hoe Scheurleer ertoe gekomen was een leesbibliotheek op te
richten (daar er "tot het wel betrachten en voortzetten van Kunsten en Wetenschappen eenen Schat van BOEKEN word vereischt, daar veele die 'er om benodigt zyn juist geen vermogen toe bezitten omze zich eigen te maaken"165). Achter
het nummer waaronder elk bibliotheekboek in de catalogus is opgenomen, staat de
titel, jaar en plaats van uitgave en de vervangingswaarde van het boek vermeld.
Nummer 2753 is Gullivers Reizen, verschenen in Den Haag in 1727; de prijs was
vier gulden en tien stuivers166. Een uitgave van de Voyage de Gulliver uit 1741
kostte drie gulden en tien stuivers167. Opvallend is dat in de bibliotheek niet alleen
apocrief werk en navolgingen van Gulliver aanwezig waren, maar dat ook Swifts
werk in de oorspronkelijke taal was opgenomen, zoals zijn Tale of a Tub en een recente, 14-delige uitgave van zijn verzameld werk onder de titel Miscellaneous
Works™. De tweetalige (Nederlands en Frans) Catalogus van de Publieke Leesbibliotheek in s'Hage van H. Backhuysen uit 1777 (prijs 25 stuivers) vertoont hetzelfde beeld: naast Swifts meesterwerk in zowel Nederlandse als Franse vertaling
zijn aanwezig: het Vertelsel van de Ton (prijs: twee gulden en tien stuivers)169, apocrief werk en navolgingen van Gulliver en, in het Engels, een 18-delige uitgave van
Swifts verzameld werk uit 1765170, A Tale of a Tub en Gulliver's Travels. De tweetalige Naam-Lyst Van een Schoone Verzameling van Fransche, Engelsche, Hoogen Nederduitsche Boeken van Johannes Jacobus Beets uit 1797 bevat een uitgave
van een Franse vertaling van Gulliver uit 1775 en één van de nieuwe Nederlandse

Swift en zij" lezers

93

vertaling uit 1792 (prijs twee gulden en acht stuivers)171.
Overziet men het geheel, dan krijgt men de indruk dat Swift hier in de achttiende
eeuw zeker geen onbekende was. Wat de waardering van de Nederlanders voor zijn
werk en persoon betreft, kan men, uitgaande van het hier aanwezige beperkte materiaal, het volgende constateren. Zijn werk wordt vaak geroemd, over zijn persoon oordeelt men over het algemeen wat minder gunstig, al ontbreekt hier een
scherpe toon - althans in de Nederlandstalige tijdschriften, de Franstalige zijn, in
het voetspoor van Orrery, veel kritischer - en is er geen sprake van felle aanklachten wegens (vermeende) ongodsdienstigheid of mensenhaat van de deken uit Dublin. Swifts bekendheid in Nederland blijkt niet alleen uit anekdoten, citaten en
andere verwijzingen naar zijn persoon en werk in tijdschriften en literairtheoretische werken. Met name Nederlandse en Franse vertalingen en, zeker zo opvallend, ook soms de oorspronkelijke Engelse uitgaven van Gulliver's Travels en A
Tale of a Tub moeten blijkens de catalogi van particuliere en openbare bibliotheken hier goed bekend zijn geweest.
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3. Zie o.a. Hoftijzer, Engelse boekverkopers bij de Beurs, p. 6.
4. Holland was voor Engeland in de 18e eeuw (tot 1780) het belangrijkste land waaruit boeken geïmporteerd werden; als exportgebied voor Engelse boeken (buiten Amerika) stond
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archief van de Leidse boekverkopers Luchtmans", in LH. van Eeghen, De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725, 5 din.; deelV-1, Amsterdam 1978, p. 131-177.
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15. De Pedagoog, Amsteldam-Rotterdam 1766, No. 52, ρ 416.
16. De Philanthrope, deel V (1761), "Aan myne Correspondenten" (ongepagineerd), eerste
blz
17. DeMenschenvnend, 10 din., Amsterdam 1788-1797
18. A.W., dl. VI, 1793, No 52, ρ 412
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Amsterdam 1763, p. 295-330: "Heimelyk Nancht wegens den Laatsten Wil van Dr Jo
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en ρ 331-336 "Bericht wegens een'Sleutel tot het Codicil van Swift."
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21 A . w , p . 4 8 1 .
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28. Ztnryk en Schertzend Woordenboek, Tweede Deel, No. 97 (18 november 1760), ρ 369
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der Dichters", p. 277.
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Swift: Rogers, Complete Poems, p. 498) bestemd voor de vestiging van een krankzinnigengesticht in Dublin: Rogers, Complete Poems, p. 857; Ehrenpreis, Swift, III, p. 818819.
31. Kabinet van Mode en Smaak, Derde Deel, 1792, p. 304.
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Swift, III, p. 915-920.
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39. In de Boekzaal der Geleerde Waereld, dl. 143, 1786, p. 567. In hetzelfde tijdschrift (dl.
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Mannen, SWIFT en STERNE, in zulke Huizen, de Menschen leerden kennen."
40. Vgl. W. van den Berg, "Rousseau in Holland", p. 193.
41. Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen, 1809, 2e stuk, p. 488. Over Swifts correspondentie met Mary Delany: a.w., 1794, 2e stuk, p. 168.
42. A.w., 1806, 2e stuk, p. 617.
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44. Hedendaagsche Vaderlandsche Letter-Oefeningen, 1778, dl. VII, 2e stuk, p. 641-645.
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46. Nieuw Algemeen Magazyn van Wetenschap, Konst en Smaak, 1794, dl. II, 2e stuk, p.
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stuk, p. 575.
48. Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen, 1785, dl. VII, 2e stuk, p. 262-267.
Ik heb niet kunnen achterhalen of met de "Deken van St. Patrik te Dublin, een man
van voorbeeldelyke Godsvrugt en deugd", die een onprettige ervaring had met een Ierse
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graaf, Swift is bedoeld. Zie De Gryzaard, Eerste Deel, No. 41 (8 april 1768), p. 324.
49. Nieuwe Vaderlandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en Smaak, 1802, dl. VI, 2e
stuk, p. 509-510; Algemeen Magazyn van Wetenschap, Konst en Smaak, 1785, dl. I, Ie
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Wysgeer, di. I, 1759, p. ¿A; Monitor, Amsteldam 1780, No. 11, p. 85.
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Swift het nut van de rooms-katholieke geestelijken, die immers niet mogen trouwen, had
willen aantonen. Vgl. A Tale of a Tub and other Satires, Edited with an Introduction by
Kathleen Williams, London-New York 1978, p. 229-230.
56. De Recensent, ook der Recensenten, dl. XX, No. 11, November 1827, p. 491.
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61; Schoneveld, "Alexander Pope in Nederland", p. 32.
59. De Onderzoeker, dl. II, No. 68 (12 februari 1770), p. 121.
60. Zie A Tale of a Tub, to which is added The Battle of the Books and The Mechanical
Operation of the Spirit, edited by A.C. Guthkelch and D. Nichol Smith, 2nd ed., Oxford 1958, p. 267.
61. De Lantaarn, 6 din., Amsterdam 1792-1801,2e druk; dl. II, 1793, p. 174.
62. Men zie bijvoorbeeld de verwijzingen naar het werk van Pope in de Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart, Naar de eerste druk van 1782 uitgegeven met inleiding en aantekeningen door dr. P.J. Buijnsters, 2 din., Den Haag 1980; Eerste deel, p. 379.
63. Zie P.J. Buijnsters, Wolff ά Deken. Een biografie. Leiden 1984, p. 143.
64. Brieven van Abraham Blankaart, dl. II, 1787, p. 53. Daar staat dat Bickerstaff zichzelf
verkoos " t o t Tuchtmeester van Groot-Brittanje, zonder dat er iemand wat op te zeggen
hadt, dan Doctor Jan Patrys [...]" Zie voor de verwijzingen naar Steele's Tatler in dit
werk: P. van der Vliet, Wolff ά Deken's Brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage
tot de kennis van de Reformatorische Verlichting, Utrecht 1982, p. 79 en p. 206.
65. De Gryzaard, dl. I, No. 49 (3 juni 1768), p. 388.
66. De Rhapsodist, dl. I, 1771, p. 444.
67. De krachtigste pleitbezorgster voor het auteurschap van Betje Wolff is H.J. Vieu-Kuik,
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bijbelstijl) de "Levensbeschryving van den Heer de Voltaire" aan Betje toeschrijft. Zie
H.J. Vieu-Kuik, Anonieme geschriften van Betje Wolff in het tijdschrift "De Rhapso
dist" (1770-1772), Groningen, Djakarta 1956, p. 100-101 e.ν. De passage over Swift treft
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samengesteld door H.J. Vieu-Kuik, Zutphen z.j. (1969), op p. 65.
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73. Zie Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen, 1782, dl. IV, 2e stuk, p. 40-43 en
1783, dl. V, 2e stuk, p. 39-41.
74. Zie J. Aleida Nijland, Leven en Werken, dl. I, p. 107-108; dl. II, p. 134-135 en Aantekeningen, p. LXVIII.
75. ZieW. Bilderdijk, De Mensch, Amsterdam 1808, Aanteekeningen, p. 115.
76. A.w., resp. p. 119enp. 125.
77. Zie W. Bilderdijk, Mijn Verlustiging. Met inleiding en aantekeningen door Maria A.
Schenkeveld-van der Dussen, Zutphen z.j. (1975), p. 128. Vgl. A Tale of a Tub (ed.
Guthkelch-Nichol Smith), p. 73-74.
78. Zie J. Stouten, Willem Anthonie Ockerse (1760-1826). Leven en werk, Amsterdam &
Maarssen 1982, p. 21 en p. 26.
79. Zie H.W. Tydeman en J. Clarisse, Beknopt Levensberigt aangaande W.A. Ockerse, p.
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80. Zie Vruchten en Resultaten, dl. I, Amsterdam 1823, p. 21-22.
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94. U. Janssens-Knorsch, Matthieu Maty and the Journal Britannique, p. 122.
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96. Zie Janssens-Knorsch, Matthieu Maty, p. 3-4.
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Bibliotheek in 1788 op: "Richard Brindsley Sheridan, afstammeling van dien Sheridan,
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4. Satiricus en pamflettist
De Hulk van Staat, hoewel geschokt door dolle baaren,
Werd hier geveiligd voor de dreigende gevaaren,
Terwyl de Staats-twist, door een Walvisch hier verbeeld,
Met eene Ton, die op de golven dobberd, speeld.

1. Temple's postume geschriften
Nog voor de achttiende eeuw goed en wel begonnen was - om precies te zijn in het
jaar 1700 -, verschijnt Swifts naam al op de titelpagina van een in de Republiek uitgegeven werk. Het is maar zeer de vraag of de toenmalige lezer langer dan enkele
seconden zal hebben stilgestaan bij de vermelding van naam en functie - in klein
cursief - van een hier te lande volslagen onbekende anglicaanse geestelijke. Zijn belangstelling zal ongetwijfeld zijn gewekt door een andere naam, eveneens vermeld
op de titelpagina, maar dan in grote kapitalen. Het boek uit 1700 bevatte namelijk
de brieven van Sir William Temple (en anderen) betrekking hebbend op de voornaamste politieke gebeurtenissen in de voor Holland cruciale periode van 1665 tot
1672.
Temple was omstreeks de eeuwwisseling in de Republiek bepaald geen onbekende. Niet alleen herinnerde men zich hem als de onbaatzuchtige Engelse gezant die
zich enkele decennia daarvoor meer dan eens had ingezet voor de Hollandse belangen, maar ook zijn talrijke geschriften, waarin ons land dikwijls een voorname rol
speelde, circuleerden hier in Nederlandse of Franse vertaling1 en werden veelvuldig
aangekondigd of besproken, zoals in Pieter Rabus' Boekzaal van Europe2, en in
de Nouvelles de la République des Lettres, het befaamde tijdschrift van Pierre
Bayle, dat sinds 1699 aan de zorgen van Jacques Bernard was toevertrouwd, die
het tijdschrift nieuw leven moest inblazen3. Van zijn befaamde Observations upon
the United Provinces (1673)* bestonden verschillende Nederlandse uitgaven 5 . Van
de naam Temple zal ongetwijfeld een zekere aanbeveling zijn uitgegaan, maar als
ruim een kwart eeuw later -A Tale of a Tub en Gulliver's Travels zijn inmiddels
wijd en zijd bekend - nog meer door Swift uitgegeven werk van Temple in vertaling
verschijnt, lijkt ook de in opvallende letters op het titelblad prijkende naam van de
tekstbezorger als blikvanger te gaan fungeren.
De in 1700 door Hendrik van Bulderen in Den Haag uitgegeven brieven van
Temple - de uitgave werd nog hetzelfde jaar in Rabus' Boekzaal en door Bernard
in de Nouvelles besproken - waren door P.A. Samson in het Frans vertaald 6 . In
een kort bericht vooraf wordt gewezen op de grote belangstelling voor Temple's
werk 7 , wat nog eens onderstreept wordt door de verschijning in hetzelfde jaar van
een Nederlandse vertaling van een door D. Jones uitgegeven verzameling brieven
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van Temple (geschreven tijdens zijn verblijf in Den Haag als gezant van Engeland)9. Swift had voor de oorspronkelijke Engelse editie van 1700' een inleiding
geschreven10 en Van Bulderen neemt deze inleiding in zijn uitgave over. De Franse
vertaling is vrij nauwkeurig, maar vertoont toch enkele opvallende hiaten. In de
eerste plaats ontbreekt Swifts korte opdracht aan koning Willem III, die hij onmiddellijk aan zijn voorwoord vooraf laat gaan. Het is mogelijk dat men hier te
lande moeite heeft gehad met de vrijheid die Swift nam om zich meteen tot de
hoogste gezagdrager te richten, dezelfde bovendien die hier toen de stadhouderlijke waardigheid bekleedde11. Veel opmerkelijker echter zijn de hiaten in het voorwoord zelf. Het gaat om een tweetal passages gewijd aan Temple's briefstijl en zijn
bevordering van de Engelse taal12 en enkele gedeelten waarin Swift de lezer vertelt
wat hij zoal heeft gedaan om Temple's brieven gereed te maken voor de druk: zijn
behandeling van het zogenaamde Downton transcript, een boek met afschriften
van Temple's brieven, en zijn zorg voor de vertalingen13. Dat Swift voor dit werk
de aangewezen persoon was, zou de lezer wellicht kunnen afleiden uit zijn mededeling dat hij verscheidene jaren in Temple's familiekring had doorgebracht14. In de
Franse vertaling vindt men hier echter geen spoor van terug15. Sterker nog: in die
gedeelten die wél vertaald zijn en die het aandeel van Swift in het werk nog eens beklemtonen, wordt - ik zou haast zeggen systematisch - elke verwijzing naar die persoonlijke betrokkenheid óf weggelaten óf door een algemene omschrijving
vervangen16!
Ongetwijfeld waren deze brieven in de eerste plaats bedoeld voor de historisch
geïnteresseerde lezer en dat maakt weglating van de op taal en stijl betrekking hebbende passages op z'n minst begrijpelijk. Maar een andere verklaring moet toch
wel zijn dat men in 1700 (nog) volstrekt geen belangstelling had voor de kwaliteiten
van Temple's particuliere secretaris, die, met het oog op zijn carrière, ongetwijfeld
hoopte met deze uitgave uit de obscuriteit te treden en de nodige erkenning te krijgen.
Vier jaar later deed Swift in zijn kwaliteit van uitgever van Temple's werk opnieuw van zich spreken. Ditmaal ging het om at Nagelaten Schriften van den Ridder W. Temple", de in Utrecht uitgekomen Nederlandse vertaling van Miscellanea. The Third Part, verschillende door Swift in 1701 uitgegeven verhandelingen,
zoals An Essay upon Health and Long Life19. In tegenstelling tot de Engelse
uitgave19 ontbreekt Swifts naam op de titelpagina, maar daar staat tegenover, dat
hij met ere wordt genoemd in het "Bericht aan den Lezer". Dit bericht is niet alleen een inleiding voor het Nederlandse publiek - waarin onder meer nog eens
wordt gewezen op de grote verdiensten van Willem III en de achting die Temple
voor deze koning had20 -, maar het bevat ook een vertaling van Swifts voorwoord
voor de Miscellanea en een vertaling van een aantekening die hij had gevoegd bij
Temple's Some Thoughts upon Reviewing the Essay of Ancient and Modern
Learning.
Nadat de schrijver van het bericht eerst bij wijze van verantwoording op de goede ontvangst van Temple's werk heeft gewezen21, brengt hij de bezorger van deze
verhandelingen alle hulde:
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De onvermoeide naerstigheid, en overgroote zorgvuldigheid van den Hr. Jonathan
Swift, Domheer van S. Patrie te Dublin hebben wy alleen te danken dat dit Werk
ons ter hand gekomen is. Ну gaf ook, eenige jaren geleden, de Brieven in 't licht,
welke dezen grooten Staetsdienaer, gedurende zyne zwaerwigtige Onderhandelin
gen, die hy onder de Regeringe van Karel den Tweeden met zo veel wysheid en
luister verrichtte, geschreven hadde.гг
Een opvallend eerbetoon zonder dat men nu werkeljk de levensbij zonderheden
van Temple's literaire executeur-testamentair kende; de omschrijving van Swifts
waardigheid bijvoorbeeld is zonder twijfel overgenomen van de Engelse titelpagi
na: "Prebendary of Sí. Patrick's, Dublin".
Na deze lof volgt dan een vertaling van Swifts voorwoord, die - afgezien van een
enkele uitweiding en aanvulling (op Swifts 2e alinea met name!) - redelijk aansluit
bij het origineel23. Daar de Nederlandse uitgave niet Temple's navolgingen van
Vergilius en enkele andere klassieken bevat, ontbreekt de alinea die Swift hieraan
heeft gewijd. Wel is Swifts aantekening opgenomen 24 , die een storend hiaat in
Temple's Thoughts moest opvullen. Noch in de inleiding noch in de verhandeling
zelf - de bewuste passage op pagina 172 is cursief gedrukt - wordt vermeld dat de
toevoeging van Swift is 25 .
Ook in 1704 en ook in Utrecht verscheen een Franse overzetting onder de titel
Oeuvres Postumes du Chevalier Temple26. Het werk lijkt in alle opzichten op de
Nederlandse vertaling. Niet alleen zijn precies dezelfde geschriften van Temple opgenomen of, zo men wil, weggelaten, ook het voorbericht is nagenoeg gelijk aan
dat van de Nagelaten Schriften. Dat de ene Utrechtse vertaling, zeker wat het voorwoord betreft, ten grondslag moet hebben gelegen aan de andere, is zonneklaar.
Ook in de Franse uitgave ontbreekt Swifts voorwoord 27 en zijn aantekening29 dus
niet en ook hier is men niet karig met lof voor Swift: "Nous sommes redevables
des Essais suivans, aux soins & à la diligence de Jonathan Swift, Prebendaire de
l'Eglise de St. Patrie à Dublin"... enz.29
De derde keer dat door Swift uitgegeven werk van Temple hier in vertaling verschijnt, gaat het om de in 1709 in Londen verschenen Memoirs. Part III. Voor deze
uitgave - over de publikatie van de Memoirs ontstond onenigheid met Lady Giffard, Temple's zuster30 - had Swift een uitgebreid voorwoord 31 geschreven, waarin
hij Temple verdedigde tegen de beschuldigingen dat deze zichzelf te zeer op de
voorgrond had geplaatst en dat hij te veel Franse woorden en gallicismen had
gebruikt 32 . Wat het laatste betreft, wijst Swift er o.m. op dat Temple zich gedurende zijn lange verblijf in het buitenland veelvuldig van de Franse taal moest bedienen, zoals bij de vredesonderhandelingen te Nijmegen (1678), waar het Frans de
voertaal was 33 .
Temple's Memoirs werden als Nouveaux Mémoires du Chevalier Guillaume
Temple samen met diens levensbeschrijving in 1729 in Den Haag gepubliceerd34.
Het voorwoord werd integraal vertaald 35 ; de naam van de schrijver verscheen in
grote letters op de titelpagina. Zeven jaar later werd in Leiden de Nederlandse vertaling van de Memoirs uitgegeven, eveneens tezamen met Temple's biografie en
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Swifts voorrede36 en ook nu volgt de vertaling het oorspronkelijke voorbericht op
de voet37. Ook nu weer wordt Swifts naam in kapitalen op het titelblad vermeld.
Vergelijkt men de beide vertalingen echter, dan komt men al spoedig tot de conclusie, dat de Nederlandse vertaler de Franse overzetting waarschijnlijk als bron gebruikt heeft of in ieder geval voortdurend geraadpleegd moet hebben. Daarvan getuigen allerlei woorden en uitdrukkingen die zowel in de Nederlandse als Franse
vertaling voorkomen, maar in het origineel ontbreken. Enkele voorbeelden mogen
dit verduidelijken. Als Swift het in zijn voorwoord alleen heeft over "And in the
Book it self [...]", maken de Franse en Nederlandse vertaler daar iets anders van:
"Bien plus. Dans le livre même [...]" en "Dat verder gaat, in het Boek zelve
[...]" 3e . Idem: "[...] and as the Author was first in Commission [...]", "[...] ά où
à bien dire, l'Auteur joua le premier Rolle [...]","[...] of om duydelyker te spreeken, de Schryver de eerste rol speelde [,..]"39. En: "There is one thing proper to
inform the Reader [...]", "Je dois maintenant rendre compte [...]", "Ik moet teegenwoordig reden geven f...]"* 0 . Dat de Nederlandse vertaling zo niet aan kwaliteit gewonnen heeft, is duidelijk. Maar misschien beschikte de vertaler helemaal
niet over het Engelse origineel of beheerste hij het Engels onvoldoende om zijn vertaling eens aan de oorspronkelijke tekst te toetsen. Mogelijk had hij haast; daarop
zou de vaak woordelijke vertaling uit het Frans kunnen wijzen. In ieder geval
wordt zijn overzetting ook ontsierd door enkele slordigheden. Waar Swift het
heeft over de uitgave van Temple's vroegere Memoirs "without the Author's Privity" en in de Franse overzetting sprake is van "sans la participation de l'Auteur",
spreekt de Nederlandse vertaler slechts over "'t geschrift van den Auteur" zonder
dat hij deze belangrijke beperking aanbrengt41. Van iets dergelijks is sprake, als
Swift het heeft over "the King his Master" (in de Franse vertaling: "du Roi son
Maître"), maar de Nederlandse vertaler slechts van "zynen Meester" rept42.
Van een vierde door Swift verzorgde uitgave van Temple's postume geschriften,
Letters to the King, uitgekomen in 1703 in Londen43, verscheen hetzelfde jaar een
aankondiging en een bespreking in de Nouvelles de la République des Lettres en
een uitvoerige bespreking in de opvolger van Rabus' tijdschrift, De Boekzaal der
Geleerde Wereld**. Behalve dat Swift beide keren in de Nouvelles als uitgever van
de brieven wordt genoemd, deelt Bernard nog mee dat het in 1699 verschenen deel
[de uitgave van Jones !] ' 'я 'a pas été publié par la même personne que les autres".
De mededeling in de Boekzaal dat "De Uytgeever dezer Brieven zegt, dat dit de
laatste schriften van den Heer Temple van die soort zyn, welke by zyn leeven in 't
net geschreeven, en door hem zelven naagezien, en voor de drukpers geschikt waaren" verwijst rechtstreeks naar het begin van Swifts Preface, die hier overigens zelf
niet bij name genoemd wordt. Voorts wordt de lezer erop attent gemaakt dat deze
uitgave van Temple's brieven verkrijgbaar is bij de Weduwe van Steven Swart te
Amsterdam45.
Of Swift met zijn eerste uitgaven van Temple's postume werk ook inderdaad
zijn debuut maakte in de Republiek, staat niet vast46. Wel is duidelijk dat hier te
lande het Frans als "taal van ontvangst" in de receptie van dit werk een belangrijke rol heeft gespeeld.
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2. A Tale of a Tub
Wie had in 1704, het jaar waarin Swifts voorwoord bij Miscellanea. The Third
Part zowel in het Nedflands als in het Frans vertaald werd, kunnen denken dat de
ijverige beheerder van lemple's literaire nalatenschap dezelfde zou blijken te zijn
als de anonieme schepper van het meesterwerk dat in datzelfde jaar 1704 in Engeland met zo veel geestdrift ontvangen werd?
Over de ontstaansgeschiedenis, compositie en bedoeling van ,4 Tale of a Tub is
al veel geschreven. Algemeen aanvaard is, dat het werk voor het grootste deel al in
de jaren 1696, '97 en '98, tijdens Swifts verblijf op Moor Park, geschreven moet
zijn47. Dat de voortdurende aanwezigheid van zijn machtige patroon sporen in het
werk van de jonge schrijver moet hebben nagelaten, spreekt voor zich. D^ vraag is
alleen hoe groot Temple's invloed is geweest. Misschien behoeft het bee)·4 dat we
uit het werk van de schrijver hebben gekregen, dat van de man die Temple's zaak
van harte is toegedaan en hem door dik en dun verdedigt, wel enige c'orrectie4'.
Dat Swift zich in ieder geval verwant voelde met bepaalde opvattingen en ideeën
van zijn beschermheer, is zeker.
A Tale of a Tub is een zeer ingewikkelde satire - vol voetangels en klemmen voor
de interpretator: de Grub-street hack, d.i. een brood- of prulschrijver, zou men
b.v. als een van de vertellers kunnen beschouwen, als men er maar rekening mee
houdt dat deze zelf weer object is van Swifts spot - gericht tegen de uitwassen van
godsdienst en wetenschap (waartoe ook de literatuur gerekend wordt). Wat de
godsdienst betreft, wordt in dit verband - niet zo verbazingwekkend voor een
trouw aanhanger van de Church of England] - gewezen op zowel roomskatholicisme als non-conformisme. Zo is A Tale of a Tub een prachtige illustratie
van de Via Media, de gedachte dat de Kerk van Engeland noch de paden van Genève noch die van Rome wil bewandelen. Ook verzet de schrijver zich hevig tegen de
uitwassen der moderne wetenschap, in de eerste plaats tegen alle geleerddoenerij.
In feite zijn beide punten van kritiek terug te voeren tot Swifts afkeer van alle
"modernisme": de verwerping van oude beproefde waarden - de leer van de Anglicaanse Kerk, de literaire normen der klassieken, het oordeel dat gebaseerd is op de
rede - en de bevrediging die men in plaats daarvan vindt in het buitenissige: in de
waanwijsheid, het bijgeloof en de dweepzucht. Aan dit waanzinnige gedrag, dat
leidt tot verwording van staat, godsdienst en wetenschap, ligt hoogmoed ten
grondslag49.
Al eerder is opgemerkt, dat twee andere werken van Swift tegelijk met A Tale of
a Tub in 1704 het licht zagen, nl. The Battle of the Books en The Mechanical
Operation of the Spirit. Vanaf het begin werden deze drie min of meer als een eenheid beschouwd. En terecht! Inhoudelijk zijn ze nauw met elkaar verbonden.
Een belangrijke aanleiding tot het schrijven van A Tale of a Tub vormde naast
Swifts verontwaardiging over het optreden van de dissenters Temple's betrokkenheid in de aan het eind van de zeventiende eeuw ook in Engeland woedende querelle des anciens et des modernes™. In 1690 had Temple zich in zijn Essay upon Ancient and Modern Learning onomwonden uitgesproken voor de superioriteit van
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de klassieken boven de modernen. Als bewijs voor zijn stelling dat de oudste boeken die wij bezitten tevens de beste zijn, had hij de fabels van Aesopus en de brieven van Phalaris aangevoerd. Vier jaar later verscheen hierop een reactie van William Wotton, lid van de Royal Society. Zijn gematigde Reflections upon Ancient
and Modern Learning was in de eerste plaats een omvangrijk pleidooi voor de modernen. Spoedig schaarde zich aan zijn zijde de conservator van de koninklijke bibliotheek in het paleis van St. James, Dr. Richard Bentley. Deze had bezwaren tegen Temple's standpunt en schoof zijn bewijsmateriaal - noch de fabels noch de
brieven waren authentiek - als ondeugdelijk ter zijde. Bij de tweede druk van Wottons Reflections (1697) voegde hij als aanhangsel zijn Dissertation upon the Epistles of Phalaris ... and Aesop's Fables, waarin hij tevens een vernietigend oordeel
uitsprak over een nieuwe uitgave van de brieven van Phalaris door de jonge Charles Boyle. (Een schrijverscollectief verdedigde Boyle in Dr Bentley's Dissertations
on the Epistles of Phalaris, and the Fables of Aesop Examin 'd, dat maart 1698 onder zijn naam uitgegeven werd; een tweede vermeerderde druk van Bentley's Dissertation verscheen in 1699.) Op dit moment mengde Swift zich in de strijd. Tegen
Bentley's zakelijke argumenten was weinig in te brengen, maar algemeen werd hij
als een onsympathiek en pedant heerschap beschouwd en van die mening maakte
Swift dankbaar gebruik door Bentley en Wotton, de grote tegenspelers van Temple, als leiders van de modernen in The Battle of the Books onsterfelijk belachelijk
te maken51.
A Tale of a Tub bestaat in feite uit twee gedeelten: het verhaal van de drie
broers, verspreid over de afdelingen II, IV, VI, VIII en XI, en een vijftal digressies
(de afdelingen III, V, VII, IX en X), die dit verhaal telkens onderbreken. De hele
ingewikkelde constructie met voorwoorden, inleidingen en digressies is duidelijk
bedoeld als parodie op de moeilijk te doorgronden compositie waarmee veel schrijvers uit Swifts tijd de vaak magere inhoud van hun werk moesten maskeren52.
Het verhaal van de drie broers, een godsdienstige allegorie, doet sterk denken
aan de uit de wereldliteratuur bekende parabel van de drie ringen, zoals die b.v. in
de derde novelle uit Boccaccio's Decamerone en Lessings Nathan der Weise gestalte krijgt53. Alleen heeft Swift de drie wereldgodsdiensten vervangen door drie richtingen binnen het christendom - het anglicanisme, het calvinisme en het roomskatholicisme - en de ring door een naadloos kleed (symbool voor het christelijk geloof). De drie zoons, Martin, Jack en Peter, voldoen eerst aan het verzoek van hun
vader, op diens sterfbed gedaan, hun kleed zuiver te houden. Maar weldra vergeten ze hun belofte en ze verdraaien de woorden van hun vaders uiterste wil (het
Nieuwe Testament) tenslotte zo, dat ze erin lezen dat allerlei opsmuk (wereldse toevoegsels) wel degelijk is toegestaan. Peter (de rooms-katholieke kerk) gaat in zijn
versierdrift het verst en hij gedraagt zich tenslotte zo autoritair, dat het tot een
breuk komt tussen hem en de beide andere broers. Maar ook tussen Jack (de calvinisten) en Martin (de anglicaanse kerk) ontstaat spoedig onenigheid. In zijn blinde
ijver zijn kleed van alle tierelantijnen te zuiveren, scheurt Jack niet alleen de versiersels, maar ook zijn kleed. Martin gaat voorzichtiger te werk: hij verwijdert juist
zoveel opschik als het onderliggende textiel kan verdragen. De bedoeling van Swift
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is duidelijk: de Church of England vertegenwoordigt de ware richting binnen het
christendom.
Niet alleen in deze allegorie, maar ook in zijn digressies valt Swift roomskatholieken en (vooral) puriteinen aan. Daarnaast stelt hij in de digressies de ge
breken der wetenschap aan de kaak. Hij schiet de pijlen van zijn gramschap niet al
leen af op de aanhangers van de mechanistische wijsbegeerte, maar ook op de let
terkundigen met een "moderne" stijl en smaak en op de pedante geleerden. In A
Digression concerning Criticks treden als voorbeeld van de laatste categorie Bent
ley en Wotton voor het voetlicht. Het hoogtepunt in de reeks digressies vormt zon
der twijfel A Digression concerning the Original, the Use and Improvement of
Madness in a Commonwealth. Swift stelt hierin dat de grootste daden der mens
heid aan waanzin te danken zijn. Hij noemt o.m. de veroveringsoorlogen van Lodewijk XIV en de godsdienstige vernieuwingen van de nonconformisten. Voorts
maakt hij duidelijk dat waanzin wordt veroorzaakt door een teveel aan vapours in
de hersenen, die echter nuttig kunnen worden aangewend. Zo zouden de bewoners
van Bedlam (het krankzinnigengesticht te Londen) met enige aanpassing geschikt
kunnen worden gemaakt voor een maatschappelijke functie: een aartsleugenaar
zou dan b.v. een hoveling, een kletskous een advocaat kunnen worden. Door de re
de als een afwijking voor te stellen, zet Swift de wereld op zijn kop. Zijn digressie
is een meesterlijke parodie ten dele in de geest van Erasmus' Lof der Zotheidu.
Zoals gezegd, sluiten The Battle of the Books en The Mechanical Operation of
the Spirit nauw aan bij A Tale of a Tub. Op de negatieve rol die Bentley en Wotton
ook in de Battle krijgen toebedeeld, is al gewezen. Swift laat zijn verhaal van de
boekenstrijd55 eindigen met de dood van deze twee illustere figuren. Bij zijn po
ging de van de slapende helden Aesopus en Phalaris gestolen wapenrusting in vei
ligheid te brengen, wordt Bentley betrapt door Boyle, die hem en Wotton in het
daaropvolgende gevecht doodt. Het verslag van de eigenlijke strijd tussen de antie
ken, onder wie Homerus en Vergilius (met Vossius en Temple als bondgenoten), en
de modernen, onder wie Dryden en Descartes, wordt twee keer voor langere tijd
onderbroken. En wel door de episode gewijd aan Momus en Kritiek en de fabel
van de bij en de spin. Het is met name deze fabel die weer verband legt met Л Tale
of a Tub en dan vooral met de Digression on Critics. De spin symboliseert hierin de
dorre wereldvreemde boekenwijsheid en de hoogmoed der op zichzelf geconcen
treerde "moderne", die tenslotte niets dan smerigheid en vergif weet af te schei
den. De bij daarentegen brengt de mensheid honing en was of wel zoetheid en licht,
waarbij men meer nog dan aan het Horatiaanse "nuttige met het aangename" zo
wel aan redelijkheid en beminnelijkheid als aan de "antieke" deugden van beval
ligheid van uitdrukking en helderheid kan denken. In The Mechanical Operation
of the Spirit** tenslotte zet Swift zijn strijd tegen misbruiken in de godsdienst
voort. Zijn kritiek op de nonconformisten had al enigszins gestalte gekregen in af
deling VIII, gewijd aan de Aeolisten. Deze sekte leert dat het wezen van de mens
slechts uit wind bestaat en dat diens woorden en ook alle geleerdheid niets dan
wind zijn. Wind - het woord wordt door de schrijver ook steeds in letterlijke zin ge
bruikt : de Aeolisten prijzen b.v. de gave van het oprispen - is de oorzaak van alle
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dingen. In de Mechanical Operation zijn het vooral de dweepzieke predikanten der
dissenters (met name de puriteinen) die het moeten ontgelden. Swift valt de nonconformisten zo hevig aan, omdat zij al te aardse verschijnselen verwarren met
godsdienst en hun winderigheid voor een goddelijke ingeving, hun wellust57 voor
naastenliefde aanzien.
De lezer zal de talrijke valkuilen in Swifts werk niet altijd tijdig kunnen ontdek
ken. Het verraderlijke schuilt niet alleen hierin, dat Swift zo vaak, in Л Tale afa
Tub en elders, de stijl overneemt van degenen die hij wegens hun verkeerde en ge
vaarlijke denkwijze wenst te bespotten - het gebruik van termen als persona of
masker is in dit verband niet erg aan te bevelen" -, maar ook dat zijn virtuoze spel
met de taal wordt gekenmerkt door tal van woordspelingen, dubbelzinnigheden en
onverwachte wendingen, zoals het zonder waarschuwing overgaan van figuurlijk
op letterlijk woordgebruik of het plotseling omlaaghalen van een fraaie reeks ver
wante woorden door een pejoratief synoniem59. Nimmer mag echter worden ver
geten dat Swifts literaire techniek vaak een belangrijk satirisch doel dient. Met zijn
satires probeert hij greep op de wereld om hem heen te krijgen. In de woorden van
Denis Donoghue: "Swift's satire is a method of keeping the world in its place, pre
ferably at a safe distance". 60
De titelt Tale of a Tub verwijst naar een al in de 16e en 17e eeuw bekende uit
drukking (a tale of a tub = een praatje voor de vaak of beuzelpraat). In zijn voor
woord legt Swift uit wat hij er nog meer onder verstaat: Zeelieden hebben de ge
woonte, als ze een walvis ontmoeten, hem een lege ton toe te werpen om hem te
vermaken en hem zo ervan te weerhouden het schip met geweld te lijf te gaan. Op
gelijke wijze heeft de auteur een vertelling van een ton geschreven teneinde de
fraaie vernuften van zijn tijd af te leiden, opdat zij niet zullen gaan spelen met het
gemenebest of schip van staat 61 . Niet alleen in het voorwoord, waar hij de walvis
passage in verband brengt met Hobbes' Leviathan, ook op tal van andere plaatsen
in zijn werk geeft Swift blijk van zijn enorme eruditie. Hij is thuis in zowel moder
nen als klassieken en met veel commentaar daarop, van een Scaliger, een Vossius,
is hij vertrouwd62.
Uit het bovenstaande moge blijken, dat Л Tale o f a Tub een moeilijk werk is,
dat degene die het wenst te vertalen, voor niet geringe problemen stelt.
Het rumoer van de boekenstrijd aan de overzijde van de Noordzee drong weldra
ook tot Nederland door. In de Histoire des Ouvrages des Savons stelde Henri Bas
nage de Beauval Wottons Reflections upon Ancient and Modern Learning aan de
orde, in de Bibliothèque Choisie van 1706 werd een reeks boeken over Pythagoras
besproken, waaronder de tweede druk van Bentley'sDmer/ai/ort upon the Epistles
of Phalaris met diens antwoord aan Charles Boyle (1699) en ook later nog (in de
Bibliothèque Britannique van 1739) kwam de ruzie tussen Boyle en Bentley uitvoerig aan de orde63. Vanaf 1704 werden Bentley's en Wottons geschriften ook als
reacties op A Tale of a Tub ter sprake gebracht64.
In mei 1704 had de Londense uitgever John Nutt het laatstgenoemde werk in het
licht gegeven en het had zo'n groot succes, dat nog dezelfde maand een tweede en
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in juni een derde druk nodig was; het jaar daarop verscheen nog een vierde druk65.
Al spoedig werd Jacques Bernard door een van de belangrijkste Londense correspondenten van Franstalige periodieken in Nederland, Pierre Des Maizeaux, ingelicht over de grote opgang die het anonieme werk in Engeland had gemaakt
-"Voici un Livre nouveau dont on a fait deux Editions dans cinq ou six semaines,
& la troisième est actuellement sous la presse." - en in augustus 1704 verschenen in
de Nouvelles de la République des Lettres de eerste mededelingen over/1 Tale of a
Two66. Het werk, door Des Maizeaux aangeduid als Conte à dormir debout, wordt
eerst geprezen om zijn stijl en zeggingskracht: "C'est une Allegorie perpétuelle,
mais d'un stile badin & enjoué. La diction en est extrêmement pure, & l'on y trouve beaucoup de feu & d'esprit". Daarna wordt de kern van het verhaal van de drie
broers weergegeven - over de digressies wordt met geen woord gerept! -, terwijl bij
de nu&mJack letterlijk een kritische noot wordt geplaatst: "C'est-à-dire, Jean,por
allusion à Jean Calvin, de qui H prétend que les Presbytériens d'Angleterre ont tiré
leurs principes; ce qui n'est pourtant vrai qu'à certains égards". Behalve dat het
verhaal van de boekenstrijd voor Des Maizeaux "[...] paroit avoir plus de feu que
tout le reste" is hem opgevallen dat "Mr. le Docteur Bentley & Mr. Wotton y sont
cruellement raillez". Wat de Mechanical Operation betreft, lijkt de auteur slechts
te willen schertsen, "mais la vérité est qu'il se propose de faire voir, que bien des
gens prennent pour inspiration divine, les vapeurs de leur cerveau, & les chimères
de leur imagination déréglée". Met de Engelsen wordt gegist naar de identiteit van
de onbekende auteur: "On attribue cet Ouvrage à un jeune Avocat nommé Philips". Wat opvalt, is dat deze - voor zover ik na heb kunnen gaan - eerste in druk
verschenen reactie op A Tale of a Tub in Holland (wel te verstaan geen "Hollandse" reactie, maar die van een Franse refugié!67) wordt gekenmerkt door een tamelijk nauwkeurige weergave van inhoud en bedoeling van het werk. Opmerkelijk is
ook dat Des Maizeaux een bescheiden correctie op Swifts kritiek op de calvinisten
kennelijk nodig oordeelde. Nog in december 1704 trekt hij, onder verwijzing naar
het bericht uit augustus, zijn daarin gedane mededeling omtrent het auteurschap
van de Tale weer in: "Au reste, il n'est pas vrai, comme je vous l'avois dit, que Mr.
Philips soit l'Auteur du Tale of a Tub". 68 De naam van de echte auteur werd een
jaar later - slechts een maand nadat deze in Engeland bekend geworden was!69 door Des Maizeaux onthuld: "[...] Ie Tale of a Tub, qu'on croit présentement être
de Mr. Swift, Ministre de l'Eglise Anglicane".70 In 1705 had William Wotton bij
de derde druk van zijn Reflections upon Ancient and Modern Learning een "ver71
dediging" gevoegd, die о.m. zijn Observations upon the Tale of a Tub bevatte .
In deze kritiek op Swifts werk nam de veelgeplaagde Wotton wraak door de Tale in
de scherpste bewoordingen af te keuren. Zijn beschuldigingen aan het adres van
Swift - het werk was onzedelijk en goddeloos - werden niet door Des Maizeaux ge
deeld: "Ne croyez pourtant pas que ces Observations soient une Critique dans les
formes de ce Livre. Ce n'en est presque qu'une Analyse; où il dit de tems en tems,
que cet Ouvrage est plein d'impiété & de profanation. Tout le monde n'est pas de
son sentiment en cela". Zelfs verontschuldigt hij vrijmoedige taal in werk als dat
van Swift door te wijzen op de eigen aard van zulk soort werk - "On doit pardon-
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ner quelques expressions libres dans des Ouvrages de cette nature." - en in dit verband te wijzen op het grote voorbeeld van Rabelais72. Een uitvoerige bespreking
van de derde druk van Wottons Reflections volgde nog in de Nouvelles van maart
en april 1707".
A Tale of a Tub was dus kort na verschijning niet geheel en al onbekend in Nederland. Maar werd het hier te lande ook gelezen? Het is niet waarschijnlijk dat
hier in het begin van de achttiende eeuw veel werk uit Engeland in de oorspronkelijke taal gelezen werd. Verschillende uitspraken over de geringe kennis die men
aan deze zijde van de Noordzee van het Engels had, kunnen dit bevestigen74. Van
de Engelse taal ging stellig nog niet het gezag uit dat het Frans en Latijn in de Republiek genoot. Raadpleegt men b.v. de verschillende "Naemlysten van uitgekomen Boeken" in de Boekzaal der Geleerde Wereld, die overigens wel een toenemende belangstelling voor Engelse geleerde werken aan de dag legde, dan valt op,
hoe vaak hierin werken in het Latijn of Frans naast die in het Nederlands worden
vermeld. Een vertaling van de Tale in één van de twee laatstgenoemde talen was
(nog) niet beschikbaar. Toch was het succes van Swifts werk blijkens de reacties in
Engeland wel zo groot, dat het hier in bepaalde kringen niet onopgemerkt kon blijven. Zo'n kring was b.v. die rond de uit Engeland afkomstige quaker Benjamin
Furly, die zich als koopman in Rotterdam had gevestigd. Furly had tijdens zijn leven een grote bibliotheek opgebouwd, die zich in de belangstelling van zijn vele invloedrijke (Engelse en Hollandse) vrienden mocht verheugen75. Zijn boekerij bevatte niet alleen tal van theologische werken - niet zo verbazingwekkend voor een
quaker-leider -, maar telde ook - en dat is een interessant gegeven voor de EngelsNederlandse literaire betrekkingen - een groot aantal werken uit de eigentijdse Engelse literatuur. Tot zijn vrienden rekende Furly niet alleen Pierre Bayle en de
eveneens in Holland verblijvende John Locke, maar ook Pieter Rabus en diens opvolger als redacteur van de Boekzaal, Willem Sewel, óók een vooraanstaand quaker en alleen al door zijn telkenmale herdrukte Large Dictionary, English and
Dutch óók een belangrijke schakel in de Engels-Nederlandse betrekkingen. Nauwelijks een halfjaar na Furly's dood in 1714 werd in Rotterdam de veilingcatalogus van zijn bibliotheek gepubliceerd76. Niet alleen bevatte deze Hollands werk,
zoals een groot aantal afleveringen van de Boekzaal, maar ook werken van Locke,
Dryden, Swift en andere contemporaine Engelse schrijvers. Swift is met een aantal
werken heel redelijk vertegenwoordigd, o.a. met zijn voor Holland weinig vleiende
Conduct of the Allies77. Ook zijn meesterwerk ontbreekt niet. Op pagina 316 van
de catalogus wordt in de rubriek Miscellanei (Anglicani) onder nummer 358 A Tale
of a Tub vermeld78. Naast de "Nouvelles Littéraires", die de réfugiés uit Londen
aan de Franstalige periodieken in Holland zonden, vormde de niet onaanzienlijke
Engelse gemeenschap in de Republiek79 ongetwijfeld ook een belangrijk kanaal
waardoor nieuws over recente ontwikkelingen in de Engelse literatuur de toonaangevende kringen in ons land kon bereiken.
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3. Van Effen en Le Conte du Tonneau
Al was Л Tale of a Tub hier en daar dus niet geheel onbekend, het is duidelijk dat
de betrekkelijke stilte rond dit werk - van de in 1710 in Londen verschenen vijfde
druk b.v. heeft men hier vermoedelijk nauwelijks notitie genomen - niet zou wor
den verbroken zolang men van de inhoud slechts in de oorspronkelijke taal kennis
zou kunnen nemen. De verandering kwam in 1721 toen er een anonieme Franse
vertaling onder de titel Le Conte du Tonneau verscheen. Men neemt thans aan dat
Justus van Effen de vertaler was. Maar zoals bij verschijning van de Tale in 1704
gebleken was, leidde anonimiteit ook toen al tot allerlei gegis. De vraag lijkt dus
gewettigd of Van Effen inderdaad de vertaler was. Bisschop heeft dit probleem al
in 1859 onderkend. Hij noemt een aantal personen, die de vertaling aan Van Effen
hebben toegeschreven80. Van hen is Pieter Verwer, Van Effens 18e-eeuwse bio
graaf, ongetwijfeld de belangrijkste getuige. In Het Leven van Mr. Justus van Ef
fen, als inleiding toegevoegd aan de tweede druk van De Hollandsche Spectator uit
1756, besteedt Verwer uitvoerig aandacht aan deze vertaling en hij laat er geen
twijfel over bestaan wie Swifts Tale in het Frans heeft overgezet. Zelfs moet hem
nog een kritische opmerking van het hart: "Met verwondering hebbe ik, in den
Lyst der Schriften van den Heere van Effen, gezien dat deze Vertaling van Le Con
te du Tonneau is vergeten"81. Merkwaardig genoeg had Potin 15 jaar eerder in zijn
Lettre de Mr. P. à l'auteur de l'Eloge de Mr. van Effen al een soortgelijke opmerking gemaakt. Als inleiding op de Oeuvres diverses de Mr. Juste van Effen had deze onbekende auteur zijn Eloge historique geschreven, die hij had afgesloten met
een "Catalogue des ouvrages de Mr. van Effen". Op deze lijst ontbrak volgens
Potin een werk dat beslist van Van Effen was "ainsi que sa Traduction du Conte
du Tonneau"*2. Het lijkt er veel op dat Verwer die opmerking van Potin gewoon
heeft overgenomen. In ieder geval pleiten Verwers uitvoerige getuigenis en Potins
opmerkelijke correctie sterk voor Van Effens vertalerschap83.
Waarom heeft het tot 1721 geduurd voordat de eerste volledige (Franse) vertaling van Swifts meesterwerk in Nederland - én in Europa! - verscheen? Het is mogelijk dat men, zoals Sybil Goulding veronderstelt, met het oog op het toenmalige
lezerspubliek weigerde een werk te vertalen dat ten aanzien van de godsdienst in
zo'η kwade reuk stond. Zeker zullen de andere factoren die Goulding noemt84, een
niet onaanzienlijke rol hebben gespeeld. Van belang is ongetwijfeld, dat de grote
periode van de anglomanie nog niet was aangebroken en, vooral, dat een goede
vertaling van een qua inhoud en stijl dermate ingewikkeld werk als Swifts Tale of a
Tub zelfs voor (in die tijd ongetwijfeld schaarse!) vertalers met een uitstekende
kennis van het Engels een zware opgave betekende. Bij dit laatste probleem voegde
zich dan nog de moeilijkheid dat men bepaalde uitdrukkingen van Swift ongetwij
feld aan zou moeten passen aan de verfijnde Franse smaak. Men kan zich echter
afvragen of men overal in Europa, en met name in zulke verschillende landen als
Frankrijk en Holland, aan deze factoren wel hetzelfde gewicht hechtte. Zoals we
hebben gezien, waren de reacties in Nederland bescheiden en onopvallend - men
vergelijke de (op zichzelf waardevolle) besprekingen van de Tale in de Nouvelles,
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niet veel meer dan berichtjes enigszins weggedrukt in de gemengde rubriek van de
"Extraits de diverses Lettres", met b.v. het grote aantal bladzijden gewijd aan
Wottons Reflections in de hierboven genoemde Nouvelles van 1707 - en bleef de
ontvangst tot een kleine kring beperkt.
In 1704 was Van Effen 20 jaar. Binnen enkele jaren zou hij blijk geven van zijn
grote bedrevenheid in de Franse taal en in zijn ironie en kritiek op de menselijke
dwaasheid, met name in werken als Le Misantrope (1711-1712)e5, La Bagatelle
( 1718-1719) en de aan de boekenstrijd herinnerende Dissertation sur Homère et sur
Chapelain6*, een zekere verwantschap met Swift vertonen. Ongetwijfeld heeft deze
grote schrijver zijn belangstelling gewekt, maar of Van Effen reeds in die eerste
succesvolle jaren van de Tale, vooropgesteld dat hij toen al van het bestaan ervan
op de hoogte was, van het belang van Swifts werk was doordrongen, is maar zeer
de vraag87. Toen Van Effen in het gevolg van de Baron van Wassenaer Duivenvoorde in februari 1715 voor de eerste maal voet aan wal in Engeland zette, moet
er in elk geval een nieuwe wereld voor hem zijn opengegaan. Reacties ujt die tijd laten er geen twijfel over bestaan dat Л Tale of a Tub toen in Engeland in tegenstel
ling tot Nederland een veelbesproken werk was en het is heel goed mogelijk dat
Van Effen zo vaak in letterkundige kringen in Londen met het succes van de Tale
werd geconfronteerd, dat hij door het werk gegrepen werd en het plan opvatte het
door een overzetting in het Frans zo spoedig mogelijk op het continent bekend te
maken. Ook is het niet uitgesloten, dat Van Effen, zoals Verwer veronderstelt, zich
nogal stoorde aan de laatdunkende houding van de Engelsen ten opzichte van an
dere talen en het daarom als een uitdaging ging zien juist dit werk te vertalen. Ver
wer, die zich voor deze mening ten dele baseert op wat Van Effen zelf in het voor
woord van Le Conte du Tonneau opmerkt over de scepsis van de Engelsen ten aan
zien van de waarde van vertalingen, brengt het oordeel over de Tale als volgt onder
woorden:
Dit Werk, zoo schrander als bevallig schertsende, wert, by de Engelschen, niet al
leen als onnavolgbaer aengezien, ten opzigte van de oorspronkelyke behandelinge
van het Onderwerp, maer ook als onmogelyk om het in eenige Tale,
met het ken
merk van den Geest, die 't Engelsche Werk bezielt, over te zetten.ββ
Het is hier wellicht een geschikt moment om een tot vandaag de dag heersend
misverstand uit de weg te ruimen. Tal van onderzoekers, van Bisschop tot Knuvelder, spreken over de ontmoetingen die Van Effen in Londen had met verschillende
vooraanstaande geleerden en schrijvers, onder wie Jonathan Swift89. Bisschop be
roept zich in dezen o.m. op Pieter Verwer. Maar nergens wordt in Verwers biogra
fie of in de 18e-eeuwse naslagwerken die zijn levensbeschrijving op de voet volgen,
zoals die van Jacobus Kok en Simon Stijl, van deze laatste ontmoeting gewag
gemaakt90. Goulding en Pienaar91 wezen er al op dat de twee schrijvers elkaar nim
mer hebben gezien. En inderdaad, een ontmoeting tussen Swift en Van Effen heeft
nooit plaatsgevonden en heeft ook nooit tot de reële mogelijkheden behoord. Van
Effen kwam in het vroege voorjaar van 1715 in Londen aan, bleef ongeveer een
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jaar in Engeland en keerde begin 1716 naar de Republiek terug. Na de dood van
Queen Anne op 1 augustus 1714 verliet Swift nog dezelfde maand het land om er op een tweetal bezoeken in 1726 en 1727 na - nooit meer terug te keren. Ook bij
zijn tweede bezoek liep Van Effen Swift weer mis. De laatste verbleef van april tot
eind september 1727 in Engeland92; Van Effen echter kwam pas oktober 1727 in
Londen aan en keerde in mei 1728 naar Holland terug. Niet alleen heeft Van Effen
dus geen gelegenheid gehad Swift te ontmoeten, ook van schriftelijke contacten
tussen hen is geen sprake geweest. Swift, die Frans kende, heeft b.v. wel in briefwisseling gestaan met de Franse vertaler van Gulliver's Travels, l'abbé
Desfontaines93, maar nergens in Swifts verzameld werk of in zijn correspondentie
wordt Van Effen ook maar zijdelings genoemd!
Pas vijfjaar na zijn eerste bezoek aan Engeland verscheen Van Effens Conte du
Tonneau. Waarom heeft het zo lang geduurd voor hij zijn vertaling van de Tale het
licht deed zien? In de jaren 1742-45 publiceerde Pieter Ie Clercq zijn Nederlandse
vertaling van Le Misantrope. In het 35e vertoog uit het derde deel94 wordt de grote
moeite die weinig talentvolle dichters en prulschrijvers zich getroosten om door
middel van hun voorredes hun schamele werk wat aanzien te geven, aan de kaak
gesteld. Doet het beroep op de "Nazaat, de laatste toevlucht van ongelukkige
Poëeten"95 al sterk denken aan Swifts "Dedication to Prince Posterity", zekerheid dat in dit vertoog het een en ander aan Л Tale of a Tub is ontleend, krijgen
we, als aan het slot bij wijze van voorbeeld de woorden van "de geestigste van alle
Engelsche Schryvers" worden aangehaald. Dit gedeelte96, waarin o.m. het luide
protest van een dikke kerel tegen het gedrang van een zich om een kwakzalver ver
zamelende menigte wordt beschreven, is een vrijwel letterlijke vertaling van een
fragment uit "The Preface".97 In Le Misantrope zoekt men echter vergeefs naar
dit vertoog. Nu had Verwer er al op gewezen, dat Le Clercq aan zijn vertaling en
kele andere vertogen van Van Effen had toegevoegd, die o.a. afkomstig waren uit
La Bagatelle**. En in dit tijdschrift treft men het bewuste vertoog, zij het met enke
le wijzigingen, inderdaad aan 99 . Het voornaamste verschil is dat de inleidende cita
ten van Swift hier ontbreken en dat de anekdote over de elkaar verdringende en
uitscheldende mensen - een verwijzing naar de wedijver tussen schrijvers om bij het
lezerspubliek in de gunst te komen - door Van Effen op rijm is gezet. Hij veront
schuldigt zich met de mededeling dat hij dit verhaal in versvorm heeft gebracht
"afin qu'il y eût quelque chose du mien".100 Voor Le Clercq gold deze overweging
niet en in plaats van Van Effens bijna vrije bewerking te volgen, nam hij deze passage nagenoeg woordelijk over uit zijn eigen vertaling van de Tale uit 1735101.
Behalve welk vertoog uit de Bagatelle nu precies aan Le Clercqs vertaling van de
Misantrope werd toegevoegd, leert het bovenstaande ons ook, dat at Bagatelle een
belangrijke bron van informatie is. Pienaar signaleert met name in dit tijdschrift
nogal wat overeenkomsten in toon en stijl tussen Swift en Van Effen102. Zijn conclusie dat "[...] the very spirit in which the Bagatelle was undertaken was the fruit
of Van Effen's reading of Swift"103 kan men, voor een deel althans, wel onderschrijven. Duidelijk is in ieder geval, dat Van Effen zich in de tijd tussen zijn eerste

Van Effen en Le Conte du Tonneau

117

bezoek aan Engeland en de verschijning van Le Conte du Tonneau bezig heeft gehouden met Swifts meesterwerk. En dat hij juist in zijn eigen tijdschrift een berijmde vertaling van een bekende anekdote uit de Tale gaf, maakt het alweer waarschijnlijker dat Van Effen inderdaad de vertaler van dit werk is geweest. Maar er is
meer. Tot tweemaal toe voelt Van Effen zich kennelijk gedwongen het door hem
vertaalde verhaaltje van Swift tegenover zijn lezerspubliek te verdedigen. En beide
keren doet hij dat op ongeveer dezelfde wijze. In Bagatelle nr. 68 van 29 december
1718, dus binnen twee maanden nadat zijn berijming verschenen was, beantwoordt
hij de kritiek van een onbekende briefschrijver door te verwijzen naar "ce gros
homme, qui se plaint de la presse devant le Théâtre d'un Charlatan" en zijn vertaling als volgt te rechtvaardigen:
Il n'y a là de moi que la rime, & j'ai cru franchement que ce petit Conte, que toute
YAngleterre admire dans un de leurs plus beaux Génies, valoit la peine d'être traduit.
Le sujet en lui-même est bas, j'en conviens, mais le sens en est excellent, & de la
dernière justesse.IM
Sprekend over een bepaalde smaak die zich bij voorbaat verzet tegen het lage, deelt
hij kort daarop (in Bagatelle nr. 71 van 9 januari 1719) het een en ander mee over
"le petit Conte que j'ai emprunté d'un célèbre Auteur Anglais [in een noot Le Dr.
Swift genoemd], & que j'ai versifié du mieux que j'ai pu".
Na eerst te hebben gewezen op de wat grove kanten van de vertelling - "Il est
vrai qu'on y voit un Charlatan, une sotte Populace, un Faquin de mauvaise humeur, qui dit des injures à la foule qui le presse & qui lui ôte la respiration. Il n'y a
là rien de noble;" - verklaart Van Effen de eigenlijke bedoeling van de auteur:
mais par l'heureux effet d'une bizarre justesse d'imagination, rien ne tourne
mieux en ridicule la sotte vanité de quelques Auteurs, qui incommodent mille fois
plus les honnêtes-gens, qu'ils ne sont incommodés eux-mêmes par les petits Esprits
dont ils se plaignent avec tant de presomtion.105
In beide afleveringen van de Bagatelle volgt Van Effen dus dezelfde werkwijze:
enerzijds geeft hij toe dat het onderwerp op zich misschien wat laag-bij-de-gronds
is, anderzijds wijst hij op de diepere betekenis, die uiteindelijk de waarde van het
werk uitmaakt, en roemt hij de kwaliteiten van de auteur.
Dit brengt mij tot de volgende veronderstelling. Ongetwijfeld heeft Van Effen al
tijdens zijn verblijf te Londen, aangestoken door het enthousiasme van zijn Engelse vrienden, het plan opgevat de Tale te vertalen. Misschien heeft hij hun toen al
bij wijze van proeve enkele vertaalde fragmenten laten zien106. In ieder geval zal
het Van Effen spoedig duidelijk zijn geworden dat Swifts meesterwerk hem voor
niet geringe problemen stelde. Niet alleen eiste een getrouwe overzetting van Swifts
briljante maar grillige stijl een meer dan gedegen kennis van het Engels, ook zou
hij er rekening mee moeten houden dat, nog afgezien van allerlei gevoeligheden op
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godsdienstig terrein, verschillende plaatsen in het werk duister zouden blijven, als
hij die niet uitvoerig toelichtte, en dat een deel van zijn continentale lezerspubliek
bepaalde uitdrukkingen van Swift stellig als indecent zou ervaren, als hij die werkelijk nauwgezet vertaalde. De Bagatelle wijst ons er niet alleen op dat Van Effen
zeer geïnteresseerd bleef in Swifts werk, maar ook dat hij zich met name van het
laatste probleem terdege bewust was met zijn pleidooi voor een meer genuanceerde
benadering van het lage, dat immers ook slechts dekmantel kan zijn voor de ware
(en zuivere!) bedoelingen van een auteur.
Mocht Van Effen zich in die jaren daadwerkelijk met een proefvertaling hebben
beziggehouden, dan maken bovengenoemde redenen wel duidelijk hoeveel moeite
het hem zal hebben gekost dat werk ook inderdaad te voltooien. Bovendien is het
niet uitgesloten dat hij zich toch te weinig zeker van zijn zaak voelde om te zijner
tijd een volledige vertaling van de Tale het licht te laten zien. Weliswaar had hij al
in 1710 - naar men aanneemt: zijn vertalerschap staat niet vast! - Shaftesbury's Essay on the freedom of wit and humour vertaald, maar ervaring met omvangrijk
fictioneel Engels proza had hij eigenlijk niet. Dit veranderde toen in 1719 Defoe's
Robinson Crusoe verscheen en Saint-Hyacinthe met zijn overzetting in het Frans
niet verder was gekomen dan de eerste helft van het eerste deel. Van Effen nam deze taak van zijn vriend toen over en liet in 1720 de eerste twee delen en in 1721 het
derde deel van Defoe's werk in Franse vertaling verschijnen107. Gaat het te ver om
te veronderstellen dat juist het werken aan deze vertaling (waarin eveneens bepaalde passages aan de Franse smaak moesten worden aangepast) Van Effen niet alleen
de zekerheid gaf dat hij ook voor dit soort werk voldoende "vertaalvaardigheid",
kundigheid en snelheid bezat, maar hem ook nadrukkelijk onder het oog bracht
dat hij weldra de vertaling van een recent Engels werk in het licht zou geven, terwijl
zijn oude plan met betrekking tot Swifts satire nog altijd niet ten uitvoer was gebracht? Het heeft er trouwens alle schijn van, dat Van Effen in deze jaren door een
zekere vertaalwoede was gegrepen, want in 1722 verscheen zijn vertaling van Bernard Mandeville's Free Thoughts on Religion, the Church, and National Happiness en het jaar daarop die van de Guardian (onder de titel Le Mentor moderne).
Hoe dit ook zij, Van Effen moet zijn laatste aarzelingen hebben overwonnen, toen
in 1720 plotseling - na negen jaar! - weer een nieuwe uitgave van Л Tale o f a Tub
verscheen. Dit bood hem een geschikte gelegenheid zijn plan alsnog te verwezenlij
ken.
De veronderstelling dat juist deze uitgave Van Effen ertoe zal hebben aangezet
een Franse vertaling van de Tale te publiceren, wint nog aan kracht als men be
denkt dat deze editie algemeen wordt beschouwd als werk van Swift dat in Holland
werd gedrukt en uitgegeven. (Zoals al eerder is opgemerkt, kwam het geregeld voor
dat Engelse boeken in de Republiek werden (na)gedrukt.) De uitgever was Thomas
Johnson, wiens bekende boekhandel in Den Haag naast de tijdschriften der réfugiés en kringen rond Engelse emigranten ongetwijfeld ook een belangrijk centrum
voor verbreiding van de Engelse literatuur in Nederland was106. Veel eigentijds letterkundig werk uit Engeland liet hij namelijk aangekondigd als "English books,
neatly printed in pocket volumes" verschijnen en onder dit voornamelijk in Hol-
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land gedrukte werk bevond zich Swifts Miscellaneous Works, de uitgave van 1720,
die niet alleen A Tale of a Tub maar ook ander werk van zijn hand bevatte109. En
ligt het niet voor de hand dat nu er zo gemakkelijk een uitgave van de Tale in Holland (bij Johnson in Den Haag, die ook Le Misantrope en het Journal Literaire™
uitgaf!) te verkrijgen was, er hier in bepaalde kringen weer meer over Swifts werk
gesproken zal zijn en dat de wens (opnieuw) geuit werd dat er nu spoedig - men
denke alleen maar aan de velen hier te lande die het Engels nog niet machtig waren een uitgave in de Franse taal beschikbaar zou komen?
Ongetwijfeld heeft Van Effen zich tussen 1715 en 1721 met Swifts werk beziggehouden, mogelijk beschikte hij zelfs over een (onvolledige) kladvertaling van de
Tale. In ieder geval heeft hij niet de door de schrijver zelf gecorrigeerde 5e druk uit
1710, maar de nieuwe, ten dele op een roofdruk uit 1711 teruggaande uitgave van
1720 als basis voor zijn definitieve vertaling gebruikt, waardoor hij Swifts magistrale satire in een hier en daar wat afwijkende versie op het vasteland van Europa introduceerde. Dat Van Effen zich op deze en niet op een andereuitgave heeft
gebaseerd, valt gemakkelijk aan te tonen.
Alle edities van A Tale of a Tub tot 1720 zijn separate uitgaven van dit werk, de
editie uit 1720 daarentegen kan men beschouwen als een eerste poging Swifts verzameld werk uit te geven. Ook Van Effen vertaalt naast de Tale allerlei ander werk
van Swift en dat andere werk omvat - met uitzondering van de gedichten, die hij
weglaat, en A Project for the Advancement of Religion, dat hij toevoegt - alle
stukken uit de editie-1720 in precies dezelfde volgorde waarin ze daarin voorkomen111. Van dat laatste nog een opmerkelijk voorbeeld. In alle voorafgaande
drukken verschijnt The Battle of the Books onmiddellijk na de eigenlijke Tale of a
Tub, maar voor The Mechanical Operation of the Spirit. In de uitgave van 1720
echter verschijnt de Battle evenals in Le Conte du Tonneau112 pas op de laatste
plaats. Ook de toevoeging op de titelpagina voor de eigenlijke Tale, "By a Member
of the Illustrious Fraternity of Grubstreet", wordt door Van Effen overgenomen:
"Par un Membre de l'Illustre Société de Grub-street"113. In de 5e druk uit 1710
werd voor het eerst Swifts "Apology", waarin deze zich o.m. verweert tegen Wottons Observations, opgenomen; deze ontbreekt echter zowel in de uitgave van 1720
als in Van Effens vertaling. Belangrijker nog zijn een aantal andere overeenkomsten. De uitgebreide "A Table, or Index, or Key, to the Tale of a Tub,
&c."114, in feite een soort samenvatting van het werk, wordt door Van Effen overgenomen in zijn "Table des matières". In deze "Table, or Index" is in excerpt een
apocrief vervolg op de Tale opgenomen, de zogenaamde "History of Martin"115.
Deze geschiedenis, waarin Martin (de Church of England) nota bene een kwade rol
krijgt toebedeeld, verscheen voor de eerste maal in druk in de uitgave van 1720.
Hoewel Van Effen de authenticiteit van dit samengevatte verhaal duidelijk in twijfel trekt en niet gelooft dat deze "History of Martin" afkomstig is van de schrijver
van de Tale11*, geeft hij het, onder meer omdat hij het wel geestig vindt, toch een
plaats in zijn vertaling, zij het niet in de "Table", maar aan het slot van Section
IX117.
Veel concurrentie van andere Swift-vertalers heeft Van Effen die eerste jaren
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niet ondervonden, want Lei Trois Justaucorps, verschenen in hetzelfde jaar 1721
en toegeschreven aan René Macé, kan men moeilijk een vertaling van Л Tale of a
Tub noemen 1 1 8 . Het werk is in feite niet veel meer dan een (slechte) adaptatie van
een deel van Swifts satire, nl. de allegorie van de lotgevallen van de drie broers 1 1 9 .
De schrijver van het voorbericht, dat enigszins verdedigend van toon is, geeft dit
met zoveel woorden ook wel toe:
LeConte, qu'on donne ici, est proprement le Conte d'un Conte Anglais. Eneffet,
ce n'est point une traduction à la lettre, ce n'est point plus une simple imitation,
c'est le Conte même.
En na te hebben geconstateerd dat de plaats van handeling in de bewerking volkomen verschilt van die in het origineel:
A celaprès, ce qu'il y a d'essentiel dans le Conte a été f ort bien conservé.
En:
Il faut convenir qu 'il y a dans l'Original des graces, des beautez, des tours & des finesses inexprimables en toute autre Langue; mais les trois Justaucorps, tels qu'on
les donne ici en François, ne laisseront pas de se faire lire avec plaisir, & ceux qui
ne savent pas l'A nglois sauront bon gré au Traducteur de son travail.m
Wat onmiddellijk in dit werk opvalt, is dat verklarende aantekeningen, die het
lezen zouden kunnen vergemakkelijken, ontbreken en dat, hoewel sommige bladzijden - 10 t/m 13 en 22 t/m 25 b.v. 121 - wel enige overeenkomst vertonen met het
origineel, de afwijkingen sterk overheersen. Om te beginnen is het decor waarin
het verhaal van de drie broers zich afspeelt, Parijs ("Le Conteur François", verklaart de schrijver van het voorwoord, "pour s'accommoder au langage & au génie
de sa Nation, a choisi Paris pour le Théâtre de leurs Avantures."); voorts is er
sprake van een aantal compositorische eigenaardigheden, zoals de paragrafering
van hoofdstuk drie, gewijd aan de bedenksels van Pierre, en de merkwaardige
scheiding (soms midden in een handeling) der hoofdstukken 122 ; en tenslotte wordt
het werk gekenmerkt door talrijke uitweidingen van meermaals anti-katholieke
strekking 123 .
Aan de vermelding op de titelpagina dat het werk in Dublin is verschenen, hoeven we geen geloof te hechten. Het werk is ongetwijfeld in Holland gedrukt, maar
niet, zoals Teerink veronderstelt, vermoedelijk bij Johnson verschenen124. Het
werd opgenomen in een verzamelwerk zonder uitgeversadres met de titel Recueil de
Pièces sérieuses, comiques, et burlesques. In het voorbericht voor de bundel wordt
meegedeeld dat het hier om stukken gaat die al eerder onder een andere titel in
druk zijn verschenen met uitzondering van Les Trois Justaucorps, een verhaal dat
voor het eerst in het Frans verschijnt125. Misschien zou men door een in de Franse
tekst plotseling opduikende verbastering als "Haal migh der Tonder" of een opmerking als "Un Docteur qui vit encore en bronze dans la place à'Erasme à Rot-

Van Effen en Le Conte du Tonneau

121

terdam [...]"126 al op de gedachte gebracht kunnen worden dat het hier om een
Hollandse uitgave gaat, maar er is toch meer.
In de handschriftenafdeling van de universiteitsbibliotheek van Leiden berust
een afzonderlijk exemplaar van Les Trois Justaucorps, dat voorzien is van tal van
in inkt aangebrachte opmerkingen, verbeteringen en doorhalingen127. Bij dit exemplaar behoort een in feite uit negen bladzijden bestaand manuscript in hetzelfde
handschrift als de in de druk aangebrachte correcties. Eén zijde blijkt de helft van
een briefomslag te zijn, waarop onder meer staat vermeld: Monsieur Charles
Le[...], Marchand Libraire en A L[...]. De weggevallen gedeelten moeten ongetwijfeld worden aangevuld tot La Haye en Le Vier, de naam van de bekende Haagse uitgever128. Het handschrift in boek en manuscript is zonder twijfel dat van
Charles Le Vier of Levier129, wiens correcties niet alleen bestaan uit verbeteringen
in spelling en interpunctie, maar ook uit allerlei inhoudelijke veranderingen, zoals
aanvullingen en wijzigingen in de namen130. Het manuscript bevat enkele verrassingen. Er is een kladpagina met de titel Avis au Lecteur (de woorden Le Libraire
au Lecteur zijn doorgehaald) die voor het grootste gedeelte overeenkomt met de
eerste bladzijde van het gedrukte voorbericht, waaruit hierboven geciteerd is131.
De overige acht bladzijden komen de lezer van A Tale of a Tub bekend voor: ze bevatten tenminste een tweetal duidelijk herkenbare fragmenten uit de Tale. Het
eerste is de vertaling van de bekende walvis-passage uit Swifts Preface, waarin de
titel van zijn satire verklaard wordt, het tweede is een door tal van doorhalingen
sterk verminkte weergave van het fragment over de kleermakerssekte uit Section
II. Zeker is alleen dat Le Viers (klad-)vertaling duidelijk afwijkt van die van Van
Effen132, maar naar het overige kan men slechts gissen. Le Vier, ongetwijfeld bekend met Johnsons uitgave van de Tale, zal enige tijd rondgelopen hebben met het
plan dit werk in het Frans te (laten) vertalen. Verder dan enkele vertaalde fragmenten was hij nog niet gekomen - de talrijke doorhalingen verraden dat het werk hem
niet licht gevallen zal zijn -, toen hem het bericht bereikte dat Van Effen hem voor
was geweest en dat diens vertaling weldra bij Scheurleer zou verschijnen. Om toch
nog iets van zijn plannen met Swifts werk te verwezenlijken, zal hij Macé's bewerking hebben aanvaard en die toen, voorzien van een door hemzelf geschreven
Avertissement, in aller ijl - de later door hem aangebrachte verbeteringen konden
niet eens meer worden verwerkt! - hebben uitgegeven. Dat Le Vier de uitgever van
Macé's adaptatie moet zijn geweest (al of niet in samenwerking met Johnson),
staat, zoals we verderop nog zullen zien, wel vast. Gouldings veronderstelling dat
Les Trois Justaucorps waarschijnlijk enkele weken vóór Le Conte du Tonneau verschenen is133, lijkt in dit verband dan ook plausibel. De bespreking van Les Trois
Justaucorps in het Journal des Sçavans vindt in ieder geval een maand eerder
plaats (augustus 1721)134 dan die van Le Conte du Tonneau (hoewel dit laatste
werk al in maart en mei 1721 in de Boekzael der Geleerde Werelt besproken werd).
De reactie in dit tijdschrift is bepaald negatief. Het Avertissement - "que donne,
ou le Traducteur lui-même, ou le Libraire, car on ne marque point de qui il est" wordt in z'n geheel geciteerd, maar niet met instemming. De belofte dat men genoegen zal beleven aan het lezen van dit werk, wordt naar de mening van de reeen-
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sent niet vervuld. Met name de talrijke grappen over de katholieke kerk - de recensent geeft er verschillende voorbeelden van - zijn bijzonder smakeloos.
Zoals al eerder is opgemerkt, wijkt Van Effens vertaling enigszins af van de editie1720. Er zijn nog enkele andere verschillen. Het nogal fantastische "Booksellers
Advertisement"135 heeft Van Effen niet in zijn vertaling opgenomen, daarentegen
heeft hij vele verklarende aantekeningen en een uitgebreid voorwoord aan zijn
werk toegevoegd. Nieuw is ook de opdracht van zijn uitgever Hendrik Scheurleer
aan de president van het Hof van Holland, de baron van Hinojosa, en de toevoeging van een frontispice en zeven prenten - ze ontbreken alle in de editie-1720 - aan
de nieuwe druk van Le Conte du Tonneau uit 1732136. De prenten uit de editie1741 van de Conte vertonen oppervlakkig gelijkenis met die uit de 5e druk van
1710, de eerste geïllustreerde uitgave van de Tale, maar in detail verschillen ze
soms aanzienlijk. Karakteristieke lijnenpatronen en kleine krassen veroorzaakt
door het doorschieten van de burijn wijzen er onmiskenbaar op dat we hier met
kopergravures te doen hebben137. De gravures zijn over het algemeen van behoorlijke kwaliteit. Nieuw zijn tenslotte ook de verschillende vignetten (verscheidene
slotvignetten; titel- en kopvignet boven Scheurleers opdracht uitgevoerd in koperdiepdruk).
Een van de opvallendste bijdragen van Justus van Effen aan dit werk is zijn uitgebreide voorwoord, waarin hij Swifts werk verdedigt, de hoofdzaken daaruit kort
toelicht en een verantwoording van zijn vertaling geeft. Eigenlijk zijn er twee voorwoorden: dat voor het eerste deel van Le Conte du Tonneau, dat zich bezighoudt
met de Tale in engere zin, en dat voor het tweede deel, dat o.m. de Mechanical
Operation en de Battle aan de orde stelt. In zijn eerste "Préface du Traducteur"138
maakt Van Effen zijn lezer al direct attent op een aantal moeilijkheden in Swifts
werk: "Si jamais Livre a eu besoin d'une Préface, j'ose dire que c'est celui-ci". Zo
wijst hij erop dat de vele inleidingen en voorredes in dit werk de lezer niet veel wijzer maken, omdat het voorwerk zelf in feite een onderdeel van de satire is. De
chaotische opbouw met veel te omvangrijke digressies, die het verhaal telkens onderbreken, is slechts schijnbaar het produkt van een warhoofd, want:
ce Désordre est affecté, pour tourner en ridicule les Auteurs Anglois les plus modernes, qui se plaisent à ces sortes
d'Ecarts impertinens, uniquement pour donner
du volume à leurs Productions.139
Voor een oordeelkundig lezer valt er trouwens zoveel genoegen aan deze geestige
digressies te beleven, dat men er niet gauw naar zal verlangen terug te keren tot het
hoofdonderwerp. Het eigenlijke object van Swifts spot in deze digressies zijn de
zogenaamde critici onder de modernen. Hoewel Van Effen in de strijd tussen ouden en modernen geen standpunt wenst in te nemen, erkent hij volmondig dat de
partij der ouden geen bekwamer verdediger had kunnen treffen dan Swift, die de
modernen immers met hun eigen wapens weet te bestrijden. Vol lof is hij over
Swifts aanpak van de kleingeestige beroepscritici en hij is ervan overtuigd "que les
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plus éclairez d'entre les Modernes lui en sçauront autant de gré, que les plus zèlez
Partisans de la vénérable Antiquité". Hierna stelt hij het titelverhaal aan de orde:
Le But en est, de tourner en ridicule la Superstition & le Fanatisme, qui déshonorent absolument une Religion, qui, dans son Institution primitive, n'a eu pour
toute Parure qu'une raisonnable Simplicité.
Het hele werk is een goed volgehouden allegorie, uitstekend geschikt om hen die
er trots op zijn christen genoemd te worden af te laten zien van een verkapt heidendom en van bepaalde metafysische spitsvondigheden, die hen die ze het minst begrijpen het meest verblinden, en van
[...] certaines Imaginations creuses, qu'on honore du titre d'Inspirations,
quoiqu'elles ne soient réellement que l'effet de certaines Vapeurs ordinaires à des
Constitutions atrabilaires & hypocondriaques.140
Men ziet het: in een notedop brengt Van Effen op voortreffelijke wijze Swifts
kritiek op bepaalde uitwassen in de godsdienst onder woorden. Na van het verhaal
over de drie broers een samenvatting te hebben gegeven en verschillende namen en
begrippen uit de allegorie te hebben verklaard, verrast Van Effen zijn lezers met
een uitgebreide apologie van de Tale. Hoe men ertoe gekomen is de schrijver van
dit werk van ongeloof te betichten, valt zijns inziens wel na te gaan. Wat de godsdienst betreft, hebben wij van onze ouders immers niet alleen de hechte en redelijke leerstukken geërfd, maar ook de dweepzucht en het bijgeloof. Als goedgelovige
erfgenamen onderscheiden we vaak niet het valse van het ware en als dan iemand
ook maar iets durft af te dingen op de kleinste eigenaardigheid van onze geloofsrichting, gaat hij al gauw door voor een vrijgeest. Maar:
Il est impossible cependant qu'un homme qui a des Lumières, & qui prend l'Evidence pour la seule Régie de ses Opinions, ne soit pas dans cette situation d'Esprit;
& qu'il trouve quelque part un Corps de Doctrine & de Cérémonies religieuses, où
l'attention la plus forte ne soit pas capable de sentir le moindre défaut, le moindre
foible."1
Men mag niet vergeten, dat alle leiders van gezindten mensen zijn geweest, die zich
door ijdelheid of anderszins aan buitensporigheden hebben kunnen schuldig maken. Wie dit begrijpt, zal in dit werk geen spoor van vrijgeesterij of ongeloof aantreffen. De auteur tast de fundamentele christelijke dogma's niet aan. Hij bespot
in het rooms-katholicisme de onderwerping van de rede aan menselijk gezag en onbenullige lichtgelovigheid en in het protestantisme dwaze vervoering en dweepzucht. Bijgeloof en inbeelding zullen de godsdienst tenslotte vernietigen door haar
los te scheuren van haar enige en hechte basis: de rede en het gezond verstand. De
auteur heeft alle verstandige mensen aan zich verplicht:
La Pieté est, pour ainsi dire la Santé de l'Ame: les Superstitieux & les Fanatiques
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en font une Fièvre chaude; & quiconque s'efforce à y remédier efficacement, mérite les plus grands éloges.142
Bepaalde personen zullen tegenwerpen dat de welvoeglijkheid gebiedt dat men niet
de draak steekt met zaken van het geloof en dat de auteur er beter aan zou hebben
gedaan als hij de dwaasheid door ernstige redenering aan het licht had gebracht.
Maar het gaat juist niet om het geloof, doch om verdwazing die niets meer met
godsdienst te maken heeft en die bijna even schadelijk is als het ongeloof zelf.
Trouwens, hoe kan men serieus redeneren met mensen die het gezond verstand niet
erkennen als natuurlijk rechter over hun gevoelens? Als er iets is dat hun rede wakker kan schudden uit de lethargie waarin ze met opzet is ondergedompeld, "c'est le
sel piquant de la Raillerie". Toegegeven, de auteur zou er goed aan hebben gedaan, als hij met wat meer beleid te werk was gegaan en "de ne pas mêler à ses Ironies certains Tours gaillards, qui révoltent une Imagination un peu délicate". Vandaar Van Effens opmerkelijke toevoeging:
J'ai adouci ces Endroits autant qu'il m'a été possible; & j'ose espérer que la Pudeur du Public François ne se gendarmera jamais contre mes Expressions.143
Ook zou de auteur er verstandig aan hebben gedaan als hij passages uit de H.
Schrift buiten beschouwing had gelaten. Weliswaar bespot hij die nimmer in hun
werkelijke betekenis en maakt hij slechts de schandelijke toepassing ervan belachelijk, maar niet alle lezers zijn in staat dit soms tamelijk fijne onderscheid te maken
en uit een oogpunt van barmhartigheid en voorzichtigheid had hij hun dit soort ergernissen beter kunnen besparen.
Al is hiermee nog niet het definitieve bewijs geleverd dat Le Conte du Tonneau
inderdaad het werk van Van Effen is, het valt niet te ontkennen dat deze nuchtere
verdediging, die zo vaak een beroep doet op ons gezond verstand, grote gelijkenis
vertoont met de rustige, in elk opzicht redelijke betoogtrant van de schrijver der
HoUandsche Spectator.
Hoewel het er zijns inziens niet veel toe doet wie de auteur is van de Tale, wil
Van Effen er toch wel van zeggen, dat mensen het hebben toegeschreven aan Temple, "mais que l'Opinion générale le donne au Docteur Swift, Ministre Anglican,
& un des plus beaux Esprits de la Grande-Bretagne". Na er zijn twijfel over te hebben uitgesproken of er werkelijk grote stukken van dit werk verloren zijn gegaan,
maakt hij een aantal belangrijke opmerkingen over zijn vertaling, die nauw aansluiten bij wat hij daarover al in het begin van zijn Préface - "[...] la langueur
qu'une Traduction doit de nécessité donner à ces sortes de Productions d'Esprit
[...]" - had gezegd:
J'ai fait tous mes efforts pour la rendre bonne, malgré la difficulté terrible qu'il y
a à faire passer heureusement d'une Langue dans une autre tout ce que l'Ironie a
de plus fin, tout ce que la Raillerie a de plus vif, & tout ce que les Expressions figurées ont de plus hardi. Cette difficulté est si grande, que jusqu'ici personne n'a entrepris de les surmonter; & que je mérite le titre de téméraire, si je l'ai tenté sans le
moindre succès.144
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Maar zelfs al zou de vertaling geslaagd zijn, dan zullen de Engelse geletterden er
nog niet tevreden over zijn, want ze blinken evenzeer uit in verdienste als in eigendunk en "je n'en ai jamais vu un seul qui parlât avec éloge d'un Livre estimé chez
eux, & traduit dans une autre Langue". Men moet toegeven dat hun ijdelheid zich
in dit opzicht zeer slim gedraagt: als een werk dat zij bijzonder waarderen, de buitenlanders niet bevalt, dan is dat de schuld van de vertaler, en als het goed gevonden wordt, beweren ze dat het origineel verzwakt is door de vertaling. Door zo verachtelijk over vertalingen te spreken, brengen zij hun werk toch in diskrediet bij
mensen die hierover nadenken. Hun bewering dat het onmogelijk is om werk van
hen goed te vertalen, doet immers vermoeden "que ce qui y frape le plus consiste
plutôt dans l'Expression que dans le Sens". En dan voegt Van Effen er duidelijkheidshalve aan toe:
Pour moi, qui suis au fait, & qui ai lu avec attention ce qu'ils ont produit de plus
estimé, je nesçaurois être de cette opinion: je sçais que leurs meilleurs Ouvrages
ont une Bonté réelle, qui ne dépend pas du Langage, & dont on peut rendre à-peuprès l'équivalent dans toutes les Langues du Monde.145
Als hier een ander motief dan ijdelheid in het spel is, is dat zonder moeite te achterhalen. De Engelsen zijn zeer vrij en zowel in hun denkwijze als in hun gedrag spreiden zij een zekere losheid ten toon. Hun onstuimige verbeeldingskracht verliest
zich geheel en al in vergelijkingen en metaforen en het is verbazingwekkend dat
meer bekwamen onder hen, die zo'n grote eerbied voor de Ouden hebben, zo slecht
Natuur en Eenvoud navolgen. Weliswaar hebben hun figuurlijke uitdrukkingen,
ondanks de grilligheid der verbeelding, gewoonlijk een verbluffend nauwkeurige
betekenis, maar vele zijn toch zeer gezocht. Mogen ze de Engelsen bevallen, ze mishagen de buitenlanders die wat nauwlettender en minder onstuimig zijn. Een verstandig vertaler zal hier rekening mee houden, maar de Britse geletterden, die dit
merken, houden een daad van voorzichtigheid voor een gebrek aan genialiteit en
verbeeldingskracht: ze klagen over wat misschien loftuitingen verdient.
Van Effen besluit zijn voorwoord met de mededeling dat hij een aantal plaatsen
heeft becommentarieerd, maar dat als hij zoveel aantekeningen had moeten geven
dat alles ook voor mensen die noch belezen noch scherpzinnig zijn, begrijpelijk
zou worden, het commentaar het boek zou hebben verstikt.
Het voorwoord voor het tweede deel van Le Conte du Tonneauw is bedoeld om
de lezers of liever gezegd "les Lecteurs d'une pénétration médiocre, qui font le
grand nombre" te helpen de wat ver doorgevoerde ironie van Swift te doorgronden, doordat iets over elk van de in dit deel voorkomende werkjes wordt gezegd.
Wat de Mechanical Operation of the Spirit betreft, deelt Van Effen mee dat schijnvromen en andere weinig oordeelkundige mensen dit stuk ten onrechte hebben gehouden voor een meesterwerk van heiligschennis. En dan vertelt hij wat Swift eigenlijk verstaat onder enthusiasm, welke drie verschillende vormen van enthusiasm hij niet en welke soort hij wel in zijn Discourse behandelt. Dit gedeelte heeft
Van Effen ontleend aan wat Swift zelf hierover meedeelt in Section I van zijn Me-
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chanical Operation.1*7
Na te hebben gewezen op Section VIII van de Tale, de verhandeling over de
Aeolisten, waarin de dweepzieken en schijn-bezielden belachelijk worden gemaakt, maakt Van Effen duidelijk dat men niet te snel elk verband tussen geestvervoering en lichamelijke uitdrukkingsbewegingen moet ontkennen. Er bestaat wel
degelijk een wisselwerking tussen beelden die diepe indrukken achterlaten in de
hersenen en bepaalde gebaren en hij wijst in dit verband zowel op de regels der fysionomie als op de gewaarwordingen van toneelspelers en dichters. Over The Battle of the Books is Van Effen wat minder uitvoerig, maar wel enthousiast: "C'est
une des plus heureuses Allégories qui soient jamais sorties de l'Esprit humain
[...]". Het werk is vooral bedoeld om twee onbeschaafde vijanden van de Oudheid, Bentley en Wotton, belachelijk te maken. Van Effen heeft een tijd geaarzeld
alvorens te besluiten dit stuk in het Frans te vertalen, omdat in deze boekenstrijd
de modernen vrijwel uitsluitend door Engelse auteurs worden vertegenwoordigd.
Hij heeft dat proberen te verhelpen door in zijn aantekeningen enige kenmerkende
bijzonderheden over de meeste van deze schrijvers te verstrekken. Bovendien kan
een Franse lezer de vreemdelingen die men hier belachelijk maakt, gemakkelijk
vervangen door schrijvers uit zijn eigen land:
Il n'y aura que le choix qui l'embarassera. Le nombre de ceux qui méritent d'occuper un rang honorable
dans les Troupes des Modernes, est prodigieux en France à
l'heure qu'il est.148
Uitgezonderd enkele schrijvers van de oude stempel als Fontenelle en La Motte
kunnen alle hedendaagse Franse schrijvers uitstekend de plaats innemen van de
Engelse strijders.
Zowel uit zijn voortreffelijke samenvatting van het eigenlijke verhaal als uit zijn
verhelderende opmerkingen over inhoud en compositie blijkt dat Van Effen uitstekend heeft begrepen waar het in A Tale of a Tub om gaat. In het verlengde hiervan
ligt zijn verdediging van Swift, die hij tegen het onbegrip tot uiting komend in beschuldigingen van ongeloof en onfatsoen in bescherming neemt, zij het in het
laatste geval met een zekere tegemoetkoming aan de kiesheid van zijn Franse lezerspubliek ten einde een te harde confrontatie tussen de hier nog overal in praktijk gebrachte regel van de welvoeglijkheid en Swifts vrijmoedig taalgebruik te
voorkomen. Nog in andere opzichten, bijvoorbeeld in de overdreven waardering
voor het eigen oorspronkelijke werk, dat men in feite onvertaalbaar acht, verschilt
volgens Van Effen de Angelsaksische visie van die aan deze zijde van het Kanaal.
Interessant in dit verband is Van Effens overweging - na zijn opmerkelijke constatering dat de vertaling van dit bijzonder moeilijke werk op zichzelf al een waagstuk
is! - dat een goed Engels werk in principe in alle talen overgezet kan worden, omdat de betekenis tenslotte boven de voor dat taalgebied typerende (vaak overdreven!) wijze van uitdrukken uitstijgt. Met dit voorwoord, waarmee hij Swifts werk
op het vasteland van Europa introduceerde, heeft Van Effen een vroege en zeer
waardevolle bijdrage aan de Swift-kritiek geleverd. Zijn positieve oordeel - in fla-
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grante tegenstelling tot dat van vele Engelse tijdgenoten - neemt een geheel eigen
plaats in in de vroeg-achttiendeëeuwse receptie van Swifts werk, dat hij in zijn
voorwoord alle recht doet.
Niet alleen toont Van Effen zich in zijn voorwoord kritisch ten opzichte van een
oppervlakkige (ver)oordeling van de Tale of de eigengereidheid van Angelsaksische geletterden, hij is dat ook tegenover de uitgave van 1720. We hebben al gezien
dat hij de authenticiteit van de "History of Martin" in twijfel trok, maar dat hij
deze, voorzien van enkele kritische kanttekeningen, toch in zijn vertaling opnam.
Dat laatste geldt niet voor het ongeloofwaardige "Booksellers Advertisement",
dat voor het eerst in 1720 verscheen en dat hij in feite verving door het oorspronkelijke bericht van de "Bookseller to the Reader", dat eveneens in de uitgave van
1720 voorkwam.1*'
Dezelfde kritische houding blijkt ook uit de vele aantekeningen die Van Effen aan
zijn vertaling heeft toegevoegd. Een aantal ervan heeft hij ontleend aan de nieuwe
noten uit de editie-1720, zoals enkele toelichtingen bij de "Dedication to Lord
Sommers" en verschillende verklaringen bij het voorwerk en de eigenlijke Tale"0.
Een groot aantal noten, met name uit Section II, vele ondertekend door W. Wotton, ontbreken echter in Le Conte du Tonneau151. Van Effens "eigen" aantekeningen kan men in drie groepen verdelen: 1 toelichtingen bij typisch Engelse gewoonten en gebruiken, namen van Engelse dichters, namen van gebouwen en straten in Londen enz.; 2 verklaringen van bepaalde begrippen of namen uit de tekst
en in het algemeen uitleg van de bedoelingen van de auteur om de voortgang van
het lezen te vergemakkelijken; 3 verantwoording van de wijze waarop Van Effen
bepaalde problemen die hij bij het vertalen ondervond, heeft opgelost.
Tot de eerste categorie behoren Van Effens opmerkingen over gebruiken in de
Engelse (straf)rechtspraak of bepaalde eigenaardigheden, zoals het vastleggen van
boeken aan kettingen in openbare bibliotheken152, verklaringen bij namen van
Londense instellingen en straten, zoals Grubstreet, Will's Coffee-House, Newgate,
Bedlam en Warwick Lane153, en natuurlijk vele toelichtingen bij namen van Engelse dichters, vooral in de Battle of the Books15*.
De aantekeningen uit de tweede groep omvatten niet alleen verklaringen van
strikt lexicologische aard, zoals de verklaring van het woord oligarchie155, of toelichtingen bij historische namen en feiten (Jan van Leiden of de beruchte fistel van
Lodewijk XIV b.v.)15e, maar stijgen daar ook boven uit in een poging Swifts ingewikkelde beeldspraak te verklaren, zoals b.v. gebeurt met de woorden Stymphalian Birds157, of de lezer te helpen bij de interpretatie, b.v. door te laten zien dat de
verschillende legeronderdelen in de boekenstrijd overeenkomen met bepaalde literaire genres of groepen wetenschapsmensen158. Op z'n best is Van Effen als hij
probeert een weg te vinden in de doolhof van de talrijke religieuze metaforen en
ironische toespelingen op verschillende misstanden in kerk en godsdienst. Verspreid door het hele werk treft men Van Effens toelichtingen aan bij Swifts kritiek
op allerlei bevlogen sektariërs en dwaze gebruiken in de niet-anglicaanse kerken,
zoals het dragen van een hoed in de kerk bij de presbyterianen15'. Zeer uitvoerig is
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zijn commentaar in Section XI van de Tale, wat niet zo verwonderlijk is, daar
Swifts kritiek soms raakt aan Van Effens eigen gereformeerde overtuiging. Met instemming weidt Van Effen in zijn aantekeningen uit over het dwaze gedrag van allerlei schijnvromen, maar hij treedt met Swift in discussie als deze het dogma van
de voorbeschikking verduidelijkt met het beeld van de als een automaat handelende mens, die met gesloten ogen over straat gaat en met zijn hoofd tegen een paal
loopt 160 . Ronduit onthullend is het uitvoerige commentaar in een drietal noten bij
Section VI waarin Van Effen zijn eigen visie op de Reformatie geeft. Na gewezen
te hebben op Luthers voorzichtige hervorming die bepaalde kerkelijke gebruiken
liever intact liet dan alles te verliezen, vervolgt hij:
La Reine Elisabeth a imité cette prudence avec beaucoup de succès: & il est fort
apparent, que si Calvin se fût servi de cette Politique, qui dans le fond ne fait aucun mal essentiel à la pureté de notre Culte, nous verrions à présent toute l'Europe
dégagée du Joug de sa Sainteté.161
Martin heeft zich, rekening houdend met het volk dat te zeer gewend was aan alle
pracht en praal, slechts beperkt tot het verminderen van de uitwassen en misbruiken, maar
L'Eglise Anglicane en a usé de même: & c'est pour cette raison que l'Auteur en attribue plutôt la fondation à Martin qu'à Jean; quoique, par rapport aux Articles
de Foi, Jean en soit plutôt le Fondateur que Martin.1'2
Het lijkt verbazingwekkend dat Martin in tegenstelling tot Jack als een echte flegmaticus wordt afgeschilderd, want
Calvin, au contraire, paroissoit d'un temperament plus doux; & d'ailleurs, c'étoit
un Genie tout autrement transcendant que Luther. Mais il étoit plus bigot; & peutêtre l'envie de n'être pas un simple Imitateur, & de se faire Chef de Secte, l'a pu
porter à faire des Innovations, Evangéliques dans le fond, mais imprudentes &
dangereuses. Enfin, quel que fût son naturel, plusieurs de ses actions avoient le
même caractère que si elles étoient l'effet d'un zèle inconsidéré163.
Wat men ook van Van Effen kan beweren, een partijganger was hij niet!
Wat de bedoelingen van de auteur betreft, geeft Van Effen zowel blijk van zijn
begrip en waardering als van zijn twijfels164. Verschillende malen geeft hij eerlijk
toe dat hij Swifts duizelingwekkende stilistische capriolen niet heeft kunnen
volgen165, verschillende malen echter ook uit hij kritiek op Swifts ingewikkelde
beeldspraak, die hij soms te gezocht en overdreven vindt166 en bovendien in strijd
acht met de regel van de waarschijnlijkheid. Sprekend over de boekenstrijd merkt
hij op:
Toute cette Allégorie est pleine de Beautez; & il est difficile de trouver aucune Production de l'Esprit humain où il y ait tant de feu, tant de force d'imagination, &
une ironie aussi fine. Il faut pourtant avouer qu'elle est extrêmement forcée, & que
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l'Imagination du Lecteur a de la peine à se prêter à des Livres qui sont armez de
Cuirasses, de Javelots, «te, qui montent à Cheval,167qui ont des bras, des jambes,
une tête. La Vraisemblance est l'ame de la Fiction.

De derde soort opmerkingen van Van Effen betreffen, zoals gezegd, bepaalde
vertalingsmoeilijkheden. Het ontbreken van een genusaanduiding in Engelse lidwoorden kan soms tot problemen leiden, zoals in het geval van Prince Posterity immers "La délicatesse Françoise aimeroit mieux Princesse [...]" -, maar, daar het
mannelijke woord hier toch beter past, heeft Van Effen, in de hoop dat de lezer
hem zal vergeven, het zo maar gelaten168. Vaker gaat Van Effen in op de kwestie
dat door het vertalen van een bepaald Engels woord een geestigheid of woordspeling verloren gaat169. Zo betekent goose zowel gans als persijzer, en door dat
woord in de passage gewijd aan de kleermakerscultus in deze twee betekenissen te
gebruiken, ontstaat een grappig woordenspel, dat in vertaling echter veel van zijn
kracht zou verliezen, omdat het Frans deze dubbelzinnigheid niet kent. Daarom
laat Van Effen de hele gans-passage maar achterwege170.
Van Effens commentaar, dat duidelijk getuigt van een onafhankelijke visie en
een eigen inbreng, is een onmisbare aanvulling op zijn vertaling. Zijn aantekeningen onderstrepen nog eens wat in het voorwoord uitdrukkelijk ter sprake is gebracht: dat het niet eenvoudig is Swifts satire te vertalen en dat talrijke toelichtingen de interpretatie moeten vergemakkelijken, dat sommige passages moeten worden aangepast aan de smaak van het Franse publiek, dat de vertaler het heel vaak
wel, maar niet altijd eens is met Swifts kritiek op bepaalde uitwassen in de godsdienst en dat diens onstuimige verbeeldingskracht door de vertaler af en toe wat
moet worden afgeremd.
Ook in Van Effens vertaling spelen de uitgangspunten verwoord in diens Préface
een belangrijke rol. Al kan men zijn vertaling, gekenmerkt door talrijke toevoegingen, weglatingen en omschrijvingen, onmogelijk letterlijk noemen, getrouw is ze
zeker in deze zin dat Van Effen Swift ook in de ingewikkeldste digressies op de
voet blijft volgen. Het is niet altijd duidelijk waarom Van Effen zich bepaalde vrijheden in zijn vertaling heeft veroorloofd. De door hem aangebrachte veranderingen - zowel zijn uitbreidingen als inkortingen blijven steeds bescheiden van omvang - zijn lang niet altijd verbeteringen171. Kan men met omschrijvingen als "parIer à l'oreille, du beau terns & de la pluye" voor "whispering Nothing" of "un nez
sanglant, & un oeil poché au beure noir" voor "a swinging Fall, or a bloody
Nose"172 nog wel vrede hebben, iets van het origineel gaat stellig verloren als
"either in the World or the Play-House" wordt vertaald met "ceux qui sçavent
leur monde" of "Therefore, towards the just Performance of this great Work,
there remain but three Methods that I can think on" alleen maar met "Pour surmonter ces obstacles"173. In het hele werk treft men trouwens verschillende weinig
ter zake doende toevoegingen of in feite door niets gemotiveerde weglatingen
aan174.
Moeten we nu uit de hier gegeven voorbeelden concluderen dat Van Effens over-
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zetting niet veel meer dan broddelwerk is geweest? Beslist niet! Van Effen heeft het
zich met deze vertaling allesbehalve gemakkelijk gemaakt. Hij heeft zich grote
moeite getroost ook de moeilijke passages waarin Swifts markante stijl soms bizarre vormen aanneemt, zoals in zijn opsommingen, zo goed mogelijk in het Frans
weer te geven175. En liever dan zinnen die voor hem bijzonder ingewikkeld of zelfs
duister zijn, weg te laten, vertaalt hij deze, terwijl hij in een noot zijn scepsis onder
woorden brengt176. Verschillende malen toont Van Effen dat hij er redelijk in
slaagt Swifts ironische toon te bewaren, hoewel hij diens concieze verteltrant niet
kan handhaven, zoals de woorden van de verteller uit "A Digression on
Madness": "Last Week I saw a Woman flay'd, and you will hardly believe, how
much it altered her Person for the worse", die hij weergeeft met: "J'ai vu la semaine passée le corps d'une Femme qu'on avoit écorché, & vous ne sçauriez croire
combien elle étoit mise à son désavantage dans cette espece de deshabillé"177. Ook
waar Swift hevige kritiek uitoefent op de gebreken der niet-anglicaanse kerken,
blijft Van Effen zijn voorbeeld trouw, zoals blijkt uit zijn tamelijk nauwkeurige
weergave - zij het met soms opmerkelijke afwijkingen, zoals de vertaling van "to
reform their Vestures into the Primitive State, prescribed by their Father's Will"
door "la Reforme [...] à leurs habillemens, après avoir secoué le joug deMylord
Pierre".17* - van Swifts kritiek op de rooms-katholieken in Section II en IV, op de
dissenters en met name de calvinisten in VI en XI, op allerlei non-conformisten en
sektariërs in de Mechanical Operation en in Section VIII.
Ook ligt aan vele van Van Effens wijzigingen wel degelijk een motivering ten
grondslag. In de eerste plaats was het nodig bepaalde in Engeland bekende begrippen en termen enigszins aan te passen aan de kennis van het continentale lezerspubliek. Zo wordt "beyond the Tweed" [= Schotland] vervangen door "Nord de
l'Isle" en "a Man that walks thro' Edenborough Streets" door "un homme qui
passe par une rue sale".179
In de tweede plaats diende de vertaler rekening te houden met de smaak van zijn
Franse lezers, voor wie de classicistische norm van de welvoeglijkheid nog een levende regel was. Vooral woorden van min of meer scabreuze of godslasterlijke
aard werden door Van Effen geweerd. Het is overigens opvallend hoeveel uitdrukkingen hij desondanks kennelijk nog passabel achtte: "and G- confound you both
eternally" wordt "& Dieu vous damne éternellement" en "emptying his Pispot in
the Spectator's Faces": "vuide son pot-de-chambre dans le nez des
Spectateurs".160 Ook reeksen scheldwoorden, zoals in de scène van de bij en de
spin in The Battle of the Books, ontbreken niet in Van Effens vertaling181. Daarentegen vermijdt hij woorden met een onmiskenbaar scabreuze strekking, zoals "Pudenda" of eigenlijk "genitals" in de Miscellaneous Works191 of "has got a Clap",
die hij vervangt door "les maladies les plus infames"163; hiertoe behoort ongetwijfeld ook de toespeling in de passage over de dames in de schouwburg, waar Van
Effen een uitgebreide aantekening aan wijdt18*. Krachttermen en onesthetische uitdrukkingen worden door eufemismen vervangen, zoals "Pox" door "maladies
contagieuses" of "certaines maladies"185, of weggelaten, zoals "dunging in their
Faces" en "Steams from Dunghils" in combinatie met "Jakes" 186 . Uitroepen als
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"By G-" - in de Miscellaneous Works nog duidelijker: "By G-d" - laat Van Effen
vrijwel steeds achterwege of hij vervangt ze door onschuldiger uitdrukkingen187.
Maar nogmaals: als hij zich al laat leiden door de bon goût van zijn publiek, dan
laat hij toch verrassend veel woorden van minder allooi intact. Dat Van Effen, die
zoveel kritiek van Swift op allerlei godsdienstige zaken zonder enige restrictie vertaalt, het gedeelte over Mozes uit "A Digression on Madness" - "for why ІікеМоses, Ecce cornuta erat ejus facies" (een verwijzing naar de vulgairlatijnse vertaling
van Exodus 34: 29, 30) - achterwege laat 188 , is geheel in overeenstemming met zijn
uitgangspunt dat de bijbelteksten zelf nimmer voorwerp van spot kunnen zijn en
dat Swift er wijs aan zou hebben gedaan, als hij deze helemaal buiten beschouwing
had gelaten. Ook in andere opzichten hield Van Effen, als de gelegenheid zich
voordeed, rekening met de eisen en de goede smaak van zijn continentale lezerspu
bliek. Zo heeft hij die plaatsen waar boeken als echte mensen optreden, dus waar
de waarschijnlijkheid in het geding is, enigszins gewijzigd "pour ne pas choquer la
Critique délicate du Public François".189
Ten derde neemt Van Effen zijn toevlucht tot veranderingen in de oorspronkelijke tekst, omdat bepaalde woordspelingen nu eenmaal onvertaalbaar zijn. Er is al
gewezen op de gans-passage in Section II, die Van Effen maar helemaal achterwege heeft gelaten190. Van een soortgelijke woordspeling is sprake in Section IV,
waar Swift het woord buil zowel in de betekenis van stier als van pauselijke brief
gebruikt. Van Effen heeft deze woordspeling in een noot toegelicht en verder geen
Frans equivalent gezocht: "Je n'ai pas eu l'esprit assez inventif pour trouver en
François quelque chose d'équivalent"191. Die inventiviteit toont hij wel door het
door de broers uit het testament bijeengesprokkelde woord Shoulderfcnot met de in
het testament onvindbare (en in het Engels niet uitgesproken) К te vertalen door
Nœud d'Epaule, waar de œ die rol van de К overneemt192.
Tenslotte veroorlooft Van Effen zich enkele ingrepen in de tekst om de interpre
tatie te vergemakkelijken of in het algemeen iets te verduidelijken. Hiertoe beho
ren b.v. twee passages in The Battle of the Books die als aanvulling zijn bedoeld op
"The Bookseller to the Reader". 193 Soms dient men een verandering op te vatten
als een correctie, b.v. waar in de boekenstrijd in het kamp van de modernen de
naam van Boileau is vervangen door die van Perrault, daar volgens de vertaler de
eerste immers evenals Temple juist een groot verdediger van de antieken was194.
Om het verband tussen de verschillende alinea's te verduidelijken, maakt Van Ef
fen gebruik van verbindingswoorden die in het origineel ontbreken, zoals "Con
formément à cette triste expérience [...]", "Je reviens à mon Système des Vapeurs",
"A ce spectacle [...]" enz.195 Soms neemt Van Effen een Latijnse zinsnede in vertaling op in de tekst196, maar vaak blijven Latijnse citaten onvertaald197; eenmaal
voegt hij ter verduidelijking zelf een citaat toe198. Hiaten in namen - in een noot
wordt het veelvuldig voorkomen hiervan in Engeland verklaard199 - worden steeds
door de vertaler opgevuld, maar dat komt op rekening van de Miscellaneous
Works waarin dat in tegenstelling tot de editie-1710 eveneens gebeurt200. Als Swift
in Section VI slechts spreekt over "theFox's Arguments" (een verwijzing naar een
fabel van Esopus), verduidelijkt Van Effen dat enigszins door ook de verloren
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staart van dat dier expliciet ter sprake te brengen en aan Swifts naar Don Quichot
verwijzende ezel-passage uit Section XI, "He was also the first in these Kingdoms,
who began to improve the Spanish Accomplishment of Braying [...]", voegt hij
toe: "par lequel le grand Sancho se signala jadis si noblement en Espagne".m
Mag Van Effen zich hier en daar eens in kritische zin over Swift hebben uitgelaten, aan zijn waardering voor diens werk behoeft niet te worden getwijfeld. Misschien kan men Van Effens oordeel over de Tale het best samenvatten in zijn eigen
woorden. In een aanmerking op Swifts enigszins overdreven wijze van voorstellen
is ook sprake van de "Admirateurs de cet Ouvrage, parmi lesquels je me range
très-volontiers".202 Deze bewondering maakte het stellig voor hem de moeite
waard dit ingewikkelde werk in z'n geheel te vertalen. Spoedig nadat deze vertaling
was uitgegeven, verschenen de eerste besprekingen in de tijdschriften. Deze en andere 18e-eeuwse reacties zullen verderop nog ter sprake komen.
Het oordeel in latere perioden over Le Conte du Tonneau loopt uiteen van gematigd positief tot lovend. Genuanceerd is het oordeel van de negentiende-eeuwer
Bisschop. Sprekend over Van Effens kennis van het Engels en het Frans, zegt hij:
|...] in 't kort, er is niet aan te twijfelen of hij had in die twee talen eene ervarenheid, die ook thans zelden gevonden wordt; wij brengen dus, de moeijelijkheid
van het onderwerp in aanmerking genomen, aan deze vertaling gaarne de hulde
toe, die zij als zoodanig verdient, doch wij hopen ook, dat men ons zal toestemmen, dat zij niet van dien aard is om als ideaal eener goede vertaling
te kunnen beschouwd worden, zooals sommigen het wel eens doen voorkomen.203
In onze eeuw laat Goulding zich positief uit over Van Effens werk: "[...] en effet la
lecture laisse l'impression que le traducteur s'est évertué à faire honneur à son original". En: "Nous n'hésitons pas à tenir compte à Van Effen de ses efforts, en
qualifiant sa traduction de fidèle".204 Toch plaatst zij een kanttekening: "Somme
toute, si la traduction est fidèle, elle est en même temps plate. Il n'y a plus le feu,
l'éclat, l'énergie de Swift".205 Pienaar wijst op Van Effens verzachtende omschrijvingen, maar voegt daar onmiddellijk aan toe: "Otherwise the translation is adequate, and, for the period, excellent".206 Iets minder lovend is H.W. Streeter:
"Van Effen made a faithful but an undistinguished rendition of the English
text".207 Schorr tenslotte vat deze 20e-eeuwse meningen min of meer samen: "Nevertheless, a study of the two texts such as Goulding's, which takes into consideration the state of the art of translation at the time, must judge Van Effen's translation to be a competent and indeed laudable work".208
Wat men in bovenstaande uitspraken mist, is een wat genuanceerder oordeel dat
gebaseerd is op meer dan enkele (eenzijdige) citaten uit Van Effens werk en dat tegelijk rekening houdt met de vigerende literaire code. Om te beginnen moet men
naast de eigenlijke overzetting ook voorwoord en aantekeningen als een belangrijk
complement van die vertaling veelvuldig in zijn beschouwing betrekken. Wanneer
Goulding zegt, dat Van Effens amplificaties de oorspronkelijke stijl verzwakken,
is dat maar een deel van de waarheid. Niet alleen omdat zijn vertaling zich óók
kenmerkt door tal van omschrijvingen en weglatingen (waarop Bisschop nu juist
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weer de nadruk legt!), maar ook omdat aan al die wijzigingen veelal een duidelijke
verklaring ten grondslag ligt, die onmiddellijk samenhangt met de heersende
achttiende-eeuwse opvattingen over de kunst van het vertalen. Goulding geeft enkele uitspraken van tijdgenoten over de moeilijkheid van het vertalen uit het
Engels209, maar hoe stond men in de 18e eeuw eigenlijk tegenover niet-woordelijke
vertalingen als die van Van Effen?
Zowel in Engeland als op het continent was als voortzetting van 17e-eeuwse opvattingen de mening wijd verbreid, dat vertalingen een verrijking konden betekenen van de eigen literatuur, mits ze werden aangepast aan de heersende smaak of
traditie210. Navolgenswaard waren de klassieke modellen, die de hoogste vorm van
goede smaak vertegenwoordigden. En het zijn juist deze werken van de antieken,
die om wille van de studie - voor de scholen werden trouwens vaak gekuiste versies
gebruikt -, nog wel eens letterlijk werden vertaald in de 18e eeuw. Maar zij vormen
een uitzondering. Regel is de vrije vertaling, waarbij men slechts het "goede"
overneemt uit de literatuur van naburige volken en zich, althans wat Frankrijk betreft, laat leiden door een heel stelsel van rigide normen en regels. In de woorden
van Draper: "The Eighteenth Century inherited a tradition of free translations, of
translations, not for their own sake, but for the enrichment of the vernacular. It
added to this a more strictly moral aim, the cultivation of good manners, of propriety and decorum; and it proceeded to cut, to refine, and to embellish, along these lines".211 Hoezeer de Fransen ook gegrepen waren door de originaliteit van veel
Engels fictioneel proza uit die tijd, ze ergerden zich aan de ongebreidelde fantasie
der Engelsen, aan hun vulgariteit en storend gebrek aan clarté. De doorwerking
der classicistische principes heeft een onbevooroordeelde kennismaking van het
Franse lezerspubliek met het Engelse realisme lange tijd in de weg gestaan. Pas tegen het einde van de 18e eeuw gaan er stemmen op die pleiten voor een meer letterlijke vertaling, maar in die tijd tekent zich dan ook een verandering in de belangstelling af en begint men zich sterk te interesseren voor het eigene van andere
volken en culturen.
Tot die tijd kan men de Franse houding en werkwijze misschien het best als volgt
karakteriseren: "English works must not be left in their original crude and inelegant condition; they must first be purified and then adorned with all the graces
of French refinement and wit".212 Als Van Effen, tot op zekere hoogte in overeenstemming met opvattingen daarover in het Journal Literaire ,213 het zowel in
zijn voorwoord als aantekeningen heeft over de ongebreidelde verbeeldingskracht
der Engelsen en over de aanpassing aan de Franse smaak en in zijn vertaling inderdaad, althans in bepaalde opzichten, rekening houdt met bienséances en vraisemblance, past hij geheel in bovengenoemde traditie.
Ik kom tot de volgende conclusie. Als we Van Effens vertaling "vrij" noemen,
houdt deze constatering, de 18e-eeuwse opvattingen hierover in aanmerking genomen, zeker geen veroordeling in. Een bezwaar blijft wel dat Van Effen ook daar
waar er blijkbaar geen aanleiding toe bestaat, aan een niet-woordelijke overzetting
de voorkeur geeft en dan aan de zeggingskracht van de oorspronkelijke stijl meer
dan eens afbreuk doet. Ook vertaalfouten of slordigheden, zoals de vertaling van
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forty and three door quarante-quatre21*, en neerlandismen, zoals se moucher le
nez in plaats van se moucher215, ontsieren zijn vertaling. Daar staat tegenover dat
hij steeds probeert Swifts gedachtengang op de voet te volgen en daarbij b.v. niet
schroomt ook reeksen scheldwoorden te vertalen. Zijn overzetting is dan ook zeker
getrouw in die zin dat hij zoveel mogelijk tracht recht te doen aan de oorspronke
lijke tekst. Voor degenen die geen Engels kenden, was Van Effen ongetwijfeld een
betrouwbare gids: op verschillende plaatsen geeft hij duidelijk aan waar het in Л
Tale of a Tub nu eigenlijk om gaat.
Prijzenswaard is ook dat Van Effen zich uiteindelijk niet heeft laten afschrikken
door de vele moeilijkheden waarvoor deze briljante satire iedere vertaler plaatst die
de concieze formulering, de ironie, de ingewikkelde beeldspraak en de woordspe
lingen op enigszins verantwoorde wijze probeert weer te geven. Dat hij dit
waagstuk, zoals hij het zelf eigenlijk omschrijft, durfde ondernemen en tot een
goed eind wist te brengen, is op zichzelf al een prestatie.
Maar wat stellig alle lof verdient, is dat Van Effens werk niet zomaar een verta
ling is, maar door zijn uitvoerige inleiding en talrijke verhelderende aantekeningen
een eerste serieuze introductie van Swifts werk op het vasteland van Europa ge
noemd mag worden. Swift had zich geen betere pleitbezorger kunnen wensen,
want al vanaf zijn verhandelingen in de Bagatelle had Van Effen zich als verdedi
ger van zijn werk opgeworpen, daarmee een duidelijk eigen plaats innemend tussen
de talrijke van hun afkeuring blijk gevende critici. Van Effens oordeel, een vroege
bijdrage aan de Swift-kritiek, die alleen al door de verbreiding van zijn vertaling
een zeker gewicht kreeg, en zijn rol als apologeet van de Tale is bij de bestudering
van de receptie van Swifts werk naar mijn mening te vaak in de schaduw gebleven.
4. Onthaal van Le Conte du Tonneau
Herdrukken van Van Effens vertaling bleven de eerste jaren achterwege. Pas in
1732 gaf Scheurleer het werk opnieuw uit. Wat kan de reden geweest zijn voor deze
aanvankelijk wat magere ontvangst? Als de slechte reputatie van de Tale in Neder
land al doorgedrongen was, zal het broddelwerk van Macé - de naam van Swift
stond in grote letters op de titelpagina van Les Trois Justaucorps - de lezers in de
Republiek niet nieuwsgieriger hebben gemaakt naar het werk van de deken uit Dublin. Bovendien ondervond Le Conte du Tonneau nog concurrentie van geheel andere zijde: in hetzelfde jaar 1721 en eveneens in Holland verscheen Montesquieu's
Lettres Persanes, dat onmiddellijk veel succes had: alleen al in 1721 verschenen
niet minder dan acht herdrukken!216 Maar een belangrijke reden is ongetwijfeld
ook dat de Tale een moeilijk toegankelijk werk was afkomstig niet van een
Franstalig schrijver van het continent, maar van een onbekende anglicaanse geestelijke, terwijl de belangstelling voor alles wat uit Engeland kwam - anders dan na
1740! - nog tamelijk gering was. Dat de relatieve onbekendheid van Swift inderdaad ook een rol moet hebben gespeeld, moge hieruit blijken dat na verschijning
van de Nederlandse en Franse vertalingen van Swifts fameuze Gulliver's Travels
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herdrukken van de Conte beginnen te verschijnen. Zelfs zag in 1733 een nieuw aanvullend deel met nog onbekend werk van Swift het licht.
Wat men ook op Van Effens vertaling kan aanmerken, dat zijn werk in Europa
school heeft gemaakt, is zeker. In de eerste plaats verschenen vanaf 1732 niet alleen herdrukken in de Republiek, maar ook in Franstalig Zwitserland. Tussen
Scheurleer en de Zwitserse uitgever Marc-Mich. Bousquet - in diens uitgave van de
Conte wordt onder de prenten de naam van Andreas Reinhardt junior als graveur
vermeld217 - moet al spoedig een zekere vorm van samenwerking zijn ontstaan218.
Tot 1757 volgden de herdrukken van het werk in Holland (en Zwitserland) elkaar
geregeld op. In Frankrijk verscheen in 1736 van Le Conte du Tonneau een adaptatie in de vorm van brieven. De bewerker, l'abbé Saunier de Beaumont, liet van het
oorspronkelijke werk niet veel heel: de stukken werden in willekeurige volgorde
opgenomen, sterk bekort en verminkt weergegeven (die gedeelten waarin de katholieken worden bespot, werden b.v. zorgvuldig weggelaten219). Het oordeel over deze bewerking is vernietigend. De Bibliothèque Raisonnée wil de lezers die de Conte
niet kennen - slechts de Haagse uitgave van 1732 wordt genoemd! - waarschuwen
en schrijft: "Jamais Pièce n'a été plus cruellement massacrée". Er klopt vrijwel
niets. "La Préface du Traducteur de La Haie a été fidèlement conservée à sa
place", maar "[...] le commencement de sa XV. Lettre n'est qu'un simple Recueil
de quelques Notes du Traducteur de Hollande sur la Section II, de son Edition" en
"[...] l'Editeur de Paris a souvent conservé des Notes qui ne convenoient qu'à
l'Edition deLi/ Haie [...]".220 Maar niet alleen in Franstalig gebied liet Van Effens
werk sporen na.
In 1729 verscheen in AltonaDes berühmten Herrn D. Schwifts Mährgen von der
Tonne гп. Hoewel de vertaler, Georg Christian Wolf, in zijn voorwoord meedeelt
dat hij het zich niet zo gemakkelijk heeft gemaakt als de Franse vertaler, die ver
schillende dingen weglaat of slechts heel algemeen formuleert222, is zijn onafhan
kelijkheid toch minder groot dan het lijkt, want in verschillende opzichten steunt
hij duidelijk op het werk van Van Effen. Opmerkingen als "[...] weil man in dem
Teutschen das Wortspiel, so der Engelländer allhier hat, nicht auf gleiche Art hat
ausdrücken können. Denn bey diesem heisset das Wort Goose eine Gans und ein
Bügel-Eisen" (bij de gans-passage in Section II) en "In den Englischen öffentlichen Bibliotheken sind viele Bücher mit Ketten angeschlossen, damit sie nicht können gestohlen werden" (bij de beschrijving van de bibliotheken in de Battle) komen de lezer van Le Conte du Tonneau bekend voor223. En inderdaad heeft Wolf,
zoals hij zelf in zijn voorbericht ook wel toegeeft, de toelichtingen "[...] zum Theil
von der Französischen Edition [...] entlehnet".224 Beziet men daarnaast de Vorrede des Übersetzers, dan valt onmiddellijk op hoezeer deze met de Préface du Traducteur uit de Conte overeenstemt. Ook in de Vorrede wordt de lezer erop gewezen, dat Swift bijgeloof en dweepzucht belachelijk wil maken, omdat deze de religie, die oorspronkelijk van een wijze eenvoud was, schaden225. En ook hier wordt
de inhoud van de allegorie samengevat, waarna uitvoerig wordt ingegaan op allerlei godsdienstige bezwaren in bewoordingen die sterk doen denken aan die uit de
Préface:
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Vielleicht wird man einwenden, dass es sich ganz und gar nicht schicke, mit
Religions-Sachen Scherz und Spott zu treiben: Und dieses ist wahr. Allein der Autor dieses Buchs treibet kein Gespotte mit Religions-Sachen, sondern was wider
die Religion ist, und was sie verunehret, dieses ziehet er durch. Er lachet gewisse
Thorheiten und ungereimte Verfahren aus, welche mit der Religion gar nicht zusammen stimmen, sondern einen grossen Theil des irreligieusen Wesens ausmachen. [...] Was schadets also, wenn man seine Rede mit Salz würzet, und hiedurch
den Lesern den Schlaff aus den Augen bringet?226
Dat Wolfs werk voor een deel steunde op dat van Van Effen, is niet zo verwonderlijk, als men bedenkt dat men in Duitsland in het begin juist door Franstalige uitgaven uit Holland Swifts werk leerde kennen. Verschillende van deze uitgaven werden aangekondigd of besproken in tijdschriften als de Neue Zeitungen von gelehrten Sachen221.
Ook de Nederlandse lezer die het Frans slecht of niet beheerste, kon in de jaren
omstreeks 1730, een tijd waarin de belangstelling voor Swifts werk duidelijk toenam, met (een deel van) Van Effens werk kennis maken. In 1733 verscheen bij Gerrit de Groot te Amsterdam 228 De Boeken-Stryd', een - op een enkele uitzondering
na - tot in de voetnoten toe woordelijke vertaling van Van Effens Bataille des Livres uit Le Conte du Tonneau, deel II 229 . Tot tweemaal toe wordt in dit werk naast
huldebetoon aan Swift de aandacht gevestigd op Van Effens werk. In zijn "Voorrede van den Nederduitschen Vertaler" zegt de anonieme vertaler:
Onder de verstandige en geestryke Schryvers van Groot-Brittanje, verdient de
Heer Jonathan Swift geenzins het laast genoemd te worden. Door hem is 't, dat dit
Werkje, onder anderen, in de Engelsche Tale het licht heeft gezien. Het behaagde
my, toen ik de Fransche Overzettinge daar van gelezen had, het zelve een Hollandsch kleed aan te trekken [...]2311
En in het "Voorbericht van den Boekverkoper", een vertaling van Van Effens
"Avertissement du Libraire" (dus indirect van "The Bookseller to the Reader",
dat aan The Battle of the Books voorafgaat 231 ), wordt in een noot een verklaring
gegeven bij de woorden "Schryver der voorgaande Werken":
Deze Nederduitsche Vertaling is, als ten deelen in de Voorrede gezegt word, genomen uyt een Verzameling van verscheide zinryke Schriften, van den geestigen Engelschman Jonathan Swift, die allen, dooreen van de beste Vernuften van onzen
tydt, uit zyn oirsprongkelyke in de Fransche Tael zyn overgebragt, en met Aanmerkingen, die hier mede bykomen, voorzien [...]232
Weliswaar beschikte de Nederlandse lezer met deze uitgave over een vertaling van
zeer magere kwaliteit233, hij kreeg hierdoor ook gelegenheid kennis te maken met
Van Effens verhelderende aantekeningen, zoals diens uitgebreide opmerking over
boeken die als mensen handelen ("de waarschynelykheid is de ziel van de verziering" 2 M ).
Maar er verschenen niet alleen herdrukken, vertalingen en navolgingen van Van
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Effens werk, ook op andere wijze werd er op Le Conte du Tonneau gereageerd.
Dat deze reacties vaak eveneens of uitsluitend betrekking hadden op A Tale of a
Tub, ligt voor de hand, daar de Franse vertaling voor velen de eerste kennismaking
met dit werk betekende. Naast al bekende inhoudelijke kritiek, die dus in feite het
oorspronkelijke werk gold: de oneerbiedige behandeling van godsdienstige onderwerpen - het werk werd in 1734 op de Index geplaatst235 - of het laag-bij-degrondse karakter van het werk - de omschrijving in Chaudons Nouveau Dictionnaire Historique Portatif23* -, werd ook op de vertaling zelf kritiek geleverd. Ronduit neerbuigend is het commentaar van Camusat (in de Bibliothèque Françoise van
1724), die Van Effen voor een buitenlander wel redelijk vindt schrijven, maar in
zijn niet geheel zuivere zinsbouw toch duidelijk de vreemdeling herkent 237 . Voltaire is ook niet tevreden over de vertaling, maar om een heel andere reden: hij acht
het nu eenmaal onmogelijk Swifts briljante satire goed te vertalen 23 '.
Slechts indirect, bij de bespreking van ander werk, komt Swifts satire aan de orde in Maty's Journal Britannique van juli 1751 ("C'est une Apologie ingénieuse de
l'Eglise Anglicane; c'est une Satire délicate de celles de Rome & d'Ecosse. Mais
cette Satire engagera-t-elle jamais ou Pierre ou Jean à porter l'habit de
Martin?") 239 en in de Nouvelle Bibliothèque van juni 1741 bij de bespreking van
Epîtres diverses sur des sujets différens (waaronder die aan Partage, faiseur d'Almanacs) en wel van "L'Epître adressée au Chevalier Martin"·. "Pour l'entendre
bien, il faut avoir lu & avoir présent à l'esprit le Conte du Tonneau du Docteur Jonathan Swift [...]", waarna erop gewezen wordt waar de namen Pierre, Martin en
Jean nu eigenlijk voor staan 240 . In L'Observateur, ouvrage polygraphique et périodique, bedoeld als tegenhanger van Desfontaines' Observations sur les écrits modernes, geeft La Varenne in een artikel over Swifts werk anders dan Desfontaines
openlijk uiting aan zijn bewondering voor de schrijver241.
Geheel gebaseerd op Van Effens werk is het tweede deel van het artikel gewijd
aan Franse vertalingen van Engels werk in de Bibliothèque ancienne et moderne
van Jean Le Clerc uit 1721242. Na een tamelijk uitvoerige inleiding over de betekenis van de titel - "Le titre de cet Ouvrage a embarrassé le Traducteur, aussi bien
que beaucoup d'autres." - stelt Le Clerc het eigenlijke werk aan de orde. Hij merkt
op dat de auteur in het hele boek de lezer om de tuin probeert te leiden, want we
weten lang niet altijd "si l'Auteur se moque, ou non, ni à qui il en veut, ni quel est
son dessein". En even later wordt die ongrijpbaarheid nog eens onderstreept: "Il
s'est voulu moquer de bien des choses, où le Ridicule est souvent mêlé au
Sérieux..." Wat de allegorie van de drie broers betreft, ziet men aan de namen op
wie de schrijver het gemunt heeft; hij leest hun de les in een even bijtende als koddige stijl. Er zijn mensen die denken dat de schrijver liever wil afbreken dan opbouwen. Maar:
On peut dire néanmoins en sa faveur, que quand ces gens-là se seront corrigez de
ce qui devroit l'être, l'Auteur pourra être condamné à leur faire réparation, & à
louer autant leurs sentimens & leurs manieres, qu'il les a tournez en ridicule; mais
pas plutôt.243
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De bedoeling van L'Opération Méchanique de l'Esprit wordt voortreffelijk weergegeven: In dit werk worden de dweepzieken belachelijk gemaakt, die niet alleen
anderen, maar ook zichzelf bedriegen en zich inbeelden "d'être inspiré, lors qu'on
n'est agité que par des mouvemens, qui sont en grande partie méchaniques". Als
de schrijver dit soort mechanische werking aanvalt, heeft hij gelijk, maar niet als
hij verder gaat en "débite des principes, qui détruisent la veritable Prophétie".
Ook op zijn stijl vol ironie en beeldspraak valt wel wat af te dingen en zijn toespelingen lijken niet altijd terecht. Maar
comme il est difficile déjuger, par tout, de ses vues; il vaut mieux croire qu'elles ne
sont pas si mauvaises, qu'elles paroissent à quelques personnes.244
Opmerkelijk is het oordeel over de Bataille des Livres: "La hardiesse de la fiction
ne pouvoit guère être portée plus loin; & il n'y a point de fables ancienne, qui égale
celle-ci".
Deze genuanceerde en tamelijk welwillende kritiek van Le Clerc wijkt aanzienlijk af van het oordeel in het Journal des Sçavans uit hetzelfde jaar 1721245. Na erop te hebben gewezen, dat Le Conte de Tonneau hetzelfde verhaal bevat als Les
Trois Justaucorps, dat al eerder besproken werd, deelt de recensent mee dat de auteur met dit werk zijn lezers wil vermaken zoals men op zee een walvis aangenaam
bezighoudt door hem een lege ton toe te werpen en dat die vergelijking treffend is
voor wat dat lege betreft: "rien n'étant plus destitué de sens que le Conte dont il
s'agit". Sterker nog: een vergelijking met Les Trois Justaucorps valt nota bene in
het nadeel van de Conte uit:
Ce Conte au reste est beaucoup plus défectueux dans cette Edition que dans celle
dont il a été fait mention au Journal precedent; la narration est ici continuellement
interrompue par des digressions qui ne sont pas moins fades & moins grossières
que le Conte même.246
Wat het tweede deel van de Conte du Tonneau betreft, is de recensent het niet
eens met de vertaler dat de verschillende stukken hieruit van dezelfde auteur moeten zijn. Ernstiger is zijn verschil van mening met de vertaler ten aanzien van de
Bataille; diens oordeel dat dit een van de meest geslaagde allegorieën aller tijden is,
bestrijdt de recensent met een citaat uit at Battle (over de rol van de inkt in de geleerdenstrijd). Ook heeft hij kritiek op Van Effens aantekeningen, die tot opheldering van duistere plaatsen moeten dienen, maar dat niet altijd doen en "il y en a où
il paroît trop se défier de l'intelligence de ses Lecteurs". Men krijgt sterk de indruk
dat dit (nauwelijks gefundeerde) oordeel, zo duidelijk afwijkend van dat in Le
Clercs tijdschrift, mede zo negatief is door de slechte indruk die Macé's adaptatie
nog maar kort geleden had achtergelaten.
Eveneens afwijzend maar tegelijk veel genuanceerder is het oordeel van Prosper
Marchand 247 in zijn Dictionaire historique™. Marchand aarzelt niet Swifts werk
misdadig en zeer verderfelijk te noemen omdat hij gruwelijk spot met de drie voornaamste kerken van het westerse christendom, dit ondanks enige positieve kritiek
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uit anglicaanse kring. In een noot merkt hij op dat de beroemde Dr. Swift doorgaat voor een van de geestigste maar tegelijk ook meest libertijnse geletterden van
Engeland. En als bewijs voert hij de bekende anekdote van het negatieve bisschoppelijk advies aan koningin Anne met betrekking tot Swifts kerkelijke carrière aan:
"pour être Evêque, ilfalloit au moins passer pour Chrétien". Verbazingwekkend,
maar wel verklaarbaar is zijns inziens de positieve houding van Van Effen ten opzichte van dit werk:
Rien ne seroit plus étonnant que l'Apologie qu'a osé faire d'une pareille pièce un
de ses Traducteurs, si l'on ne connoissoit le zèle intéressé de ces sortes d'Ecrivains
pour leurs Originaux, & l'habitude servile où ils sont presque tous de les mettre au
dessus de tous les autres.249
Misschien hebben de Engelsen wel alle reden om dit als een meesterwerk van fijne
spotternij te beschouwen, maar "les deux Traductions Francoises [...] n'en feront
jamais concevoir cette merveilleuse idée". En dan maakt Marchand - hij geeft niet
alleen de volledige titel van Macé's werk, maar noemt ook de uitgever in een noot
bij de woorden "à Dublin": "C'est-à dire, à la Haïe, chez Charles Levier". ! - korte metten met Macé's bewerking:
[...] un misérable amas d'expressions viles & basses & de quolibets grossiers & populaires, absolument indigne de la moindre
attention des honnêtes-gens. Elle est
d'un mauvais Boufon, nommé Macé [...l250
De tweede vertaling (die van Van Effen) is ongetwijfeld beter, maar dikwijls tamelijk onnauwkeurig. Als voorbeeld geeft Marchand de onjuiste vertaling van het
woord break, dat is weergegeven met rouer in plaats van met casser. Bovendien is
het niet altijd goed Frans wat de vertaler schrijft en in een noot somt Marchand een
lijstje met door hem aangetroffen barbarismen op. Men heeft soms de grootste
moeite om de tekst te volgen. "Ce n'est pas que son Auteur ne l'ait accompagnée
d'admirables notes [...]" - en dan citeert Marchand een aantal van Van Effens
aantekeningen -, maar in plaats van de moeilijkste plaatsen in zijn tekst te verklaren, hangt hij de flauwe grappenmaker uit of, om een veel en graag gebezigd
woord van de schrijver te gebruiken, de Garçon-Bel-Esprit [de salonletterkundige],
die te koop loopt met een wel zeer magere eruditie.
Men ziet het: de Franstalige reacties, zowel op de satire zelf als op Van Effens
vertaling, zijn zeker niet onverdeeld gunstig, terwijl de meningen niet altijd gefundeerd zijn en soms zelfs, waar de regels van de goede smaak of het correct gebruik
van de Franse taal in het geding lijken, de hyperkritiek naderen. Hoe stond het in
dit opzicht met de Nederlandstalige reacties?
In de maanden maart en mei 1721 verscheen in de Boekzael der Geleerde Werelt
een zeer uitgebreid artikel - in aantal bladzijden verre de Franstalige reacties overtreffend - gewijd aan Van Effens Conte du Tonneau2*1. Een recensie kan men dit
artikel evenwel moeilijk noemen. Vanaf de eerste zin - "Dit boek is, behalven de
Opdracht aen den Baron Hinojosa, voorzien met eene Voorrede van den Vertaler,
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die ons zegt, dat de zelve zoo noodig is, als 'er ooit eene voor een boek geweest is."
- krijgen we in feite een samenvatting van Van Effens vertaling voorgeschoteld.
Het grootste gedeelte van diens voorwoord, dus ook de weerlegging van de beschuldiging van ongodsdienstigheid, wordt letterlijk overgenomen behalve het
laatste deel waarin Van Effen uitweidt over de moeilijkheden van het vertalen van
Engels werk: "Het geen de Vertaler hier ten opzichte van zyne Vertaelinge zegt en
ten opzichte van den aert der Engelsche Verstanden, laeten wy voor zyne rekeninge".252 Vervolgens wordt de inhoud van de eigenlijke Tale aan de orde gesteld,
waarbij de recensent, Van Effens werk als leidraad gebruikend, beurtelings hoofdstukken excerpeert en hele fragmenten in vertaling overneemt. Telkens onderbreekt hij zijn relaas voor ophelderingen, die hij, op een kleine toelichting voor het
Nederlandse publiek na (zo de verwijzing naar de tweede druk van Arnold
Moonens Nederduitsche spraekkunst uit 1719 bij Van Effens opmerking over het
genus van het woord nakomelingschap)1", alweer, letterlijk overneemt uit Van Effens werk. De vertaalde fragmenten zijn soms zeer omvangrijk, zoals blijkt uit Section I, de "Introduction", die door de recensent vrijwel in haar geheel overgenomen wordt. Kennelijk raakte hij door deze werkwijze in tijd- en ruimtenood, want
na zijn samenvatting van Section V deelt hij mee: "Om dat wy reets maer al te lang
zyn geweest, zullen wy nu het Spreukje van het Tonnetje maer alleen vervolgen en
laten alle de afweidingen varen"254, waarna de digressies verder telkens in één zin
worden afgedaan. Slechts een enkele kritische opmerking veroorlooft de recensent
zich als Swift zijns inziens te zeer de spot drijft met Jan: "en dat al wat te ver
gaet"255, "Hier zal de Schryver velen wat te veel schynen te spotten, en met reden"
en "Ну verbergt strecken (dit is veel te hart) onder een uitterlyk Godsdienstig gelaet". 256 De recensent besluit zijn artikel met slechts een inhoudsopgave van het
tweede deel van de Conte:
Ons dunkt, dat deze Verhandelingen geen groóte gemeenschap met het Tonnetjen
hebben, en stappen 'er daerom van af, den Leezer echter radende, dat hy, eer hy
het tweede stuk leeze, de Voorrede van den Verlader niet overslae, dewyl hy daer
een nut bericht over de Verhandelingen van dit stuk zal vinden.257
Al hebben we hier dus beslist geen boekbeoordeling in de eigenlijke betekenis van
het woord, toch heeft dit artikel een zekere waarde in die zin dat door de gevolgde
werkwijze, een uitgebreid excerpt gelardeerd met grote vertaalde fragmenten, het
Nederlandstalige lezerspubliek voor het eerst rechtstreeks geconfronteerd werd
met Swifts beroemde satire. Ook in 1733 zou Van Effen zijn land- en taaigenoten
nog eens van dienst zijn door met zijn vertaling het materiaal te leveren voor de
Boeken-Stryd. Twee jaar later publiceerde Pieter Ie Clercq een zelfstandige Nederlandse vertaling van Swifts titelverhaal en van de Battle, daarmee de toenemende
belangstelling illustrerend die na verschijning van de Nederlandse en Franse vertalingen van Gulliver's Travels voor Swifts werk ontstond.
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5. Le Clercq en het Vertelsel van de Ton
De prenten in Le Clercqs Vertelsel van de Ton, alle kopergravures, wijken zeker in
detail - de achtergrond is b.v. wat vaker ingevuld - aanzienlijk af van die in Le
Conte du Tonneau. Bovendien zijn naast het bekende frontispice van de met een
ton spelende walvis slechts zes prenten opgenomen en ontbreekt de zevende, behorend bij Section XI, waarop de presbyteriaanse Lord Mayor van Londen te paard
staat afgebeeld. Tegenover de titelpagina (met titelvignet in koperdiepdruk) staat
een "Verklaaring der tytelplaat", het aan het begin van dit hoofdstuk geciteerde
kwatrijn van J.W. Hazebroek.
Ook Le Clercq heeft Tale, Battle en Mechanical Operation kennelijk niet als een
eenheid opgevat, want het laatste werk liet hij samen met andere stukken van Swift
pas in 1743 in vertaling verschijnen. Om aan de eventuele vraag naar werk van
Swift te voldoen, was vertaling van diens hoofdwerk alléén waarschijnlijk wel voldoende geweest. Dat Le Clercq naast Swifts hoofdwerk desondanks óók diens
Battle opnam, heeft dan ook vermoedelijk een andere reden. Hij heeft de eerder
verschenen Nederlandse vertaling van dit werk, De Boeken-Stryd uit 1733, ongetwijfeld door een betere willen vervangen, omdat, zoals hij zelf in zijn voorwoord
bericht, "de Vertaaler de Fransche overzetting gevolgt hebbende, zyne Overzetting
vry veel van het oorsprongklyk verscheelt".258
In zijn "Voorreden van den Vertaaler" heeft Le Clercq nog meer behartigenswaardigs te zeggen, maar tegelijk toont hij zich afhankelijk van Van Effen, aan
wiens Préface hij nogal wat, soms letterlijk, heeft ontleend. Wat hij in het begin
beweert over de rol van de digressies in Swifts satire en de vermeende bespotting
van de godsdienst is hoofdzakelijk overgenomen uit Van Effens voorwoord. Een
meer eigen weg volgt hij, als hij de negatieve rol van de calvinisten ter sprake
brengt. Laakbaar is zijns inziens Swifts bewering dat de geestdrijvers uit calvinistische kring zijn voortgekomen, "want elk, die in de geschiedenis der Hervorming
niet geheel onervaren is, weet dat de Hoofden der Geestdryveren, die hy in 't oog
heeft, onmiddelyk uit den boezem der Roomsche Kerke voortgekomen zyn [...] " 259
En na deze bewering enigszins te hebben toegelicht, vervolgt hij:
Het is derhalven de uiterste onbillykheit, dat de Schryver gezindheden uit de Calvinisten doet opstaan, om welke te dempen de Calvinisten hun uiterste best gedaan
hebben; en wier heillooze Leer niet meer gemeenschap hadt met die van Calvinus,
dan met die der Roomsche en Anglicaansche Kerken.2*0
Aan de andere kant mogen we zijns inziens de schrijver niet van ongodsdienstigheid beschuldigen als hij de spot drijft met het leerstuk der predestinatie:
om dat hy een leerstuk beschimpt, dat noch hy, noch zyne Kerk gelooft. Hebben
onze Broeders de Remonstranten, die onder ons leeven, wel meer eerbiedt voor dit
Leerstuk dan de Engelschen; en trekken de Lutheraanen d'er geene afgryzelyke
gevolgen uit?261
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En dan zet Le Clercq de redelijkheid van dit leerstuk nog eens in den brede uiteen.
Evenals Van Effen houdt hij rekening met de fijngevoeligheid van zijn publiek:
Wat de al te luchtige spreekwyzen van onzen Schryver belangt, ik ben zoo wel van
gevoelen, dat hy die wel hadt mogen spaaren, dat ik dezelve verzacht hebbe, om de
kuische ooren van den Nederlandschen Leezer niet te quetsen.262
En evenals Van Effen wijst hij erop dat Swift teksten afkomstig uit de bijbel beter
buiten beschouwing had kunnen laten en hij toont dit aan met argumenten mede
ontleend aan at Préface.
Wat zijn vertaling betreft, merkt Le Clercq op, dat hij er "overal de Engelsche
kortheit en bondigheit in betracht" heeft. Tevens wijst hij erop dat het zeer moeilijk is dit soort werk in het Nederlands te vertalen en dat hij voor bepaalde grappige woordspelingen iets anders heeft moeten bedenken, omdat ze volstrekt onvertaalbaar waren. Van het laatste geeft hij één duidelijk voorbeeld: de onmogelijk
weer te geven dubbelzinnigheid van het woord goose in de bekende passage uit Section II, waarin een afgod wordt beschreven, "die een Goose tot zyn wapen hadt".
Le Clercq zag zich gedwongen hier iets heel anders van te maken:
In plaats van welke woordspeeling, die ik niet volgen kost, ik den Afgodt eene
steekaad in zyne handt gegeeven heb, waar mede hy zeker lastig ongedierte doorpriemt, en hem daarom tot een gedrochten-temmer, ofwel een zoon van Mars, en
een Oorlogs-godt gemaakt.263
In het voorwoord dat behoort bij het tweede deel uit 1743, vermeldt Le Clercq
over de Mechanical Operation slechts het volgende: "De Verhandeling over de
Tuigwerkelyke werking van den Geest is een vinnig Spotschrift tegen de Piëtisten,
David-Joristen, Wederdopers, Nicolaïten, Quakers, en andere Geestdry vers". Het
is een opsomming die sterke gelijkenis vertoont met de aantekening bij het woord
Aeolists - in zijn voorwoord bij Conte II verbindt Van Effen deze verhandeling
over de Aeolisten met de Mechanical Operation26* - uit het begin van Section VIII
in Le Conte du Tonneau.265
Het is duidelijk dat Van Effen, hoe onafhankelijk Le Clercq zich ook ten opzichte van diens vertaling wilde opstellen, voor de "Voorreden van den Vertaaler"
althans enige voorarbeid heeft verricht. Hoe moeten we in dit opzicht Le Clercqs
aantekeningen beoordelen?
Tal van toelichtingen bij namen van Engelse dichters 266 , gebouwen en straten in
Londen267 of typisch Engelse gebruiken, zoals het vastleggen van bibliotheekboeken aan kettingen268, heeft Le Clercq praktisch letterlijk overgenomen van Van Effen. Hetzelfde geldt voor verklaringen bij vreemde woorden (oligarchie) of moeilijke plaatsen in de tekst (de fruit etende Stymphalische vogels)269 of aantekeningen die de lezer helpen bij de interpretatie van grotere tekstgedeelten, zoals de betekenis van de verschillende legeronderdelen en namen in de Battle . ш Dit betekent
niet dat Le Clercq alles maar klakkeloos heeft overgenomen: veel noten laat hij ge-
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heel of gedeeltelijk weg en hij voegt geregeld eigen opmerkingen toe. Zijn aanteke
ningen volgen daarbij het uit de Conte bekende patroon: ze verklaren minder be
kende begrippen als maire du palais enspleen211, lichten duistere plaatsen toe ("tot
op de bodem van het verhevene dalen"; de uitdrukking verklaart Le Clercq door te
verwijzen naar Peri Bathous, een verhandeling die echter niet door Swift, maar
door Pope en anderen werd geschreven)272 of ingewikkelde beeldspraak (de ge
klopte room van het verstand in het voorwoord van de Battle)273, geven toelichtin
gen bij de namen van Engelse dichters 274 of in het algemeen aanvullingen (vaak bij
namen en begrippen uit de klassieke oudheid) om de voortgang van het lezen te
vergemakkelij ken. 2 7 5
Ten aanzien van godsdienstige onderwerpen stelt Le Clercq zich, geheel in over
eenstemming met wat hij in zijn voorwoord zegt, zeer kritisch op. Ook nu weer
voegt hij eigen verklaringen toe, maar die zijn vooral bedoeld om duidelijk te ma
ken waar hij kerkelijk staat. Al direct in het begin van de eigenlijke Tale treedt Le
Clercq in discussie met Swift naar aanleiding van diens betoog over de preekstoel:
Deeze gantsche Paragraaf is een' Episcopale scheut tegen de Presbyteriaanen, die
een geestelyker Godsdienst hebbende, daarom door de Episcopaalen voor Fanatyken of Geestdryvers gescholden worden; en de Schryver, de vooroordeelen van zyne Kerk volgende, veroordeelt hunne werken ten vuure, of geeft ze aan de wurmen
ten prooi. Hoe veele schriften, helaas! van zyne lieve Episcopaalen moeten het
zelfde lot ondergaan.27·
Dezelfde kwestie snijdt hij aan in het zogenaamde tweede deel van het Vertelsel
van de Ton uit 1743. 277 En bij Martins voorzichtige verwijdering van overtollige
versiering van zijn kleed merkt hij onder meer op:
Maar laat ons recht uit spreeken, de Episcopaalen hebben liever half willen her
vormen dan met schade hervormen: En nu eigenen zy de Reformatie van 't gene zy
overgelaten hebben aan een onbescheiden yver toe, en noemen alle andere Hervor
279
mers, en hunne navolgers, gemeenlyk Fanatiks, of Geestdryvers.
De Episcopalen hebben, zo zegt hij elders, "hunne Kerken zoo wel verciert gelaaten, dat zy zeer wel naar Paapsche Kerken gelyken". Vandaar Le Clercqs ad
vies:
Derhalven kan men gene beter party kiezen, dan zich met des Schryvers over279
geestige gedachten te vermaaken, zonder zyn zeggen \οοτEvangeli te houden.
Van Effens aantekeningen met betrekking tot de godsdienst neemt Le Clercq zo
veel mogelijk integraal over, als de daarin besproken kritiek van Swift zich tegen
bepaalde uitwassen 2 ' 0 of tegen de katholieken 2 ' 1 , maar in ieder geval niet te zeer
tegen de calvinisten zelf richt of als hij met Van Effens zienswijze kan instemmen,
b.v. waar deze een meer genuanceerde benadering van het leerstuk der predestina
tie voorstaat 2 8 2 . Hij brengt wijzigingen in Van Effens noten aan, om, zoals in zijn
2 3
eigen toelichtingen, kritiek op de Anglicaanse Kerk te kunnen uitoefenen ' of om
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bepaalde sekten te kunnen beschuldigen28*. Een enkele keer verandert hij een aantekening geheel, omdat hij het niet eens is met Swifts kritiek285 of hij laat deze zelfs
helemaal achterwege, b.v. als Van Effen (met enige wijziging van de oorspronkelijke noot uit 1720) de bijzondere verering van bijgelovige vromen voor de uiterlijke
vorm van de bijbel vergelijkt met de diepe eerbied die mohammedanen koesteren
voor hun koran286.
Wat de niet-godsdienstige onderwerpen betreft, zoals de waardering voor Swift
als onpartijdig satiricus287 of toelichtingen bij verwijzingen naar de klassieke
oudheid288, toont Le Clercq zich heel wat volgzamer. Samenvattend zou men kunnen zeggen, dat Van Effen met betrekking tot het commentaar in het Vertelsel van
de Ton het pad voor Le Clercq in belangrijke mate heeft geëffend.
Vergelijkt men Le Clercqs vertaling met die van Van Effen, dan springen dadelijk
een aantal verschillen in het oog. Om te beginnen laat Le Clercq de nummering van
zijn vertaling van de Tale beginnen bij Section I en niet bij het voorwerk zoals Van
Effen. Ten onrechte, want ook de voorredes maken, zoals we hebbenfeezien,deel
uit van de satire. In Le Clercqs werk ontbreekt de apocriefe History of Martin;
daar staat tegenover dat aan het slot van zijn vertaling van de Battle twee versregels
van eigen vinding zijn toegevoegd: "De rest, op dat zy niet voor leugentaal zou
gaan,/ Heeft Doctor Swift misschien geoffert aan Vulkaan"289. Ook geeft Le
Clercq vaker dan Van Effen de vertaling van een Latijns citaat in de tekst290.
Maar er zijn ook veel overeenkomsten. Zo treft men tal van wijzigingen in Van
Effens tekst, in de eerste plaats bedoeld als aanpassingen aan de kennis van het
continentale lezerspubliek, eveneens aan in het Vertelsel van de Ton. Het spreekt
voor zich dat de hiaten in de namen van bekende Engelsen in beide vertalingen zijn
opgevuld291, maar er zijn ook omschrijvingen van Engelse begrippen, zoals
"beslykte straat" ("ruë sale") voor "Edenborough Streets", die Le Clercq
overneemt292. Hetzelfde geldt voor woorden of zinnen die het verband aanduiden,
zoals "Ik keer weder tot myne stelling van dampen" ("Je reviens à mon Système
des Vapeurs") in plaats van alleen maar het woord "Lastly"293, voor aanvullingen
op de inhoud (de fabel van de vos, Don Quichot)29* of verbeteringen van de oorspronkelijke tekst. Een voorbeeld van het laatste is Van Effens bezwaar, dat Boileau in de Battle tot de modernen wordt gerekend, terwijl de Franse dichter altijd
de partij der Ouden heeft gesteund; het enige verschil met Van Effen is dat Le
Clercq Boileau in zijn vertaling vervangt door La Motte in plaats van door
Perrault295.
Zoals we hebben gezien, bracht Le Clercq in zijn voorwoord een aantal punten
naar voren waarop Van Effen in zijn Préface ook al had gewezen. Zo neemt Le
Clercq evenals Van Effen Swift tegen de beschuldiging van ongodsdienstigheid in
bescherming, terwijl hij tegelijk kritiek heeft op diens scherpe aanval op het calvinisme, een kritiek die veel verder gaat dan die van Van Effen. En evenals de laatste
wil hij de gevoelens van zijn lezers ontzien en wijzen op de moeilijkheid dit soort
werk goed te vertalen. Maar Van Effens bezwaren tegen Swifts onstuimige verbeeldingskracht neemt hij niet over; in plaats daarvan uit hij kritiek op de sterk van het
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origineel afwijkende vertaling in Boeken-Stryd en Conte en brengt hij als vertaler
zijn eigen uitgangspunt onder woorden: "Ik heb 'er overal de Engelsche kortheit
en bondigheit in betracht".
De hierboven genoemde punten komen alle in Le Clercqs werk aan de orde. Van
zijn kritiek op Swifts anticalvinistische uitlatingen geven de aantekeningen geregeld blijk. Vooral in de woordspelingen wordt het vermogen satirisch werk als dat
van Swift goed te vertalen telkens op de proef gesteld. Geen probleem in het Nederlands vormt Swifts woordspeling met buil, zodat Le Clercq in tegenstelling tot
Van Effen de dubbelzinnigheid in de hele passage over de pauselijke bullen in Section IV kan handhaven296. En eveneens in tegenstelling tot Van Effen probeert hij,
in overeenstemming met wat hij in zijn voorwoord zegt, degoose-passage uit Section II een andere vorm te geven, omdat de woordspeling volstrekt niet te vertalen
is297. Inventiviteit toont Le Clercq ook in de weergave van het woordspel met hold
forth in Section XI en van de moeilijke shoulder-knot-passage, maar anders dan
Van Effen laat hij een toelichting bij zijn vertaling achterwege298. Geheel onafhankelijk van de laatste wijst Le Clercq zelf nog op twee onvertaalbare woordspelingen in de tekst299.
Heeft Le Clercq veel "al te luchtige spreekwyzen" van Swift verzacht om de
"kuische ooren" van zijn lezers niet te kwetsen? Evenals voor Van Effen is voor
Le Clercq nog tamelijk veel aanvaardbaar, zoals blijkt uit zijn vertaling van de
reeks scheldwoorden die de spin de bij naar het hoofd slingert in de Battle300. Vergelijkt men beide vertalingen, dan lijkt Le Clercq over het algemeen wat minder
moeite te hebben met scabreuze toespelingen, onkiese uitdrukkingen en scheldwoorden dan Van Effen301. Als de godsdienst in het geding is, is hij wat voorzichtiger en volgt hij meer Van Effens voorbeeld, zoals blijkt uit het weglaten van de bijbeltekst over Mozes302. Van Effens herhaalde kritiek op Swifts overdreven wijze
van voorstellen ontbreekt daarentegen geheel bij Le Clercq en van diens bezorgdheid dat de lezers zich zullen storen aan Swifts met de waarschijnlijkheid strijdige
beelden is al helemaal geen sprake. Van Effen geeft het voorbeeld van boeken die
als gewapende krijgers optreden en hij zegt dit soort passages enigszins te hebben
aangepast aan de smaak van het Franse publiek303; inderdaad laat hij, wanneer er
in de Battle sprake is van twee gewapende legers boeken, in tegenstelling tot Le
Clercq het laatste woord geregeld (maar lang niet altijd!) achterwege304. Moeten
we de Nederlandse lezers nu maar als minder kieskeurig beschouwen dan de Franse? Men zou het haast denken. In elk geval is duidelijk dat voor Le Clercq bij het
vertalen de bon goût kennelijk een veel minder belangrijke rol heeft gespeeld dan
voor Van Effen.
Zoals we hebben gezien, heeft juist deze bon goût een onbevooroordeelde kennismaking van de Fransen met het Engelse realisme lange tijd in de weg gestaan.
Hoe moeten we nu in het licht hiervan Le Clercqs kritische opmerkingen over Van
Effens vertaling en de formulering van zijn eigen vertaalprincipe beschouwen? Wie
beide vertalingen naast elkaar legt, constateert onmiddellijk dat Le Clercq over het
algemeen - er zijn enkele opmerkelijke uitzonderingen!305 - veel dichter bij de oorspronkelijke tekst blijft dan Van Effen. Enkele voorbeelden kunnen dit verduide-
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lijken. Van Effens al eerder genoemde aanvullingen op "The Bookseller to the
Reader" ontbreken bij Le Clercq306, terwijl omgekeerd in Section III de hele toelichtende zin bij de passage over de spiegels der geleerdheid, die ontbreekt in de
Conte, is opgenomen in het Vertelsel301. Opvallend zijn naast Van Effens talrijke
omissies - b.v. "Caprices of Authors", "grilligheid der Schryvers" bij Le Clercq,
slechts "les Auteurs" bij Van Effen; "the Learned Reader", "den verstandigen
Leezer", "Ie Public" 308 - diens vele versierende toevoegingen, die Le Clercq achterwege laat: Swifts "I have one concluding Favour, to request of my Reader [...]"
vertaalt Le Clercq met: "Tot besluit heb ik eene gunst van mynen Leezer te verzoeken [...]", maar Van Effen met: "Je ne sçaurois me résoudre à quitter la plume
sans demander encore une grace au Lecteur [,..]" 309 .
Het is duidelijk dat Le Clercq het in zijn vertaling net zo kort en bondig wil zeggen als Swift in het Engels. Maar hij wil meer. Hij probeert zijn grote voorbeeld
óók syntactisch na te volgen. Dat gaat zelfs zo ver, dat hij probeert zijn zinnen qua
lengte min of meer parallel te laten lopen met die in het origineel. Dat dit streven,
gelet op de bijzondere constructie van veel Engelse zinnen, meermalen ten koste
moet gaan van soepelheid en verstaanbaarheid, laat zich raden. De laatste alinea
van Section V bestaat uit één zin. Van Effen maakt van deze alinea drie zinnen,
waardoor dit slotgedeelte aan duidelijkheid heeft gewonnen310. Dat geldt niet voor
de vertaling van Le Clercq, die die ene zin heeft gehandhaafd:
Dus myne eerbiedt betoont hebbende voor eene loffelyke gewoonte onzer
nieuwste Schryveren, door eene lange onnodige Digressie, en eene algemeene Berisping, die niemant aan my verdient hadt; door myne eige uitmuntendheden, en
eens anders gebreken, niet zonder veele behendigheit en moeite, in het licht te
dringen, met zoo groóte liefde voor my zelven, als vryborstigheit van myn' evennaasten, zal ik den draadt van myn verhaal weder opvatten, tot onuitspreekelyk
genoegen van den Leezer en den Schryver311.
Maar daar staat tegenover dat Van Effens soms storende afwijkingen van het
origineel ontbreken bij Le Clercq. Ik beperk me hier tot een viertal voorbeelden genomen uit de eigenlijke Tale, die gemakkelijk met tientallen andere kunnen worden aangevuld. Men vergelijke:
And this I take to be a clear Solution of the Matter. (A Tale of a Tub, p. 170).
En dit houde ik voor eene volkomene oplossing van de zaak. (Vertelsel van de
Ton, p. 178).
Voilà justement la Solution de cette difficulté, capable d'étonner tout autre Genie.
(Le Conte du Tonneau, dì. I, p. 220).
There is in this famous Island of Britain a certain paultry Scribbler, very voluminous, whose Character the Reader cannot wholly be a Stranger to. (Tale, p. 183).
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In dit beroemde Eilandt is een armhartig langdradig Schryverlje, dat den Leezer
niet onbekend kan weezen. (Vertelsel, p. 199).
Il y a dans notre Isle fameuse un pitoyable petit Auteur, ennemi juré du Stile Laconique. Je m'assure que son impertinent caractère doit être assez connu du Lecteur. (Conte I, p. 257).
[...] I now go on to the Ceremonial Part of an accomplish'd Writer, and therefore,
by a Courtly Modern, least of all others to be omitted. (Tale, p. 205).
Ik voor my gaa my nu quyten van eene beleefdheit, die een volmaakt Schryver aan
het gemeen verschuldigt is; en die een welgemanierd hedendaagsch lidt van dat
groóte genootschap derhalven niet mag noch moet verzuimen. (Vertelsel, p. 239).
Pour moi, je vais m'acquitter d'un devoir de civilité, qu'un Auteur moderne, poli
& instruit dans les belles manières, ne sçauroit negliger sans se rendre coupable
d'une irrégularité criante. Je veux dire, que je vais prendre congé du Public avec
toutes les formalitez requises. (Conte I, p. 292).
'T is a Cheese, which by how much the richer, has the thicker, the homelier, and
the courser Coat; and whereof to a judicious Palate, the Maggots are the best, 't is
a Sack-Posset, wherein the deeper you go, you will find it the sweeter. (Tale, p.
66).
Zy is ten Kaas, die beter en vetter is, naar dat hy dikker en zwaarder korst heeft,
en wiens maden voor een keurige tong, het lekkerste zyn. Zy is een Kandeel', waar
van het zoetste en smakelykste op den bodem legt. (Vertelsel, p. 18).
[...] c'est un Fromage, qui est d'autant meilleur, qu'il est couvert d'une croûte
épaisse, coriasse & dégoûtante; c'est du Chocolat, qui devient plus excellent à mesure qu'on approche du fond. (Conte I, p. 69).
Wat voor het bovenstaande geldt, geldt eveneens voor The Battle of the
Books312. Maar als men Le Clercqs vertaling van de Mechanical Operation hier
ook bij betrekt, krijgt men ineens een heel ander beeld. Le Clercqs zinsbouw wijkt
nu sterk af van het origineel, terwijl deze wel grote overeenkomst vertoont met die
van Van Effen. Ook in zijn woordkeus en formulering sluit Le Clercq zo nauw bij
de laatste aan, dat men zich moeilijk aan de indruk kan onttrekken, dat Le Conte
du Tonneau het materiaal heeft geleverd voor deze vertaling. Men vergelijke opnieuw:
It is now a good while since I have had in my Head something, not only very material, but absolutely necessary to my Health, that the World should be informed in.
(Tale, p. 261).
Il y a déjà long-tems que j'ai la tête chargée d'une Noveauté fort importante pour
le Public, & de laquelle il faut queje me délivre au plus vite, si je veux avoir soin de
ma santé. (Conte II, p. 1).
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Myn hoofd is sedert lang zwanger geweest van eene nieuwigheid die van de uiterste
aangelegenheid is voor het Gemeen, en daar ik my schielyk van ontlasten moet, als
ik voor myne gezondheid wil zorgen. (Vertelsel II, p. 379).
Returning from this Digression, I shall describe the Methods, by which the Spirit
approaches. (Tale, p. 273).
Je laisse-là cette Digression, pour décrire les degrez par lesquels VEsprit approche,
peu-à-peu, vers la région supérieure des cerveaux assemblez dans un même lieu.
(Conte II, p. 19).
Ik laat deezen aftred vaaren, om de trappen te beschryven langs welke de geest allengs klimt tot het opperste gewest der hersenen op eene zelfde plaats vergaderd".
(Vertelsel 11, p. 396).
Alleen in zijn vertaling van de eigenlijke Tale en de Battle heeft Le Clercq dus
geprobeerd wat dichter bij de oorspronkelijke tekst te blijven dan Van Effen; in de
Mechanical Operation volgt hij slechts diens Conte du Tonneau na.
Het is niet waarschijnlijk dat Le Clercq voor zijn vertaling de editie-1720 heeft
gebruikt. Niet alleen ontbreekt, zoals al eerder is opgemerkt, de History of Martin,
maar ook "The Booksellers Advertisement" en " A Table, or Index, or Key, to the
Tale of a Tub, &c". Bovendien bevat zijn vertaling voetnoten die voor het eerst in
de vijfde druk uit 1710 verschenen en die in de Miscellaneous Works en Van Effens
vertaling ontbreken 313 . Ook de verschillen in titel wijzen daarop. Van Effen zal
zich voor zijn titel Le Conte du Tonneau mét bepaald lidwoord gebaseerd hebben
op de ondertitel van de Miscellaneous Works: The Tale of a Tub. Het ontbreken
van het bepaald lidwoord in Le Clercqs titel Vertelsel van de Ton en zijn tweede
ondertitel Geschreeven tot Algemeen Nut des Menschelyken Geslachts verwijzen
daarentegen duidelijk naar de officiële titel: A Tale of a Tub. Written for the Universal Improvement of Mankind31*.
Een bespreking van Le Clercqs vertaling verscheen in de Boekzaal der Geleerde
Waerelt van april 1735315. Ook deze bespreking kenmerkt zich door overname van
hele fragmenten uit het besproken werk, maar de recensent heeft zich toch wat breder georiënteerd: het gedeelte over de digressies b.v. heeft hij voornamelijk aan
Van Effen ontleend en hij begint zijn artikel met Voltaire's lovende oordeel over
Swift, als deze de deken uit Dublin met Rabelais vergelijkt316.
Aankondigingen en advertenties van het Vertelsel van de Ton verschenen op de
meest onverwachte plaatsen, zoals in de tweede druk van de Nieuwe Oprechte
Haegse Mercuur en in het vierde deel van De Amsterdamsche Snapper3". Aan het
eind van de 18e eeuw lijkt het werk soms nauwelijks de moeite van het vermelden
waard. In zijn levensbeschrijving van Le Clercq noemt De Chalmot het tenminste
niet31«.
Le Clercqs vertaling en de reacties daarop waren niet het enige spoor dat A Tale of
a Tub in het Nederlands naliet. Het spel met voorwoorden, opdrachten en digres-
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sies bij wijze van parodie vond in de gehele 18e eeuw gretig navolging. Het spectatoriale tijdschrift De Naamlooziana ging in dit opzicht ongetwijfeld het meest uitputtend te werk met een "Hoognoodige Voorreeden", een "Nog Noodiger Inleiding", een "Allernoodigste Opdracht" enz.319 Of hier rechtstreeks aan Swift is
ontleend, valt niet na te gaan. In zijn kritiek op het opgeblazen voorwerk stond
Swift zeker niet alleen en voor belachelijke imitaties als de bovenstaande stond in
Nederland vaak het werk van de Duitse satiricus Rabener model 320 . Toch is het opvallend dat in De Naamlooziana naast Rabener ook Swift meer dan eens bij name
wordt genoemd, terwijl de verwijzing naar Martinus Scriblerus, zoals we verderop
nog zullen zien, in dit verband niet zonder betekenis is 321 . In Betje Wolffs satire
Het Nut der Vooroordeelen322 en bij Weyerman323 treffen we iets dergelijks aan,
terwijl ook in De Hollandsche Spectator de spot gedreven wordt met digressies als
vorm van gewichtigdoenerij324.
Vastere grond krijgt men onder de voeten met rechtstreekse verwijzingen naar
en vertalingen uit de Tale, want die zijn er eveneens. Jacob Campo Weyerman
geeft er op tal van plaatsen in zijn werk blijk van dat hij A Tale of a Tub kent 325 .
Evenals Le Clercq heeft hij zich aan een vertaling van de moeilijke gans-passage uit
Section II gewaagd zonder de woordspeling geheel te kunnen volgen326. In "Het
Papiere Voorhangsel voor den Amsterdamssen Hermes" brengt Weyerman, sprekend over de satire, o.m. Erasmus' Lof der zotheid en "het sprookje van àeKuip"
ter sprake en in de "Opdragt des tegenwoordigen Dichters aan de toekomende
Dichters" voor Den Persiaansche Zydewever, die enige gelijkenis vertoont met
Swifts "Dedication to Prince Posterity", zegt hij over "de gekastijdePerraults, de
Bentleys, en de fVottons": "maar de Pennen der Boileaus en Swifts hebben reeds
die onbeschofte Oudheydschenders genoegzaamlij к gekastijt." 3 2 7 \nDen Echo des
Weerelds schrijft hij de Tale toe aan Toland en noemt hij het "een aardig doch ge
328
vaarlijk Traktaat".
Soms zijn de door hem vertaalde fragmenten uit de Tale
329
moeilijk te herkennen, doordat ze over verschillende bladzijden verspreid staan ,
maar over het algemeen zijn ze redelijk herkenbaar. Dat Weyerman juist voor
Swift, Defoe en andere contemporaine Engelse schrijvers grote belangstelling aan
de dag heeft gelegd, wordt begrijpelijk, als men bedenkt dat hij hoogstwaarschijn
lijk (tenminste één keer) in Engeland is geweest.330
Ook later in de 18e eeuw treft men vertaalde fragmenten uit de Tale aan, zoals in
De Menschenvriend no. 62 uit 1789, "Iets over de verbetering van den smaak des
gemeenen volks", waarin gesproken wordt over de geschiktheid voor dit doel van
bepaalde geestige stukjes:
Een twede soort heeft men, die, wel is waar een goed oogmerk hebben, doch wat
sterk badinandt zyn, zoo dat een eenvouwig mensch welligt zich 'er aan ergeren of
verkeerde denkbeelden uitvallen kon, zie hier een voorbeeld, uit SWIFT aangehaalt.
" Beschouw den aardkloot en gy zult bevinden, dat hy niet anders dan een zeer
"volmaakt en zwierig kleed is. Wat is het geen men land noemt, anders dan
" een mooye rok, met groen uitgemonsterd? Wat is de zee, anders dan een Kami"sool van fraai geverwd Moor
de Godsdienst zelfs is een mantel, eerlykheid
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"een paar schoenen, die men uittrekt, als zy ons knellen. Eigenliefde is een sur" tout, hovaardy een hembd en conscientie een broek, die geilheid en vuiligheid
" bederft, maar die men ten dienste van beiden gaauw afstrykt."
Het is een vertaling van een fragment over de kleermakerssekte uit Section II.331
Een citaat als het bovenstaande duidt erop, dat Swifts Tale aan het eind van de
18e eeuw - men herinnere zich dat het werk in veel 18e-eeuwse bibliotheken niet
ontbrak - nog niet vergeten was. Maar stellig stonde Tale of a Tub niet meer zo in
de belangstelling als in de eerste helft van die eeuw. Toen kon men in de tijdschriften geregeld allerlei verwijzingen aantreffen naar Conte of Vertelsel, zoals in de
noot bij één van de "Nouvelles Literaires" gewijd aan Bentley in hei Journal Literaire van 1732332.
Zoals we hebben gezien, heeft het lang geduurd voor er een vertaling van Swifts
Tale of a Tub op het vasteland van Europa verscheen. De Nederlander Van Effen
was de eerste die een Franse vertaling van dit werk het licht deed zien. Het veronderstelde ongodsdienstige karakter van dit werk is voor de verschijning van een
dergelijke vertaling in Nederland vermoedelijk niet het voornaamste obstakel geweest. Zowel Le Clercq als Van Effen gaven wel wat kritisch commentaar op bepaalde uitspraken van Swift over de godsdienst, maar tegelijk verdedigden zij hem
tegen de beschuldiging van ongeloof en zij brachten maar weinig veranderingen in
de tekst zelf aan. Ongetwijfeld is er van de moeilijkheid dit soort satirisch werk
goed te vertalen en van de nodige toelichtingen te voorzien een zekere afschrikwekkende werking uitgegaan. Maar er is meer.
De vraag die we nog niet hebben beantwoord, is waarom een Fransman zich niet
aan deze vertaling heeft gewaagd. Als men ziet hoezeer Van Effen zich, althans in
woorden, heeft ingespannen aan de eisen van zijn kieskeurige Franse lezers tegemoet te komen, is een antwoord hierop niet moeilijk te geven. Er zullen niet veel
Fransen zijn geweest die het voor Voltaire's reis naar Engeland zullen hebben aangedurfd de met de regels van het classicisme doordrenkte geest van de toenmalige
lezer te confronteren met Swifts rauwe realisme en zijn tegen alle regels indruisende grillige stijl. Niemand minder dan Paul Hazard heeft er al op gewezen dat de
Franse lezer uit het begin van de 18e eeuw die zijn Boileau van buiten kende, met
stomheid en verbijstering geslagen zou zijn als hij onverhoeds met Л Tale of a Tub
zou zijn geconfronteerd.333
Van Effen, die zijn continentale lezer toch op een of andere manier kennis wilde
laten maken met dit nieuwe realisme uit Engeland, heeft de vertaling wel aange
durfd, maar tegelijk was hij er zich terdege van bewust welk risico hij liep als hij
Swifts vrijmoedige formulering werkelijk woord voor woord zou weergeven. Met
zijn niet-letterlijke overzetting sloot hij uitstekend aan bij de Franse vertaaltraditie, terwijl hij zijn lezers hiermee tegelijk het bewijs kon leveren dat hij inderdaad
had geprobeerd het ruwe Engelse origineel aan de Franse smaak aan te passen.
Toch kan men zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat hij, als men ziet hoe wei
nig consequent hij de regels toepaste en hoeveel er aan "onfatsoenlijks" nog door
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de beugel kon, met zijn belofte de classicistische principes, waar mogelijk, te zullen
handhaven, vaak niet meer dan lippendienst aan zijn lezers heeft bewezen. Voor
Pieter Ie Clercq, die zich uitsluitend richtte tot een Nederlands lezerspubliek, lijkt
die Franse bon goût van nog veel minder betekenis te zijn geweest!
6. Le Conte du Tonneau: deel twee en deel drie
Het tweede deel van Le Conte du Tonneau, dat tegelijk met het eerste in 1721 verscheen, heeft slechts de naam met Swifts beroemde satire gemeen. Het bevat naast
de Battle en de Mechanical Operation een aantal verspreide stukken van Swift, alle
behalve Л Project for the Advancement of Religion afkomstig uit het tweede deel
van de Miscellaneous Works uit 1720. In zijn voorwoord wijst Van Effen erop dat,
als men af zou moeten gaan op de stijl en de eigenaardige denkwijze, men al deze
stukken alleen maar toe kan schrijven aan de auteur van de Tale.33*
Na de Mechanical Operation en de Battle te hebben besproken, stelt Van Effen
Swifts Meditation upon a Broom-stick33S aan de orde. In deze kostelijke parodie
wordt de levensloop van een mens vergeleken met die van een boom die eerst een
bezem wordt om tenslotte, versleten in de huishoudelijke dienst, zijn leven als
stomp in het vuur of op straat te eindigen. De jonge boom met zijn groene kroon is
als de jonge mens met zijn hoofd vol eigen haar, totdat de bijl der onmatigheid de
bloeiende takken afhakt en slechts een dorre stam overlaat. De bezem met zijn ge
leende uitgedroogde takken is de rijpere mens die zijn hoofd vol trots tooit met een
pruik van gepoederd haar. Hoewel een bezem slechts een omgekeerde boom is die
op zijn kroon staat, klopt de vergelijking toch, als men bedenkt dat de dierlijke
aard van de mens steeds uitstijgt boven zijn rede, zodat zijn hoofd zich in feite be
vindt op de plaats van zijn voeten.
In zijn voorwoord zegt Van Effen dat deze vergelijking tussen een mens en een
bezem op het eerste gezicht misschien vreemd lijkt, maar dat deze voorstelling, als
men het werkje aandachtig leest, maar al te juist blijkt te zijn.336 Deze uitspraak
stemt wonderwel overeen met Van Effens opmerking in het 129e vertoog van De
Hollandsche Spectator naar aanleiding van de grillige verbeeldingskracht der En
gelsen die niettemin zeer treffend is 337 : "[···] de wonderlyke schriften van den ver
maarden Doctor Swift, die zelfs kans ziet om eene zo juiste als zinryke vergelyking
tusschen een mensch en een bezemstok te maken." 338
Zijn vertaling van Swifts Meditation, gekenmerkt door allerlei toevoegingen en
weglatingen, is niet letterlijk en hetzelfde geldt voor die van Le Clercq (in Vertelsel
van de Ton, deel 2), die ook voor dit werkje Van Effens overzetting moet hebben
geraadpleegd. Men vergelijke:
He then flies to Art, and puts on a Perriwig; valuing himself upon an unnatural
Bundle of Hairs, all covered with Powder, that never grew on his Head.
Alors il a recours à l'Art; il se charge le front d'un vil amas de cheveux étrangers,
tous couverts de poudre; il en paroît fier, comme d'une dépouille glorieuse.
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Dan neemt hy de kunst te baat; hy dekt het kaale hoofd met een' slechten bos
vreemd hair vol poeyer; hy schynt 'er moedig op, als op een gloriryken roof.339
Veel dichter bij de tekst blijft Jacob Campo Weyerman in zijn vertaling van deMeditation in Den Amsterdamschen Hermes no. 30 van 21 april 1722.340 Voor zover
ik thans kan nagaan, is Weyerman met deze overzetting de eerste geweest die een
afzonderlijk satirisch werk van Swift - Nederlandse en Franse vertalingen van zijn
schotschriften en politieke pamfletten verschenen al eerder - in het Nederlands
heeft vertaald. A Meditation upon a Broom-stick, Swifts bespiegeling over de bezem, genoot hier blijkbaar een zekere populariteit, want in De Honig-Bije [in poëzie] van 1765 verscheen het uit ¿ e Conte du Tonneau overgenomen verhaal zelfs in
dichtvorm341 en in de Vadertandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en
Smaak van 1790 verscheen een letterlijke vertaling compleet met de anekdote over
het ontstaan van het werk, ontleend aan Thomas Sheridan, The Life of Dr Swift
(1784)3*2. Overeenkomstig de afwijkingen in de vertaling van Van Effen luidt de
hierboven geciteerde passage in De Honig-Bije dus enigszins anders dan bij Weyerman en in de Vadertandsche Bibliotheek:
Dan vlucht hy tot de kunst, en 't voorhoofd wordt belast
Met vreemde lokken, die, van vuile stof vermast,
Hem grootsch doen zyn, als op een schat van veel vermogen.
(Honig-Bije, p. 21)
[...] als dan neemt hy zyn toevlugt tot de konst, en hy zet een Paruik op, zich zelfs
waardeerende over een onnatuurelyken bundel van hoofthairen, over al bedekt
met poeder, dat noit gegroeit is op zyn hooft.
(/imsterdamsche Hermes, p. 240)
Dan neemt hij zijn toevlucht tot de kunst, en zet een Paruik op; wordt trotsch op
een Bosch onnatuurlijk hair, geheel bedekt met zekere stof, die zijn hoofd niet
voordbragt.
(Vadertandsche Bibliotheek, p. 372)
Anders dan A Meditation upon a Broom-stick lieten de overige door Van Effen
vertaalde stukken - deBickerstaff Papers blijven hier nog even buiten beschouwing
- in Nederland weinig sporen na. Over alle in het tweede deel van Le Conte du Tonneau voorkomende werken - ze zijn van enkele ophelderingen voorzien en zijn geen
van alle woordelijk vertaald! - deelt Van Effen in zijn Préface iets mee.
De 46 oorspronkelijke Various Thoughts Moral and Diverting, voor het eerst
verschenen in 1711343, heeft Van Effen met genoegen vertaald, opdat de Fransen
deze eens zouden kunnen vergelijken met de gedachten van La Bruyère en La Rochefoucauld, die veel minder variatie vertonen en veel minder de aandacht weten te
boeien dan die van Swift.344 Le Clercq vertaalt (met de Franse overzetting als leidraad) er 37 onder de titel Losse Zedelyke Gedachten. En nog in 1808 werden er
verschillende vertaald in de Algemeene Vadertandsche
Letter-OefeningeniK.
3 6
A Tritical Essay upon the Faculties of the Mind * is volgens Van Effen een zeer
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vermakelijk stuk, waarin Swift bepaalde onervaren schrijvers imiteert, die scher
men met Latijnse citaten afkomstig uit schoolgrammatica's en die zich lijken te
verbeelden dat wat zij pas hebben geleerd voor het publiek dezelfde aantrekkings
kracht heeft als voor hen 347 . Ongeveer hetzelfde beweert Le Clercq in zijn "Voor
reden van den Overzetter"348 en ook zijn vertaling van de Tritical Essay lijkt in ve
le opzichten op die van Van Effen349.
Het enige werk dat Van Effen in zijn vertaling opneemt en dat niet in de editie1720 voorkomt, is A Project for the Advancement of Religion and the Reformati
on of Manners. In zijn voorwoord vertelt hij waarom hij dit stuk, waarin betoogd
wordt hoe ongeloof en zedenverwildering in Engeland (door ingrijpen van de
vorst) kunnen worden beteugeld, aan zijn vertaling heeft toegevoegd: het stelt het
publiek in staat het veelzijdig genie van Swift te leren kennen350. Dit zeer ernstige
werk stelt Van Effen namelijk naast het geestige Л л Argument against Abolishing
Christianity351. Door deze twee verhandelingen zo nauw met elkaar te verbinden,
geeft Van Effen in feite blijk van een moderne visie. Deze werken handelen beide
over hetzelfde onderwerp, namelijk de godsdienst en de zeden, en laten zo de twee
meest opvallende kanten van Swifts persoonlijkheid zien: die van de satiricus en
die van de predikant, die beiden willen moraliseren, de een door middel van grap
pen, de ander door ernstige vermaningen352. Ook in een ander opzicht is Van Effen
zijn tijd vooruit. Swifts Argument is volgens hem geen ongodsdienstig werk, inte
gendeel, het is een vinnige satire gericht tegen de vrijdenkerij en de los
bandigheid353. Hij beschouwt deze verhandeling, zoals vele moderne onderzoe
kers, als een meesterwerk van Swift354.
Le Clercq, die deze beide verhandelingen eveneens vertaalde, besteedt in zijn
voorwoord uitvoerig aandacht aan Swifts ArgumentìK:
Om de rede te bevroeden die den Schryver genoopt heeft om dit stukje, dat een
gestadige spotterny is, te schryven, moet men een denkbeeld hebben van de groóte
godloosheid waar toe de Engelsche natie vervallen was, en van de algemeene vrygeesterye waar toe zy door het leezen der heillooze schriften van Toland, Tyndale,
Asgill en veele andere was overgeslagen.356
Na van het heilloze werk der hier genoemde "Hoogleeraars der Godlocheninge",
met name Toland, enkele krasse voorbeelden gegeven te hebben, deelt Le Clercq
mee, dat de schrijver met Horatius van mening is dat men dwaasheid en buitensporigheid - "de algemeene godloosheid der Natie en de voorgemelde Hoogleeraars
van het ongeloof" - het best met scherts en spot kan bestrijden. Vervolgens geeft
hij aan op welke wijze Swift de draak steekt met zijn vijanden - de schrijver verdedigt het naam-christendom door op bepaalde voordelen ervan te wijzen; het ware
christendom is al lang geleden in Engeland afgeschaft! - en hij besluit zijn overzicht met een verwijzing naar Van Effens oordeel: "Dit werkje wordt voor het
meesterstuk van den Schryver gehouden." Als men ziet hoeveel aandacht Le
Clercq in zijn "Voorreden" aan deze verhandeling (in vergelijking met de andere
door hem vertaalde stukken) besteedt, is het opnieuw duidelijk hoe belangrijk
godsdienstige vraagstukken voor hem waren.
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Het zal wel geen verbazing meer wekken, dat bij het vertalen van zowel Swifts
Project for the Advancement of Religion als van diens Argument against Abolishing Christianity Le Clercq weer Van Effens vrije trant heeft gevolgd. In Le Clercqs
vertaling van het eerste werk ontbreken op het eind een aantal alinea's. Wat het
tweede betreft, heeft hij enkele van Van Effens aantekeningen overgenomen357,
terwijl hij diens overzetting soms woordelijk volgt. Van het laatste geef ik één duidelijk voorbeeld: de eerste zin van het Argument, die wel heel vrij door Van Effen
werd vertaald. Men vergelijke:
I am very sensible what a Weakness and Presumption it is, to reason against the
general Humour and Disposition of the World.
Je sçais parfaitement bien, que l'Esprit humain ne donne jamais des marques plus
sensibles de sa foiblesse & de sa présomption, que lorsgu'il veut employer le raisonnement, contre les opinions généralement reçues, contre les modes, & contre
les habitudes qui ont pris le dessus.
Ik weet zeer wel dat het menschelyk verstand noit tastbaarder blyken van zyne
laatdunkendheid en zwakheid kan geeven, dan als hy zyne rede durft stellen tegen
in 't algemeen aangenome gevoelens, en tegen gewoontens die zedert lange tyden
de overhand gehad hebben.35'
De laatste werken uit het tweede deel van Le Conte du Tonneau zijn de Bickerstaff Papers. Zij ontbreken in het Vertelsel van de Ton II, maar dat betekent niet,
dat Le Clercq ze niet heeft gekend: ze verschenen alle in het vierde deel van De
Snapper, zijn vertaling van Richard Steele's tijdschrift The Taller.
In de al eerder genoemde recensies van Van Effens werk uit 1721 in de Bibliothèque ancienne et moderne en in het Journal des Sçavans werd ook Le Conte du Tonneau, deel 2 besproken. Over de in dit deel vertaalde werken van Swift wordt telkens iets meegedeeld. Ten aanzien van A Meditation upon a Broom-stick is het
oordeel van Jean Le Clerc - "Mais on verra en la lisant, que quelque bizarre, que la
comparaison paroisse, du premier coup, elle est plus juste qu'on ne l'auroit pu
croire." - opnieuw veel positiever dan dat van de recensent in het Journal des
Sçavans, die na slechts een fragment te hebben weergegeven, opmerkt: "En voilà
bien assez pour découvrir de quel caractère est cette prétendue belle Piece que le
Traducteur admire tant."359 Toch is het oordeel van de laatste ten aanzien van de
overige door Van Effen vertaalde stukken heel wat milder en over Swifts Tritical
Essay upon the Faculties of the Mind spreekt hij zelfs lovend (in termen overigens
die hij voornamelijk aan Van Effen heeft ontleend!): "C'est une Pièce trèsdivertissante, où l'Auteur contrefait parfaitement certains petits Auteurs [...]". De
Bickerstaff Papers vat hij - voor een deel alweer in bewoordingen van Van Effen uitvoerig samen na evenals Van Effen op de populariteit van het werk te hebben
gewezen: "Ces prognostics ont été traduites presque en toutes les Langues de l'Europe [...]"360. Le Clerc vermeldt slechts: "C'est une pure plaisanterie, qui avoit déjà paru en François." Veel uitvoeriger schrijft hij over Swifts Argument against
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Abolishing Christianity36,1. Onthullend met betrekking tot de receptie van Swifts
werk in Europa is Le Clercs opmerking waarmee hij de bespreking van dit werk
besluit:
Il faut avouer qu'ici, comme ailleurs, l'Auteur arrive à son but par des détours,
qu'on ne voit guère ailleurs,
& par un langage auquel les Peuples de deçà la mer ne
sont point accoutumez.362
Het materiaal voor het derde deel van Le Conte du Tonneau, uitgegeven onder de
titel van de drie werken die het bevatte, werd geleverd door de zogenaamde SwiftPope Miscellanies, verschenen in vijf delen in de jaren 1727-1732, en later verschillende malen (in soms niet meer dan twee delen) herdrukt363. Na de verschijning van
Gulliver's Travels in oktober 1726 was de belangstelling voor Swifts werk zeer toegenomen. In de in de Republiek uitgegeven tijdschriften werd veel aandacht
besteed aan de Miscellanies en ander verzameld werk van Swift364, ook wanneer dit
onder een andere naam verscheen, zoals zijn A Complete Collection of Genteel
and Ingenious Conversation, beter bekend ah Polite Conversation, een aanvulling
op de vijf delen Miscellanies, onder het pseudoniem Simon Wagstaff365. Een uitgebreide samenvatting van het laatste werk verscheen in de Bibliothèque
Britannique366. In hetzelfde tijdschrift werd in 1734 "The Third Volume" van de
Miscellanies - de deel-aanduiding is verwarrend: het zogenaamde "Last Volume"
verscheen b.v. niet als laatste, maar onmiddellijk na het tweede deel - uitvoerig
besproken367. Nadat de recensent heeft uitgelegd waarom hij dit derde deel van de
Miscellanies wel en de andere delen niet bespreekt368, behandelt hij de verschillende in dit deel voorkomende werken, zoals enkele van Swifts Ierse verhandelingen,
waaronder A Modest Proposal. Hij besluit zijn artikel met een verwijzing naar
Voltaire's bekende oordeel over Swift en enkele lovende opmerkingen aan het
adres van de laatste.
In het Journal Historique de la République des Lettres werd een herdruk van de
Miscellanies uit 1731 besproken369. De schrijver van het artikel beperkt zich in zijn
bespreking tot enkele nog niet in het Frans vertaalde stukken (niet Swifts Sentiment of a Church-of-England Man: "Ce petit Ouvrage n'est gueres intéressant que
pour des Anglais.") en verwijst voor verschillende andere naar de twee laatste delen van Le Conte du Tonneau. Hij geeft een aantal nog niet vertaalde gedachten
van Swift en een uitgebreid overzicht van diens Letter to a Young Gentleman,
Lately enter'd into Holy Orders, een soort handleiding voor predikanten. In de5/bliothèque Raisonnée van 1745 wordt melding gemaakt van Swifts overlijden; er
wordt een tiende deel verzameld werk van Swift aangekondigd, dat o.a. preken en
vertrouwelijke brieven aan zijn Ierse vrienden bevat; het commentaar is een verzuchting: "Que les Grands-hommes sont malheureux! on imprime tout ce qu'ils
composent."370
Ook in 1733 werd Swift (samen met Pope) blijkens het voorbericht van het derde
deel van de Conte311 al als grand homme beschouwd:
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Il n'est pas nécessaire de faire ici l'éloge de ces deux Grands Hommes. Il y a longtems que leur réputation a passé les mers, & qu'ils sont connus l'un & l'autre particulièrement en France; le premier par le Conte du Tonneau, par les Voyages de
Gulliver; & le second par sa Traduction d'Homère, & par plusieurs autres Ouvrages.372
De belangstelling voor werk van deze en andere Engelse schrijvers is volgens Van
Effen in deze tijd dan ook zeer groot, "vermids een groot getal hunner schriften
dagelyks in andere talen, dewyl de hunne niet zoo gemeen is, overgebragt, met de
uiterste gretigheid gezogt en met het grootste genoegen gelezen word." En de
waardering voor de "Engelsche Geestrykheid" gaat zijns inziens zelfs zo ver, "dat
zommige Autheurs, om hunne werken aanzienlykheid by te zetten, veinzen, en
voorgeven dat ze uit het Engelsch zyn overgezet."373
In het voorbericht van Conte III wordt uitdrukkelijk naar de Swift-Pope Miscellanies als bron voor de vertaling verwezen. De schrijver van het voorbericht deelt
mee dat hij drie werken heeft uitgekozen "qui sont souhaités depuis long-tems
dans la République des Lettres" en die uitstekend kunnen dienen tot lering en vermaak. Ondanks de vermelding van Swifts naam op de titelpagina, is slechts het
eerste werk, A Discourse of the Contests and Dissensions between the Nobles and
the Commons in Athens and Rome, door hem geschreven. Peri Bathous: or, Martinus Scriblerus his Treatise of the Art of Sinking in Poetry is van Pope. Het derde
werk, The Art of Political Lying, een burleske aankondiging van een verhandeling
over dit onderwerp, is evenmin afkomstig van Swift, maar van een ander lid van de
Scriblerus Club374, Dr. John Arbuthnot375. Wél van Swift is een korte verhandeling over hetzelfde onderwerp in de Examiner van 9 november 1710. Het valt moeilijk in het voorbericht - er wordt niet gesproken van het voorwoord van de vertaler nog de hand van Van Effen te herkennen. De tamelijk vlakke stijl herinnert nauwelijks aan diens levendige betoogtrant en de besprekingen van de verschillende
werken, met talrijke verwijzingen naar de situatie in Frankrijk, missen zijn scherpzinnigheid en overtuigingskracht376. Ook in de aantekeningen, slechts gebruikt
voor het geven van aanvullende feitelijke informatie, ontbreekt elk kritisch commentaar op de tekst. Enige twijfel over het aandeel van Van Effen in de totstandkoming van dit derde deel van Le Conte du Tonneau lijkt me dan ook gerechtvaardigd.
Het eerste werk, Swifts Contests and Dissensions*77, dateert nog uit zijn beginperiode; deze in 1701 verschenen politieke allegorie was een verdediging van vier
door de Tories aangeklaagde vooraanstaande Whig leiders, onder wie Willem Bentinck, de Earl of Portland ( = Phocion). Het is niet waar dat Swift, zoals wel is verondersteld, door dit werk een audiéntie bij stadhouder-koning Willem III kreeg378.
Wel kan men wijzen op invloed van Temple, die met zijn levensbeschrijving van
Willem I de Veroveraar in zijn Introduction to the History of England de Engelsen
wilde verzoenen met de regering van Willem III379. Wat bij een vergelijking opvalt,
is dat deze vertaling, hoewel ook niet woordelijk, over het algemeen wat dichter bij
het origineel blijft dan die van de twee eerste delen van de Conte. Hetzelfde geldt
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voor de vertaalde werken van Pope380 en Arbuthnot 381 . Mogelijk heeft Van Effen
bij zijn tweede bezoek aan Engeland de eerste delen van de Swift-Pope Miscellanies in handen gehad; op z'n vroegst zou hij dan in 1728 met de vertaling hebben
kunnen beginnen. Nu is in het voorbericht van Conte III slechts sprake van twee
delen verzameld werk van Pope en Swift; misschien had men hierbij één van de vele herdrukken op het oog. Is dat inderdaad het geval, dan zou het werkelijke
tijdstip waarop met de vertaling is begonnen, nog veel later liggen. Hoe dit ook zij,
feit is dat juist in deze jaren Van Effen zich begint af te wenden van het Frans - de
anonieme schrijver van de Eloge Historique de Mr. Juste van Effen zegt dat de
"Défense de Mr. p * * " in de Bibliothèque Françoise van 1731 Van Effens laatste
werk in het Frans is geweest dat hij heeft uitgegeven382 - en zich meer aan werk in
de Nederlandse taal gaat wijden. Van Effen liet trouwens wel vaker vertaalwerk
liggen. Zo brak hij zijn vertaling van Gerard van Loons Historie der Nederlandsche Gedenkpenningen na het tweede deel af tot groot ongenoegen van de uitgevers383. Al met al lijkt het me geenszins zeker dat Van Effen ook dit derde deel
van de Conte heeft vertaald.
De bespreking van Conte III in de Boekzaal der Geleerde Wereld van augustus
1733384 beperkt zich voornamelijk tot een uitgebreide samenvatting van The Art of
Sinking in Poetry. De wens van de recensent - "Het ware te wenschen dat iemant
de moeite wilde nemen van deze Kunst van te kruipen in Poëzy, in onze taal over te
brengen [...]" - zou pas tien jaar later in vervulling gaan. Evenals de schrijver van
het voorbericht van Conte III wijst hij op Swifts bekendheid door zijn Vertelsel en
Gulliver, "beide, en byzonderlyk het eerste, vol van ene aangename en leerzame
boert." Veel beter over de drie werken verdeeld is de aandacht in het Journal
Historique de la République des Lettres, dat ook van Swifts Contests and Dissensions een uitgebreide samenvatting geeft.385
In het tweede deel van het Vertelsel van de Ton uit 1743 komen dezelfde drie verhandelingen voor als in Conte III. Een vergelijking leert al spoedig dat Le Clercq
ook voor deze drie werken de Franse vertaling als leidraad heeft gebruikt386. Ook
de aantekeningen neemt hij vaak over, maar hij volgt zijn eigen weg als een toelichting voor zijn Nederlandse lezers gewenst lijkt. Dat is bijvoorbeeld het geval in The
Art of Political Lying waar het te betalen aandeel van de Hollanders (in de Spaanse
Successieoorlog) ter sprake komt:
De Hoofden der Torys, die 't Ministerium in handen hadden, begosten in den
voorledenen oorlog hun' trouweloozen afval van 't bondgenootschap met de Algemeene Staaten valschelyk te beschuldigen dat zy hun aandeel tot den kryg niet
opbragten.387
In zijn "Voorreden van den Overzetter" schrijft Le Clercq alle drie de verhandelingen toe aan Swift. Het belang van de Contests and Dissensions is zijns inziens
hierin gelegen dat de schrijver duidelijk aantoont "dat de moedwil des Volks, dat
by alle gelegenheden, de magt welke hun volgens de wetten toequam, overschreeude, oorzaak van den ondergang dier Republyken is geweest" en "dat het andere
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volkeren, en ons Nederlanderen in het byzonder, ook tot leeringe zoude kunnen
verstrekken." Interessant is tenslotte wat Le Clercq (niet helemaal in eigen woorden) aan het begin van zijn voorwoord over Swift meedeelt:
Het Vertelsel van de Ton is zoo wel van myne Landgenooten ontvangen, dat ik gemeend hebbe hun eenen dienst te doen met de Vertaling van eenige andere stukjes
van denzelfden Schryver. Doctor Jonathan Swift is een van die overvliegende vernuften geweest, om welke te vormen de Natuur langen tyd nodig heeft, en men
kan zeggen, dat 'er van alle Schryveren, zoo oude als nieuwe, weinig zyn die hem
in vernuft evenaaren, en geene die hem overtreffen in geestige slagen, aardige vindingen, koddige zinspeelingen, en toepassingen die in den eersten opslag vreemd
schynen, maar als men ze wel overweegt, heel juist bevonden worden.
Men oordele overigens niet te licht over het niveau van het werk van de grote satiricus:
Behalven het groóte vernuft dat alsints in zyne Schriften doorstraalt, vindt men
d'er overal Ыукеп in van eene groóte beleezenheid en van eene uitgestrekte kennis
die klem geeven aan zyne luchtigste spotternye.388
Met dit lovende oordeel besluiten we de geschiedenis van de receptie van A Tale
of a Tub, waarvan de titel in Nederlandse en Franse vertaling zowel verwees naar
Swifts meesterlijke satire als naar verschillende andere werken van zijn hand.

7. Isaac Bickerstaff en de Tatler
3β9

Een ondeugende kant van Swift leren we kennen in de Bickerstaff Papers . Swift
was, zoals bekend, hevig gekant tegen alle pseudo-religie en pseudo-wetenschap.
Dat hij een grote afkeer had van astrologie ligt dan ook in de lijn der verwachting.
Hij was trouwens niet de enige die grote bezwaren had tegen heel die duistere we
reld van almanakken, voorspellingen en waarzeggerij. Eén van de bekendste
schrijvers van almanakken in Engeland was John Partridge, die wegens zijn arrogante uitspraken al van verschillende zijden was aangevallen. Toen Partridge in
zijnMerlinus Liberatus de Church of England belasterde, besloot Swift zich in de
strijd te mengen. Onder het pseudoniem Isaac Bickerstaff liet hij begin 1708 een almanak verschijnen, Predictions for the Year 1708, waarin hij op serieuze toon de
kunst van de astrologie verdedigde tegen beunhazen als Partridge, terloops berichtte dat de gemelde Partridge de 29e maart a.s. onherroepelijk zou komen te
overlijden en nog een aantal nauwkeurige voorspellingen deed. Het werk had onmiddellijk veel succes in binnen- en buitenland: er verschenen tal van herdrukken,
roofdrukken en vertalingen. Vlak voor 1 april (All Fools' Day!) liet Swift The
Accomplishment of the First of Mr. Bickerstaff's Predictions verschijnen, waarin
hij zich uitgeeft voor een beschaafd en fatsoenlijk heer die Bickerstaffs eerste voorspelling, die van de dood van Partridge, wil verifiëren aan de hand van de feiten en
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min of meer tot zijn eigen verbazing moet constateren dat deze voorspelling maar
al te juist is: zelfs de wijze waarop hij stierf, blijkt te kloppen. Een pikante bijzonderheid is dat Partridge op zijn sterfbed een dissenter blijkt te zijn. Helaas beging
Partridge de onvoorzichtigheid in zijn almanak voor het jaar 1709 de leugenaar die
zijn dood had voorspeld, aan de kaak te stellen. Swift sloeg onmiddellijk terug met
zijn/l Vindication of Isaac Bickerstaff, waarin hij nogmaals omstandig uiteenzette
dat Partridge werkelijk gestorven was. Nog tenminste een ander werk wijdde Swift
aan de onfortuinlijke astroloog: het misschien door hem geschreven en pas na zijn
dood gepubliceerde An Answer to Bickerstaff en een gedicht, An Elegy on Mr.
Patrige.3*0
In Conte II vertaalt Van Effen zowel Swifts Predictions als diens Accomplishment en Vindication en hij doet dat op zijn bekende vrije wijze. In zijn
voorwoord391 wijst Van Effen erop dat de voorspellingen van Bickerstaff in bijna
alle talen van Europa zijn overgezet en dat ze eveneens zijn verschenen in de Tatler. Ook maakt hij zijn lezers opmerkzaam op de bijzondere werkwijze van de
schrijver, die niet alleen een ernstige toon weet aan te slaan, maar de gebeurtenissen tot in bijzonderheden verhaalt "comme s'il en donnoit l'Histoire, plutôt que la
prédiction."
Van Effen was met zijn vertaling van de Bickerstaff Papers overigens bij lange
niet de eerste in Nederland. In de pamfletten verzameling van de Koninklijke Bibliotheek komen twee pamfletten voor met de titel Wonderlyke Prognosticatie ofte
Voorsegginge, Wat in dit Jaar 1708. zal voorvallen. Het zijn beide - met uitzondering van de laatste zin - letterlijke vertalingen van at Predictions f or the Year 1708.
Het eerste pamflet verscheen in 1708 in Den Haag bij Gillis van Limburg, het tweede is een incomplete (wegens ruimtegebrek is de laatste pagina sterk ingekort) nadruk hiervan. Het werk werd ook uitgegeven in Deventer bij de Weduwe van Arnoldus Kurtenius. Eveneens in 1708 verscheen een planodruk van de Predictions de
Mr. Is. Bickerstaf, Astrai. Angl. pour l'An 1708. Het slechts uit één blad bestaande werk bevat een prent voorstellend een astroloog als heerser die zijn rechterhand
laat rusten op een wereldbol bezet met tekens van de dierenriem. Daaronder worden in twee kolommen - links Nederlands, rechts Frans - alleen maar de voorspellingen en niet de verhandeling zelf van Bickerstaff weergegeven. Ook waren er navolgingen zoals de Wonderlyke Prognosticatie voor 1709, in welk werk ook naar
Partridge wordt verwezen. In deHaegse Mercurius Van den Jaere 1708in, eveneens uitgegeven door Gillis van Limburg, wordt melding gemaakt van de voorspelling van Partridge's overlijden op 29 maart en meegedeeld dat dit onderwerp het
gesprek van de dag is in Londen:
zommige zoudener wel torens en kerken op bouwen, andere meenen, dat hy het zo
vast heeft als een handt vol windt, en echter zijn zy in den zotskap van verlangen
om den uitkomst daer van te zien.
Na een spottende uitweiding over de astrologie concludeert Mercuur:

Isaac Bickerstaff en de Tatler

W O N D E R L Y K E

PROGNOSTICATIE
O F T E

VOORSEGGINGE,
tfat 'm dit Jaar ιηο%. fai voorvallen.
Waar in de Maand , en den dag van de Maand uit
gedrukt, de Perionen genoemt, en de groóte
AÄien en uitkomften van 't felve byfonderlijk verhaalt worden, ioo als deielve lullen komen te gebeuren.
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Men moet een goede slag van de Molen weg hebben, om die onnatuurlijke Konst
te leeren. Mercuur gelooft dat men uyt de beschouwinge van den politijken hemel
vry wat beter te regt kan raken, als uyt het bespeculeren van het azuur gewelfzel.
Ook De Blygeestige Momus van 1708393 besteedt aandacht aan Bickerstaff en zijn
voorspellingen:
De brieven van Leypzig melden, dat men aldaar ook de fameuse Prognosticatien
van den Engelsen Sterrekijker hadde bekomen, en dat ze om haar fraayigheid tot
zes duizend in getal door de Boekverkoopers waren gemultipliceert, tot gerief van
de Liefhebbers.
Deze "nieuwe Nostrodamus"

werd voldoende geloofwaardig gemaakt:

Wie zal nu nog zoo stout derven zijn, dat hy deze mans voorspellingen voor bagatelles soude aanzien; en de Sterrekunde houden voor apocrijf en onzeker? Immers
deze man staat vast op zijn koten, en gaat sinceer te werk: hy spreekt duidelijk genoeg, om alle agterdogt en vermoeden uit de menschen te ecarteren.
Hij zal het wonder van onze eeuw genoemd worden. Maar o wee als er misrekeningen en vergissingen in het spel zijn!
Dog laat komen wat kan, de Drukkers strijken de winst, en dat is wel het zekerste,
en het beste.
Op enkele plaatsen in De Hollandsche Spectator wijdt Van Effen lovende woorden aan Richard Steele's tijdschrift The Tatler3*4. Als hij in het 81e vertoog schrijft
dat het niet verwonderlijk is dat "de Engelsche Babbelaar" wat goeds heeft voortgebracht, "dewyl dat werk bestond uit den t'zamenvloed van de gaven van drie of
vier der fraayste Geesten van gansch Engeland, die in kennis en ervarendheid, hunne meeste Landgenoten overtroffen", doelt hij daarmee ongetwijfeld ook op
Swift, die enkele belangrijke bijdragen aan het tijdschrift leverde. In de eerste
plaats voorzag hij Steele van het pseudoniem Isaac Bickerstaff, terwijl hij hem met
name bij de eerste afleveringen van The Tatler met raad en daad terzijde stond 395 .
Voorts verschenen er in het tijdschrift drie verhandelingen (waaronder twee in het
door Harrison voortgezette tijdschrift van dezelfde naam) en twee gedichten van
zijn hand, A Description of the Morning en A Description of a City Shower39*.
Swifts bijdragen aan The Spectator zijn te verwaarlozen: ze beperken zich tot een
enkele alinea en enige aanwijzingen397.
The Tatler werd door Pieter Ie Clercq in het Nederlands vertaald onder de titel
De Snapper, of de Britsche Tuchtmeester39*. De nummers 5 (de droom over de
leeuwen) en 20 (over verkeerde beleefdheid) die Swift schreef voor Harrisons Tatler, verschenen in het vierde deel van De Snapper, respectievelijk als 15e en 28e
vertoog 399 . De vertaling is tamelijk nauwkeurig. Swifts bekendheid en het feit dat
Steele hem in zijn voorwoord voor het vierde deel van de Tatler nadrukkelijk
noemt en hem dankt voor zijn hulp, heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat men
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in iedere grillige Tatler de hand van de deken uit Dublin meende de herkennen. Zo
noemt de Boekzaal der Geleerde Wereld van 1735 in zijn bespreking van het derde
deel van De Snapperm onder meer de beschrijving van een rariteitenkabinet in het
testament van een liefhebber der natuurlijke historie een werk van Swift401. Het
betreft hier Snapper III, no. 36, een vertaling van Tatler, no. 216, een vertoog dat
in ieder geval niet door Swift is geschreven402. Het gebeurde in die tijd trouwens
wel vaker dat men allerlei komisch werk aan de grote satiricus toedichtte. Het
Journal Literaire van 1729 merkt in dit verband op:
On donne aujourd'hui de même au Docteur Swift tous les Livres comiques ou burlesques auxquels on veut assurer quelque Débit en Angleterre.403
Aan de eigenlijke vertogen in het vierde deel van De Snapper worden nog toegevoegd een blijspel van Addison en de Bickerstaff Papers. Le Clercq is er blijkens
zijn voorwoord - "eene Prognosticatie des Heeren Steele over een gedeelte van het
jaar 1708" - niet van op de hoogte wie deze Isaac Bickerstaff is 404 . Maar Armand
de La Chapelle, die de Tatler in het Frans vertaalde, schreef al in 1724 in zijn voorwoord voor Le Babillard, dat Swift de auteur was:
Le I, le Π & le HI. [= de Bickerstaff Papers] sont les Pièces Pseudonymes, ou
Anonymes, qui furent écrites par le Dr. SWIFT, & qui servirent de prétexte à la
production du BABILLARD.4011
Als vijfde stuk geeft De La Chapelle Steele's voorwoord voor het vierde deel van
de Tatler met daarin zijn dankwoord aan Swift. In vergelijking met wat hij over
Steele meedeelt, besteedt De La Chapelle in zijn "Préface du Traducteur" zeer
veel aandacht aan Swift. Zijn oordeel over de deken is niet onverdeeld gunstig:
Ce Mr. SWIFT est à présent Doïen de St. Patrice к Dublin, & depuis bien des an
nées, il est fort connu en Angleterre par de petites Pièces qui sont presque toutes
d'un tour assez singulier pour venir d'un Homme d'Eglise. Il se pique fort de penser & d'écrire en Cavalier & en Homme du bel air.
En even verderop:
Le pauvre PARTRIDGE se ressentit le premier de la mauvaise humeur de cet
Esprit colère & satirique.40*
En na te hebben gewezen op de algemene aanvaarding van Steele's aan Swift ontleende pseudoniem:
La colere de Mr. SWIFT n'empêcha pas que les Feuilles volantes de Mr. STEELE
ne fussent reçues à la Cour, & à la Ville avec un aplaudissement général.407
Het moet De La Chapelle tenslotte van het hart dat zowel Fransen als Engelsen een
hoge dunk hebben van zichzelf en weinig achting hebben voor vreemdelingen. Во-
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vendien verschillen hun smaak en zeden nogal sterk. Hij ziet zijn vertaling, omdat
hij niet weet hoe het publiek die zal ontvangen, dan ook meer als een proef. Zowel
De La Chapelle als Van Effen geven een vertaling van de Bickerstaff Papers die
veel minder dicht bij het origineel blijft dan die van Le Clercq 408 .
In het Journal Literaire van 1717 wordt Steele's Tatler geprezen, nadat is betoogd
dat de Engelse schrijvers wegens veronachtzaming van de regels weliswaar onderdoen voor de Franse "du côté du bel esprit", maar dat zij over een even grote verbeeldingskracht beschikken en dat de Fransen er beslist verkeerd aan doen om neer
te zien op hun werk 409 . In L'Europe Savante van 1719 wordt een vertaling aangekondigd van de Tatler*10 en in de Bibliothèque Françoise van 1724 wordt het eerste
deel van de Babillard besproken; Swifts practical jokes met Partridge - "Ces pieces
sont divertissantes." - komen eveneens ter sprake 411 . Ook het eerste deel van De
Snapper wordt aangekondigd: in het Journal Historique van 1733412; het werk
wordt uitvoerig besproken in de Boekzaal der Geleerde Wereld van 1733413. De ondertitel van de Tatler - Lucubrations of Isaac Bickerstaff, Esq. - doet sterk denken
aan de naam van een twintigtal omstreeks 1748414 verschenen vertogen: De
Nagtstudie van Justus Bickerstaff*". De auteur416 verklaart in het eerste vertoog
de herkomst van zijn pseudoniem:
wat myn afkomst aangaat, zoo weet Leezers, dat ik myn naam en redelyke geboorte verschuldigd ben aan den Schildknaap haak Bikkerstaff en Justus van Effen,
die zich beiden, de een in het nabuurig Engeland, de ander in Holland, door de
voortbrengzelen hunnes vernufts, eenen eeuwigen naame gemaakt hebben.417
Naar de Engelse literatuur wordt vaker verwezen, zoals niet alleen blijkt uit de verschillende motto's boven de vertogen, maar ook uit een van de bekendmaakingen
achter no. 9 waarin sprake is van wonderen uit een geheim kabinet
die nooit in de gedagten van Engelsche, Fransche, noch Hollandsche SPECTATORS zyn opgeklommen: daar nimmer de GARDIAAN, de SNAPPER, noch eenig PATRIOT van gedroomd hebben: noch in de TON van SWIFT te vinden
zyn.4"

8. Swifts politieke pamfletten
Swift is altijd zeer betrokken geweest bij de politieke gebeurtenissen in zijn tijd.
Geen wonder dat hij vaak pamfletten (hier in de zin van reacties op actuele staatkundige kwesties) schreef. Zowel over de strijd om de macht tussen Whigs en Tories en de regering van Willem III als de houding van de bondgenoten in de Spaanse Successieoorlog heeft hij zich veelvuldig uitgelaten. Van het eerste gaf hij al een
duidelijk voorbeeld in zijn uit 1701 daterende Discourse of the Contests and Dissensions between the Nobles and the Commons in Athens and Rome. Talrijk zijn
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de verwijzingen in zijn werk naar het bewind van de stadhouder-koning. In een
fragment over de geschiedenis van Engeland onder de Normandiërs wijst Swift
evenals William Temple op de overeenkomsten met de regeringsperiode van Willem III419.
De Spaanse Successieoorlog (1701-1713)*20 ontstond doordat de Spaanse koning
Karel II in 1700 kinderloos stierf en de kleinzoon van Lodewijk XIV bij testament
tot universeel erfgenaam was benoemd. Teneinde verstoring van het Europese
evenwicht door Frankrijk te voorkomen, bracht Willem III een brede coalitie tot
stand tussen Engeland, de Republiek en de Duitse keizer gericht tegen Lodewijk
XIV, die inmiddels de Zuidelijke Nederlanden, een belangrijk deel van de Spaanse
erflanden, was binnengevallen. Ondanks enkele schitterende overwinningen van de
hertog van Marlborough, die samen met de Hollandse raadpensionaris Heinsius na
de dood van Willem III in 1702 feitelijk diens politiek voortzette, werd de roep om
vrede in Engeland naarmate de oorlog langer duurde steeds luider. Het verlangen
naar vrede veranderde in een actieve vredespolitiek, toen de Tories in 1710 aan de
macht kwamen. St. John (de latere Bolingbroke) knoopte spoedig onderhandelingen aan met de Fransen en in september 1711 werden de preliminairen door beide
partijen ondertekend. Weliswaar werden de rechten van de bondgenoten hierin in
zeer algemene bewoordingen gerespecteerd, maar in een aantal geheime artikelen
werden Engeland gebieden overzee en grote handelsvoordelen in het vooruitzicht
gesteld. Het is wel zeker dat zowel de Whigs als de bondgenoten zich hevig zouden
verzetten tegen een dergelijk vredesverdrag. Om zijn politiek - de officiële voorstellen waren inmiddels uitgelekt - aan het grote publiek te kunnen verkopen, nam St.
John Swift, de voornaamste propagandist van de regering, in de arm.
Deze schreef in zeer korte tijd een pamflet dat een briljante verdediging van de
vredespolitiek der Tories werd. Het verscheen, zoals al eerder is gezegd, op 27 november 1711 onder de titel The Conduct of the Allies*21 en het had onmiddellijk
een geweldig succes: de eerste druk van duizend exemplaren was in twee dagen uitverkocht en bij de debatten in het Lagerhuis over de vredespolitiek baseerden velen
zich later op dit werk422. Om het publiek de redelijkheid van de door de Tories gevoerde politiek in te laten zien, was het zaak de tegenstanders zo zwart mogelijk af
te schilderen. De kracht van Swifts pamflet was dat het steunde op een aantal feiten en werkelijk bestaande opvattingen. In de polemische opzet van zijn
geschrift423 werden de tekortkomingen van Marlborough, die inderdaad hebzuchtig en ambitieus was, de Whigs, die het landsbelang wel eens uit het oog verloren,
en de bondgenoten, die hun beloften niet altijd nakwamen, echter wel heel sterk
aangezet, waardoor het waarheidsgehalte hier en daar aanzienlijk verminderde. Zo
moest hij met het oog op de geheime artikelen van de preliminairen, die de handelsbelangen van de Republiek opofferden aan die van Engeland, de voordelen die
de Hollanders door deze oorlog verkregen wel opblazen en hun prestaties op het
slagveld bagatelliseren. (De Hollanders werden eveneens fel aangevallen door John
Arbuthnot in The History of John Buil, maar veel milder beoordeeld door Daniel
Defoe en verdedigd door Bernard Mandeville)424. Werden in The Conduct of the
Allies ook de Oostenrijkers hevig aangevallen - alweer om het volle licht te laten
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vallen op de baatzucht der bondgenoten -, in Some Remarks on the Barrier
Treaty*2*, een pamflet dat in 1712 eveneens op aandringen van de Тогу-regering
werd geschreven, moeten alleen de Hollanders het ontgelden, terwijl Swift door
verdraaiing van de feiten en insinuaties de waarheid nog meer geweld aandeed dan
in zijn vorige pamflet. De Hollanders, die in 1709 juist vrede wilden sluiten, wor
den voorgesteld als degenen die de oorlog tot elke prijs wensen voort te zetten, ter
wijl de Oostenrijkers nu samen met de Engelsen als het slachtoffer worden gezien
van de Hollandse expansiezucht in Vlaanderen. Swift doelt met dit laatste op één
van de drie Barrièretraktaten*26, verdragen die de Republiek het recht gaven in de
Zuidelijke Nederlanden plaatsen als barrière tegen Frankrijk te gebruiken door er
troepen te legeren. Het tweede traktaat uit 1709, door Engeland bekrachtigd in het
zogenaamde Townshend-verdrag*27, omdat de toen regerende Whigs bevreesd waren dat de Republiek uit het bondgenootschap zou treden en tevens de steun van de
Staten hoopten te verkrijgen voor hun veroveringspolitiek ten aanzien van Spanje,
was inderdaad zeer gunstig voor Holland. Maar de Tories, die weinig geïnteresseerd waren in een continentale politiek, hielden zich niet aan dit verdrag en stelden Heinsius en de Hollandse gezant Willem Buys met allerlei vage beloften gerust.
Swifts voorstelling van zaken in zowel Conduct als Remarks als zouden de Hollanders hun bondgenootschappelijke verplichtingen sterk verwaarlozen en alleen
maar uit zijn op eigen voordeel, is op z'n minst zeer aanvechtbaar428. Dat zijn beschuldigingen aan het adres van de Hollanders, ook geuit in de Examiner, het tijdschrift van de Tories429, niettemin voor een deel in goede aarde vielen, heeft verschillende redenen. In de eerste plaats diende Swift hiermee een belangrijk binnenlands politiek doel, want een aanval op de Hollanders betekende ook een aanval op
de met hen verbonden Whigs, de geduchte tegenstanders van de vredespolitiek der
regering. Voorts werd de Republiek, die als Engelands belangrijkste bondgenoot
gold, het symbool van de voortzetting van een oorlog, die langzamerhand door iedereen als een ondraaglijke last werd beschouwd. En tenslotte gaf Swift met zijn
pamfletten nieuw voedsel aan de oude, door naijver ingegeven haat tegen de Hollanders. Die afkeer van Holland als Engelands belangrijkste concurrent op handelsgebied deed velen zich ook keren tegen een te gunstig Barrièretraktaat, dat,
vreesde men, de Republiek te veel voordelen in de Zuidelijke Nederlanden zou bieden.
In de pamflettenoorlog, die na verschijning van Swifts Conduct in Engeland losbarstte, onderscheidde zich aan de kant van de Whigs vooral Dr. Francis Hare, die
in zijn pamflet The Allies and the Late Ministry Defended against France, And the
present Friends of France (in 4 delen, 1711-1712) zowel Marlborough als Holland dat kleine land dat zich zulke grote inspanningen getroostte - tegen Swifts beschuldigingen verdedigde. Het zal wel geen verbazing wekken dat kort na verschijning
van dit pamflet in de Republiek een Nederlandse (alleen van deel 2) en een Franse
vertaling (van de eerste twee delen) verscheen. De eerste, De Geallieerden en de
Laatst-voorgaande Engelsche Ministers Verdeedigd, Tegen Vrankryk, en de tegenwoordige Vrinden van Vrankryk, was een vertaling van Willem Sewel, verschenen
in 1712 bij Robert Blokland in Amsterdam430; de tweede. Défense des Hauts Al-
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liez, et du dernier Ministère de la Grande-Bretagne; contre la France et ses
Partisans*31, verscheen als zelfstandig pamflet432 én als deel van een door Johnson
uitgegeven verzamelwerk over de oorlog en de vredesonderhandelingen. Deel 2 van
dit verzamelwerk, uitgegeven in 1712433, bevatte niet alleen de vertaling van Hare's
pamflet, maar - en dat is zeker zo opmerkelijk - ook die van Swifts Conduct*3*. De
vertaling, getiteld La Conduite des Alliez, geeft niet alleen Swifts "Preface", maar
ook de verschillende passages met kritiek op de Hollanders tamelijk nauwkeurig
weer. Men vergelijke:
By this Treaty likewise, the Dutch will, in effect, be entire Masters of all the LowCountries, may impose Duties, Restrictions in Commerce, and Prohibitions at
their Pleasure [...]
en
We have Conquered Flanders for them, and are in a worse Condition, as to our
Trade there, than before the War began.435
met
Par ce Traité les Hollandais seront en effet entièrement Maîtres de tous les PatsBas , & pourront imposer des droits & des restrictions sur le Commerce, & même
des prohibitions quand ils le voudront.
en
C'est ainsi que nous qui avons conquis iesPaïs-Bas pour les Hollandais, sommes
en plus mauvais état, par raport au Commerce de ce Païs-là, que nous n'étions
avant la Guerre.436
Dat van Swifts Conduct, een "zeer impertinent geacht" geschrift volgens Buys 437 ,
vaak met gemengde gevoelens zal zijn kennis genomen, laat zich raden.
Van Swifts Some Remarks on the Barrier Treaty verscheen een Nederlandse vertaling in Tractaat tusschen Hare Brittannische Majesteit en de Hoog Mog. Heeren
Staten Generaal*39. Wie zich erover verbaast dat een zo fel anti-Hollands pamflet
hier kennelijk toch nog op een vertaling kon rekenen, leze eerst het "Tot den Lezer", dat aan deze vertaling voorafgaat. De schrijver van dit voorbericht wijst erop
dat Townshend, de Britse onderhandelaar die in 1709 het Barrièretraktaat had ondertekend, nu samen met zijn medestanders tot vijand van de staat is verklaard. En
hij vervolgt:
Of nu den Vicomte van Townsend en deszelfs aanhangeren verdient hebben op deze wyze veroordeelt te werden, zulks laat ik oordeelen die geene, die met een ryp
oordeel alle de stukken, in dit Boek begrepen, zullen hebben doorgelezen, dewelke
ook ter zelver tyd ligtelyk zullen ontdekken, dat de aanmerkingen van den Schryver van het gedrag der Geallieerden, over het Tractaat van Barriere, erroneus en
op valsche positien gebouwt zyn, waar van hy in het laatste Tractaat, genaamt de
Hollandsche Barriere de Onze enz., volkomen overtuigt werd.439
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Laat de beschuldiging aan het adres van Swift niets aan duidelijkheid te wensen
over, raadselachtig is wat onmiddellijk daarop volgt. Tenzij men weet, datDeffollandsche Barriere de onze, of het Interest van Engeland, en Holland Inseparabel,
met aanmerkingen op de snoode handeling, die den Schryver van het Gedrag der
Geallieerden, den Keizer en de Staaten Generaal heeft aangedaan*™ een vertaling
is van The Dutch Barrier Ours, een van de vele "antwoorden" op Swifts Remarks.
Ook twee in Rotterdam verschenen Franstalige werkjes, getiteld Discours sur la
Barrière des Hollandois, zijn een vertaling van dit pamflet. Het kwam trouwens
wel vaker voor, dat uit Whig-koker komende aanvallen op Swifts pamfletten hier
in vertaling verschenen, zoals Duynkerken Gestoffeert verhuurt op voorwaarde
van goede Betaling, een reactie op Swifts Dunkirk to be let, or, a town ready
furnish 'd**1.
Swift begint zijn Remarks on the Barrier Treaty met een grappige vergelijking:
Imagine a reasonable Person in China, were reading the following Treaty, and one
who was ignorant of our Affairs, or our Geography; He would conceive their
High Mightinesses the States-General, to be some vast powerful Commonwealth,
like that of Rome, and Her Majesty to be a Petty Prince f...]442
De vertaling hiervan treft men ergens in het midden aan van het Tractaat tusschen
Hare Majesteit en de Staten Generaal:
Ik geloof, indien eenig reedelyk perzoon in China, of iemand die onkundig van
onze zaaken of van onze Geography was, het volgende Tractaat kwam te leezen,
dat hy zig zoude verbeelden Haar Hoog Mogende de Staten Generaal een zeeker
zeer magtig gemeene Best te zyn, gelyk dat van Romen, Hare Majesteit een kleine
Prins [...]**3
Omgekeerd begint het Tractaat met de grondslagen van het bondgenootschap, die
in de Remarks pas veel later aan de orde komen. Ondanks deze wijzigingen zijn de
Remarks vrijwel integraal vertaald 444 . Een verklaring voor deze afwijkende compositie geeft (opnieuw) het voorbericht:
Hier mede eindigende, zullen wy ontschuldinge verzoeken, dat de stukken, in dit
Boek vervat, in geen beter order geplaatst zyn, wy hebben die doen overzetten, en
drukken van tyd tot tyd, zo als die ons met de Post uit Engeland zyn toegezonden
Dat deze vertaling tamelijk nauwkeurig is, kan ook hieruit blijken dat de voor Holland weinig vleiende passages zorgvuldig zijn weergegeven. Swift schrijft:
And if the Dutch shall please to think, that the whole Spanish Netherlands are not
a sufficient Barrier for them, I know no Remedy from the Words of this Treaty,
but that we must still go on, and Conquer for them as long as they please.
En om een beeld te geven van hun schaamteloze inhaligheid ten koste van Enge-
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land merkt hij op:
This I humbly conceive to be perfect Boys Play, Cross / win, and Pile you lose; or,
What's yours is mine, and What's mine is my own .***
De vertaler geeft deze passages als volgt weer:
En indien de Hollanders zullen gelieven te denken, dat de geheele Spaansche Ne
derlanden geen genoegzaame Barriere voor hun zyn, weet ik uit de woorden van
dit Tractaat geen hulpmiddel te vinden, als dat wy gestadig maar moeten voortva
ren, en voor hun zo lang veroveren als het hun zal gelieven.
Dit is immers niet anders als regt Kinderspel, kruis win ik, en munt verliest gy; of
het uwe is 't myne, en 't myne is туп eigen ,**7
Toen keizer Jozef II de Staten-Generaal in 1781 verzocht hun troepen uit de barrièresteden terug te trekken, laaide de discussie over de barrière weer op. In een ingezonden stuk in De Ouderwetse Nederlandsche Patriot doet Jonas Foresight verslag
van zijn (weinig opwekkend) onderzoek naar de waarde van de barrière 448 . Toen
hij zijn sombere stemming probeerde te verjagen door Lord Orrery's biografie
over Swift te lezen, stuitte hij op Swifts misprijzende oordeel over de gammele
staatkundige constructie van de Republiek (zijn bekende mening over onze absurde staatsinrichting in The Sentiments of a Church-of-England Man). Met barstende hoofdpijn ging de ingezonden-briefschrijver hierop naar bed.
Ook een meer op de binnenlandse vijand gerichte aanval als Swifts The Publiek
Spirit of the Whigs**9 werd in het Nederlands vertaald. Swifts relatie met Richard
Steele, zijn voormalige vriend en stadgenoot - hij was eveneens in Dublin geboren -,
had in de jaren dat Swift als propagandist voor de Tories werkte, een dieptepunt
bereikt. Toen Steele in The Crisis de standpunten van de Whigs - onderstreping
van de voortreffelijkheid van Marlborough als legeraanvoerder en het belang van
de Unie met Schotland; onvoorwaardelijke afwijzing van de Pretender en eis van
erfopvolging door het huis Hannover na de dood van Queen Anne enz. - nog eens
op een rijtje had gezet, antwoordde Swift met The Publiek Spirit of the Whigs: Set
Forth in Their Generous Encouragement of the Author of the Crisis. Het was
evenals zijn enkele maanden daarvoor verschenen The Importance of the Guardian Considered een aanval op zowel de Whigs als Steele.
Misschien is L'Esprit des Whigs, de Franse vertaling van dit werk, in Amsterdam gedrukt 450 . In ieder geval werd in Jan van Gysens Weekelyksche Amsterdamsche Mercuuren een Nederlandse vertaling van Swifts werk aangekondigd 451 . Deze
in Amsterdam gedrukte overzetting moet dan wel een andere zijn dan die gedrukt
in Groningen. Een exemplaar van de laatstgenoemde vertaling, verschenen onder
de titel De Publyke Geest der Whigs en voorzien van een enkele aantekening, is
aanwezig in de universiteitsbibliotheek van Leiden. Deze "Groningse" overzetting
wijkt maar weinig af van het origineel, zoals uit vergelijking van onderstaande passages kan blijken:
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And what Securities have our Adversaries substituted in the Place of these? A
Club of Politicians, where Jenny Man presides; A Cm« written by Mr. Steele; a
Confederacy of knavish Stock-Jobbers to ruin Credit; a Report of the QUEEN's
Death; an Effigies of the Pretender run twice through the Body by a valiant Peer:
A Speech by the Author of the Crisis: And to sum up all, an unlimited Freedom of
reviling her Majesty, and those she employs.452
In De Publyke Geest der Whigs:
Wat veyligheeden heeft nu onze Tegenpartey in de plaats gesteld van deze? Een
vergaadering van Staatkundige, waarin Jenny Man [in een noot wordt gezegd dat
dit de waardin is van het koffiehuis bij Whitehall waar de Whigs hun bijeenkomsten houden] presideert; een Boekje genaamt de Crisis, geschreeven door Mr.
St—Ie; een bondgenootschap van guytachtige Actionisten, om het credit in de
grond te booren; een uytstrooyzel van der Koninginnes dood; een afbeeldzel van
den Pretendent, met den deegen van zeeker manhaft Pair doorstooken; een aanspraak van den Autheur van de Crisis; en om alles op eenmaal te zeggen, een
toomelooze vryheyd om Haar Majesteyt en deszelfs Ministers te lasteren.453
Nog eenmaal wilde Swift de politiek van zijn grote vrienden, de Tory-ministers
Oxford en Bolingbroke, in een nauwkeurig en gedegen werk verdedigen, een werk
dat zijn Conduct of the Allies in de schaduw moest stellen. Inderdaad verrichtte
Swift veel voorstudie voor zijn uit vier boeken bestaande The History of the Four
Last Years of the Queen*5*, maar toen het werk in 1713 gereed gekomen was 455 ,
bleek het noch als propagandistisch - de ministers waren niet erg enthousiast en gaven Swift niet alle gewenste inlichtingen - noch als historisch geschrift - zo hoopte
hij de tegen de regering geuite beschuldiging dat vrede was gesloten buiten de Hollanders om, te weerleggen met het argument dat Holland graag een afzonderlijke
vrede achter de rug van zijn bondgenoot gesloten zou hebben! - erg geschikt om gepubliceerd te worden. Het zou tot 1758 duren voor het manuscript zijn weg naar de
drukpers zou vinden. De literaire waarde van het werk schuilt vooral in de polemische tekening der karakters, met enerzijds bijvoorbeeld de nobele Robert Harley,
anderzijds onder meer de megalomane Marlborough en de ijdele en doortrapte
Willem Buys, een typisch vertegenwoordiger van zijn land.
In 1765 verscheen in Amsterdam de Histoire du Regne de la Reine Anne d'Angleterre, de Franse vertaling van Smfts History van de hand van M.A. Eidous. De
"Préface" is bijna in z'n geheel een vertaling van het voorbericht behorend bij de
uitgave van Andrew Millar uit 1758456. De enkele zinnen die niet daaruit zijn overgenomen, zijn vanuit een oogpunt van receptie alleszins de moeite van het citeren
waard:
Au reste, le seul nom de Swift suffit pour reveiller l'attention, & piquer la curiosité. Il n'est rien sorti de la plume de ce célèbre Ecrivain, qui n'ait au moins l'avantage d'amuser ses Lecteurs [...l457
Eidous' overzetting is, al ontbreekt er wel eens een passage, over het algemeen ge-
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trouw, hetgeen kan blijken uit zijn vertaling van Swifts weinig vleiende beschrijving van het karakter van de Nederlandse gezant Buys:
His Knowledge in Government reacheth no farther than that of his own Country,
by which he forms and calculates Maxims of State for the rest of the World. His
Reasonings upon Politicks are with great Profusion at all Meetings; and he leaves
the Company with entire Satisfaction that he hath fully convinced them. He is well
provided with that inferior sort of Cunning which is the Growth of his Country, of
a Standard with the Genius of the People, and capable of being transferred into
every Condition of Life among them, from the Boor to the Burgomaster.45'
In het Frans wordt deze passage als volgt weergegeven:
En matière de Politique, il n'entendoit que Ie Gouvernement de son pays; & c'est
d'après cela qu'il se formoit des idées de tout le reste de l'Univers. Il ne cessoit de
raisonner de politique, & il quittoit les cercles qu'il fréquentoit, pleinement persuadé qu'il les avoit convaincus. Il est très-bien pourvu de cette espéce definessequi
est propre à son pays, qui est proportionnée au génie des Hollandois, & qui est de
mise dans chaque condition, depuis le paysan, jusqu'au Bourguemaître.4"
Hoewel Swifts pamfletten in de eerste plaats een binnenlands politiek doel dienden - in de strijd tussen Whigs en Tories over de te volgen buitenlandse politiek was
het voor de laatsten van belang dat Holland als Engelands voornaamste bondgenoot in een niet al te gunstig daglicht werd gesteld -, bleef ook dit werk in de Republiek niet onopgemerkt. Maar deze anoniem verschenen pamfletten460 ondergingen het lot van tal van andere libellen en schotschriften: ze raakten in de vergetelheid zodra de erin beschreven gebeurtenissen hun actualiteit hadden verloren. Dat
zou misschien anders zijn geweest als men deze politieke geschriften had kunnen
identificeren als (enigszins op zichzelf staand) werk van de grote satiricus Swift,
zoals zijn pas in de tweede helft van de 18e eeuw postuum verschenen History of
the Four Last Years bewijst.

9. Ander werk van Swift en apocriefe geschriften
Dat de literaire belangstelling voor alles wat uit Engeland kwam in de loop van de
18e eeuw sterk was toegenomen, blijkt onder meer uit de opmerkingen in het
"Avertissement" voor deel I van de Bibliothèque Britannique uit 1733:
L'idée avantageuse qu'on se fait dans les Pats étrangers des Ouvrages publiés en
Angleterre, a toujours excité un extrême désir de les connaître. Aussi les Journalistes de France, ci'Allemagne, & de Hollande, η 'ont ils pas manqué d'en parler
dans leurs Journaux, toutes les fois qu 'ils ont été à portée de le f aire.m )
Maar de overvloed aan materiaal en de gestegen belangstelling van het publiek
deed de behoefte gevoelen aan een apart tijdschrift dat geheel gewijd zou zijn aan
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de bespreking van Engelse boeken. De La Roche en zijn opvolger De La
Chapelle462 brachten als eersten dit plan op gelukkige wijze ten uitvoer in hun Bibliothèque Anglaise. De Bibliothèque Britannique kan men als voortzetting van
het werk van De La Chapelle beschouwen.
Veel van wat in dit voorbericht gezegd wordt, kan men ook van toepassing verklaren op het werk van Swift, maar de voorzichtigheid waarmee de continentale lezer uit het begin van de 18e eeuw de Engelse literatuur tegemoet trad, is ook in
1733 nog niet geweken. Wat het aantrekkelijke van de Engelse literatuur uitmaakt,
is, zou men met enige overdrijving kunnen zeggen, meteen het gevaarlijke ervan:
La fonction de Journaliste demande qu 'on rapporte fidèlement, ce qui se passe
dans la République des Lettres. L'Angleterre, plus qu 'aucun autre Pats, est fertile
en Ouvrages remarquables par la nouveauté, la singularité, ou la hardiesse dessentimens; ce qui vient de la Liberté qu'on y a d'examiner tout, ά d'en appeller au
seul Tribunal de la Raison . 4 t 3
En even verder:
On bannira de ce Journal toute sorte d'Ecrits personnels ou satiriques; les faire
connaître, ce serait donner cours à la Médisance, & augmenter le scandale que de
tels Libelles ne peuvent manquer de causer. D'ailleurs nous ne voulons pas nous
attirer le mépris & l'indignation des honnêtes gens, qui ne sauraient approuver une
conduite si odieuse.<ы
Men kan zich voorstellen dat juist een Franstalig tijdschrift met zo'n intermediaire
functie in de internationale Republiek der Letteren zich er veel aan gelegen zou la
ten liggen de klassieke Franse normen te handhaven, ten einde niet met zijn toch al
met allerlei buitenlandse vernieuwingen geconfronteerde lezers in conflict te ko
men.
Inderdaad treft men in de aan Engelse literatuur gewijde Franstalige tijdschrif
ten van Swift hoofdzakelijk de niet-satirische verhandelingen aan. Zo verscheen in
de Memoires literaires de la Grande Bretagne, het tijdschrift dat Michel de La Ro
che begon, nadat hij door de uitgever van de Bibliothèque Anglaise wegens zijn te
vrije opvattingen als redacteur was vervangen door de orthodoxe calvinist De La
Chapelle465, een uitgebreid excerpt van Swifts Letter to a Young Gentleman, Lately enter'd into Holy Orders***. In de brief, "écrite en Irlande par un homme
d'esprit", worden enkele adviezen gegeven aan een jong geestelijke. In dit werk
evenals in A Proposal for Correcting, Improving and Ascertaining the English
Tongue, vervat in een brief aan Oxford, houdt Swift zich voornamelijk bezig met
taal. Ook deze laatste verhandeling wordt in een Franstalig tijdschrift aan de orde
gesteld en wel in deel acht van de Bibliothèque Anglaise*". Daarin verschijnt het
zelfs als complete vertaling, vermoedelijk van de hand van Armand de La Chapelle, die vanaf deel zes dit tijdschrift redigeerde. Niet alleen is achter de vertaling nog
een reactie op Swifts verhandeling opgenomen, ze wordt ook voorafgegaan door
een interessante inleiding:
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L'Auteur de cette Lettre n'auroit pas eu besoin de se nommer pour se faire connoitre. A son stile, & à son tour d'esprit, on puvoit deviner que c'étoit le Docteur
Jonathan Swift, à présent Doïen de la Cathédrale de St. Patrice à Dublin. Il y
avoit déjà bien du temps qu'il s'étoit aquis la reputation de penser & d'écrire d'une
maniere à se faire distinguer de la foule. Le caractère de ses Ouvrages avoit toujours quelque chose de singulier, & ce caractère distinctif n'étoit pas une chose que
l'on pût aisément contrefaire.46'
Dit werd geschreven in 1720, dus nog voordat Van Effens vertaling van A Tale of a
Tub verschenen was en de continentale lezer zich met eigen ogen van de waarheid
van deze woorden zou kunnen overtuigen.
Van Swifts Ierse verhandelingen heeft A Modest Proposal**9, Swifts bescheiden
voorstel Ierland in één keer van zijn problemen van armoede en overbevolking te
verlossen door het improduktieve jongste deel van de bevolking door de rijken op
te laten eten 470 , altijd sterk tot de verbeelding gesproken. Een integrale vertaling
verscheen in Recueil de Pièces Curieuses sur les Matières les plus Interessantes
(door Albert Radicati, Comte de Passeran, Rotterdam 1736) onder de titel Projet
Facile, Equitable et Modeste*71. De vertaler blijft dicht bij de oorspronkelijke
tekst:
I HAVE been assured by a very knowing American of my Acquaintance in London; that a young healthy Child, well nursed, is, at a Year old, a most delicious,
nourishing, and wholesome Food; whether Stewed, Roasted, Baked, or Boiled;
and, I make no doubt, that it will equally serve in a Fricasie, or Ragoust.
(PW, A Modest Proposal, p. 111)472
Un docte Américain, avec qui j'étois intime à Londres, m'a assuré qu'un Garçon
d'un an, sain & bien nourri, est un mets très salutaire & très délicat; soit roti, étuvé, cuit au four, ou bouilli; & je ne doute point qu'il ne soit également excellent en
fricassée ou en ragoût, & en pâté."
(Projet Facile, Equitable et Modeste, p. 372)
Ook in de door Elie Luzac uitgegeven Nederlandsche Letter-Courant van 1759
werd het werk ter sprake gebracht. Swift, die later in hetzelfde tijdschrift wordt genoemd als auteur van Gulliver's Travels, was hier blijkbaar (nog) niet bekend als
deken van St. Patrick's Cathedral in Dublin:
Voor eenigen tyd wierdt, door eenen zogenaamden Deken van St. Patrick, een
spotstukje in 't licht gegeeven; waar in, op eenen ernshaftigen trant, de raad gegeeven wierdt van jaarlyks de arme kinderen uit Ierland, even als de varkens, ter
markt te brengen; om 'er op deeze wyze, ten nutte en ten beste van 't gemeen de
ouders en hunne woonplaatsen van te ontlasten [.. .] 473
Van Swifts preken verscheen er tenminste één volledig vertaald in het Nederlands. Dat was Upon Sleeping in Church*1*, een preek waarin Swift de verschillende bezwaren die mensen tegen het preken hebben, weerlegt en gemakzuchtige gelovigen, degenen die van alles verzinnen om de kerkdienst niet te hoeven bijwonen en
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vooral zij die tijdens de preek in slaap vallen en zo onbereikbaar worden voor de
woorden van de predikant, eens flink de les leest. De integrale vertaling hiervan
verscheen in 1776 in De Rotterdamsche Rhapsodist*7* onder de titel Leerreden tegen het Slapen in de Kerk, Uitgesproken door Dr. Jonathan Swift, Deken van St.
Patrik, en Schryver van 't Vertelsel van de Ton. De vertaling blijft dicht bij de oorspronkelijke tekst:
But, of all Misbehaviour, none is comparable to that of those who come here to
sleep; Opium is not so stupifying to many Persons as an Afternoon Sermon.476
wordt:
Maar van alle wangedrag is niets te vergelyken by dat van dezulken die ter Kerke
komen om te slapen. Opium is voor vele lieden zoo bedwelmende niet als eene namiddags predikaatsie.'4"
Van Swifts gedichten is, behalve zijn Description of the Morning uit de Tatler,
waarvan een vertaling in Le Babillard verscheen478, over het algemeen weinig vertaald. Een belangrijke uitzondering vormt Swifts The Journal of a Modern
Lady*79, dat onder de titel Le Train de Vie d'une Femme du Bel Air in de Bibliothèque Britannique van 1734 verscheen480. Noch in de vorm - achtlettergrepige verzen met gepaard rijm ("couplets") - noch in de inhoud - de regeis "Unwilling muse
begin thy lay,/The annals of a female day." bijvoorbeeld vindt men terug in "Ma
Muse, obéissez. L'Auteur de la folie/Pourra bientôt la payer cher.VChantez,
puisqu'il le veut, chantez quelle est la/vie/D'une femme du bel air."**1 - wordt
Swifts gedicht op de voet gevolgd. De vertaling van deze aanval op de hebbelijkheden van de tot de chic behorende vrouwen, een gedicht dat enige gelijkenis vertoont met Pope's beroemde Rape of the Lock**2, is dan ook, zoals de vertaler zelf
al in de titel heeft aangegeven, een "traduction libre".
Wat de ten onrechte aan Swift toegeschreven werken betreft*85, kan gewezen
worden op Le Grand Mistere, ou l'Art de méditer sur la Garderobe***, volgens de
titelpagina en het "Avis du Libraire" een geschrift van "l'Ingénieux Docteur
Swift". Het is een vertaling van The Grand Mystery, or Art of Meditating over an
House of Office, Restor'd and Unveil'd, after the Manner of the Ingenious Dr.
S—ft**5. Ook werd - en met meer recht! - Swifts naam nogal eens in verband gebracht met het werk van Martinus Scriblerus (men denke aan "Scriblerus* verhandeling" Peri Bathous). Beschrijving van leven en werk van deze wereldvreemde dilettant werd het doel van de gelijknamige Londense club, wier leden - Arbuthnot,
John Gay, Thomas Parnell, Harley (Oxford), Pope en Swift - zo kritiek hoopten te
leveren op de opgeblazenheid en geleerddoenerij van hun tijd486. De belevenissen
van deze denkbeeldige Don-Quichotachtige figuur, beschreven in de Memoirs of
the Extraordinary Life, Works, and Discoveries of Martinus Scriblerus, werden
echter voornamelijk door Pope te boek gesteld. Wel vormden de plannen voor dit
werk, dat pas in 1741 werd gepubliceerd, direct of indirect de aanleiding tot het
ontstaan van Gulliver's Travels, Pope's Peri Bathous en The Dunciad (opgedragen
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aan Swift) en The Beggar's Opera van John Gay487.
Het ligt voor de hand dat de naam Scriblerus (latinisering van scribbler = derderangs schrijver) al spoedig een eigen leven ging leiden. Werd in De Post van den
Helicon en in De Pedagoog nog naar het werk zelf verwezen4", Van Kampen laat
in zijn Handboek van de Geschiedenis der Letterkunde bij de voornaamste Europische volken zien hoe die eigennaam gemakkelijk een soortnaam kon worden:
Zijn [= Pope's] roman, Martinus Scriblerus, is onvoltooid gebleven, en slechts
een bewijs van kwade luim tegen zijne vijanden; even als een later Hollandsch Geleerde, die ook geenszins tot de zachtzinnigen behoorde, zijnen tegenstander onder den naam van Scriblerus heeft zoeken te brandmerken.
En in een noot wordt toegevoegd:
P. VAN HEMERT in de lectuur voor het ontbijt en de theetafel, tegen Y. VAN
HAMELSVELD.«9
De Vaderlander voert in 1775 een vertooglezer Scriblerianus ten tonele490. Ook
zorgt de schrijver Martinus Scriblerus hier te lande voor nageslacht. Zo verschijnen er in 1792 Gedenkschriften van Martinus Scriblerus, den Jongen, uitgegeven
door Pieter 't Hoen491 en er verschijnt een pamflet, Historie der vreemde ziekte Oikomania, van Martinus Scriblerus Secundus492, die eerlijk opbiecht dat hij een
oomzegger en bescheiden navolger van de grote Martinus Primus is493.
Voor de Scriblerus Club is de vriendschap tussen Pope en Swift natuurlijk van
grote betekenis geweest. In 1714, het jaar van Swifts afscheid van Engeland en de
landelijke politiek, gaven Swift en Pope vermoedelijk elkaar een werk van Erasmus als afscheidsgeschenk494. Talrijk zijn de verwijzingen naar de deken en
diens werk in het oeuvre van Pope. Zo schreef Pope vol geestdrift niet alleen kort
na elkaar verschillende verzen op Gulliver's Travels**5, maar spreekt hij ook in allerlei andere gedichten met grote waardering over zijn vriend. Een voorbeeld daarvan treffen we aan op de titelpagina van De ontroofde Hairlok, Betje Wolffs vertaling van Pope's Rape of the LockAK. Een deel van Swifts correspondentie met
Pope en anderen, waaronder zijn beroemde brief aan Pope van 29 september 1725,
waarin Swift zegt dat hij niet houdt van groepen mensen of de mens in 't algemeen
maar wel warme genegenheid kan voelen voor bepaalde individuen ("J'ai toujours
haï les Nations, les Professions, & les Communautés [...] Mais je hais surtout, &
déteste cet animal qu'on appelle Homme, quoique j'aye une véritable affection
pour Jean, Pierre, Thomas, &c.), vindt men in de Oeuvres diverses de Pope, waarvan de eerste druk in 1754 en een nieuwe uitgave in 1758 het licht zag497. Ook treft
men daar de brief aan die Gay schreef aan Swift over de ontvangst van Gulliver's
Travels: "Il y a environ dix jours qu'on a publié ici les Voyages d'un certain Gulliver, & depuis ce tems-là cet Ouvrage a été le sujet de toutes les conversations."498
In hetzelfde werk verschenen naast onder meer L'Anti-Sublime, ou l'Art de
Ramper en Poesie de Mémoires de Martin Scribler. In een bij de titel behorende
noot, een vertaling van het voorbericht voor Warburtons uitgave van de Memoirs,
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wordt gewezen op het aandeel van Arbuthnot, Pope en Swift in het hele Scriblerusproject499. Het "Récit abrégé des Voyages de Martin" bevat de aan Gulliver's Travels herinnerende vier reizen van Martinus Scriblerus500. In het Journal des
Sçavans uit 1755 wordt naar de eerste uitgave van deze Franse vertaling van deMemoirs verwezen501.
Eveneens in 1754 verscheen bij Pieter Meyer in Amsterdam een Nederlandse vertaling van de Memoirs onder de titel Gedenkschriften, behelzende het zeldzaame
Leeven, de Werken en Ontdekkingen van Martinus Scriblerus*02. In het "Voorberigt van den Vertaalder" wordt onder meer op de verschillende uitgaven van de
Memoirs gewezen en het voorwoord uit Warburtons editie vertaald503. "Van het
vertrek van MARTINUS, en eenig berigt zyner reizen", het "vyftiende
hoofddeel", is een dicht bij de oorspronkelijke tekst blijvende vertaling van "Of
the Secession of Martinus, and some Hint of his Travels"504. De aantekening aan
het slot van het hoofdstuk, "De schryvers waren eerst van voorneemen Gullivers
reizen tot een deel van Scriblerus gedenkschriften te maaken" (eveneens in de
Franse uitgave)505, wijst op de Scriblerus Club als bron van inspiratie voor Gulliver's Travels. Maar met de schetsmatige avonturen van Martinus heeft Swifts autonome meesterwerk maar weinig gemeen, zoals ieder kan constateren die de moeite neemt deze werken met elkaar te vergelijken506.
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1. Zie o.a. de bibliografie in: Woodbridge, Sir William Temple, p. 335-336.
2. Verschillende malen wordt werk van Temple in De Boekzaal van Europe besproken: July en Augustus 1692 (II), p. 23-34; January en February 1693 (I), p. 125-139; Mey en Juny 1695 (I), p. 515-523. Het is niet zo verwonderlijk dat het hier en in de aankondigingen
voornamelijk om edities van Pieter vander Slaart, de uitgever van de Boekzaal, ging. Zie
Hans Bots (ed.), Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe 1692-1702, Amsterdam
(1974), p. 93-94. In Vander Slaarts Naamrolle van Boeken (1693 (I), achter het register)
worden zes werken van Temple vermeld. Rabus schreef zelf een lang voorwoord voor
Vander Slaarts uitgave van Temple's Inleidinge tot de Historie van Engeland (1695). Zie
J.J.V.M, de Vet, Pieter Rabus, een wegbereider van de Noordnederlandse Verlichting,
Amsterdam & Maarssen (1980), p. 73-74. Ook wordt in de Boekzaal Temple's overlijden
gemeld: "Uit Engeland is tijding van het afsterven van den Ridder Wtiliam Temple
[...]", Boekzaal, Maert en April 1699 (I), p. 376.
3. Over Jacques Bernard, neef en vriend van Jean Le Clerc, en àt Nouvelles de la République des Lettres o.m. Jean Sgard (ed.), Dictionnaire des journalistes (1600-1789), Grenoble 1976, p. 34-38.
4. Een recente vertaling is die van D.J. Roorda en Y.H. Foppema in: D.J. Roorda, Ambassadeur in de Lage Landen. William Temple, Observations upon the United Provinces,
Haarlem (1978). Tweemaal stelt Van Effen in het tweede deel van De Hollandsche Spectator (2e druk, 1756) dit werk van Temple aan de orde: nr. 82, p. 243-244; nr. 106, p.
521-522. Ook later wordt Temple's oordeel over de Hollanders aangehaald, b.v. in
Boekzaal der Geteerde Wereld, 1763 (eerste deel), p. 218-228, met name p. 219-220 en
227; in een "schuitpraatjen over het verval onzer natie" in De Menschenvnend, dl. VI,
1793, No. 44, p. 348; m De Vraag-Al, dl. III, 1792, No. 120, p. 121 (ook nog als "brave
Engelschman" genoemd in No. 148, p. 357); in De Onderzoeker, dl. II, No. 59 (11 december 1769), p. 52-53. Zie voorts ook de correspondentie van Onno Zwier van Haren in
Brieven van W. en O.Z. van Haren, uitgegeven door H.E. Moltzer, Groningen 1876, p.
34 (brief no. 9 van 12 maart 1763) en die van Belle van Zuylen in Isabelle de Charrière/
Belle de Zuylen, Oeuvres Complètes HI, Correspondance 1787 - mars 1793, Amsterdam
1981, p. 192 (brief no. 698 van 13 maart 1790).
5. Zie voor deze en andere uitgaven van Temple's werk de Checklist of Books Transtated
from English into Dutch, ¡600-1700 in Schoneveld, Intertraffic of the Mind, p. 239-240.
6. Lettres de Mr. le Chevalier Guill. Temple, et autres Ministres d'Etat, 2 din., La Haye,
Henri van Bulderen, 1700. Bespreking in De Boekzaal van Europe, September en October 1700 (II), p. 283-288; Nouvelles de la République des Lettres, Novembre 1700, p.
528-546.
7. Lettres de Mr. Temple, "Avis" (ongepagineerd), eerste blz.
8. Brieven Van de Heer William Temple, Ridder, & с. In 't Licht gegeven (...) door M.D.
Jones, 'sGravenhage, Meindert Uitwerf en Engelbregt Boucquet, 1700. Zie Checklist
Schoneveld, nr. 601, p. 240. Bespreking in De Boekzaal van Europe, September en Oc
tober 1700(11), p. 294.
De oorspronkelijke Engelse uitgave werd besproken in de Nouvelles de la République
des Lettres, Octobre 1699, p. 402-411.
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9. Eigenlijk eind 1699. Zie Ehrenpreis, Swift, II, p. 34. Op deze editie van "Le D. Suift
[sic!] Chapelain du Comte de Berkley" wordt de lezer attent gemaakt in de Histoire des
Ouvrages des Savons, Mois de Mars 1700, Article ХШ, p. 132. Over dit tijdschrift: Hans
Bots (ed.), Henri Basnage de Beauval en de "Histoire des Ouvrages des Savons", 16871709, 2 din., Amsterdam 1976; Hans Bots & Lenie van Lieshout, Contribution à la connaissance des réseaux d'information au début du XVIIle siècle, Amsterdam & Maarssen
1984.
10. Z\tPW,A Tale of a Tub, p. 255-259.
11. De eerder genoemde D. Jones was heel wat voorzichtiger. Zie Ehrenpreis, Swift, II, p.
34-35. Vgl. echter Elias, Swift at Moor Park, p. 72-73.
12. PW,A Tale of a Tub, p. 258.
13. Over Swifts werkzaamheden als secretaris, zijn relatie tot Temple en de kwaliteit van zijn
vertalingen van Temple's in het Frans geschreven brieven handelt o.a. Ehrenpreis, Swift,
II, p. 35-36. Ook Elias, Swift at Moor Park, p. 1-47, gaat uitvoerig op deze kwestie in.
Na verschillende teksten (met veel "Hollands" materiaal: fragmenten uit brieven van
Temple aan De Witt en Abraham de Wicquefort) met elkaar te hebben vergeleken, komt
hij tot een andere conclusie dan Ehrenpreis: "As a document of a modified father-son
relationship, and as a test of Temple's confidence in Swift in their last years together, the
Downton transcript is a decided disappointment. It reveals Swift working more as a
secretary or glorified clerk than the "companion and literary aide" that Ehrenpreis
describes. That Temple entrusted his veteran secretary with making the French and Latin translations may argue some degree of confidence, but by translating so closely and
doggedly. Swift exercises an almost minimal initiative." (p.47).
14. PW,A Tale of a Tub, p. 257.
15. Zie Lettres de Mr. le Chevalier Guill. Temple, "Préface" (ongepagineerd).
16. Een wel heel sprekend voorbeeld is weglating van de zin "[...] and he having done me
the Honour, to leave and recommend to me the Care of his Writings [...]" Zie a.w.,
"Préface", voorlaatste biz.;PW, Л Taleofa Tub, p. 259.
17. Nagelaten Schriften van den Ridder W. Temple, Utrecht, Anthony Schouten, 1704. Het
werk werd besproken in Sewels Twee-Maandelyke Uyttreksels, Lentemaand en
Grasmaand 1704, p. 340-355.
18. Nog tot diep in de 18e eeuw wordt Temple als gezondheidsdeskundige geciteerd, b.v. in
het uit het Duits vertaalde spectatoriale tijdschrift De Artz, of genees-heer, 6 din.,
Amsterdam 1765-1771. In dl. II, 2e st., 1766, nr. 76, p. 186-198; dl. V, 2e st., 1770, nr.
213, p. 221-222. VoortsinA? Vriendvan't Vaderland, 1787, No. 46, p. 367.
Jacob Campo Weyerman is sceptisch: " D e Galeyen hebben meer Podagristen geneezen, dan de Моле van den Ridder Temple, of het brandent Lynwaat van Hippokrates."
In: Den Ontleeder der Gebreeken, Amsterdam 1724-1726, 2 din.; dl. I, nr. 41 (maandag
17 juli 1724), p. 325.
Ook Temple's oordeel over de dichtkunst komt nog wel eens ter sprake, zoals in het
voorbericht (eerste blz.) van Kornelis Elzeviers vertaling van Pope'sEssay on Man: " D e
Heer Temple, een der schranderste verstanden van zynen tyd, laet op zekere plaets zich
uit in deze zeer aenmerkelyke woorden [...]" Zie Proeven van den Mensch, Amsterdam
1744.
19. PW, A Taleofa Tub, p. 261.
20. Nagelaten Schriften van den Ridder W. Temple, "Bericht aan den Lezer" (ongepagi
neerd), zesde en zevende blz.
21. "Alles wat van den Ridder William Temple tot nog toe het licht gezien heeft, is van de
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wereld met zo veel genegentheid omhelst geworden [...]" A.w., "Bericht aan den
Lezer", eerste en tweede blz.
22. A.w., "Bericht aan den Lezer", tweede blz.
23. "Bericht aan den Lezer", tweede t/m vijfde b\z.;PW,A Tale of a Tub, p. 262.
24. Gedeeltelijk ter vervanging van Swifts tweede alinea. Zie "Bericht aan den Lezer", derde blz.
25. Zie PW, A Tale of a Tub, p. 263 en Elias, Swift at Moor Park, p. 76-77.
26. Oeuvres Postumes du Chevalier Temple, Utrecht, Guillaume vande Water, 1704.
27. A.w., "Avis" (ongepagineerd), tweede t/m zesde blz.
28. Evenals in de Nederlandse vertaling wordt die tweemaal gegeven: "Avis", derde en vierde blz.; p. 213, gecursiveerde alinea.
29. "Avis", tweede blz.
30. Over deze kwestie: Woodbridge, Sir William Temple, p. 327-328; Elias, Swift at Moor
Park, p. 37-38 en p. 221 ; Ehrenpreis, Swift, II, p. 340-342.
31. PW,A Taleofa Tub, p. 268-271.
32. Uitvoerig hierover Elias, Swift at Moor Park, p. 73-76; voorts Ehrenpreis, Swift, II, p.
339-340.
33. PW,A Taleofa Tub, p. 269-270.
34. Nouveaux Mémoires du Chevalier Guillaume Temple, La Haye, Jean van Duren Adrien Moetjens, 1729. Aankondiging in de Bibliothèque Raisonnée des Ouvrages des
Savons de l'Europe, dl. II, Janvier, Février et Mars 1729, p. 240.
35. A.w., "Préface du Docteur Jonathan Swift", p. III-XIII.
36. Het Leeven van den Ridder William Temple, Leyden, Pieter van der Eyk, 1736.
37. A.w., "Voorrede van Doktor Jonathan Swift" (12 ongenummerde bladzijden).
38. Resp. PW, A Tale of a Tub, p. 269; Nouveaux Mémoires du Chevalier Guillaume Temple, "Préface", p. VII; Het Leeven van den Ridder William Temple, "Voorrede", zesde
blz.
39. Resp. PW, p. 269; "Préface", p. VII-VIII; "Voorrede", zesde blz.
40. Resp. PW, p. 270; "Préface", p. X; "Voorrede", achtste blz.
41. Resp. PW, p. 269; "Préface", p. VII; "Voorrede", vijfde blz.
42. Resp. PW, p. 269; "Préface", p. VIII; "Voorrede", zevende blz.
43. Met een voorwoord van Swift. ZiePW.A Tale of a Tub, p. 265-266.
44. Nouvelles de la République des Lettres, resp. Avril 1703, p. 467; Septembre 1703, p.
334-351. De Boekzaal der Geleerde Werreld, Januarius en Februarius 1705 (I), p. 123140.
45. Resp. Мит?//«, Septembre 1703, p. 335 [noot] ; Boekzaal 1705 (I), p. 123.
46. Mogelijk is Swift (mede) auteur geweest van het schotschrift gericht tegen de Fransman
Du Cros, een tegenspeler van Temple tijdens de vredesonderhandelingen te Nijmegen.
Zie Elias, Swift at Moor Park, p. 67-68. Van dit pamflet, An Answer to a Scurrilous
Pamphlet, Laterly Printed, Intituled, A Letter from Monsieur de Cros, to the Lord—,
verscheen in 1693 een Franse vertaling bij Alberts in Den Haag. Zie de aankondiging in
de Bibliothèque Universelle et Historique, dl. XXIV, Janvier 1693 (seconde édition,
Amsterdam 1699), Table des Livres (tegenover p. 1) en De Boekzaal van Europe 1693
(II), p. 167-168. J.A. Downie, Swift: Political Writer, p. 45-46, beschouwt An Answer
to A Scurrilous Pamphlet onder meer op grond van stilistische eigenaardigheden als een
werk van Swift. Woolley meent zelfs dat dit het eerste uitgegeven prozawerk van Swift
is. Zie Swift, Temple, and the Du Cros Affair, 2 din.; Part I, Introduction by David
L.T. Woolley, Los Angeles 1986, p. VII-VIII. Een herdruk van de (integrale) Franse ver-

182

Noten bij hoofdstuk

4, Satiricus en

pamflettist

taling, Réponse de Mr. le Chevalier Temple, à un Libelle Diffamatoire Intitulé Lettre de
Mr. du Cros à Mylord ά с., werd toegevoegd aan de derde druk van Temple's Mémoires
De ce qui s'est passé dans la Chrétienté, La Haye, Adrian Moetjens, 1694, p. 427-480.
KB, signatuur 890 H 1.
47. Zie A.C. Guthkelch and D. Nichol Smith, A Tale of a Tub, Introduction, p. XLIIIXLVII; PW, A Tale of a Tub, Introduction, p. XV-XVI; Ehrenpreis, Swift, I, p. 186187; Elias, Swift at Moor Park, p. 155-157.
48. Uitvoerig hierover: Elias, Swift at Moor Park, p. 155-206. Het beeld dat Elias van Temple geeft, is overigens wel wat erg negatief. Zie Pat Rogers' recensie van Elias' studie in
The Modern Language Review, vol. 79 (1984), p. 667-669.
49. Over/1 Tale of a Tub: PW, Introduction, p. XXII-XXVII; Ehrenpreis, Swift, I, p. 185225.
50. Een overzicht van de strijd tusse Ouden en Modernen in Frankrijk en Engeland geeft
G.Α. Steffens, Pieter Nieuwland en het evenwicht, Zwolle 1964, p. 104-110. Over
Nieuwlands aansluiting bij Temple en Wotton: a.w., p. 128-129.
51. Uitvoerig over deze affaire: Jonathan Swift, The Battle of the Books. Eine historischkritische Ausgabe mit literarhistorischer Einleitung und Kommentar von Hermann Josef
Real, Berlin-New York 1978, Literarhistorische Einleitung, p. XXI-XXXIII. Voorts
PW, A Tale of a Tub, Introduction, p. Х І-Х Ш; Ehrenpreis, Swift, I, p. 227-228.
52. PW,A Tale of a Tub, Introduction, p. XXIII; Ehrenpreis, Swift, I, p. 204-205.
53. Guthkelch-Nichol Smith, A Tale of a Tub, Introduction, p. XXXVI-XXXVIII; Ehren
preis, Swift, I, p. 186.
54. Op overeenkomsten en verschillen tussen Л Tale of a Tub en Erasmus' Lof der Zotheid
(gebruik van paradoxen, betekenis van het woord dwaasheid) wijst Alan S. Fisher in
"An End to the Renaissance: Erasmus, Hobbes, and A Tale of a Tub", in: The Hun
tington Library Quarterly, vol XXXVIII (1974-1975), p. 1-20. In dit artikel brengt hij
o.a. Paulsons stelling ter sprake, dat de Tale in feite Swifts "answer to Erasmus" is (Ro
nald Paulson, Theme and Structure in Swift's Tale of a Tub, New Haven 1960).
Swift was niet alleen vertrouwd met Erasmus' Moriae Encomium. De anti-katholieke
passage in de vierde afdeling over Maria's melk en de kruishoutrelikwieën (GuthkelchNichol Smith, A Tale of a Tub, p. 120) heeft hij zeer waarschijnlijk ontleend aan Erasmus' Colloquia. Zie Eugene R. Hammond, "A Swiftian borrowing from Erasmus'
Colloquies'mA Taleofa Tub", in: Notes andQueries (February 1980), p. 32-33.
55. Over deze satire: Real, The Battle of the Books, Literarhistorische Einleitung, p. XVLXXV; Ehrenpreis, Swift, I, p. 226-237.
56. Zie о.m. Ehrenpreis, Swift, I, p. 238-246.
57. Van erotische symboliek is ook onmiskenbaar sprake in de passage over de oren der pu
riteinen in afdeling XI (Guthkelch-Nichol Smith, A Tale of a Tub, p. 201-202). Zie C.M.
Webster, "The Puritan's ears in A Tale of a Tub", in: Modern Language Notes, vol.
XLVII (1932), p. 96-97.
58. Zie Donoghue, Jonathan Swift, p. 1-24. Een samenvatting van de discussie hierover
geeft Richard H. Rodino, Swift Studies, 1965-1980. An Annotated Bibliography, New
York & London 1984, Introduction, "Persona or Personality \nA Tale of a Tub", p.
XVIII-XXII.
59. Donoghue, Jonathan Swift, p. 45-49. Over het gebruik van woordspelingen handelt o.a.
David Nokes, '"Hack at Tom Foley's': Swift's Use of Puns", in: Clive T. Probyn (ed.),
The Art of Jonathan Swift, London 1978, p. 43-56.
60. Donoghue, Jonathan Swift, p. 28.
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61. Guthkelch-Nichol S m i t h y Tale of a Tub, Introduction, p. XXVIII-XXX.
62. Alleen al in The Battle of the Books getuigen tal van verwijzingen naar eigentijdse en
klassieke schrijvers van Swifts enorme belezenheid. Zie Reals uitgebreide commentaar in
diens uitgave van The Battle of the Books, p. 23-102.
63. Histoire des Ouvrages des Savans, resp. Novembre 1694 en Mars 1698 (de 2e druk van
Wottons Reflections met Bentley's Dissertation als aanhangsel); Bibliothèque Choisie,
dì. X, 1706 (seconde édition, Amsterdam 1720), p. 81-89; Bibliothèque Britannique,
Janvier, Février et Mars 1739, Art. VII, p. 379-388.
64. Jacob Campo Weyerman plaatst de strijd tussen Bentley en Boyle in de internationale
context van de querelle des anciens et des modernes: "[...] daar is nog een ongemeen
Overschot van 't beroemt Proces tusschen Ie Sr. Boileau en Monsieur Perrault, tusschen
Docter Bentley en den beruchte Boyle, naamelyk het Verschil tusschen de Verdiensten
der Oude en Hedendaagsche Schryvers [...]" In: Den Ontleeder der Gebreeken, dl. II,
"Aan de geletterde en ongeletterde leezers", p. 6. Zie voorts Jacob Campo Weyerman,
De Rotterdamsche Hermes, ed. Adèle Nieuweboer, Amsterdam 1980, p. 319.
65. Real, The Battle of the Books, Literarhistorische Einleitung, p. XVII.
66. Nouvelles de la République des Lettres, Août 1704, Article VII, "Extrait de diverses Lettres", p. 230-232.
Over Pierre Des Maizeaux: J. Sgard, Dictionnaire des journalistes, p. 119-121; J. Almagor, "Pierre Des Maizeaux and his Key-Role as English Correspondent for the Continent in the first half of the Eighteenth Century", in: The role of periodicals in the
eighteenth century, p. 41-47; van dezelfde auteur, "Pierre Des Maizeaux (1673-1745):
the English correspondent of the Journal Literaire between 1713 and 1722?", in: Documentatieblad Werkgroep 18eEeuw, XVIII/2 (Nr 71/72) (1986), p. 165-193.
67. Steeds moet men zich ervan bewust zijn, dat het Franse réfugiés en hun nakomelingen
zijn die in de Franstalige periodieken in Holland als correspondent aan het woord komen. Zie: Uta Janssens-Knorsch, "French Refugees as Literary Agents: Selling 'Nouvelles de Londres' to Dutch Periodicals", in: Refugees and Emigrants in the Dutch Republic and England, p. 59-63.
68. Nouvelles de la République des Lettres, Décembre 1704, Article VI, "Extrait de diverses
Lettres", p. 679-680.
69. Zie o.a. Real, The Battle of the Books, Literarhistorische Einleitung, p. XVIII.
70. Nouvelles de la République des Lettres, Septembre 1705, Article VII, "Extrait de diverses Lettres", p. 342.
71. Ehrenpreis, Swift, II, p. 329-330.
72. Nouvelles de la République des Lettres, Septembre 1705, Article VII, "Extrait de diverses Lettres", p. 342-343.
73. A.W., Mars 1707, p. 290-320; Avril 1707, p. 449-472.
74. Zie o.a. W.J.B. Pienaar, English Influences in Dutch Literature and Justus Van Effen
as Intermediary, p. 43-45, 188-190, 197-198. Verder aangehaald als Pienaar. Zie ook
Verwers mededeling op p. I van Het Leven van Mr. Justus van Effen.
75. Over Benjamin Furly en zijn bibliotheek: William I. Hull, Benjamin Furly and Quakerism in Rotterdam, Swarthmore College, Monographs on Quaker History, Number Five,
1941, met name p. 138-151; Samuel A. Golden, "Benjamin Furly's Library: an intermediary source in Anglo-Dutch literary relations", in: Hermathena, no. XCVI, July 1962,
p. 16-20.
76. Bibliotheca Furliana, sive Catalogus Librorum, Roterodami, Apud Fritsch et Böhm, et
Nicolaum Bos, 1714. Golden vermeldt slechts nog drie bestaande exemplaren van deze
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catalogus (twee in Londen, een in Haverford, Pennsylvania). Een vierde berust in de bi
bliotheek van het Gemeentearchief van Rotterdam onder signatuur Х Ш D 25.
77. Golden, p. 19.
78. De Archiefdienst der Gemeente Rotterdam was zo vriendelijk mij deze gegevens te ver
strekken.
79. Zie o.a. William I. Hull, Benjamin Furly; van dezelfde auteur, Willem Sewel of Amster
dam 1653-1720, thefìrst Quaker historian of Quakerism, Swarthmore College, Monographs on Quaker History, Number One, 1933; M. Evers, "Religionis et Libertatis Ergo: Dutch Refugees in England and English Exiles in the Netherlands", in: Refugees and
Emigrants in the Dutch Republic and England, p. 7-27.
80. W. Bisschop, Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken, Utrecht 1859, p. 77
[noot].
81. Pieter Adriaen Verwer, Het Leven van Mr. Justus van Effen, in: De Hollandsche Spectator, tweede druk, dl. I, Amsterdam, K. van Tongerlo en F. Houttuin, 1756, p. XVIXIX. Verder aangehaald als Verwer, Leven. In de bespreking van Verwers Leven in de
Boekzaal wordt Van Effens vertaling dan ook uitdrukkelijk vermeld. Zie Boekzaal der
Geleerde Wereld, November 1756, p. 604.
82. Le Misantrope. In: Oeuvres diverses de Mr. Juste van Effen, 5 din., Amsterdam, Herman Uytwerf, 1742. Troisième Edition revue & corrigée. Tome premier. In het voorwerk
van dit eerste deel zijn (ongepagineerd) achter elkaar opgenomen de Eloge historique
("Catalogue des ouvrages" op de 23e t/m 25e blz.) en de Lettre de Mr. P. (diens opmerking in een noot op de 5e blz.). Over Potin o.a. Verwer, Leven, p. CLIII-CLIV.
83. In het vervolg zal daarom steeds over Van Effen als de vertaler van Le Conte du Tonneau worden gesproken. Men bedenke dan telkens wel dat dit hoogstwaarschijnlijk zo
is.
84. Goulding, Swift en France, p. 16
85. Het is opnieuw uitgegeven door Schorr. Zie Justus van Effen, Le Misantrope, Edited by
James L. Schorr, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, vol. 248, Oxford
1986.
86. Het werkje werd aan de verschillende uitgaven van Saint-Hyacinthe's Chef-d'oeuvre
d'un inconnu toegevoegd (b.v. in de 7e druk, dl. II, La Haye 1744, p. 267-300) en in
1714 apart uitgegeven. Zie Verwer, Leven, p. LXX-LXXI; Zuydam, Justus van Effen,
p. 28; James L. Schorr, The Life and Works of Justus van Effen, University of Wyoming 1982, p. 12-14. Laatstgenoemde studie is gedeeltelijk een omwerking van James
Lewis Schorr, Justus van Effen and the Enlightenment, Diss. University of Texas,
Austin 1978 (besproken door K.G. Lenstra in Documentatieblad Werkgroep 18e Eeuw,
nr. 46 (juni 1980), p. 33-37).
87. Over Van Effens toenemende kennis van de Engelse taal en literatuur o.a. Pienaar, p.
58-59 e.v. Talrijk zijn de verwijzingen naar Engeland en de Engelsen in De Hollandsche
Spectator2 (over de Engelse taal handelt nr. 202,4e deel, p. 286-289).
88. Verwer.Lmvi.p.XVI-XVII.
89. Bisschop, p. 72; Kalff, dl. 5, p. 539; J. Prinsen, De roman in de 18e eeuw, p. 259; VieuKuik (Baur, dl. VI), p. 157; Knuvelder II 7 , p. 545 en vele anderen.
Swift is ook nooit in Nederland geweest; vgl. H. J. Reesink, L'Angleterre et la littérature anglaise, Zutphen 1931, p. 27.
90. Byvoegsels op het Vaderlandsch Woordenboek, oorspronklyk verzameld door Jacobus
Kok, dl. C-G, Amsteldam 1798, p. 195-196; Simon Stijl, Levensbeschryving van eenige
voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen, dl. 7, Amsterdam-Harlingen
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1780, p. 123-124. Zie ook N.G. van Kampen, Beknopte Geschiedenis der Letteren, dl.
II, p. 207 en zijn voorzichtige formulering in zijn Verhandeling, p. 26-27.
91. Goulding, Sw/f en France, p. 19; Pienaar, p. 71.
92. Op zijn terugreis naar Ierland ondervond Swift nogal wat vertraging. Over deze reis en
zijn verblijf in Engeland: Ehrenpreis, Swift, III, p. 518-543.
93. Con., dl. III, p. 217-218 en p. 225-227; Ehrenpreis, Swift, III, p. 522.
94. De Misantrope, of de Gestrenge Zedenmeester, dl. 3. Geciteerd is hier uit de Tweede
Uitgaave, Amsterdam 1765, p. 232-239.
95. A.w.,p. 234.
96. A.W., p. 237-239.
97. Guthkelch-Nichol Smith, A Tale of a Tub, p. 45-46.
98. Verwer.Leven, p. XXIVen XXXIII.
99. La Bagatelle, ou Discours ironiques. Nouvelle Edition, revue & corrigée. Tome second.
(In: Oeuvres diverses de Mr. Juste van Effen, Amsterdam 1742), nr. 54, Jeudi 10 Novembre 1718, p. 11-18. In de afzonderlijke uit drie delen bestaande uitgave van de 5agatelle (KB, signatuur 3175 G 1-3) verschijnt het als nr. 19, dl. II, p. 145-152. Het inleidende, aan nr. 54 voorafgaande vertoog is de brief van Jean de Réglisse; in: La Bagatelle, Tome I, nr. 34, p. 191-196.
100. A.w.,p. 16.
101. Zie "Voorreden van den schryver" (ongepagineerd), tiende t/m twaalfde blz., in: Vertelsel van den Ton, Amsterdam 1735.
102. Pienaar, p. 134-139. In feite beperkt Pienaar zich tot het opsommen van een aantal
overeenkomsten, die vooral Swifts invloed op Van Effen ten aanzien van stijl en ideeën
moeten onderstrepen. Zo'n treffende parallel ziet hij bijvoorbeeld in Van Effens beschrijving van de helft van de inwoners van Amsterdam als een soort Yahoos avant-lalettre in Le Misantrope, dl. I, nr. 30 (La Haye 1726, p. 236-244; idem, nr. 29 in de nieuwe uitgave, La Haye 1742, p. 247-255; in de vertaling van Le Clercq, dl. I, nr. 13, p.
113-122).
Vooropgesteld dat dit zo is, dan zijn zulk soort gegevens vanuit comparatistisch
standpunt bezien toch minder bruikbaar dan b.v. de (ook door Pienaar gedane) constatering dat Van Effen een gedeelte uit het voorwoord van de Tale heeft vertaald.
103. Α.Ν.,ρ. 135.
104. La Bagatelle, Tome II, nr. 68, p. 105.
105. A.w.,nr. 71, p. 122.
106. Pienaars kritiek op Verwer (Pienaar, p. 67 noot) dat de laatste niet zeker weet of dit ge
beurde tijdens het eerste of tweede bezoek aan Londen, maar dat dit alleen maar gedu
rende het eerste bezoek kan zijn geweest, ontgaat mij. Het enige waaraan Verwer twij
felt, is of Van Effen de Engelsen al tijdens zijn eerste reis een proeve van zijn vertaling
liet zien of dat hij de toejuiching voor zijn vertaling pas bij zijn volgende reis in ont
vangst nam (Verwer, Leven, p. XVIII-XIX).
107. Schorr, The Life and Works of Justus van Effen, p. 69.
108. Zie o.m. E.F. Kossmann, De boekhandel te 's-Gravenhage tot het eind van de 18de
eeuw, 's-Gravenhage 1937, p. 206-210; Pienaar, p. 101-104.
109. De titel luidt: Miscellaneous Works, Comical & Diverting: By T.R.D.J.S.D.O.P.I.I.
De laatste letters staan voor The Reverend Dr. Jonathan Swift Dean Of Patrick's In
Ireland. Over deze Hollandse uitgave: Teerink, Bibliography, p. 4-5; Guthkelch-Nichol
Smith, A Tale of a Tub, Introduction, p. LXX; Real, The Battle of the Books, p. 105106.

186

Noten bij hoofdstuk

4, Satiricus en

pamflettist

110. Zie Otto S. Lankhorst, " D e uitgevers van het Journal Literaire"', in: Documentatie
blad Werkgroep 18e Eeuw, Х Ш/2 (Nr 71/72) (1986), p. 143-164, met name p. 144150.
111. Dat Le Conte du Tonneau en de Miscellaneous Works in dit opzicht nauwkeurig over
eenstemmen, heb ik door autopsie kunnen vaststellen. Het laatstgenoemde werk is
thans vrij zeldzaam. Bij collationering is mij gebleken dat het exemplaar berustend in
de Bodleian Library te Oxford, signatuur 70.с.71., niet afwijkt van dat in de British Li
brary te Londen, signatuur 12331.bb. 10. Geciteerd wordt hier verder uit het Londense
exemplaar.
112. In tegenstelling tot de Miscellaneous Works, Part I, bestaande uit Tale, Mechanical
Operation en Battle, bevat het eerste deel van Le Conte du Tonneau alleen de eigenlijke
Tale en zijn de laatste twee satires samen met de overige stukken opgenomen in het
tweede deel. Geciteerd wordt hier steeds uit Le Conte du Tonneau, La Haye 1741, 2
din. Deze bij Henri Scheurleer verschenen uitgave is op enkele ondergeschikte wijzigin
gen na (soms een ander lettertype en afwijkende zetspiegel, verschillende verbeteringen
in spelling en interpunctie) gelijk aan de eveneens door Scheurleer uitgegeven eerste edi
tie uit 1721.
113. Le Conte du Tonneau, dl. I, p. 3. Miscellaneous Works, p. (XV); verder aangehaald als
MW.
114. Guthkelch-NicholSmith,A TaleofaTub,p.
298-311.
115. A.W., Introduction, p. LX-LXIV.
116. Le Conte du Tonneau, dì. I, "Remarque du Traducteur", p. 249-252.
117. A.W., p. 236-249.
118. Zieo.a. Guthkelch-Nichol Smith, A Taleofa Tub, Introduction, p. LXXV.
119. Zowel in het verhaal over de drie broers als in het achter dit verhaal afgedrukte gedicht
Les Trois Anneaux, ontleend aan Boccaccio's vertelling over de drie ringen, als in het
voorbericht wordt in feite al verband gelegd tussen deze allegorie en Boccaccio's derde
vertelling (eerste dag) uit de Decamerone.
Zie Les Trois Justaucorps, Dublin 1721, resp. p. 1 en p. 80-88; "Avertissement",
tweede blz. Vgl. Guthkelch-Nichol Smith, A Tale of a Tub, Introduction, p. XXXVIIXXXVIII.
120. Les Trois Justaucorps, Avertissement.
121. Ze komen enigszins overeen met A Tale of a Tub (ed. Guthkelch-Nichol Smith), p. 8284 en p. 88-89.
122. Vgl. b.v. de overgang tussen hoofdstuk III en IV, p. 43 en 44, met A Tale of a Tub, p.
115-116, en die tussen V en VI, p. 64 en 65, met p. 136-137.
123. Zie b.\. Les Trois Justaucorps, p. 33-35 en p. 38-40.
124. Теетіпк, Bibliography, p. 178-179.
125. Recueil de Pièces sérieuses, comiques, et burlesques, 1721, Avertissement.
126. Les Trois Justaucorps, resp. p. 21 en p. 68. Het laatste is misschien een verwijzing naar
het een eeuw eerder in opdracht van de burgemeesters van Rotterdam door Hendrick de
Keyser ontworpen bronzen beeld van Erasmus.
127. Het werk is afkomstig uit de grote, aan de universiteit van Leiden nagelaten bibliotheek
van Prosper Marchand. UB Leiden, signatuur 766 E 5.
128. Zie Kossmann, De boekhandel te 's-Gravenhage, p. 239-241.
129. Ook mevr. C. Berkvens-Stevelinck, die zo vriendelijk was mij desgevraagd haar mening
te geven, acht dit zeer waarschijnlijk. Mondelinge mededeling 21-5-1986.
130. Zie Les Trois Justaucorps. B.v.: een aanvulling op p. 19, wijzigingen op p. 48-49, de
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namenreeks van Jean Hus t/m Jean le Chauve doorgehaald op p. 78.
131. Macé is dus in ieder geval niet de auteur van dit voorbericht, zoals Goulding veronderstelt. Zie Goulding, Swift en France, p. 17.
132. Ter vergelijking:
Le Conte du Tonneau, Préface, p. 30:
"Il y a quelques jours que, dans un grand Committé où l'on déliberoit sur ce sujet, un
homme d'un esprit très-subtil remarqua, que c'est une coutume parmi les gens de Mer
[...]"
Le Vier:
" A cette fin il y a quelque jours que dans une assemblée Eclésiastique, et Politique, une
des grosses têtes qui avoit [...] raconta que les Matelots avoient coutume [...]"
Le Conte du Tonneau, p. 82:
"Ils addressoient leur Culte à une certaine Divinité, qui, selon leur doctrine, s'occupoit
j ournellement à créer les hommes [...]"
Le Vier:
"La Culte de cette Secte consistoit à rendre des Hommages à une certaine Divinité qui
s'ocupoit tous les jours à creer de nouveau les Hommes [...]"
133. Goulding, Swift en France, p. 16.
134. Journal des Sçavans, Tome LXX, Août 1721, p. 197-201.
135. Zie A Tale of a Tub (ed. Guthkelch-Nichol Smith), "The Booksellers Advertisement
on this new Edition", p. 293-297; a.w., Introduction, p. LX-LXI;MW, p. III-IX.
136. De zevende prent, de strijd in de bibliotheek voorstellend, in feite ook een frontispice,
is afgedrukt in het tweede deel van Le Conte du Tonneau.
137. Ik dank deze gegevens aan de heer T.A. von Rudnay te Enschede.
138. Le Conte du Tonneau, dl. I, "Préface du Traducteur" (ongepagineerd; zestien bladzijden).
139. A.w., tweede biz.
140. A.w., vierde en vijfde biz.
141. Α.w., negende biz.
142. A.w., elfde biz.
143. A.w., twaalfde biz.
144. A.w., dertiende blz.
145. A.w., veertiende en vijftiende blz.
146. Le Conte du Tonneau, dl. II, "Préface du Traducteur" (ongepagineerd; twaalf bladzijden).
147. A.w., tweede blz. Zie>l Tale of a Tub (ed. Guthkelch-Nichol Smith), p. 266-267; MW,
p. 185.
148. "Préface du Traducteur" (dl. Il), vijfde blz.
149. Zie>l Tale of a Tub (ed. Guthkelch-Nichol Smith), p. 28-29; Le Conte du Tonneau, dl.
I, "Le Libraire au Lecteur", p. 14-15. In een noot wijst Van Effen hier ook op: "C'est
le Libraire premier Editeur de cet Ouvrage." Daarentegen ontbreekt bij Van Effen
uiteraard de noot in de editie-1720 die naar het nieuwe "Booksellers Advertisement"
verwijst; zieMW, p. 7.
150. Vgl. o.a.:
"Dedication to Lord Sommers": Le Conte du Tonneau, dl. I, noot over kanselier Somers, p. 5, A Tale of a Tub (ed. Guthkelch-Nichol Smith), p. 22; Conte, over Willem
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III, p. 12, Tale, p. 26.
Het overige voorwerk: Conte, over Bentley, p. 26, Tale, p. 37; Conte, over Hobbes'
Leviathan, p. 30, Tale, p. 40.
De eigenlijke Tale: Conte, over het verzekeringskantoor, p. 127-128, Tale, p. 108; Con
te, over de drieanima's, p. 191, Тіг/е, p. 152.
151. Over deze aantekeningen en het aandeel van W. Wotton daarin: Guthkelch-Nichol
Smith, A Tale of a Tub, Introduction, p. XXII-XXV.
Zie о.m. Le Conte du Tonneau, dl. I, p. 78-79, M W, p. 47-48. Soms tonen de noten uit
de editie-1720 enige gelijkenis met die uit de 5e druk van 1710: vgl. A Tale of a Tub (ed.
Guthkelch-Nichol Smith), p. 73.
152. Zie Le Conte du Tonneau, dl. I, p. 54-55, 64-65, 230; naar het vastleggen van boeken
aan kettingen wordt tweemaal verwezen: a.w., p. 187, a.w., dl. II, p. 67.
153. A.w.,dl. I, p. 1 ("Catalogue de plusieurs traitez"), 66, 175,214,233.
154. A.w., dl. II, p. 88 en vooral p. 104-110.
155. A.w.,dl. II, p. 58.
156. A.w., dl. I, p. 219-220 en 213. Ook aan de "History of Martin" (p. 236-249) voegt Van
Effen een aantal van dit soort verklaringen toe. (In de MW ontbreekt elke toelichting
bij dit apocriefe verhaal.)
157. A.w.,dl. I,p. 108.
158. A.w. dl. II, p. 91 Andere voorbeelden: a.w., dl. I, p. 74 (satire op de broodschrijvers);
a.w., dl. II, p. 83-84 (kritiek op Bentley); p. 119 (bespotting van de moderne critici).
159. A.w., dl. II, p. 16. De twee noten op p. 177 (dl. I), gewijd aan de verschillende " J a c k s "
en de Aeolisten, dienen ongetwijfeld van plaats te verwisselen.
160. Zie a.w., dl. I, p. 273 (Vgl. Tale, p. 192-193, MW, p. 159). Men vergelijke Van Effens
opmerkingen over dit leerstuk in De Hollandsche Spectator2, nr. 128, 3e deel, p. 92-94.
161. Le Conte du Tonneau, dl. I, p. 166-167.
162. A.w., p. 168.
163. A.w.,p. 169.
164. Van Effen waardeert b.v. in Swift, dat deze als ijverig aanhanger van de ouden het
overdreven gedrag van zijn medestanders belachelijk durft maken; zie a.w., dl. I, p.
153. Lijkt de bedoeling van de auteur hem dikwijls duidelijk ( a.w., dl. I, p. 31 b.v.),
Van Effen heeft soms ook zijn twijfels over diens ware bedoeling: zie a.w., dl. I, p. 62.
165. A.w.,dl. I,p.266(Vgl. Tale,p. 188-189, MW, p. 155) en dl. II, p. 28.
166. A.w., dl. I, p. 53 en p. 214-215.
167. Zie a.w., dl. II, p. 66.
168. A.w.,dl. I, p. 16.
169. A.w., dl. I, p. 9 1 e n p . 130.
170. A.w., dl. I,p. 83.
171. Goulding wees er al op dat Van Effens neiging uit te weiden de stijl van het origineel
nogal eens verzwakt. Ten onrechte meent zij dat weglatingen zelden voorkomen en ook
van weinig belang zijn. Zie Goulding, Swift en France, p. 25-27.
172. Resp. Tale (ed. Guthkelch-Nichol Smith), p. 177, Conte I, p. 231 en Tale, p. 192, Con
te I, p. 273.
173. Resp. Tale, p. 173 ( = MW, p. 139), Conte I, p. 224 en Tale p. 56, Conte I, p. 54.
174. Men vergelijke b.v. nog Tale, p. 131, MW, p. 99-100, " F o r I have always lookt upon it
as a high Point of Indiscretion in Monster-mongers and other Retailers of strange
Sights", met Conte I, p. 157-158, " J ' y trouve la même extravagance qu'il y a dans la
conduite de ceux qui vont promener, dans les Foires, des monstres & des animaux
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étrangers."
De zin "This I understand in a literal Sense, and suppose our Author must mean, that
whoever designs to be a perfect Writer, must inspect into the Books of Criticks, and
correct his Invention there as in a Mirror," Tale, p. 102-103, MJV, p. 75, laat Van Effen geheel achterwege: zie Conte I, p. 119.
175. Men vergelijke b.v. de opsommingen in de Tale, p. 41-42 (scholen), p. 43 (geestigheden), p. 63 (werken van prulschrijvers) met Conte I, p. 32, p. 34 en p. 65.
176. Zie o.a. Tale, p. 56 (passages over de Edifices in the Air), Conte I, p. 53; Taie, p. 167
(passage over Epicurus), Conte I, p. 214-215; Taie, p. 188-189 (over de wild door de
stad rijdende ruiter), Conte I, p. 265-266; Tale, p. 277 (over de verschillende vormen
van beten), Conte II, p. 28.
177. Tale, p. 173, MfV, p. 140, Conte I, p. 225.
178. Tale, p. 135, Conte I, p. 166. Van Effens afwijkende vertaling sluit wonderwel aan bij
zijn uitgebreide aantekening op p. 166-167. Zie hierboven noot 155.
179. Resp. Tale, p. 49, Conte I, p. 43 en Tale, p. 93 ( = MW, p. 65), Conte I, p. 104.
180. Resp. Tale, p. 118, MW, p. 89, Conte I, p. 141; Tale, p. 176, Conte I, p. 229.
181. Men vergelijke Tale, p. 230, MW, p. 222-223 en Conte II, p. 78-79.
182. Als Swift het heeft over "that highly celebrated Talent among theModern Wits, of deducing Similitudes, Allusions [...] from the genitals [resp. Pudenda] of either Sex, together with their proper Uses", maakt Van Effen daarvan: "ce talent merveilleux d'inventer des comparaisons & des allusions [...] à l'égard de toutes les matières qui concernent la propagation du genre humain; sujet dont la politesse éloigne absolument la propriété des termes." ZieMW, p. 115, resp. Taie, p. 147, Conte I, p. 184.
183. Taie, p. 53, Conte I, p. 49.
184. Taie, p. 6\,MW, p. 37, Conte I, p. 62.
185. Taie, p. 52, Conte I, p. 47-48; Taie, p. 70, Conte I, p. 75.
186. Resp. Taie, p. 254, Conte II, p. 118, Taie, p. 163, Conte I, p. 206-207.
187. Men vergelijke b.v. Tale, p. 120-121, MW, p. 91 met Conte I, p. 144-145 en Taie, p.
228,MW, p. ZlOmmConte II, p. 74.
188. Taie, p. \11,MW, p. 144, Conte I, p. 230.
189. Zie Van Effens uitvoerige aantekening bij de Bataille des Livres, Conte II, p. 66.
190. Men vergelijke Tale, p. 76-77, met Conte I, p. 83.
191. Conte I, p. 130. Vgl. voorts Tale, p. 110-113, enConte I, p. 130-133.
192. Taie, p. 83-84, Conte I, p. 90-92.
193. Het zijn twee opmerkelijke aanvullingen. Naar aanleiding van het gedrag van Wotton
en Bentley tegenover Sir William Temple: "[...]& l'on souhaita ardemment que quelque bonne plume les fît repentir de leur grossièreté. Notre Auteur l'entreprit, & l'exécuta avec tout le succès imaginable." En bij de opmerking dat het hier alleen maar om
boeken en niet om personen gaat: "Le but de l'Auteur n'est que de personaliser les Livres, & de les faire agir d'une manière conforme au tour d'esprit qu'on y trouve." Zie
Conte II, p. 53 en 54. Vgl. Tale, p. 2\4,MW, p. 211-212.
194. Conte II, p. 88. Vgl. Tale, p. 235.
195. Resp. Taie, p. 35, Conte I, p. 23; Taie, p. 169, Conte I, p. 218; Taie, p. 246, Conte II,
p. 105.
196. Zie o.a. Tale, p. 85-86, ΜΗ', p. 58, Conte I, p. 93-94.
197. Zie b.v. Taie, p. 60, Conte I, p. 61 evenals MW, p. 36; Taie, p. 123, Conte I, p. 148;
Taie, p. 128, Conte I, p. 153; Taie, p. 142, Conte I, p. 177.
198. Taie, p. 219, Conte II, p. 60.

190

199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

Noten bij hoofdstuk

4, Satiricus en

pamflettist

Zie de verklaring bij Scandalum Magnatum, Conte I, p. 50.
Vgl. b.v. Tale, p. 37, MW, p. 15, Conte I, p. 26; Tale, p. 86, MW, p. 59, Conte I, p. 95.
Resp. Tale, p. 141, Conte I, p. 176; Tale, p. 195, Соя/е I, p. 278-279.
ZieConte I, p. 214-215 [noot].
Bisschop, Justus van Effen, p. 82.
Goulding, Swift en France, p. 25.
A.w.,p. 27.
Pienaar, p. 239.
Harold Wade Streeter, The eighteenth century English novel in French translation,
New York 1936, p. 54.
208. Schorr, The Life and Works of Justus van Effen, p. 72.
209. Goulding, Swift en France, p. 23-24.
210. Over vertaaltheorieën in de 18e eeuw handelen o.a.: John W. Draper, "The theory of
translation in the Eighteenth Century", in: Neophilologus 6 (1921), p. 241-254; H.W.
Streeter, The eighteenth century English novel, p.23-36.
211. Draper, "Theory of translation", p. 254.
212. Streeter, The eighteenth century English novel, p. 27.
213. Althans in de "Dissertation sur la Poesie Angloise". Zie Leonie Ophof-Maass, "English Literature seen through the eyes of Justus van Effen", in: The role of periodicals in
the eighteenth century, p. 27-33. Juist het Journal Literaire gaf soms ook onverwacht
blijk van een niet-classicistische visie. Zie R.J.M, van de Schoor, "Het standpunt van
het Journal Literaire inzake het vertalen van bellettrie", in: Documentatieblad Werkgroep 18e Eeuw, Х Ш/2 (Nr 71/72) (1986), p. 287-327.
214. Tale, ρ. Ή, Conte I, p. 32.
215. Conte II, p. 32.
216. Goulding, Swiften France, p. 37.
217. Althans in de in mijn bezit zijnde uitgave van Le Conte du Tonneau, A Lausanne & à
Geneve, Chez Marc-Mich. Bousquet & С о т р . , 1756.
218. ZieTecTÍnk,Bibliography, p. 181.
219. Goulding, Swift en France, p. 41.
220. Bibliothèque Raisonnée des Ouvrages des Savons de l'Europe, Juillet, Août & Septembre 1737, Article XVIII, p. 219-221.
221. Geciteerd wordt hier uit: Des berühmten Herrn D. Schwifts Mährgen von der Tonne,
Zum allgemeinen Nutzen des menschlichen Geschlechts abgefasset. Nebst einem
vollständigen Begriffe einer allgemeinen Gelehrsamkeit, Aus dem Englischen ins Teutsche übersetzet, 2 din., Altona 1737. Deze uitgave berust in de universiteitsbibliotheek
van Amsterdam onder signatuur 2409 В 22.
222. A.W., dl. I, "Vorrede des Übersetzers" (ongepagineerd), tiende en elfde biz.
223. A.W., resp. dl. I, p. 67 en dl. II, p. 12. Vgl. resp. Conte I, p. 83 en Conte II, p. 67.
224. Mährgen von der Tonne, dl. I, "Vorrede des Übersetzers", elfde biz.
225. A.W., derde biz.
226. A.W., achtste en negende blz. Vgl. Conte I, "Préface du Traducteur", elfde biz.
227. Vera Philippovic, Swift in Deutschland, p. 3-6.
228. Enige informatie over Gerrit de Groot verstrekt I.H. van Eeghen, De Amsterdamse
boekhandel, dl. V-l, p. 317.
229. Beide vertalingen werden door mij vergeleken. Zie F.J.A. Jagtenberg, "Swift en Van
Effen: de geschiedenis van een vertaling", in: De Nieuwe Taalgids 76 (1983), p. 507516.
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230. De Boeken-Stryd, Amsterdam 1733, "Voorrede van den Nederduitschen Vertaler"
(ongepagineerd), eerste blz.
231. Vgl. Conte II, p. 52-54, Tale, p. 213-214.
232. De Boeken-Stryd, "Voorbericht van den Boekverkoper" (ongepagineerd), eerste en
tweede blz.
233. Jagtenberg, "Swift en Van Effen", p. 515.
234. De Boeken-Stryd, p. 8-9. Vgl. Conte II, p. 66.
235. Goulding, Swift en France, p. 38.
236. Amsterdam 1766, t.IV, p. 303, Art. "Swift": "l'auteur de cette histoire allégorique et
satyrique a poussé sa plaisanterie au delà des bornes, s'appesantissant sur des détails
puérils, indécents et même odieux." Zie Goulding, Swift en France, p. 43.
237. Bibliothèque Françoise, t. III, p. 160: "Vous écrivez passablement pour un Etranger,
mais le goût du terroir ne se perd jamais, et à vos transpositions forcées, à vos constructions louches [...], nous reconnoîtrons toujours que notre Langue ne vous est pas naturelle." Zie Goulding, Swift en France, p. 27. Over Camusat o.a. Sgard, Dictionnaire
des journalistes, p. 66-67. Camusat had zich al vaker negatief over Van Effens werk uitgelaten. Zie de reacties daarop van de schrijver van de Eloge Historique de Mr. Juste
van Effen, veertiende t/m zestiende blz.
238. Goulding, Swift en France, p. 45-48.
239. Journal Britannique, Juillet 1751, Art. V, p. 315-316.
240. Nouvelle Bibliothèque, ou Histoire Litteraire, Juin 1741, t. IX, p. 270-274.
241. Observateur, le 6 février 1736, p. 41-48. Zie: M.C. Couperus, Un périodique français
en Hollande. Le Glaneur historique (1731-1733), The Hague-Paris 1971, p. 100-101.
242. Bibliothèque ancienne et moderne, t. XV, 1721, Art. VIII, p. 441-449. Over Le Clerc:
Annie Barnes, Jean Le Clerc et la République des Lettres, Paris 1938; J. Sgard, Dictionnaire des journalistes, p. 233-234.
243. A.w.,p.444.
244. A.w.,p. 445.
245. Journal des Sçavans, t. LXX, Septembre 1721, p. 257-266.
246. A.w.,p. 258.
247. Zie Christiane Berkvens-Stevelinck, Prosper Marchand, la Vie et l'Oeuvre (1678-1756),
Studies over de geschiedenis van de Leidse universiteit, nr. 4, Leiden 1987.
248. Dictionaire historique, ou Mémoires critiques et littéraires, t. I, La Haye 1758, p. 326327 (onder "Impostoribus").
249. A.W., p. 327, eerste kolom.
250. Ibidem.
251. Boekzaelder Geleerde Werelt, dl. 12, Maert 1721, p. 343-361; Mai 1721, p. 519-544.
Het werk werd in hetzelfde tijdschrift aangekondigd in de "Naemlyst van uitgekomen
Boeken", p. 251.
252. A.W., Maert 1721, p. 352.
253. A.W., Maert 1721, p. 355.
254. A.W., Mai 1721, p. 540.
255. "De Schryver schynt hier Martyn te begunstigen, in weerwil van Jan, met wiens onvoorzichtigen yver hy overal den spot dryft, en dat al wat te ver gaet [...]", a.w., Maert
1721, p. 348.
256. A.w., Mai 1721, p. 542.
257. A.w., Mai 1721, p. 544.
258. Vertelsel van de Ton, Amsterdam 1735, "Voorreden van den Vertaaler" (ongepagi-
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neerd), negende en tiende blz.
259. A.W., "Voorreden van den Vertaaler", derde blz.
260. "Voorreden van den Vertaaler", vierde blz.
261. Ibidem.
262. "Voorreden van den Vertaaler", zesde blz.
263. "Voorreden van den Vertaaler", achtste en negende blz.
264. Le Conte du Tonneau, dl. II, "Préface du Traducteur" (ongepagineerd), derde blz.
265. A.w.,dl. I, p. 189.
266. Le Conte du Tonneau, dl. II, p. 104-110, Vertelsel van de Ton, p. 302-309.
267. Conte I, p. 214, Vertelsel, p. \l\;Conte I, p. 175, Vertelsel, p. i31;Conte l, p. 66, Vertelsel, p. 14; Conte I, p. 34-35, Vertelsel, "Voorreden van den Schryver" (ongepagineerd), zevende blz.
268. Conte II, p. 67, Vertelsel, p. 266; Conte I, p. 230, Vertelsel, p. 190; Conte I, p. 64-65,
Vertelsel, p. 13; Conte I, p. 50, Vertelsel, "Voorreden van den Schryver", 23e blz.
269. Resp. Conte II, p. 58, Vertelsel, p. 258 en Conte I, p. 108, Vertelsel, p. 60. Voorts Conte I, p. 213, Vertelsel, p. 170; Conte II, p. 119, Vertelsel, p. 319.
270. Conte II, p. 91, Vertelsel, p. 290 (de overige toelichtingen staan op de vier hieraan voorafgaande bladzijden); Conte II, p. 83-84, Vertelsel, p. 282.
271. Resp. Vertelsel, "Opdragt aan Prins Nazaat" (ongepagineerd), zesde blz. en Vertelsel,
p.271.
272. Vertelsel, "Voorreden van den Schryver", achtste blz. en Vertelsel, p. 242. Voorts
a.w., "Voorreden van den Schryver", veertiende blz.
273. Vertelsel, p. 256.
274. A.w., p. 272. Men kan Dryden moeilijk een middelmatig dichter noemen. De reden dat
Swift hem hier noemt, is vermoedelijk rancune misschien vanwege diens (apocriefe!)
opmerking "Cousin Swift, you will never be a poet." Zie Tale, p. 226. Voorts Vertelsel, p. 242.
275. Vertelsel, p. 15, p. 71 en p. 199.
276. A.w., p. 12.
277. "De Engelschen geeven den naam van Fanatyken, dat 'кDwepers, aan alleNonconformisten, dat is te zeggen, aan alle gezindheden die redenen meenen te hebben om buiten
hunne Episcopaale Kerk te blyven." Zie Vertelsel van de Ton, dl. II, Utrecht 1743, p.
385.
278. Vertelsel, p. 130-131. Interessant is Le Clercqs commentaar bij Jacks woeste zuiverings
actie: onder het afrukken van de versiering moeten we zijns inziens ongetwijfeld de
beeldenstorm verstaan, maar dat met het vernielen van de beelden ook een deel van het
wezen van de godsdienst zou zijn vernietigd, is voor hem onbegrijpelijk. Zie a.w., p.
127.
279. A.w., p. 228-230.
280. Vgl. Conte I, p. 277 (Vgl. Tale, p. 195, МИ', p. 161), Vertelsel, p. 219 (de huichelarij);
Conte I, p. 279, Vertelsel, p. 221 (het gebulk der predikanten); Conte I, p. 281, Vertel
sel^. 224 (het gezucht der fijnen).
281. Conte I, p. 166-167, Vertelsel, p. 122.
282. Conte I, p. 273, Vertelsel, p. 215.
283. Men vergelijke Conte II, p. 12 en Vertelsel II (1743), p. 390-391 en vooral Conte I, p.
169 en Vertelsel, p. 129: een opmerkelijke verandering van plaats en inhoud van de
noot!
284. Conte I, p. 278 (vertoont een zekere gelijkenis met MW, p. 161), Vertelsel, p. 220; Con-
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te I, p. 284 (met reminiscenties aanMW, p. 165), Vertelsel, p. 226.
285. Als Jacks afkeer van schilderijen ter sprake wordt gebracht: "Hier schynt de geestige
Schryver, die zich zelven niet zelden voorby praat, zich tegen te spreeken; want hy spot
met de Dissenters, om dat zy gene schilderyen, noch beelden in de Kerken willen dul
den; en berispt Peter elders, op meer dan eene plaats, zeer scherp, om dat hy ze in de
Kerk ingevoert hadt, tegen het uitdrukkelyk gebodt van zynen Vader, die, gelyk hy zelf
zegt, een gruwel van dezelve hadt." Zie Vertelsel, p. 222; vgl. Conte I, p. 280 (Van Ef
fens aantekening is gebaseerd op die in de МИ7, p. 162).
286. Zie Vertelsel, p. 211, Conte I, p. 268, Tale, p. 190.
287. Conte I, p. 153, Vertelsel, p. 107.
288. Conte I, p. 46, Vertelsel, "Voorreden van den Schryver", 19e biz.; Conte II, p. 89,
Vertelsel, p. 287 (met een aardige eigen opmerking van Le Clercq op p. 288 over in de
ruimte verdwijnende kogels). En nog vele andere, zoals Van Effens verwijzing naar het
kompas: Conte I, p. 190, Vertelsel, p. 147.
289. Vertelsel, p. 325.
290. Vgl. o.a. Tale, p. 123, Conte I, p. 148, Vertelsel, p. 102; Tale, p. 128, Conte I, p. 153,
Vertelsel, p. 108; Tale p. 150, Conte I, p. 189, Vertelsel, p. 146.
291. Vgl. Tale, p. 37, MW, p. 15, Conte I, p. 26, Vertelsel, "Opdragt aan Prins Nazaat",
twaalfde biz.
292. Tale, p. 93 ( = MW, p. 65), Conte I, p. 104, Vertelsel, p. 56.
293. Tale, p. 169, Conte I, p. 218, Vertelsel, p. 176.
294. Resp. Tale, p. 141, Conte I, p. 176, Vertelsel, p. 132 en Tale, p. 195, Conte I, p. 279,
Vertelsel, p. 221.
295. Tale, p. 235, Conte II, p. 88, Vertelsel, p. 287. Zie ook de aantekeningen van Van Ef
fen en Le Clercq op deze bladzijden.
296. Vertelsel, p. 83-87 (Vgl. Tale, p. 110-113, Conte I, p. 130-134).
297. Vertelsel, p. 32-34 (Vgl. Tale p. 76-77, Conte I, p. 82-83).
298. Resp. Vertelsel, p. 233-234 (Vgl. Tale, p. 202, Conte I, p. 287-288, de tweede bladzijden
met dit nummer); Vertelsel, p. 40-43 (Vgl. Tale p. 82-84, Conte I, p. 89-92).
299. Vertelsel, p. 70 (Vgl. Tale , p. 101, Conte I, p. 116); Vertelsel, p. 222 (Vgl. Tale, p. 196,
Conte I, p. 279-280).
300. Vertelsel, p. 277-279 (Vgl. Tale, p. 230-231,MW, p. 222-223, Conte II, p. 78-80).
301. Vgl. Tale, p. 61, MW, p. 37, Vertelsel, p. 10, Conte I, p. 62 (over de dames in de
schouwburg); Tale, p. 52, Vertelsel, "Voorreden van den Schryver", 21e biz., Conte I,
p. 47-48 (vergelijking met de pokken); Tale, p. 254, Vertelsel, p. 318, Conte II, p. 118
(de woorden "dunging in their Faces" ontbreken bij Van Effen, maar worden door Le
Clercq ondanks het beletselteken op niet mis te verstane wijze weergegeven); Tale p.
163, Vertelsel, p. 164, Conte I, p. 206-207 (hetzelfde geldt m.m. voor "Steams from
Dunghils" in combinatie met "Jakes").
302. Tale, p. 228, MW, p. 220, Vertelsel, p. 274, Conte II, p. 74 (vervanging van "swore, By
G— " ; dit gebeurt vaker); Tale, p. 177, MIT, p. 144, Vertelsel, p. 190, Conte I, p. 230
(weglating bijbeltekst over Mozes).
303. Zie Contó II, p. 66.
304. Men vergelijke o.a. Tale, p. 224, Vertelsel, p. 268, Conte II, p. 69; Tale, p. 232, Vertelsel, p. 281, Conte II, p. 83; Tale, p. 235, Vertelsel, p. 285-286, Conte II, p. 87.
305. Men vergelijke b.v. Tale p. 257, Vertelsel, p. 322, Conte II, p. 123 (begin achtervolging
Bentley); Tale p. 192, Vertelsel, p. 215, Conte I, p. 273 ("a swinging Fall, or a bloody
Nose" vertaalt Le Clercq met "een Rotterdamsche fooi", een pak slaag); Tale, p.89,
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Vertelsel, p. 50-51, Conte I, p. 99 (aanvulling op begin passage over Indian Figures).
Aan vertaalfouten ontkomt Le Clercq ook niet: Swifts "the Sight and the Touch" (TaIe, p. 173, MW, p. 140) vertaalt hij met "het gezicht, en 't gehoor" (Vertelsel, p. 183)
en Van Effen met "Ia vûë & le tact" (Conte I, p. 224).
306. Tale, p. 214, MW, p. 211-212, Vertelsel, p. 253-254, Conte II, p. 53-54.
307. Tale, p. 102-103, MW, p. 75, Vertelsel, p. 73, Conte I, p. 119.
308. Resp. Tale, p. 22, Vertelsel, "Opdragt aan Lord Sommers" (ongepagineerd), eerste
biz., Conte I, p. 5; Tale, p. 69, Vertelsel, p. 22, Conte I, p. 74.
309. Tale, p. 209, Vertelsel, p. 245, Conte I, p. 297.
310. Tale, p. \32,MW, p. 101, Conte 1, p. 160.
311. Vertelsel, p. 115.
312. Men zie mijn artikel "Swift en Van Effen", p. 511-514. De daarin aangehaalde passages uit de editie-1710 wijken niet af van die uit de editie-1720.
313. Bijvoorbeeld Tale, p. 195: "Cromwell and his Confederates went, as they called it, to
seek God, when they resolved to murther the King" ontbreekt \nMW, p. 161 en Conte
I, p. 277, maar verschijnt in Vertelsel, p. 220: "Kromwei en zyne aanhangers gingen,
gelyk zy zeiden, Godi zoeken, toen zy voornamen den Koning te vermoorden."
314. De eerste ondertitel Behelzende het Merg van alle Kunsten en Weetenschappen verwijst
echter naar die van Van Effens werk: Contenant tout ce que les Arts & les Sciences Ont
de plus Sublime Et de plus Misterieux. Vgl. ook de titelpagina voor deel II van het Vertelsel van de Ton, Utrecht 1743.
315. Boekzaal der Geleerde Waerelt, dl. 40, April 1735, p. 453-469.
316. A.W., resp. p. 461-462 en p. 453-454. Voltaire's oordeel wordt ook aangehaald in deBibliothèque Britannique, Octobre, Novembre et Décembre 1733, p. 133.
317. Nieuwe Oprechte Haegse Mercuur, Utrecht, Arnoldus Lobedanius, 1745 (herdruk van
de 30 nummers verschenen in 1699); advertentie op de laatste pagina achter de Bladwyzer. In De Amsterdamsche Snapper, dl. IV, Amsterdam 1745; in de (ongepagineerde)
"Catalogus van Nederduitsche Boeken, Die te bekoomen zyn in de Boekwinkel van J.
Ryckhoff Junior, Boekverkoper tot Amsterdam."
318. J.A. de Chalmot, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, zevende deel, Amsterdam, Johannes Allart, 1800, p. 38-41 en p. 352.
319. De Naamlooziana, Amsteldam 1772.
320. Zie H.A.C. Spoelstra, De Invloed van de Duitsche Letterkunde op de Nederlandsche in
de tweede helft van de 18e Eeuw, Amsterdam 1931, p. 66-67; P.J. Buijnsters, Wolff &
Deken, een biografie, p. 231.
321. Zie De Naamlooziana, resp. p. Vili, X, XVII. Ook de Nazaat (p. XXV) en Leliput
[sic!] (p. XLIII) worden genoemd.
322. Het Nut der Vooroordeelen; door de gebroederen Godowardus en Egbertus Wysneus,
's Gravenhage 1783. Uitvoerig hierover Buijnsters, Wolff & Deken, p. 231-232.
323. Men zie o.a. Jacob Campo Weyerman, De leevens byzonderheden van Johan Hendrik,
baron van Syberg, ed. werkgroep Amsterdamse neerlandici o.l.v. André Hanou en
Hanna Stouten, 2 din., Deventer 1984. Deel la, p. 3-12; deel lb, p. 69-70.
324. De Hollandsche Spectator1, derde deel (I), vertoog nr. 123 van 29 december 1732, p.
33-36.
325. Zie F.J.A. Jagtenberg, "Weyerman, de eerste Swift-vertaler?", in: Mededelingen van
de Stichting Jacob Campo Weyerman, jrg. 9 (1986), p. 3-11. Ook tal van reminiscenties, zoals Weyermans "een Tweegevegt [....], dat voorleden Zondag voorgevallen is, in
het Veld van St. Joris, tusschen een verklikkende Konstabel, en een Engelsche Stier"
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(Den Ontleeder der Gebreeken, dl. II, Amsterdam 1726, p. 158), dat sterk doet denken
aan de volledige titel van The Battle of the Books.
326. Jagtenberg, "Weyerman", p. 8.
327. Den Amsterdamschen Hermes, eerste deel, Amsterdam 1722, "Het Papiere Voorhang
sel voor den Amsterdamssen Hermes" (ongepagineerd), derde blz.
In de verzameluitgave Den Persiaansche Zydewever, Demokriets en Herakliets Brabandsche Voyagie, De HoUandsche Zinlykheyt, [... enz.] door Jacob Campo Weyer
man, Gedrukt voor den Autheur [1726?], "Opdragt des tegenwoordigen Dichters aan
de toekomende Dichters" (ongepagineerd), zevende blz.
328. Den Echo des Weerelds, dl. I, Amsterdam 1726, no. 45 (26 augustus 1726), p. 354-355.
Zie ook C.M. Geerars, "De vrijdenkerij in de journalistieke werken van Jakob Campo
Weyerman", in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, no. 29 (juli
1980), p. 299.
329. "Wisdom is ζ Hen, whose Cackling we must value and consider, because it is attended
with an Egg; But then, lastly, 'tis a Nut, which unless you chuse with Judgment, may
cost you a Tooth, and pay you with nothing but a Worm." {Tale, p. 66).
InDen Amsterdamschen Hermes, no. 24 (10 maart 1722), resp. op p. 190: "En hy heeft
als een Hen gekakeld, doch de Chymisten als vroedheeren hebben tot noch toe geen£ï
können gewaar worden." en p.191: "[...] onder de gedaante van een harde Hazelnoot,
die zomtyds een tand kost aan deszelfs Kraaker, en die u betaald met een Worm."
330. Zie Ton Broos, " 'Uit de hoofdstad der Britten wort berigt': Jacob Campo Weyerman
in Engeland", in: Het verlokkend ooft. Proeven over Jacob Campo Weyerman, bezorgd door Peter Altena, Willem Hendrikx e.a., Amsterdam 1985, p. 195-220. Over de
belangrijke rol die Engeland en de Engelsen in het werk van Weyerman spelen, schrijft
Adèle Nieuweboer, "Britain and the British in the Magazines of Jacob Campo Weyerman (1720-1730)", in: The role ofperiodicals in the eighteenth century, p. 18-26.
331. ZieDeMenschenvriend, no. 62,1789, p. 79-80; Tale, p. 78.
332. Journal Literaire, t. XIX, 1732, p. 267.
333. Gebruikt is hier de Engelse uitgave: Paul Hazard, The European Mind 1680-1715, Harmondsworth 1973, p. 437-438.
334. Le Conte du Tonneau, Tome Second, La Haye 1741, "Préface du Traducteur" (ongepagineerd), eerste blz.
335. Over de ontstaansgeschiedenis vany4 Meditation upon a Broom-stick: Kathleen Williams (ed.), A Tale of a Tub and other Satires, Introduction, p. XVI-XVII; Ehrenpreis,
Swift, II, p. 91; CM. Webster, "A source for Swift's A Meditation upon a Broomstick", in: Modern Language Notes, March 1936, p. 160; PW, A Tale of a Tub, Introduction, p. XXXIII-XXXIV; Nokes, Jonathan Swift, p. 62-63; Leslie Moore, '"Instructive Trees': Swift's Broom-stick, Boyle's Reflections, and Satiric Figuration", in:
Eighteenth-Century Studies, vol. 19(1985-86), p. 313-332.
336. Conte II, "Préface du Traducteur", zesde blz.
337. Men vergelijke hiermee Van Effens opmerkingen in Le Conte du Tonneau, dl. I, "Préface du Traducteur", vijftiende blz.
338. De HoUandsche Spectator2, derde deel(I), no. 129, 19 January 1733, p. 105.
339. Resp. A Tale of a Tub and other Satires (ed. Kathleen Williams), p. 193-194; MW, p.
284; Conte II, p. 127; Vertelsel van de Ton, dl. II, 1743, p. 298.
340. Men zie mijn "Weyerman, de eerste Swift-vertaler?", p. 9-10.
341. De Honig-Bije, derde deel, Leeuwarden 1765, no. 9, "De Mensch geleken by een Bezem", p. 20-22.
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342. Vaderlandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en Smaak, dl. II, 2e stuk, 1790, p.
371-374.
Met zijn geschiedenis van de bezem - de ondertitel is in dit verband veelzeggend! - heeft
Swift ongetwijfeld werk als Robert Boyle's Meditations willen parodiëren. Men vergelijke Weyermans (?) opmerking in Het Oog in 't Zeil, no. 7 van 25 juli 1768, p. 56:
"[...] alles wat kennis betreft raakt den Wysgeer, gelyk als blykt in Boyle, die een zeedekundig en wysgeerig vertoog heeft opgestelt over de hoedaanigheden van een beezemstok."
343. Ze verschenen ook in atMW, p. 285-292, maar in latere uitgaven werden er nieuwe
aforismen aan toegevoegd. Zie Ehrenpreis, Swift, II, p. 192-193; PW, A Tale of a Tub,
Introduction, p. XXXV.
344. Conte II, "Préface du Traducteur", zesde en zevende biz.
345. Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen, 1808, 2e stuk, p. 43-44.
346. Over dit werk o.a. Ehrenpreis, Swift, II, p. 191-192.
347. Conte II, "Préface", zevende en achtste biz.
348. Vertelsel II, "Voorreden van den Overzetter" (ongepagineerd), tiende t/m twaalfde
blz.
349. Dezelfde afwijkende indeling in alinea's en veelal dezelfde uitbreidingen en weglatingen, al voegt Le Clercq nog wel eens eigen citaten toe.
350. Conte II, "Préface", negendeen tiende blz.
351. Uitvoerig over beide werken: Ehrenpreis, Swift, II, p. 276-297.
352. Zie a.w., p. 276-277 e.v.
353. Conte II, "Préface", achtste en negende blz.
354. Ehrenpreis, Swift, II, p. 276 en p. 278M Tale of a Tub (ed. Kathleen Williams), Introduction, p. XVIII-XIX.
355. Vertelsel II, "Voorreden", zesde t/m negende blz.
356. A.w., zesde en zevende blz.
357. Bijvoorbeeld de aantekening - in de MW worden geen noten gegeven - bij het woord
Test: Conte II, p. 185; Vertelsel II, p. 177.
358. Resp. A Tale of a Tub (ed. Kathleen Williams), p. 225; MW, p. 301; Conte II, p. 158159; Vertelsel II, p. 149-150.
359. Resp. Bibliothèque ancienne et moderne, t. XV, 1721, Art. VIII, p. 446; Journal des
Sçavans, t. LXX, Septembre 1721, p. 261.
360. Zie Journal des Sçavans, p. 264-265; vgl. Conte II, "Préface du Traducteur", resp. zevende en achtste en tiende t/m twaalfde blz.
361. Pienaar noemt het hier door Le Clerc besproken werk ten onrechte v4 Modest Proposal. Zie Pienaar, p. 240-241.
362. Bibliothèque ancienne et moderne, p. 448.
363. Zie de beschrijving in Teerink, Bibliography, p. 5-6 en een uitvoerige opsomming van
de verschillende edities, p. 7-8 e.v. Zie voorts Ehrenpreis, Swift, III, p. 736-751.
364. Men zie onder meer Bibliothèque Raisonnée des Ouvrages des Savons de l'Europe, Janvier, Février et Mars 1735, p. 228-229 ("L'Editeur [....] ne parle point du Livre intitulé
Tale of a Tub, quoi qu'il soit généralement atribué au même Auteur."); Bibliothèque
Britannique, ou Histoire des Ouvrages des Savons de la Grande-Bretagne, Avril, May
et Juin 1735, p. 215-216. In beide tijdschriften werd geregeld aandacht besteed aan uitgaven van Swifts werk verschenen in Londen of Dublin.
In de Boekzaal der Geleerde Wereld van 1728, dl. 27, p. 215, wordt in de rubriek "Letternieuws" (uit Londen) vermeld: "Men ziet hier een verzameling van Brieven, Verssen
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en andere Schriften, waer van de meeste van de Heeren Pope en Swift, beide de geleerdste Mannen in Engelant zouden geschreven zyn."
365. Bibliothèque Raisonnée des Ouvrages des Savons de l'Europe, Juillet, Août et Septembre 1738, p. 233-234.
366. Bibliothèque Britannique, Avril, Mai et Juin 1738, p. 129-141. Het slot van het artikel
bevat een veronderstelling. Na te hebben gewezen op het doel van de schrijver, het
bespotten van gemeenplaatsen in conversatie, vervolgt de recensent: "Le fameux Doyen Swift est Auteur de ce Badinage, qui au reste n'a pas été reçu aussi favorablement du
Public que ses autres Ouvrages: peut-être, parce que les uns n'ont pas senti l'Ironie, &
que les autres, pour être du nombre de ceux aux dépens de qui le Doyen a voulu divertir
le Public, ont prétendu se venger en le décriant."
367. Bibliothèque Britannique, Janvier, Février et Mars 1734, p. 353-391.
368. A.W., p. 353. De motivering van de recensent is opmerkelijk. Hij geeft de voorkeur aan
de stukken uit het derde deel, "parceque celles des deux premiers & du quatrième peuvent être connues par les Editions précédentes, & d'autant mieux connues qu'on en
trouve plusieurs traduites en François à la suite du Conte du Tonneau, ouvrage de
Monsieur Swift, Auteur de la plupart des Pièces du Recueil."
369. Journal Historique de la République des Lettres, t. Ш, Novembre et Décembre 1733,
Art. I, p. 313-325.
370. Bibliothèque Raisonnée des Ouvrages des Savons de l'Europe, t. XXXV, Octobre, Novembre et Décembre 1745, p. 467-468.
371. Aankondiging: a.w., t. X, Avril, Mai et Juin 1733, p. 490.
372. Zie "Avertissement", p. I.
Geciteerd wordt hier steeds uit het derde deel van Le Conte du Tonneau, dat onder de
titel Traité des Dissensions entre les Nobles et le Peuple, dans les Républiques d'Athènes ά de Rome, &c. L'Art de Ramper en Poesie, et L'Art du Mensonge Politique in
1749 bij Fred. Henri Scheurleer in Den Haag verscheen.
373. De Hollandsche Spectator*, derde deel, no. 129, 19 January 1733, p. 103-104.
374. Uitvoerige informatie over deze groep schrijvers en hun werk treft men aan in Memoirs
of the Extraordinary Life, Works, and Discoveries of Martinus Scriblerus, edited by
Charles Kerby-Miller, "Preface", New Haven 1950.
375. A.w.,p. 12.
376. Traité des Dissensions, "Avertissement", p. I-XI.
377. Zie Jonathan Swift, A Discourse of the Contests and Dissentions Between the Nobles
and the Commons in Athens and Rome, edited by Frank H. Ellis, Oxford 1967; Ehrenpreis, Swift, II, p. 44-58.
378. Zieyl Discourse (ed. Ellis), "Preface", p. V.
379. Ehrenpreis, Swift, II, p. 48-49.
380. Men zie The Art of Sinking in Poetry, A Critical Edition by Edna Leake Steeves, New
York 1952.
381. Ook in een stukje ("Naar het Engelsch") in de Algemeene Vaderlandsche LetterOefeningen van 1799 (2e st.), p. 154-160, komt The Art of Political Lying ter sprake;
Swift wordt erin genoemd als auteur (p. 157).
382. Eloge Historique de Mr. Juste van Effen, 21e en 25e blz.
383. A.w., 17e blz.; Verwer, ¿even, p. LXIX-LXX.
384. Boekzaal der Geleerde Wereld, Augustus 1733, dl. 37, p. 189-199.
385. Journal Historique de la République des Lettres, t. III, Septembre et Octobre 1733,
Art. IX, p. 239-253.
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386. Men vergelijke de volgende passage uit Swifts Contests and Dissensions:
for by all I have read of those innumerable and petty Common-wealths in Italy,
Greece and Sicily, as well as Ihe great ones of Carthage and Rome; it seems to me,
that a free People met together, whether by Compact or Family Government, as
soon as they fall into my Acts of Civil Society, do of themselves divide into three Po
wers
(ed. Ellis, ρ 83)
Tout ce que l'Histoire nous apprend de ce grand nombre de petites Républiques de
l'Italie, de la Grece, de la Sicile, & des grandes Républiques de Carthage & de Rome,
fait voir qu'un peuple libre, doit se diviser de lui-même en trois sortes de gouvernemens.
(Traité des Dissensions, ρ 3).
Ailes wat de Geschiedenis ons leert van dat groot getal kleine Republyken van Italie
en Griekenland, van Sicilie, van de groóte Republyken van Karthago en Romen,
doet blyken dat een vry Volk zich van zelfs in deeze drie soorten van Regeennge
moet verdeelen.
(Vertelsel II, p. 187).
387. Vertelsel van de Ton, dl. II, p. 127.
388. A.W., "Voorreden van den Overzetter", eerste en tweede blz.
389. Ehrenpreis, Smft, II, p. 197-209; PW, Bickerstaff Papers, Introduction, p. X-XIV en
XXIV.
390. In de 19e eeuw vatte J. van Loenen Martinet de hele geschiedenis nog eens samen in zijn
opstel "Wat den eenzamen John Partridge overkwam", in: Nederland, 2e deel,
Amsterdam 1877, p. 209-240.
391. Zie Conte II, "Préface du Traducteur", tiende t/m twaalfde blz.
392. HaegseMercunus, no. 7,27 Maert 1708, tweede en derde blz.
393. DeBlygeestigeMomus, no. 2, 2 April 1708, p. 6 7.
394. De Hollandsche Spectator2, dl I, no. 1, 20 augustus 1731, p. 1-3; dl. II, no. 81, 4 augustus 1732, p. 236.
395. Zie Ehrenpreis, Swift, II, p. 242; PW, Bickerstaff Papers, Introduction, p. XXVXXXII.
Een enkele aanwijzing - niet meer dan dat! - gaf Swift ook voor Tatler no. 249, die
Weyerman navolgde in zijn Rotterdamsche Hermes no. 24. ZkPW, p. XXXV; Adèle
Nieuweboer, "De Babbelaar, of een ontdekte goudmijn?", in: Mededelingen van de
Stichting Jacob Campo Weyerman, jrg. 6, 1983, p. 16-17.
396. Ehrenpreis, Swift, II, p. 248-251 en p. 384-387; PW, Bickerstaff Papers, Introduction,
p. XXXIII-XXXV.
397. A.W., p. XXXVI-XXXVII.
398. De Snapper, of de Bntsche Tuchtmeester, 4 din., Amsterdam 1733-1752.
399. Vgl. PW, Bickerstaff Papers, no. 5, p. 178-183; no. 20, p. 184-187 en Snapper IV, no.
15, p. 106-116; no. 28, p. 203-209.
400. Boekzaal der Celeerde Wereld, dl. 40, Maart 1735, p. 331-345.
401. A.W., p. 337-341. J. Bots neemt dit over in zijn Tussen Descartes en Darwin. Geloof en
Natuurwetenschap in de achttiende eeuw m Nederland, Assen 1972, p. 124-125.
402. De Snapper, of de Bntsche Tuchtmeester, dl. 3, Amsterdam 1734, no. 36. Weyerman
heeft dit verhaal uit de Tatler al in 1721 nagevolgd in de Rotterdamsche Hermes, no.
33.
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403. Zie Pienaar, p. 242.
404. De Snapper, of de Bntsche Tuchtmeesíer, dl. 4, Amsterdam 1752, "Voorreden van den
Vertaler", p. V-VI.
405. Le Babillard, ou le Nouvelliste Philosophe, dl. 1, Amsterdam 1724, "Préface du Traducteur", p. 13.
406. A.W., p. 5 en 6.
407. A.W., p. 9.

408. Men vergelijke de vertalingen van de eerste zin uit de Predictions:
Having long considered the gross Abuse of Astrology in this Kingdom, upon debating the Matter with my self, I could not possibly lay the Fault upon the Art, but
upon those gross Impostors, who set up to be the Artists
(PW, Bickerslaff Papers, ρ 141 enMW, p. 321).
Het groóte misbruik der Sterrekykkundc in dit koningkryk lang gezien hebbende, en
de zaak by my zelven ernstig overweegende, kon ik den schuld onmogelyk leggen op
de kunst, maar vond my genoodzaakt dien geheel en al te geeven aan die plompe Bedriegers welke zich voor Kunstenaaren uitgeeven.
(De Snapper IV, p. 319).
Après avoir long-tems & mûrement consideré l'Abus qu'on fait de VAstrologie dans
ce Royaume, j'ai vu évidemment, qu'au heu d'en accuser VArt même, il ne faut s'en
prendre qu'à ceux qui le professent.
(Contedu Tonneau II, p. 243-244)
Il y a long tems que je me suis aperçu de l'abus que l'on fait parmi nous de l'Astrologie J'ai meurement pesé toutes choses, & persuadé que la faute ne vient pas de la
Science même, je ne puis atribuer le desordre qu'aux Charlatans qui s'en sont mêlez.
(Le Babillard l,p 15).

409. Journal Literaire, t. IX, 1717, Premiere Partie, Troisième Edition revue & corrigée (La
Haye 1747), Art. X, p. 158-159.
410. L'Europe Savante, t. XI, 1719, Deuxième Partie, p. 308.
411. Bibliothèque Françoise, ou histoire litteraire de La France, t. IV, 1724, Art. III, p. 1320, met name p. 14-15.
412. Journal Historique de la République des Lettres, t. II, Janvier et Février 1733, p. 154.
413. Boekzaal der Geleerde Wereld, dl. 36, 1733, p. 424-440. "De Schryver heeft in dit
Werk het Karakter van een' ouden Waarzegger, Starrekyker, en Arts aangenomen, en
zich den naam gegeven van ISAAK BICKERSTAFF." (p. 425).
414. Zie J. Hartog, De Patriotten en Oranje van 1747-1787, Amsterdam 1882, p. 12-13.
415. De Nagtstudie van Justus Bickerstaff. Of Twintig Vertoogen Over zaaken van Staat,
Godsdienste, Zede-Leere, Poèzye, enz. In Digt en Ondigt Op een vryen trant beschreeven., Franekerz.j.
416. Volgens A. de Kempenaer, Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers, Leiden
1928, p. 59, is Herman Venema de auteur. Deze veronderstelling wijst J.C. de Bruine,
Herman Venema, een Nederlandse theoloog m de tijd der Verlichting, Franeker 1973,
p. 66, echter geheel van de hand.
417. De Nagtstudie van Justus Bikkerstaff, no. 1, p. V.
418. A.W., no. 9, p. 100.
419. Ehrenpreis, Swift, II, p. 61-65, met name ρ 64-65.
420. Zie o.a. P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam, deel IV, p. 883-919; P. Geyl,
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"Nederlands staatkunde in de Spaanse successieoorlog", in: Verzamelde opstellen 2, p.
77-105.
421. PÍV, Political Tracts 1711-1713, Introduction, p. VII-IX en p. ХШ-ХІ ; Ehrenpreis,
Swift, l\, p. 481-501.
422. A.W., resp. p. 485 en p. 500.
423. Over compositie en stijl handelen o.a.: J. A. Downie, "The Conduct of The Allies: The
Question of Influence", in: Clive T. Probyn, The Art of Jonathan Swift, London
1978, p. 108-128; Alan T. McKenzie, "Proper Words in Proper Places. Syntax and
Substantive in The Conduct of the Allies", in: Eighteenth-Century Studies, March
1968, p. 253-260.
424. Zie de beschrijving van Nicholas Frog, de verpersoonlijking van het Nederlandse volk,
in: John Arbuthnot, The History of John Bull, edited by Alan W. Bower and Robert
A. Erickson, Oxford 1976.
Ook Defoe steunde de vredespolitiek der Tories, maar zijn oordeel over de Hollanders
was heel wat milder dan dat van Swift: " F o r Defoe the Dutch remained England's bit
ter rivals in trade, but he insisted that this had nothing to do with the upholding of the
confederacy. He accepted Dutch trading rivalry as part of a game which should be play
ed to the hilt; but, for him, English and Dutch interests were one on the question of re
ligion." Zie Lawrence Poston III, "Defoe and the Peace Campaign, 1710-1713: A Re
consideration", in: The Huntington Library Quarterly, vol. XXVII, no. 1 (November
1963), p. 1-20 (citaat op p. 7).
Mandeville, zelf van Nederlandse afkomst, beweerde dat de Hollanders zelfs een groter
deel van de Financiële last van de oorlog droegen dan de Engelsen. Zie H.T. Dickinson,
"The politics of Bernard Mandeville", in: Mandeville Studies. New explorations in the
art and thought of Dr. Bernard Mandeville (1670-1733), edited by Irwin Primer, The
Hague 1975, p. 89.
425. Ehrenpreis, Swift, II, p. 538-542;^^, Political Tracts 1711-1713, Introduction, p. XVXVI.
426. Zie o.a. Roderick Geikie and Isabel A. Montgomery, The Dutch Barrier 1705-1719,
Cambridge 1930.
427. Zie A. Porta, Joan en Gerrit Corver, p. 62-64.
428. Zie Douglas S. Coombs, "The Augmentation of 1709: A Study in the Workings of the
Anglo-Dutch Alliance", in: The English Historical Review, vol. LXXII (1957), p. 642661; J.G. Stork-Penning, "Het gedrag van de Staten in 1711", in: Bijdragen voor de
Geschiedenis der Nederlanden, dl. XVIII (1963-1964), p. 193-229; vooral Douglas
Coombs, The Conduct of the Dutch. British opinion and the Dutch alliance during the
War of the Spanish Succession, The Hague and Achimota 1958.
429. PtV, Political Tracts 1711-1713, p. 165-169.
430. Pamflettenverzameling KB; Knuttel, nr. 16057.
431. Het werk werd aangekondigd in de Republyk der Geleerden 1712 (eerste deel), p. 376 in
de "Naamlyst van nieuws gedrukte Boeken, welke te bekomen zyn in de Boekwinkel
vanR. en G. Wetstein."
432. Pamflettenverzameling KB; Knuttel, nr. 16056.
433. Lettres et Memoires sur ¡a Conduite de la presente Guerre et sur les Négociations de
Paix, tome II, A La Haye, Chez T. Johnson, 1712. De Nederlandstalige uitgave, Brieven en Gedenkschriften aangaande het voeren van den tegenwoordigen Oorlog en de
Vrede-handelingen, l'Amsterdam, By Rudolph en Gerard Wetstein, 1711 (KB, signatuur 3096 С 10), komt wat de inhoud betreft ongeveer overeen met het eerste deel van
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Johnsons uitgave, een deel dat ook als enigszins afwijkende zelfstandige uitgave in 1711
verschenen was (KB, signatuur 892 F 41). Deze laatste vormde vermoedelijk de basis
voor Wetsteins uitgave.
434. Achter de vertaling van Swifts Conduct, La Conduite des Alliez (a.w., p. 1-122), volgt
Défense des Hauts Alliez (met nieuwe nummering: a.w., p. 1-196).
Zie resp. PW, Political Tracts 1711-1713, p. 28-29 en La Conduite des Alliez, p. 49-50.
435. PW, Political Tracts 1711-1713, p. 28-29.
436. La Conduite des Alliez, p. 49-50.
437. J.G. Stork- Penning, "Het gedrag van de Staten in 1711", p. 217.
438. Pamflettenverzameling KB; Knuttel, nr. 16067.
439. A.w., "Tot den Lezer" (ongepagineerd), tweede en derde biz.
440. A.w.,p. 159-216.
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PW, p. 109-117 = Tractaat, p. 42-59 en p. 146-159.
445. Tractaat, "Tot den Lezer", derde biz.
446. PW, Political Tracts 1711-1713, p. 91-92.
447. Tractaat, resp. p. 130 en p. 132.
448. De Ouderwetse Nederlandsche Patriot, dl. II, no. 19, 12 januari 1782, p. 409-420.
449. Ehrenpreis, Swift, II, p. 696-713; PW, Political Tracts 1713-1719, Introduction, p. XVXXII.
450. L'Esprit des Whigs, A Londres, Chez Jean Morphew, Libraire, 1714. In pamflettenverzameling KB; Knuttel, nr. 16209. Goulding noemt een niet door Teerink gevonden
Amsterdamse uitgave, verschenen bij David Mortier in 1714 (Teerink, Bibliography, p.
301). Het kwam wel voor dat naast de naam van een uitgever als John Morphew ook de
naam van de continentale drukker/uitgever op de titelpagina werd vermeld. Zie Teerink, Bibliography, p. 292 (nr. 563).
451. Jan van Gysens Weekelyksche Amsterdamsche Mercuuren, 9 din., Amsterdam 17101721, deel IV, nrs. 36-41 onder "Bekentmakinge".
452. PW, Political Tracts 1713-1719, p. 66.
453. De Publyke Geest der Whigs, p. 66.
454. Zie o.a. George P. Mayhew, "Swift's Notes for His The History of the Four Last
Years, Book IV", in: The Huntington Library Quarterly, vol. XXIV (1960-1961), p.
311-322.
455. Over de History of the Four Last Years: Ehrenpreis, Swift, II, p. 597-606; PW, The
History of the Four Last Years of the Queen, Introduction.
456. Zie PW, History of the Four Last Years, "Advertisement to Millar's edition", p. 171177; Histoire du Regne de la Reine Anne d'Angleterre, "Préface", p. VII-XXIV.
457. "Préface", p. XXI.
458. PW, History of the Four Last Years, p. 23.
459. Histoire du Regne de la Reine Anne d'Angleterre, p. 58.
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van der Hoeven in "Verzamelaars en pamfletten", een inleidend essay voor de fotomechanische herdruk van W.P.C. Knuttel, Catalogus van de pamfletten-verzameling

202

Noten bij hoofdstuk 4, Satiricus en

pamflettist

berustende in de Koninklijke Bibliotheek, Utrecht 1978, p. V-XXVI. Zowel Van der
Hoeven als D.J.H, ter Horst ("Over het begrip 'pamflet'", in: Bibliotheek/even, jrg.
17 (1932), p. 8-30) vinden dat niet de vorm (omvang, aantal bladzijden), maar de inhoud (reactie op actuele staatkundige, kerkelijke of maatschappelijke gebeurtenis) het
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461. Bibliothèque Britannique, tome I, "Avertissement" (ongepagineerd), eerste biz.
462. Over Michel de La Roche en Armand de La Chapelle: J. Sgard, Dictionnaire des journalistes, resp. p. 225-228 en p. 207-208.
463. Bibliothèque Britannique, "Avertissement", tweede blz.
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468. Bibliothèque Anglaise, t. VIII, p. 108-109.
469. Zie PW, Irish Tracts 1728-1733, Introduction, p. XIX-XX; Ehrenpreis, Swift, III, p.
629-631; Donoghue, Jonathan Swift, p. 137-142; Speck, Swift, p. 30-33; Nokes, Jonathan Swift, p. 347-350.
470. Zie Louis A. Landa, "A Modest Proposal and Populousness", in: Clifford (ed.),
Eighteenth-Century English Literature, p. 102-111.
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472. PW, Irish Tracts ¡728-1733, A Modest Proposal, p. 107-118.
473. DeNederlandscheLetter-Courant,
dl. I, no. 39, 15 Mey 1759, p. 305.
474. Zie PW, Irish Tracts 1720-1723, p. 130-132; C.P. Daw, " A tentative date for Swift's
'Sleeping in Church'", in: Notes and Queries, September 1971, p. 330-331.
475. DeRotterdamscheRhapsodist,
1776, p. 182-196.
476. PW,Irish Tracts 1720-1723, p. 212.
477. De Rotterdamsche Rhapsodist, p. 186.
478. "Description du Matin", Le 5í7&/7/fl/tí, p. 153.
479. Zie Rogers, Complete Poems, p. 365-372; Poems, dl. II, p. 443-453.
480. Bibliothèque Britannique, Janvier, Février et Mars 1734, p. 379-391.
481. Resp. Rogers, Complete Poems, p. 366; Bibliothèque Britannique, p. 380.
482. Zie Ehrenpreis, Swift, III, p. 607-608.; Rogers, Complete Poems, p. 788-789.
483. Men zie b.v. Bibliothèque Impartiale, Juillet et Août 1754, tome X, première partie, p.
135, waar Arbuthnots History of John Bull wordt genoemd als werk van Swift.
484. Le Grand Mistere, ou l'Art de méditer sur la Garderobe, renouvelle et dévoilé, par l'Ingénieux Docteur Swift, A La Haye, Chez Jean van Duren, 1729.
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487. A.w.,p. 48-56.
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488. De Post van den Helicon, dl. I, 1788, p. 28; De Pedagoog, no. 11, 22 maart 1765, p. 86.
Als auteur van The Art of Sinking in Poetry wordt hij genoemd in De Recensent in een
bespreking van de gedichten van P. Boddaert junior: "Voor het overige raaden wy den
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499. A.W., t. 4, p. 13-14. Warburtons uitgave van de werken van Pope wordt besproken in
Maty''s Journal Britannique, o.a. Tome VI, Décembre 1751, p. 375 e.v. (met diverse
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504. Vgl. resp. a.w., p. 145-148 en Memoirs of Martinus Scriblerus (ed. Kerby-Miller), p.
164-165.
505. Gedenkschriften van Martinus Scriblerus, p. 148; Mémoires de Martin Scribler, ρ. 117.
506. Zie Memoirs of Martinus Scriblerus (ed. Kerby-Miller), p. 315-320; Ehrenpreis, Swift,
III, p. 445-446.

5. Gullivers Reizen
[...] and that he began to doubt whether I were a real
Hollander or no; but rather suspected I must be a
CHRISTIAN.

1. Publikatie en ontvangst
Toen Swift in maart 1726 voor het eerst na een afwezigheid van bijna twaalf jaar
weer voet aan wal in Engeland zette, had hij het manuscript bij zich van Travels into several Remote Nations of the World. In Four Parts. By Lemuel Gulliver, First
a Surgeon, and then a Captain of several Ships, beter bekend als Gulliver's
Travels1. Begin 1721 was hij begonnen te schrijven, eind 1723 had hij deel vier, dat
hij schreef vóór het derde deel, voltooid en in augustus 1725 was het werk in grote
lijnen gereed2. Het grootste deel van de vijf maanden die Swift in Londen en Twickenham (bij Londen) verbleef, bracht hij door in gezelschap van Pope en enkele
andere vrienden. In die tijd ging hij op zoek naar een geschikte uitgever, die betrouwbaar was en aan zijn wensen - het werk moest anoniem verschijnen - kon voldoen. Deze vond hij in de persoon van Benjamin Motte. Ten einde de uitgave te
bespoedigen gaf Motte elk van de vier delen van het werk aan een andere drukker.
Toen het werk 28 oktober 1726 verscheen, had elk deel niet alleen een eigen paginering, maar waren er ook overal veranderingen in de tekst aangebracht.
Deze eerste uitgave bevatte een portret van Lemuel Gulliver (als frontispice),
vier kaarten (voor elke reis één) en twee schematische tekeningen behorend bij deel
drie. Illustraties, die de uitgave allicht duurder zouden hebben gemaakt en
waaraan bij het haastig gereedmaken van de eerste drukken geen tijd kon worden
besteed, verschenen pas begin 1728 in een duodecimo-uitgave gebaseerd op de derde druk. Een lijst met verbeteringen die Swifts vriend, Charles Ford, aan Motte
toezond, werd door de uitgever verwerkt in de zogenaamde "Second Edition, Corrected", die vanaf mei 1727 te koop was. Tal van fouten bleven niettemin staan.
De uitgave die het dichtst bij de oorspronkelijke tekst bleef en die Swift zelf, ondanks zijn neiging tot afstand nemen van eigen werk en mystificatie, mede moet
hebben gecorrigeerd, was die van George Faulkner, de eerste die het verzameld
werk van Swift uitgaf3. Deze editie uit 1735 bevat ook de brief van kapitein Gulliver aan zijn neef Richard Sympson*, de fictieve figuur die, omdat Swift zich niet
als auteur bekend wilde maken, in het begin uitgever Motte een brief had geschreven waarin hij hem het manuscript van Gulliver's Travels te koop aanbood5.
Talrijk zijn de getuigenissen van de geestdriftige ontvangst die Swifts meesterwerk bij verschijning in de herfst van 1726 ten deel viel. Duizenden exemplaren
moeten in enkele weken zijn verkocht en de naam van Gulliver was, als we de tijdgenoten mogen geloven, op ieders lippen. Voor de grote populariteit van het werk
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pleit zeker dat er zeer snel na- en herdrukken, zelfs in feuilleton vorm, recensies,
sleutels, navolgingen en vertalingen verschenen. Nog geen maand na verschijning
van de Travels publiceerde Edmund Curii al een sleutel op het eerste deel, ondertekend door een zekere "Corolini di Marco" (achter welke naam ongetwijfeld Curii
zelf schuil gaat), en het jaar daarop verscheen een zogenaamde voortzetting van de
Travels, die onder meer een tweede reis naar Brobdingnag en een reis naar Sevarambia omvatte. De reacties van de tijdgenoten waren over het algemeen lovend, al
ontbraken aanmerkingen op bepaalde "filthy images" en de minachting waarmee
Swift de menselijke aard beschreef, ook toen al niet. Swifts vrienden, Arbuthnot,
Pope en Gay, waren zeer ingenomen met het werk. Hun lovende kritiek - alleen
deel drie vonden ze wat minder geslaagd - uitte zich ook in eigen bijdragen, zoals
Arbuthnots An Account of the State of Learning in the Empire of Lilliput en Pope's al eerder genoemde burleske Gullivergedichten, die Motte in de "Second Edition" van de Travels liet opnemen6.
2. Vorm en inhoud

Als men let op de vorm, is Gulliver's Travels in vergelijking met/1 Tale of a Tub
een toonbeeld van helderheid en eenvoud. Er zijn slechts twee inleidende stukken:
een brief van kapitein Gulliver aan zijn neef Richard Sympson, de zogenaamde uitgever van de Travels, en een voorwoord van de laatste aan de lezer. Dan volgt het
verslag van vier verschillende reizen, niet geschreven door Jonathan Swift - Opmerkelijk is dat Gullivers naam niet in het verslag zelf voorkomt, maar alleen vermeld wordt op de titelpagina, onder het gegraveerde portret dat als frontispice
dienst doet en in de twee inleidende stukken -, maar door "Lemuel Gulliver, eerst
chirurgijn, en later kapitein van diverse schepen". De gewekte illusie wordt in
stand gehouden, doordat zowel in het voorbericht van de uitgever als dadelijk in
het begin van het eerste reisverslag allerlei biografische bijzonderheden over de auteur worden verstrekt: waar Gulliver heeft gestudeerd, waar zijn familie vandaan
komt, waar hij zich later met zijn gezin heeft gevestigd, enz. Ook de verslagen zelf
wekken sterk de indruk van authenticiteit: er wordt gebruik gemaakt van landkaarten, er wordt zeemanstaai gesproken en geregeld bestek opgemaakt, er worden
exacte data gegeven en er wordt voortdurend verwezen naar personen en gebeurtenissen uit de werkelijkheid. Maar de bizarre belevenissen met volstrekt fantastische
figuren die Gulliver op zijn reizen ontmoet, maken dat zelfs de meest argeloze lezer
zich niet door deze waarheidsgetrouwe indruk laat misleiden. Het is duidelijk dat
Swift met zijn verhaal - de telkens terugkerende ironische toon en de talrijke met
een zekere waardigheid beschreven lachwekkende situaties zal weinigen ontgaan bepaald andere bedoelingen had dan de doorsnee vervaardiger van reisbeschrijvingen. Gulliver's Travels behoort dan ook duidelijk niet tot dit laatste genre, maar
tot dat van het imaginaire reisverhaal, waarvan Buijnsters de verborgen intentie terecht een essentieel kenmerk heeft genoemd7.
Swift gebruikt zijn verhaal om zijn kritiek op de menselijke hoogmoed en
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dwaasheid, die hij ook al aan de orde had gesteld in A Tale of a Tub, op geniale
wijze tot uitdrukking te brengen. In rake typeringen stelt hij de gebreken der samenleving aan de kaak. Zijn felle hekeling van politieke knoeierijen, van godsdienstige en wetenschappelijke verdwazing en van een op niets gebaseerd onwankelbaar vertrouwen in de rede maken Gulliver's Travels tot een indrukwekkende
satire op de menselijke tekortkomingen. Geregeld neemt zijn werk de vorm aan
van een politieke allegorie, met name in deel één, waar de toestanden in het keizerrijk Lilliput vaak rechtstreeks de staatkundige verhoudingen in Engeland weerspiegelen.
Samuel Johnsons wat brommerige commentaar "When once you have thought
of big men and little men, it is very easy to do all the rest"8 doet Gulliver's Travels
geen recht, maar geeft onbedoeld wel aan hoe de twee eerste delen van Swifts
meesterwerk een kinderboek konden worden. Ontdaan van zijn satirische lading,
gekuist en sterk ingekort blijft van Swifts grootste schepping inderdaad slechts de
fantastische vertelling over, het verhaal over reuzen en dwergen dat kinderen zo
sterk aanspreekt. Daarin treedt Gulliver slechts als een weinig geprononceerde
sprookjesheid op. In Swifts oorspronkelijke versie daarentegen is Gulliver een interessante figuur, die nu eens spreekbuis lijkt te zijn van Swift en diens visie op
mens en maatschappij onder woorden brengt, dan weer object van diens spot lijkt.
Gulliver verandert in de loop van zijn vier reizen van een zelfverzekerde Europeaan, overtuigd van de superioriteit van zijn eigen eeuw en cultuur, tot een geschokt
en ontgoocheld reiziger, diep teleurgesteld in de mensheid en haar verworvenheden. Parallel hiermee loopt een ontwikkeling, waarbij de figuur Gulliver als het
ware steeds vagere contouren aanneemt en steeds meer het werktuig van zijn schepper wordt waarmee deze zijn satirische bedoelingen gestalte tracht te geven'.
Swift hield van reisverslagen en van verhalen van ontdekkingsreizigers, zoals
blijkt uit de vele reisbeschrijvingen die zich in zijn bibliotheek bevonden. Naast
werken van Hakluyt en William Dampier had hij, zoals al eerder is opgemerkt,
ook de beschikking over vertalingen van werk van Jan Huyghen van Linschoten10
en van Johan Nieuhof. Al deze reisverslagen deden Swift niet alleen het idee voor
de vorm van zijn satire aan de hand, maar verschaften hem ook allerlei gegevens
die hij in Gulliver's Travels kon verwerken11. Ook de geschriften van Thomas More, Cyrano de Bergerac en Rabelais lieten sporen in de Travels na, maar Swift heeft
van deze bouwstoffen zo'n schaars gebruik gemaakt en ze op dermate originele
wijze verwerkt, dat men hier eigenlijk nauwelijks van bronnen kan spreken12. Zoals hiervoor al is gezegd, verschenen de Memoirs of the Extraordinary Life, Works
and Discoveries of Martinus Scribierus pas 15 jaar na de publikatie van Gulliver's
Travels. De plannen voor dit werk kunnen Swift misschien op bepaalde ideeën maar niet meer dan dat! - hebben gebracht, met name voor zijn eerste en derde
reis13. In ieder geval moet de figuur van Martinus in Swifts werk dan een totale
verandering hebben ondergaan14.
Wat sterk opvalt in de Travels zijn de zonderlinge namen van de verschillende figuren en de vreemde taal waarvan zij zich bedienen. Er zijn hele studies verricht
naar de betekenis van namen als Gulliver, Glumdalclitch, Grildrig, Houyhnhnms,
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Yahoos15, enz. - er verscheen zelfs een uitgebreide Gulliver Dictionary16 -, maar
veel resultaten heeft zulk onderzoek over het algemeen toch niet opgeleverd. Zo
zou de naam Grildrig, die Gullivers verzorgstertje Glumdalclitch aan hem geeft en
die volgens Gulliver overeenkomt met het Engelse woord mannikin, in verband gebracht kunnen worden met Girl-thing" of het zou samen kunnen hangen met de
wortel van het Latijnse woord gryllus, waarachter dan een diminutiefsuffix van eigen vinding -drig zou zijn gevoegd; men krijgt dan zoiets als little cricket™. Algemeen aanvaard is, dat het woord Houyhnhnm een onomatopee kan zijn, samenhangend met het Engelse woord whinny (= hinniken of gehinnik)19. Duidelijk is
eveneens dat Tribnia en Langden, de namen van het koninkrijk dat Gulliver in zijn
derde reis in de Academie van Lagado ter sprake brengt, anagrammen moeten zijn
van Britain en England.
Gullivers reizen worden gekenmerkt door tal van toespelingen op gebeurtenissen
in politiek en samenleving uit de jaren 1688-172520. De talrijke (al of niet vermeende) verwijzingen naar concrete situaties en personen - een voorbeeld is de interpretatie van de effectieve wijze waarop Gulliver met zijn urine de paleisbrand blust en
de verontwaardigde reactie van de keizerin daarop - bergen het gevaar in zich dat
men over het hoofd ziet, dat Gulliver's Travels ook de politieke (dus menselijke)
gebreken in het algemeen, zoals machtsmisbruik en partijstrijd, aan de kaak
stelt21. Het werk is niet het produkt van een gefrustreerde naar Ierland uitgeweken
deken die vanuit zijn ballingsoord zijn gal uitspuwt over de mensheid, laat staan
dat van een geestelijk gestoorde misantroop, maar wel dat van een pessimist met
een scherp oog voor de menselijke zwakheden22. Zijn pessimisme - een fundamentele twijfel aan de goedheid van de mens - is bovendien in wezen van christelijke
aard, hetgeen niet hoeft te verbazen van iemand die zo vertrouwd was met het
theologische denken van zijn tijd als Swift23. Zeker zag hij duidelijk in dat de mens
zichzelf en anderen door zijn hoogmoed, hartstochten en eigenliefde steeds weer in
moeilijkheden brengt. Maar Swifts boodschap aan de wereld, vervat in een verhaal
dat anders dan zijn zeer ingewikkelde Tale of a Tub onmiddellijk tot de verbeelding sprak, laat zich zeker niet in uitsluitend negatieve bewoordingen vatten, zoals
kan blijken uit de beroemde brief die hij 29 september 1725 aan Pope schreef:
I have ever hated all Nations professions and Communityes and all my love is towards individualls [...] I have got Materials Towards a Treatis proving the falsity
of that Definition animal rationale; and to show it should be only rationis capax.
Upon this great foundation of Misanthropy (though not Timons manner) The
whole building of my Travells is erected:
Twee maanden later, op 26 november, voegde hij daar voor de duidelijkheid aan
toe:
I tell you after all that I do not hate Mankind, it is vous autres who hate them because you would have them reasonable Animals, and are Angry for being disappointed.24
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Natuurlijk is Gulliver's Travels ook een doorlopende parodie op de populaire
reisbeschrijvingen uit de 17e en 18e eeuw25. De telkens herhaalde mededeling dat
Gulliver niets dan de waarheid zegt en de zeer gedetailleerde technische uitweidingen over het letterlijk reilen en zeilen der schepen spreken in dit verband boekdelen. Wat het aantal reizen betreft, kan het getal vier zowel verwijzen naar de vier
windstreken als naar de vier grote wereldrijken uit de Oudheid26. Zowel in de
eerste als de laatste reis wordt verwezen naar een ideale samenleving, zij het dat in
Lilliput het oorspronkelijke ideaal in de loop der tijd sterk is gecorrumpeerd. Ook
deze verwijzing naar utopieën, die overigens evenmin veilig zijn voor de ondermijnende kracht van Swifts alom tegenwoordige satire als de maatschappelijke excessen zelf, is weer kenmerkend voor het imaginaire reisverhaal27.

3. De reizen nader beschouwd
Tot aan Gullivers ontwaken op het strand van Lilliput kan de lezer in de waan verkeren, dat hij te maken heeft met een gewone reisbeschrijving, zo realistisch en
nauwkeurig - met details die rechtstreeks lijken te zijn ontleend aan werk van Dampier, Jan Huyghen van Linschoten en anderen28 - is Swifts verslag van Gullivers
eerste reis. De talrijke nog geen zes duim hoge wezens die Gulliver op het strand
blijken te hebben vastgebonden, helpen de lezer echter spoedig uit de droom, maar
vermoedelijk pas wanneer de favoriete spelletjes waarmee het keizerlijk hof van
Lilliput zich vermaakt, de levensgevaarlijke dans op het koord en het gespring over
en gekruip onder de stok, worden beschreven, zal men iets van een dieper liggende
satirische bedoeling bespeuren. Daar neemt het komische verhaal over het parmantige gedrag van wezens van slechts popachtige afmetingen, een verhaal waarin de
ironie bepaald niet ontbreekt, een scherpe wending en wordt het duidelijk dat er
een oordeel wordt uitgesproken over de staatkundige verhoudingen in Engeland
zelf. Gulliver is twaalf keer zo groot als een inwoner van Lilliput - er gaan dus 1728
Lilliputters in één reus volgens de wiskundigen van de keizer - en hoewel hij minder
scherp ziet dan de laatste, is zijn zicht veel minder beperkt. Veel van het gewicht
van allerlei ceremoniële handelingen en de strijd tussen de partijen ontgaat het
enorme wezen dat Gulliver heet, maar de pretenties van het hof en het geïntrigeer
van de politici worden zo wel bij wijze van spreken tot hun ware proporties teruggebracht. De verwijzingen naar werkelijk bestaande figuren en situaties uit de jaren 1708-1715, die op deze manier belachelijk worden gemaakt, zijn talrijk en
daarmee is Gullivers eerste reis vooral een allegorie29 geworden van Engelands
staatkundige geschiedenis uit de eerste decennia van de 18e eeuw.
In de waaghals Flimnap, die zijn vermetele dans op het koord bijna met de dood
moet bekopen, moeten we ongetwijfeld Sir Robert Walpole zien, de machtige leider der Whigs en Engelands eerste minister tot 174230, die zich ondanks allerlei
schandalen wist staande te houden en wiens zuinige voor Ierland schadelijke financiële politiek door Swift in de Drapier's Letters al op de korrel was genomen. Er
zijn veel meer overeenkomsten. De keizer, die wordt geleid door zijn eerste mi-
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nister en dol is op militaire parades, vertoont duidelijke trekken van George I; de
keizerin lijkt op koningin Anne, onder wier regering de partijstrijd hoog oplaaide;
Reldresal is waarschijnlijk Lord Carteret, vriend van Swift en enkele jaren de tweede man naast Walpole; Skyresh Bolgolam is de graaf van Nottingham, een onbetrouwbare Tory, die Swift van atheïsme zou hebben beschuldigd; Blefuscu is
Frankrijk, terwijl de vijandelijkheden tussen Lilliput en Blefuscu verwijzen naar
de Spaanse Successieoorlog; Gullivers oversteek naar dat rijk is Bolingbroke's
vlucht naar Frankrijk, nadat hij in ongenade was gevallen. Achter de Slamecksan
of Low-Heels, met wie de keizer volkomen verbonden is, gaan de Whigs, achter de
Tramecksan of High-Heels de Tories schuil; de Big-Endians of zij die hun ei aan
het brede einde kapot tikken, zijn de katholieken, de Little-Endians, die dat op de
nieuwe manier doen aan het smalle eind, de protestanten.
Lijken de Lilliputters, hulpvaardig en onverschrokken als ze zijn, eerst alleen
maar sympathieke kleine mensjes, in de loop van het verhaal wordt duidelijk dat
hun kleine omvang geen gelijke tred houdt met hun ondeugden, want hun chauvinisme, wreedheid en arrogantie kent bijkans geen grenzen. De oorspronkelijk
voortreffelijke staatsregeling en wetgeving - voor het uitoefenen van een openbaar
ambt is een hoogstaande moraal een eerste vereiste, goed gedrag wordt beloond en
misbruik van vertrouwen vrijwel altijd met de dood bestraft - is in de loop van de
tijd sterk aangetast door de groeiende partijstrijd en corruptie aan het hof. De ondankbaarheid van de keizer na Gullivers grote hem bewezen dienst, het kapen van
de vloot van Blefuscu, komt tot uiting in de boosaardige akte van beschuldiging
die tegen Gulliver wordt opgesteld, omdat hij weigert mee te werken aan de totale
ondergang van Blefuscu. In dit laatste kunnen we een toespeling zien op de kritiek
van de Whigs op de door de Tory-ministers gesloten Vrede van Utrecht en met name op Bolingbroke, die Frankrijk veel te gunstige vredesvoorwaarden had aangeboden en zo de winst van Marlboroughs overwinningen weer teniet had gedaan.
Een "Committee of Secrecy", onder voorzitterschap van Walpole, beschuldigde
Oxford en Bolingbroke van hoogverraad, maar nog voor hij kon worden berecht,
vluchtte de laatste naar Frankrijk31. Misschien mogen we met Lock in Swifts kritiek op het gekonkel van politieke partijen invloed van Temple's Observations
upon the United Provinces veronderstellen, wanneer deze als een van de oorzaken
van de val der Republiek in 1672 de intriges van de staatsgezinde facties noemt32.
Als Gulliver in het nauw gedreven op een korenveld in Brobdingnag, aan de genade van de reuzen is overgeleverd, bedenkt hij ineens dat hij in dit land net zo onaanzienlijk lijkt als een inwoner van Lilliput in Engeland en hij komt tot de conclusie dat afmetingen eigenlijk maar betrekkelijk zijn:
Undoubtedly Philosophers are in the Right when they tell us, that nothing is great
or little otherwise than by Comparison:33
Wat wij als mensen bereikt hebben, is alleen in onze eigen ogen indrukwekkend,
omdat onze visie beperkt is. Sir Walter Scott onder anderen gebruikt het beeld van
de verrekijker, die aan de ene zijde een vergroot beeld van een detail geeft en aan
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de andere kant een verkleind vergezicht laat zien. Die wijziging van perspectief34 is
bepalend voor Gullivers eerste twee reizen, die in feite eikaars complement zijn. In
Lilliput worden de gebreken van de hele menselijke samenleving getoond, in Brobdingnag staat vooral het individu centraal. Juist door de kolossale afmetingen verliest Gulliver in Brobdingnag het overzicht over het geheel en krimpt zijn wereld als
het ware in tot voornamelijk het leven in de huiskamer. De dieren, die in Lilliput
vaak aan zijn aandacht ontsnapten, zijn nu uitgegroeid tot enorme monsterachtige
wezens en Gulliver heeft er voornamelijk minder prettige ervaringen mee. Hij beleeft hachelijke avonturen met twee ratten, een zwerm wespen, een hond en een
kikker en vooral met een aap, die toebehoort aan een der hovelingen, en die hem
kennelijk als een jong beschouwt en hem meevoert naar de nok van het dak, vanwaar Gulliver omlaag blikt in een duizelingwekkende afgrond. Wat voor de dieren
geldt, geldt evenzeer voor het menselijk lichaam, waarvan de gebreken door de
wanstaltige afmetingen onverhuld aan het licht komen, zoals de misvormingen en
verkleuringen op borsten en huid van de min en hofdames en de afzichtelijke wonden van enkele met luizen overdekte bedelaars. Door vergroting verliest bet menselijk lichaam zijn schoonheid, maar Gulliver komt al snel tot het inzicht dat hij zich
vergist als hij denkt, dat wreedheid en barbaarsheid toenemen met de fysieke omvang. Vond Gulliver de reuzen, die twaalf keer groter zijn dan hij, aanvankelijk afstotend - hij vergelijkt hun ruwe huid met het lelieblanke vel van de Lilliputters -,
spoedig ontdekt hij dat de Brobdingnaggers door dat vergrotend effect gemener
lijken dan ze in werkelijkheid zijn.
Valt in Lilliput telkens de kwaadaardige achterdocht op, in Brobdingnag heerst
een soort vriendelijke verdraagzaamheid. Ook al ontbreken de gewone menselijke
ondeugden niet - de kwajongen die met een hazelnoot op Gullivers hoofd mikt, de
knorrige oude buurman die de boer aanraadt Gulliver voor geld in de stad tentoon
te stellen en de grenzeloze hebzucht van de boer -, het volk als geheel wordt gekenmerkt door een nuchtere en praktische levenshouding, waarin het gezond verstand
overheerst. Belangrijkste figuur is de koning, die al deze eigenschappen in ruime
mate bezit en zo in feite het hele volk vertegenwoordigt. Hij vormt in alles het tegendeel van de megalomane keizer van Lilliput. Hij is verstandig en rechtvaardig,
een ideale vorst, die boven de partijen staat en meer een vader is voor zijn volk dan
een autoritair heerser. Hij verafschuwt politieke intriges en is wars van oorlogvoering en strijd35.
Ondanks zijn soms ontmoedigende ervaringen in het land van de reuzen wijzigt
Gulliver zijn enigszins parmantige houding niet. Tegenover de koning zingt hij de
lof van zijn vaderland en vol misplaatste trots weidt hij uit over de zijns inziens
voortreffelijke juridische, politieke en maatschappelijke instellingen van Engeland. De koning kan aandachtig luisteren en geeft Gulliver alle gelegenheid breedvoerig te spreken over alle Europese verworvenheden, terwijl hij voortdurend aantekeningen maakt en notities van de vragen die hij later wil stellen. De koning is
met stomheid geslagen als Gulliver hem een overzicht geeft van Engelands geschiedenis van de laatste eeuw, die gekenmerkt werd door samenzweringen, moorden,
bloedbaden en revoluties, en hij kan niet anders concluderen
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the Bulk of your Natives, to be the most pernicious Race of little odious Vermin
that Nature ever suffered to crawl upon the Surface of the Earth.36

Gulliver kan het verpletterende oordeel van de koning over de Europese beschaving slechts verklaren uit de afgelegen ligging van diens rijk en het daaruit voortvloeiende gebrek aan kennis, dat nu eenmaal altijd vooroordelen en een zekere bekrompenheid teweegbrengt. Van dit laatste geeft Gulliver de lezer nog een sprekend voorbeeld. Hij stelt de koning voor hem behulpzaam te zijn bij het vervaardigen van buskruit en de fabricage van kanonnen en verhaalt hoe deze Gullivers
voorstel, dat hij een onmenselijk idee van een nietig insekt noemt, vol verontwaardiging van de hand wijst37.
De verstandige koning, die geen goed woord over heeft voor Gullivers met enige
trots gememoreerde feit dat er wel duizenden boeken over de kunst van het regeren
in zijn land bestaan en opmerkt dat degene die in staat is twee korenaren te laten
groeien op de plaats van één zijn land grotere diensten bewijst dan alle politici bij
elkaar, vertoont volgens Ehrenpreis trekken van Sir William Temple en de vriendelijke en geestige koningin die van Temple's echtgenote Dorothy Osborne38. Glumdalclitch, het sympathieke en gevoelige negenjarige dochtertje van de boer, dat
Gulliver voortaan mag verzorgen en met zoveel toewijding omringt, vertoont enige
gelijkenis met Stella. Aandoenlijk is de beschrijving van Gullivers laatste dag in
Brobdingnag. Glumdalclitch is ziek en moet die dag Gulliver aan de zorgen van een
page toevertrouwen. Met grote tegenzin en huilend alsof ze er een voorgevoel van
heeft, dat ze Gulliver nooit meer zal zien, geeft ze diens reisdoos, Gullivers op
maat gemaakte huis waaraan een enorme draagring is bevestigd, mee aan de page.
Door onoplettendheid van de laatste ziet een reusachtige arend zijn kans schoon
om Gulliver met huis en al mee de lucht in te nemen.
Gullivers derde reis, in de eerste plaats een satire tegen maniakale abstracte geleerdheid en onpraktisch gefilosofeer, bestaat eigenlijk uit een aantal verschillende
reizen naar diverse landen. De eerste reis voert naar Laputa, het vliegende of zwevende eiland, dat voortbewogen wordt door een in een grot opgestelde reusachtige
magneet. De bewoners - hun ene oog is naar binnen gericht en het andere staart
naar het zenit - besteden al hun aandacht aan wiskunde en muziek en zijn voortdurend bezig met het oplossen van de ingewikkeldste theoretische vraagstukken.
Daar ze altijd in gedachten verzonken zijn, moet hun flapper (een bediende uitgerust met een met erwten of kiezelsteentjes gevulde blaas, waarmee hij zachtjes tegen mond en oor van zijn meester slaat om diens aandacht te trekken) hen steeds
weer tot de orde roepen. De actieradius van het vliegende eiland is beperkt tot het
gebied van Balnibarbi, het op aarde gelegen land dat aan Laputa onderworpen is
en waarmee ongetwijfeld het door Engeland onderdrukte Ierland wordt bedoeld.
(Een te streng optreden tegen dat land zou nooit de steun van de ministers krijgen,
omdat hun landgoederen alle in Balnibarbi liggen!)
In Lagado, de hoofdstad van Balnibarbi, is de Academie van Plannenmakers gevestigd. Met de daar uitgevoerde volstrekt absurde experimenten - zonnestralen
trachten te winnen uit komkommers, een nieuwe bouwwijze van huizen ontwikke-
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len die voortaan met het dak begint, naakte schapen proberen te telen - worden de
inderdaad soms dwaze proefnemingen van geleerden uit Swifts eigen tijd over de
hekel gehaald.
Glubbdubdrib is het eiland van de tovenaars, die voor een etmaal doden uit alle
voorbije tijden kunnen oproepen. Dat heeft bepaalde voordelen: men kan hen ondervragen over onduidelijke historische kwesties uit hun eigen eeuw en ervan verzekerd zijn dat men goed wordt ingelicht, want zij spreken absoluut de waarheid.
Zo komt Gulliver te weten dat Alexander de Grote niet stierf door vergiftiging
maar door een koorts ten gevolge van overmatig drinken en hij raakt in gesprek
met de aan de vergetelheid prijsgegeven werkelijke overwinnaar van de zeeslag bij
Actium. Hij maakt kennis met Homerus en Aristoteles die een enkele keer in (een
beschamende) discussie treden met iemand uit de hen volgende onafzienbare grauwe menigte: hun commentatoren door de eeuwen heen. De schrik slaat Gulliver om
het hart, als hij de nobele leden der Romeinse Senaat vergelijkt met de struikrovers
en zakkenrollers die een modern parlement bevolken.
In het despotisch geregeerde Luggnagg leeft een kleine groep onsterfelijken,
maar benijdenswaardig is het lot van deze Struldbruggs allerminst: vanaf hun tachtigste levensjaar worden ze in feite dood verklaard en tellen ze niet meer mee in de
samenleving, want in plaats van een eeuwige jeugd bezitten ze slechts alle kwalen
en gebreken van "normale" oude mensen. Naast deze ellende moeten ze ook nog
met het verschrikkelijke vooruitzicht leren leven dat ze nooit zullen sterven. Met
zijn aankomst in Japan betreedt Gulliver aan het eind van zijn omzwervingen
tenslotte weer de werkelijk bestaande wereld.
Recente onderzoekingen hebben aangetoond, dat de veel gehoorde kritiek op de
zwakke compositie van Gullivers derde reis op z'n minst dient te worden afgezwakt. Dit deel, dat Swift pas schreef nadat hij de andere drie reizen had voltooid,
vertoont meer eenheid en heeft een belangrijker functie in het geheel dan vaak is
aangenomen39.
Het derde deel van Gulliver's Travels is niet zomaar een fantastisch bedenksel.
De beschrijving van het vliegende eiland met zijn bodem van adamant - de op- en
neerwaartse beweging wordt verkregen door de magneet in een andere stand te
plaatsen met de afstotende zijde resp. naar beneden of naar boven - is niet helemaal ontsproten aan Swifts fantasie, maar berust voor een deel op 17e- en 18eeeuwse wetenschappelijke bronnen40. En wat voor het eiland zelf geldt, geldt ook
voor de bewoners en voor de plannenmakers van de Academie van Lagado41. De
angsten van de Laputanen dat de aarde zal worden vernietigd door een komeet men denke aan de terugkeer van de komeet van Halley, voorspeld voor het jaar
1758 - of zal worden verzwolgen door de zon of dat de zon zal uitdoven - als ze 's
morgens een kennis tegenkomen, informeren de Laputanen bezorgd naar de gezondheidstoestand van de zon - zijn in zoverre reëel, dat sommige teruggaan op bepaalde theorieën opgesteld door bekende natuurkundigen als Isaac Newton, naar
wie Swift in deze derde reis, misschien omdat Newton als muntmeester Woods patent voor het slaan van Iers kopergeld steunde, trouwens vaker met een zekere spot
verwijst42. Een groot aantal van de in de Academie van Lagado uitgevoerde experi-
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menten zijn in gewijzigde vorm al eens beschreven in de Philosophical Transactions van de Royal Society*3. Door de talrijke onzinnige projecten die in Balnibarbi
worden uitgevoerd - alleen het land van een vooraanstaand inwoner, Munodi,
brengt veel op, omdat deze de dwaze agrarische methoden van de plannenmakers
niet wenst te volgen - biedt het land een troosteloze en verwaarloosde aanblik. En
ook de taalkundige noviteiten lijken het land en de mensheid niet veel verder te
brengen. Zo is er een woordmachine - een raamwerk met beweegbare houten blokjes waarop alle woorden in willekeurige volgorde staan - die, doordat men aan de
handels van het gestel draait, soms bruikbare stukken zin genereert, die dan door
enkele ijverige studenten worden opgeschreven. En men ziet sommige geleerden,
die niet meer spreken, omdat ze hun longen willen sparen, met zakken vol dingen
sjouwen, die ze voor elkaar uitstallen en waarmee ze dan, in plaats van met woorden, een gesprek voeren, zodoende de grondslag leggend voor een op gebruiksvoorwerpen gebaseerde universele taal4*. Het is duidelijk dat Swift met de Academie van Lagado, die zo'n funeste invloed uitoefent, de Royal Society op het oog
heeft en deze in de derde reis tot mikpunt van zijn spot heeft gemaakt.
De problemen met betrekking tot de interpretatie van Gullivers vierde reis, die
voor een groot deel bestaat uit conversatie, discussies en een algemene beschrijving
van het leven der Houyhnhnms, zijn al uitvoerig aan de orde gesteld in de
Inleiding45. Enkele kwesties moeten hier om wille van de duidelijkheid nog wat nader worden toegelicht. Als men Gulliver's Travels - ten onrechte!46 - als een roman
en Gulliver als een echte romanheld beschouwt, bestaat het gevaar dat men volledig over het hoofd ziet dat Swift met de figuur Gulliver bepaalde satirische doeleinden nastreeft. Gulliver verandert in de loop van zijn reizen van een trotse en enigszins onnozele verdediger van de Europese beschaving in een onvervalste misantroop die de Houyhnhnms voortdurend wil bewijzen - hij leert hun taal bijzonder
snel - dat hij een met rede begaafd wezen is47. Zijn afschuw van de mensheid krijgt
reliëf in zijn verslag over het ontstaan van de oorlogen in Europa - in de eerste
plaats door verschillen van mening, vooral als het om onbelangrijke zaken gaat! en over de praktijken van politici en advocaten in zijn vaderland die door vrijwel
uitsluitend het ding dat niet is - de Houyhnhnms kennen het begrip leugen niet - te
zeggen Engelands bestuurlijke en rechterlijke organisatie mee gestalte helpen geven. Gulliver wil volstrekt niet voor een Yahoo doorgaan - als wordt ontdekt dat
kleren zijn "volmaakte Yahoo-gestalte" verhullen en als hij door een Yahoowijfje wordt belaagd, brengt dat grote ontsteltenis bij hem teweeg -, maar moet later in de brief aan zijn "uitgever" Sympson bekennen, dat zijn slechte Yahooinborst weer boven is gekomen en dat hij zijn plannen om het Yahooras te verbeteren maar heeft laten varen48. Swift stelt de mensen niet mooier voor dan ze zijn,
maar dat betekent niet, zoals gezegd, dat men de in de vierde reis door Gulliver
tentoongespreide mensenhaat op diens geestelijke vader mag verhalen. Wil men
Gullivers verblijf in het land der paarden, de confrontatie van een Europees reiziger met deugdzame, door natuur en rede geleide wezens, plaatsen in de traditie van
het utopische reisverhaal - en men zou dat met enig recht kunnen doen, omdat de
ware orde in de staat, in de samenleving, voor Swift steeds een morele orde is -,
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dan bedenke men, dat Swift ook altijd bereid is een deel van wat hij zegt met een
magistrale ironische wending weer op losse schroeven te zetten.
4. De rol van de Hollanders in Gullivers derde reis
Zoals hij zelf al in het begin aan de lezer meedeelt, heeft Gulliver twee jaar en ze
ven maanden medicijnen gestudeerd in Leiden49, welks universiteit misschien (in
haar Latijnse naam althans) enige gelijkenis vertoont met de Academie van
Lagado50. Zijn uitgebreide kennis van Nederland en de Nederlandse taal, die hij in
deze periode verwerft, komt Gulliver in zijn derde reis uitstekend van pas. Doordat
hij het Nederlands goed beheerst, kan hij zich meermalen voor een Hollander uit
geven en converseren met de Japanners, voor wie de Hollanders en hun taal im
mers twee eeuwen lang de enige verbindingsschakel vormden met de westerse be
schaving (de enige tot 1854 toegestane Europese factorij was die van de Hollanders
op het eiland Desjima in de Baai van Nagasaki). En als de Hollandse matrozen van
de Amboyna51 - een niet mis te verstane toespeling op de zogenaamde Moord op
Ambon (of Amboina), de marteling en terechtstelling van een groep Engelsen in
1623 op last van de gouverneur Herman van Speult52 - graag wat meer over zijn le
vensgeschiedenis willen horen, kan hij hun vertellen dat zijn ouders afkomstig zijn
uit de provincie Gelderland.
Blijkens zijn Account of the Court and Empire ofJapanSi, in feite een beschrij
ving van de politieke situatie in Engeland bij de troonsbestijging van George I I й ,
toonde Swift als satiricus wel vaker belangstelling voor dit onbekende oosterse
land. Maar in tegenstelling tot de rol die Japan in zijn Account speelt, is de plaats
die het in Gulliver's Travels krijgt toebedeeld, wel heel bescheiden. De gelijkwaar
digheid van de door Gulliver bezochte landen die de argeloze lezer door de titel van
deel drie wordt gesuggereerd, is er dan ook helemaal niet. Als enig werkelijk
bestaand land valt Japan volledig uit de toon in de reeks gefingeerde rijken Laputa, Balnibarbi, Glubbdubdrib en Luggnagg. Als men bovendien constateert hoe
weinig aandacht aan de Japanners wordt besteed in vergelijking met bijvoorbeeld
de Laputanen, de plannenmakers van Lagado of de Struldbruggs, kan men zich af
vragen wat Swifts bedoeling nu eigenlijk is geweest om juist dit land in zijn satire
ten tonele te voeren. Opvallend is dat slechts op twee bescheiden plaatsen, hele
maal aan het begin en helemaal aan het eind van de derde reis, Japanners optre
den. Dat is onmiddellijk voor- en nadat Gulliver zijn fantastische avonturen be
leeft. Nu hing voor veel Europeanen over dit onbekende rijk in Oost-Azië een waas
van geheimzinnigheid en dat verklaart waarom juist die Japanse passages de verbinding kunnen vormen met de werkelijkheid en dus in feite kunnen fungeren als
in- en uitleiding op Gullivers eigenlijke reis. Maar zo'n rol zouden sommige andere
volkeren uit het bekken van de Stille Oceaan evenzeer kunnen vervullen. Heel opmerkelijk is echter dat in beide Japanse passages niet alleen Hollanders optreden,
maar in feite onmiddellijk alle aandacht voor zich opeisen.
Het is duidelijk dat het Swift helemaal niet is te doen om Japan en de Japanners,
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maar om de Hollanders. De Hollanders zijn in beide passages het object van Swifts
felle satire en niet de Japanners, die hij slechts nodig heeft om zijn satire de gewenste vorm te geven. De Hollanders als werkelijk bestaande figuren zouden immers enigszins misstaan tussen de tovenaars van Glubbdubdrib of de in de lucht
zwevende Laputanen, maar tussen de werkelijk bestaande Japanners zijn ze uitstekend op hun plaats, omdat van alle westerse volken alleen zij betrekkingen met dit
mysterieuze oosterse volk onderhielden55. Zo zijn de Japanners bij uitstek geschikt
om als "partners" van de Hollanders op te treden en kunnen zij als niet-christenen
het satirisch effect alleen maar helpen vergroten. De lankmoedigheid van de Japanse piratenkapitein steekt schril af bij de boosaardigheid van de Hollander en als
Gulliver de laatste erop wijst dat ze beiden behoren tot protestantse naties die
bondgenoten van elkaar zijn, wekt dat alleen nog maar meer woede bij de Hollander op. Als Gulliver hem tenslotte verwijt dat hij tot zijn spijt bij de heidense kapitein meer mededogen heeft gevonden dan bij een medechristen, zorgt de Hollander
ervoor dat hij zwaar gestraft wordt. En als Gulliver aan het eind van zijn reis voor
de keizer van Japan verschijnt, gaat het gesprek voornamelijk over de ceremonie
van het trappen op het kruisbeeld, het zogenaamde Yefumi (of Jesumi), dat de
Hollanders als blijk van betrouwbaarheid zonder bezwaar uitvoeren56, maar waarvan Gulliver graag geheel verschoond wil blijven. Als voor dit verhaal bronnen
kunnen worden aangewezen, dan komen daarvoor in de eerste plaats in aanmerking het werk van Engelbert Kaempfer57, chirurgijn in dienst van de V.O.C., die
bovengenoemde ceremonie beschrijft, maar nergens melding maakt van Nederlandse deelneming daaraan, en dat van George Psalmanazar, een notoire "travel
liar"58, die over dat laatste wel het een en ander mee te delen heeft59. De keizer
vraagt zich na Gullivers vreemde verzoek in gemoede af of Gulliver wel een echte
Hollander is of misschien als een christen beschouwd moet worden60. In deze onmiddellijk op de lachspieren werkende disjunctie vat Swift als het ware al zijn bezwaren tegen de Hollanders nog eens samen. Het geloof van de Hollanders is een
farce. De in de Republiek in praktijk gebrachte tolerantie maakt de weg vrij voor
allerlei obscure groepen dissenters en, zoals we weten, verzet Swift zich als trouw
aanhanger van de Anglicaanse Kerk zowel in A Tale of a Tub als in ander werk hevig tegen deze alles ondermijnende sektariërs. Daarnaast vertolkt hij de in Engeland al lang bestaande afkeer van de Hollanders, die vooral gebaseerd is op de rivaliteit tussen de zeemogendheden, want Holland blijft lang Engelands voornaamste concurrent op handelsgebied.
De godsdienstige overtuiging der Hollanders is dus niet veel meer dan een
façade. Sterker nog: Hollanders zijn geen christenen, maar barbaren (Ambon, de
Hollandse piraat) voor wie de handelsbelangen ver uitstijgen boven het geloof (de
ceremonie van het trappen op het kruisbeeld) en die als protestanten in menslievendheid volstrekt te kort schieten en verre de mindere zijn van rooms-katholieken
(de sympathieke Portugezen onder leiding van Don Pedro in de vierde reis) en zelfs
heidenen (de Japanse zeeroverhoofdman).
Hoe is deze felle aanval op de Hollanders te verklaren? In de eerste plaats is die
aanval in zoverre niet bijzonder, dat Swift wel vaker van een zekere met name on-
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der de Tories levende xenofobie blijk geeft en dat hij in zijn gehele werk, in overeenstemming met wat hij schrijft in zijn beroemde brief aan Pope van 29 september 1725, zijn afkeer van hele naties en groepen onder woorden brengt. Dat geldt
bijvoorbeeld voor Schotten, Ieren, Oostenrijkers en niet in de laatste plaats voor
allerlei groepen uit de Engelse samenleving zelf, die er flink van langs krijgen.
Maar er is meer.
Swift had zijn politieke lot geheel verbonden aan dat van de partij die in de
eerste decennia van de 18e eeuw in de strijd om de macht tenslotte het onderspit
zou delven en voor lange tijd zou worden uitgeschakeld. Alles wat hij in de Whigs,
de aartsvijanden van de Tories, aan negatiefs kon ontdekken, vond hij als het ware
nog versterkt terug in de Hollanders. Niet alleen waren de Whigs de trouwste
bondgenoten van de Republiek, zij streefden ook dezelfde doeleinden na als de Nederlanders - zij waren eveneens vooruitstrevend, gericht op handel en geldwezen en
verdraagzaam ten opzichte van andersdenkenden -, maar vonden de Tories en de
Anglicaanse Kerk tegenover zich.
Gulliver zeilt augustus 1706 uit en keert pas april 1710 van zijn derde reis terug.
Als we enige waarde mogen hechten aan deze data, dan waren dit juist de jaren tijdens de Spaanse Successieoorlog waarin de Whigs het in Engeland voor het zeggen
hadden, in een tijd dus waarin zij, in Swifts optiek, aan de leiband van de Hollanders liepen. Inderdaad verkeerde de Republiek in die jaren in een bevoorrechte positie. De afgezanten van Lodewijk XIV wilden afzonderlijke vredesonderhandelingen met de Republiek aanknopen en zoals we hebben gezien, zagen de Whigs zich
uit angst dat Nederland zich te veel afzijdig zou houden in de oorlog genoodzaakt
het voor ons land gunstige Townshend-verdrag op te stellen. In de tijd waarin
Swift zijn Travels schreef, oefenden de Whigs onder hun eerste minister Robert
Walpole opnieuw de macht uit en kon of wilde Swift niet rechtstreeks kritiek uiten
op de partij die aan zijn politieke carrière zo'n abrupt einde had gemaakt. Zijn
aanval op de Hollanders (het verkwanselen van godsdienst en principes, omdat
handel en geld verdienen op de eerste plaats komen) was niettemin duidelijk genoeg en bevat voor de goede verstaander voldoende aanwijzingen om hierin ook
bedekte kritiek op de Whigs te lezen. In feite herhaalt Swift hier zijn argumenten
uit The Conduct of the Allies en Some Remarks on the Barrier Treaty waarin Holland als zondebok fungeert: de Hollanders zijn onbetrouwbare bondgenoten - men
herinnere zich het vergeefse beroep dat Gulliver tegenover de Hollandse piraat op
de tussen Engeland en de Republiek bestaande alliantie doet! - die alleen maar uit
zijn op eigen voordeel en daar alles (ook de religie, ook de moraal) aan ondergeschikt maken. We zullen spoedig zien hoe men in Nederland op deze kritiek van
Swift heeft gereageerd.

S. De oudste vertalingen
Eind 1726 en in de loop van het jaar 1727 werden in een aantal in Holland uitgegeven tijdschriften twee vertalingen van Gulliver's Travels, een Nederlandse en een
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Franse, aangekondigd. De eerste bij Benjamin Motte in 1726 verschenen editie61 in feite drie verschillende uitgaven!62 - heeft ten grondslag gelegen aan deze vertalingen, die vermoedelijk in dezelfde tijd, waarschijnlijk al in januari 172763 het
licht zagen. De exacte verschijningsdata zijn niet bekend, maar het is niet onaannemelijk dat de Nederlandse vertaling inderdaad ongeveer terzelfder tijd als of zelfs
eerder dan de Franse verscheen, aangezien in de laatste uitgave materiaal uit de
Hollandse editie is gebruikt: op de kaarten staan enkele Nederlandse namen, waar
de oorspronkelijke Engelse kaarten slechts Engelse namen hebben64. De titelvignetten voor de vier delen van de bij Alberts & Van der Kloot verschenen Nederlandse vertaling van de Travels, vertonen wat gedetailleerdheid en techniek betreft
wel enige gelijkenis met de prenten. De vignetten zijn alle gesigneerd door F. Bleyswyk, een graveur die vaker literair werk illustreerde en onder meer in Leiden werkzaam was65. Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat hij (of één van
zijn medewerkers) de prenten voor de Nederlandse en Franse vertaling heeft vervaardigd, waarmee deze uitgaven de eerste geïllustreerde edities van Gulliver's Travels ter wereld werden. Dezelfde prenten zijn op grote schaal opnieuw gebruikt of
nagevolgd in de latere Franse drukken en in tal van andere buitenlandse uitgaven,
waaronder een Italiaanse van 172966.
Uit Motte's editie zijn in beide vertalingen behalve het in een reeks ovalen gevatte portret van Lemuel Gulliver (met diens naam op de balk eronder), de vier soms
sterk van de reisbeschrijvingen afwijkende kaarten67 en de twee schematische tekeningen uit deel drie (de wijze van voortbewegen van Laputa en de werking van de
woordmachine) overgenomen. Nieuw zijn, afgezien van de afwijkende kop- en
sluitvignetten, de door Bleyswyk gegraveerde titelvignetten (niet in de Franse vertaling) en de (mogelijk door hem vervaardigde) prenten. Daarop staan achtereenvolgens afgebeeld: Lilliputters de slapende Gulliver vastbindend (een afbeelding
die waarschijnlijk voor veel buitenlandse prenten model heeft gestaan)66, Gulliver
opgetild door een van de maaiers in Brobdingnag (met op de achtergrond de reuzenarend wegvliegend met Gullivers reisdoos), Gulliver met de verrekijker het boven hem zwevende eiland Laputa waarnemend en Gullivers eerste ontmoeting met
twee converserende Houyhnhnms. De bij de vier reizen behorende kaarten - alle
van het onbekende gebied rond of bij de Stille Oceaan - zijn vervaardigd met gebruikmaking van een in 1719 verschenen wereldkaart, getekend door Herman
Moll69, de bekende in Engeland werkende cartograaf van Nederlandse afkomst,
die Swift niet zonder ironie door Gulliver in zijn vierde reis "my worthy Friend
Mr. Herman Moll"70 laat noemen. Vergissingen bij overneming van de Nederlandse namen op de Gulliver-kaarten, zoals Maelsuyker voor Maetsuyker op de
vierde kaart, werden weer hersteld in de Nederlandse (en Franse) uitgave. Mogelijk
heeft John Sturt, die de prenten voor de vijfde druk van/l Tale of a Tub graveerde
en het portret van Gulliver hielp vervaardigen, ook een belangrijk aandeel gehad in
het maken van de kaarten71.
Wie Gulliver's Travels in het Frans heeft vertaald, is niet bekend72. In de universiteitsbibliotheek van Leiden berust een exemplaar van de Nederlandse vertaling
van de Travels, toebehorend aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde,
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waar op de titelpagina's voor de verschillende delen met inkt het volgende staat
aangetekend: "uijt het Engelsch vertaalt door Doctor Cornells van Blankesteijn"73. Vooropgesteld dat deze bewering juist is - en ik heb geen reden aan de
waarheid ervan te twijfelen, al heb ik nergens een bevestiging ervan kunnen vinden , dan blijft de vraag wie deze Cornells van Blankesteijn was. Nasporingen hebben
maar weinig gegevens over zijn persoon opgeleverd. Misschien mogen we hem
identificeren met een inwoner uit Arnhem, die in die plaats op 30 maart 1712 ondertrouwde en op 17 april 1712 in 's-Gravenhage in het huwelijk trad met Margaretha Sophia van Soutelande. Vijfentwintig jaar later, op 19 februari 1737, werd
eveneens in Den Haag een zekere Dr. Cornells van Blankesteijn begraven. Mogelijk hebben al deze gegevens betrekking op onze vertaler. Dat een (dezelfde?) Cornells van Blankesteijn afkomstig uit de Gelderse hoofdstad zich in die tijd in het
westen des lands moet hebben gevestigd, kan men ook concluderen uit het feit dat
een 28-jarige inwoner uit Arnhem met dezelfde naam zich op 29 april 1713 als student in de medicijnen aan de universiteit van Leiden heeft laten inschrijven74.
Als deze Cornells van Blankesteijn inderdaad de vertaler is geweest, dan heeft
hij ontegenzeglijk goed werk geleverd. Zijn vertaling is, ondanks de vermoedelijk
zeer korte tijd waarin ze moest worden gemaakt, bijzonder nauwkeurig en doet
aan Swifts meesterwerk alle recht.
Zoals gezegd, is de gemeenschappelijke basis voor de Nederlandse75 en Franse
vertaling76 Motte's eerste editie uit 1726 geweest77. Dat betekent dat men alle weglatingen, toevoegingen, fouten en misslagen, waardoor deze eerste druk wordt gekenmerkt, in de vertalingen terugvindt. Zo wordt hoofdstuk VII78 van het derde
deel ten onrechte aangeduid als hoofdstuk V79. De omvang van Gullivers lichaam
is niet gelijk aan die van 1724eo, maar aan die van 1728 Lilliputters (12 tot de derde
macht). Deze fout werd verbeterd in de derde uitgave van Motte's eerste druk uit
1726". De beide vertalingen geven het onjuiste getal 1724e2. Dit gevoegd bij het
feit dat Gullivers portret in de eerste staat - met diens naam niet in de reeks ovalen,
maar in de balk onder het portret83 - is overgenomen, maakt het zeer waarschijnlijk dat voor deze vertalingen de eerste uitgave van Motte's eerste druk, dus die van
oktober 1726, is gebruikt. Naast zijn brief met een lijst verbeteringen die Charles
Ford januari 1727 aan Motte zond, heeft Ford ook in een tweetal exemplaren van
de eerste editie van Gulliver's Travels allerlei passages, die in Motte's uitgave verminkt waren weergegeven, in de juiste vorm genoteerd. Dit moet in het eerste geval
niet alleen met instemming van Swift maar in hoofdzaak ook op diens aanwijzingen zijn geschied, terwijl Ford de verbeteringen in de correctie-exemplaren van de
Travels moet hebben overgenomen uit een handschrift van de auteur zelf84.
In hoofdstuk 9 van het derde deel wordt meegedeeld, dat Gulliver 21 april 171185
het koninkrijk Luggnagg heeft bereikt. Deze datum kan echter vergeleken met het
jaar van vertrek uit en met de datum van aankomst in Engeland onmogelijk juist
zijn. Ford verandert zowel in de lijst als in de correctie-exemplaren dit jaartal in
1709 (door sommige uitgevers weer gewijzigd in 1708)86. Een ander anachronisme
op het eind van deel drie - Gulliver komt op 16 april 1710 in Amsterdam aan, vertrekt vandaar naar Engeland en bereikt de rede van Duins... op 10 april!87 - werd
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voor het eerst hersteld door John Hawkesworth 88 , die Swifts werk in 1755 uitgaf89.
De kleur van de drie zijden draden, die de keizer van Lilliput aan de behendigsten
in het spel van springen en kruipen uitlooft, purper, geel en wit 90 , wijzigt91 Ford in
blauw, rood en groen 92 . In de passage over de astronomen op Laputa is een zin aan
de door hen gebruikte telescopen93 gewijd, die in Motte's eerste editie ontbreekt 94 .
Ook heeft Ford een drietal langere fragmenten uit de hoofdstukken 5 en 6 van het
vierde deel genoteerd die in de eerste druk sterk verminkt worden weergegeven.
Het zijn alle gedeelten uit het ontluisterende overzicht dat Gulliver zijn meester van
de Engelse samenleving geeft. In niet mis te verstane bewoordingen schetst Gulliver een duidelijk beeld van de kwalijke praktijken van advocaten (met het lachwekkende voorbeeld van het eigendomsgeschil over de koe als verhelderende toelichting)95 en rechters98 en de weinig verheven levensstijl van de adel 97 .
Kan men er nog over twijfelen of bovenstaande fragmenten wellicht uit voorzorg zo sterk werden gewijzigd - duidelijk is in ieder geval dat de aanval op de
rechtsgeleerden werd verzacht - 98 , stellig lijkt voorzichtigheid een doorslaggevende
rol te hebben gespeeld in de overwegingen van de uitgever om een tweetal politiek
getinte passages in het derde deel achterwege te laten. Het gaat om het fragment
dat betrekking heeft op de strafexpeditie van Laputa tegen het opstandige Lindalino (waarmee ongetwijfeld wordt verwezen naar het verzet dat in Ierland bestond
tegen het aan Wood verleende octrooi om koperen munten te slaan), dat in de
eerste uitgave van 1726 en in tal van latere drukken geheel achterwege is gelaten 9 ',
en het voorbeeld dat Gulliver in de Academie van Lagado geeft van een volk dat
grotendeels bestaat uit samenzweerders en verklikkers, namelijk dat van het koninkrijk Tribnia of Langden (anagrammen voor Britain en England), waarin verschillende zinnen zijn veranderd en de zinsnede met de belastende namen is
weggelaten100. Swift zelf had veel bezwaar tegen inlassing door Motte van een passage in hoofdstuk 6 van het vierde deel101. In een brief aan Charles Ford102 beklaagde hij zich erover, dat Motte niet alleen de titel van dit hoofdstuk had
gewijzigd103, maar ook een heel fragment aan deze wijziging had aangepast, zodat
er een nieuwe passage over de regering van de koningin die geen eerste minister nodig had, moest worden ingevoegd104. De eerste zinsnede van dit ingelaste gedeelte
luidt:
I told him, that our She Governor or Queen having no Ambition to gratify, no Inclination to satisfy of extending her Power to the Injury of her Neighbours, or the
Prejudice of her own Subjects, was therefore so far from needing a corrupt Ministry to carry on or cover any sinister Designs, [...]10'
In de beide vertalingen worden deze woorden als volgt weergegeven:
Ik antwoorde, dat onze Koningin geen staatzucht hebbende, noch genegenheid
om haare macht uyt te strekken, tot nadeel van haare Nabuuren, of ten koste van
haare eyge onderdaanen, derhalven zo weinig een omgekocht Ministerie nodig
had, om eenige slinksche doelwitten aan te stocken ofte bedekken; [...]1<l6
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Je lui repondis, que nôtre Reine étant exempte d'Ambition, & n'ayant aucun dessein d'augmenter sa puissance aux Dépens de ses Voisins, ou au prejudice de ses
propres sujets, étoit si éloignée d'avoir besoin de quelques Ministres corrompus,
pour exécuter ou pour couvrir quelques sinistres Desseins, [...]107
Stemmen de beide vertalingen in de afwijkingen die hun oorsprong vinden in de
eerste Engelse druk, min of meer overeen, op duidelijke verschillen tussen de Nederlandse en Franse vertaling kan evenzeer worden gewezen. Al dadelijk in de
eerste zin, waarin Gulliver enkele bijzonderheden over zijn leven vertelt, blijkt, dat
de Franse vertaling nogal afwijkt van de oorspronkelijke tekst. "My Father had a
small Estate in Nottinghamshire; I was the Third of Five Sons" wordt in het Nederlands: "Myn Vader had een klein Landgoed in Nottinghamshire, ik was de
middelste Zoon van vyf", maar in het Frans: "Mon Pére avoit peu de biens, situez
dans le Comté de Nottingham: mais en recompense cinq fils, dont je suis le troisième." 108 Eigenlijk is deze eerste zin kenmerkend voor de hele Franse vertaling, die
in onderdelen veelvuldig afwijkt van het origineel. Weliswaar ontbreken ook in de
Nederlandse vertaling soms hele zinnen - bijvoorbeeld uit de technische beschrijving van het zeilen in de storm in het begin van deel twee109 - en is er ook sprake
van slordigheden110, maar over het geheel genomen kan de laatste de vergelijking
met de Franse overzetting glansrijk doorstaan.
De overtuiging die men krijgt als men beide vertalingen heeft vergeleken, is dat
de Reisbeschryving na Verscheyde Afgelegene Natiën in de Wereld veel vollediger
en nauwkeuriger is dan de Franse overzetting. Om te beginnen bevat de eerste "De
Uytgeever deezer Reizen aan den Lezer", een volledige vertaling van "The Publisher to the Reader" (ondertekend door Richard Sympson) 111 , die in de Franse vertaling ontbreekt. In de tweede plaats is de Franse overzetting - afgezien van andere
verschillen met de Reisbeschryving zoals het onvertaald laten van Latijnse
citaten112 - niet geheel volledig, doordat er allerlei namen en feiten in ontbreken,
zoals uit vergelijking van onderstaande zinnen kan blijken:
I removed from the Old Jury to Fetter-Lane, and from thence to Wapping, hoping
to get Business among the Sailors; but it would not turn to account.113
Ik verhuysde uyt de ouâzJury na Fetterlane, en van daar na Wapping, hopende
onder de Matroosen practyk te zullen krygen, maar dat wilde ook niet lukken.1"
Je changeai deux fois de quartier, espérant d'avoir plus à faire que dans celui que
je quitois; mais c'étoit toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire, rien.115
En:
The Captain having been at Tonquin was in his return to England driven North
eastward to the Latitude of 44 Degrees, and of Longitude 143. But meeting a Trade Wind two Days after I came on board him, we sailed Southward a long time,
and coasting New-Holland kept our Course West-south-west, and then Southsouth-west till we doubled the Cape of Good-hope. Our Voyage was very prosper-
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ous, but I shall not trouble the Reader with a Journal of it. 116
De Kapitein te Tonquin zynde geweest, was in гуп te rug reis Noord Oostwaars ge
dreven op de breedte van 44. en op de lengte van 143. graaden. Maar een contrarie
wind krygende, twee dagen na dat ik aan boord was geweest zeilden wy een tyd
lang Zuidwaards langs de kust van Nieuw Holland, en hielden onzen streek
W.ZW. en daar na Z.Z.west, tot dat wy de kaap de goede hoop voorby waren.
Onze reis was zeer voorspoedig, doch ik zal den Lezer niet ophouden met een dagregister.117
Deux jours après que je fus venu à Bord, le vent qui auparavant n'avoit pas été
fort bon, devint excellent, & rendit notre Voyage plus court & plus heureux que
nous n'aurions osé espérer.118
Zoals uit bovenstaande citaten blijkt, ondergingen verschillende passages in de
Franse vertaling niet alleen door een zeer vrije overzetting, maar ook door weglating van hele zinnen een diepgaande wijziging. Dat de Reisbeschryving over het algemeen veel dichter bij de oorspronkelijke tekst blijft, kan men onder meer opmaken uit het feit dat dikwijls bijna woord voor woord vertaald is, zoals blijkt uit de
volgende passage:
They supplyed me as they could, shewing a thousand Marks of wonder and astonishment at my Bulk and Appetite. I then made another Sign that I wanted
Drink.119
Zy verzorgden my zo als zy konden, en toonden duyzend tekenen van verwondering en verbaastheid over myn groóte gevaarte en eetens lust. Ik maakte daar op
een ander teken dat ik ook drinken moest.120
Men vergelijke hiermee de Franse vertaling:
L'étonnement que produisit en eux ma voracité est inexprimable: quand je fus à
peu près rassasié, je fis un autre signe pour demander à boire;121
Opvallende omissies in de Franse tekst zijn onder meer het ontbreken van het
voorbeeld ter verduidelijking van de anagrammatische methode122 en de beschrijving van de ligging van Yedo123 in het derde deel alsmede de alinea's gewijd aan
Gullivers handschoenen en zijn talenkennis124 en de ontdekking dat hij kleren
draagt125 in het vierde deel. Daar staat tegenover dat de Franse vertaling, evenals
de Nederlandse, sterk satirische passages, zoals de beschrijving van het karakter
van de harteloze Hollander126 - in die passage door de Franse vertaler consequent
als Flamand aangeduid, maar elders Hollandais genoemd -, nauwkeurig weergeeft. Twee andere voorbeelden kunnen dit bevestigen. Als Gulliver de keizer van
Japan verzoekt hem vrij te stellen van de ceremonie van het trappen op het kruisbeeld, omdat hij door tegenspoed in Japan is verzeild en niet de bedoeling heeft er
handel te drijven, krijgt hij het volgende antwoord:
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When this latter Petition was interpreted to the Emperor, he seemed a little surprized, and said, he believed I was the first of my Countrymen who ever made any
scruple in this Point, and that he began to doubt whether I was a real Hollander or
no; but rather suspected I must be a CHRISTIAN.127
Dit wordt zowel in het Frans als Nederlands nauwgezet vertaald:
Quand cette dernière Demande eut été expliquée à l'Empereur, il parut un peu surpris, & dit, qu'il croyoit que j'étois le premier de mes Compatriotes qui eut jamais
fait quelque Dificulté sur ce point, & qu'il commençoit à douter que je fusse un
Hollandois; mais qu'il me soupçonnoit plutôt d'être un CHRETIEN.12'
Toen men dit laatste verzoek aan zyn Majesteit vertaalt had, scheen hy een weinig
verbaasd; en zeide, dat hy geloofde, dat ik de eerste myner Landsgenoten was, die
eenige zwarigheid in dit stuk gemaakt had, en dat hy begon te twyffelen, of ik
waarlyk wel een Hollander was, maar eer vermoedde dat ik een CHRISTEN zyn
moest.129
Van een zelfde nauwkeurigheid is sprake bij de weergave van de reeks verborgen
betekenissen in de papieren van zogenaamde komplotteurs waar Gulliver over
spreekt in de Academie van Lagado 130 . Van de lange opsomming die hij geeft, ontbreekt in de Nederlandse vertaling geen, in de Franse slechts het laatste element131.
Het is niet onmogelijk dat de Franse vertaler de laatste "verklaring", een lopende
zweer is een regering, wat minder decent vond.
Dat laatste heeft zeker een rol gespeeld in de overweging van de vertaler bepaalde woorden en passages achterwege te laten. Dit zou dan ten dele kunnen verklaren
waarom er, althans in vergelijking met de Nederlandse vertaling, zoveel is gewijzigd in de Franse tekst. In zijn reis naar Brobdingnag geeft Gulliver een beschrijving van de ontmoeting die hij heeft met enkele bedelaars. Een afschuwelijke aanblik bieden de luizen en gezwellen op hun lichamen:
There was a Woman with a Cancer in her Breast, swelled to a monstrous size, full
of Holes, in two or three of which I could have easily crept, and covered my whole
Body.132
In de Reisbeschryving:
Daar was een Vroumens die de kanker in haar borst had, tot een monstreuse
grootte opgezwollen, vol van gaten, in twee of drie van de zelve had ik gemakkelyk
kunnen kruipen, en myn geheele lichaam verbergen.133
Men zal deze en dergelijke beschrijvingen niet in de Franse vertaling aantreffen,
omdat de hele bedelaarspassage erin ontbreekt! 134 Hetzelfde geldt voor de gedetailleerde beschrijving van de borst van de min135 in het eerste hoofdstuk, waarover de Franse vertaler slechts opmerkt:
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J'en étois si près que je pouvois le voir très distinctement: Mais j'aime mieux
épargner à mes Lecteurs une pareille Description, & leur faire part d'une reflexion
que m'inspira la vue de ce laid & énorme sein.136

Ook de realistische verwijzingen naar de dierlijke aard van de Yahoos - details uit
de beschrijving van hun naakte lichamen (buttocks, anus, pudenda)137, het gooien
met de eigen uitwerpselen138, het gebruik van hun faecaliën als medicijn139, de drek
van het Yahoo-jongM0 - ontbreken in de Franse tekst. Het spreekt in dit verband
welhaast voor zich dat belaste termen als sodomie141 en pokken - in de 17e en 18e
eeuw niet alleen in gebruik als krachtterm of verwensing (duivel, te drommel),
maar ook als eufemistische aanduiding voor venerische ziekten als syfilis (veelal
Spaanse pokken genoemd) - steeds achterwege zijn gelaten of omschreven. Van het
laatste is bijvoorbeeld sprake, als Gulliver op Glubbdubdrib, het eiland van de tovenaars, de gestorvenen uit meer recente tijden aan zich voorbij ziet trekken en dan
waarneemt "Who first brought the Pox into a noble House, which hath lineally
descended in scrophulous Tumours to their Posterity", welke zin wel in het Nederlands - "Wie eerst de Spaansche pokken in een groot aanzienlyk Geslacht had gebragt, welke met scrophuleuse gezwellen tot hunne Nakomelingschap in de rechte
linie afgedaalt zyn" - ш , maar niet in het Frans is vertaald143.
Als men de beide oudste vertalingen van Gulliver's Travels naast elkaar legt, valt
op dat de Franse vertaling minder volledig en minder stipt is dan de Nederlandse,
die een hoge graad van nauwkeurigheid bereikt, maar niet altijd aan het gevaar van
een zekere houterigheid door een al te letterlijke weergave ontkomt. Al geeft de
Franse overzetting Swifts meesterwerk over het algemeen behoorlijk weer, ze is
niet helemaal getrouw, omdat de vertaling vrij vaak afwijkt van de oorspronkelij
ke tekst. Het is bovendien duidelijk dat deôo/i goût, die kennelijk voor de Nederlandse vertaling geen enkele rol heeft gespeeld, voor tal van (soms storende) omissies verantwoordelijk is geweest.

6. Het zogenaamde derde deel van Gulliver's Travels
De overweldigende belangstelling die Swifts werk in Engeland ten deel viel, leidde,
zoals in het begin van dit hoofdstuk is opgemerkt, al in 1727 tot een zogenaamd
vervolg op de reizen. Onder precies dezelfde titel verscheen dat jaar in Londen
"Volume III" van de Travels zonder de naam van een drukker of uitgever op de
titelpagina144. Het werk, een zwakke, slechts tot enkele hoofdstukken beperkte
imitatie van Swifts meesterwerk145, bevat een inleiding, een aantal reisbeschrijvingen en als frontispice een prent van de in Londen geboren graveur Vander
Gucht146, voorstellend een inwoner van Brobdingnag, die Gulliver en zijn mannen
met sloep en al op zijn nek vervoert, terwijl op de achtergrond twee reusachtige
valken Gullivers lievelingspaarden mee de lucht in voeren.
De inleiding sluit aan bij het slot van de vierde reis:
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I FIND mention'd in my last Page but Two of my second Volume, that I permitted my Wife to sit at Table with me; but I found so little Satisfaction in her Company, that I soon repented my good Nature, for my Aversion daily increased.147
Zijn twee paarden daarentegen stijgen elke dag meer in Gullivers achting. Hij
leert ze de taal der Houyhnhnms en geeft ze namen. Als een der paarden aan Gulliver rapporteert, dat de stalknecht overspel heeft gepleegd met zijn vrouw en de
laatste aandringt op verkoop van de paarden, is Gullivers besluit genomen: hij gaat
weer op reis.
Het eerste deel van de reisbeschrijvingen bestaat uit "A Second Voyage to Brobdingnag" en "A Voyage to Sporunda". Zoals de prent al laat zien, loopt het niet
goed af met de paarden, maar voor het overige is Gullivers tweede reis naar Brobdingnag, afgezien van het leed dat de mannen in de boot wordt aangedaan door het
niezen van de reus, een succes. Hij weet van de koning gedaan te krijgen, dat deze
Glumdalclitch, die in de gevangenis zit, onmiddellijk weer in vrijheid stelt. Dat het
weerzien met haar een vreugdevolle gebeurtenis is, laat zich raden. Hoofdstuk 3
gaat niet meer over Brobdingnag, maar beschrijft het begin van Gullivers lange reis
naar Sporunda, waarin (evenals in de andere reisverhalen) Hollanders een belangrijke rol spelen en dat in niets meer herinnert aan Swifts oorspronkelijke Travels.
Wel stammen in dit eerste deel allerlei namen, figuren en situaties rechtstreeks uit
Denis Vairasse d'Alais' History of the Sevarites or Sevarambi oí Histoire des Sévarambes. Hetzelfde geldt in nog veel sterkere mate voor het tweede deel, "A Voyage
to Sevarambia", dat vanaf hoofdstuk 6 overgaat in "A Voyage to Monatamia" en
vervolgens blijkens de aankondigingen boven de pagina's (de courante titels) in reizen naar "Batavia", "the Cape" en "England".
Blijkens de titelpagina's van de Franse en Nederlandse vertaling (beide vermelden 1728 als jaar van uitgave, maar de Nederlandse was waarschijnlijk al in de
herfst van 1727 verkrijgbaar)148 werd dit werk ook in ons land opgevat als het derde deel (uiteraard in de zin van volume, niet \a.npart) van Gulliver's Travels. In
beide uitgaven werd de prent van Vander Gucht (zonder diens signering), de inleiding en de reisbeschrijvingen overgenomen. Een steekproefsgewijze vergelijking
leert dat de twee vertalingen niet al te zeer afwijken van het origineel, al ontbreken
er in beide enkele passages149 en heeft de tekst hier en daar enige wijziging ondergaan. In de Franse vertaling worden de twee delen reisbeschrijvingen slechts aangeduid als "Second Voyage de Brobdingnag" en "Voyage des Sevarambes", in de
Nederlandse is de fijnere verdeling van de Engelse tekst overgenomen150.
Kennelijk vonden de uitgevers in Holland dit apocriefe derde deel alléén wat te
mager om daarmee een nieuwe band te vullen; een vertaling van de al eerder genoemde door Edmund Curii gepubliceerde Keys (voor elke reis één) werd er dan
ook aan toegevoegd. Zo treft men zowel in de Franse als in de Nederlandse vertaling naast een frontispice een viertal brieven aan van "Signor Corolini", een Venetiaans edelman, gericht aan deken Swift met verklarende opmerkingen over de vier
reizen van Lemuel Gulliver. Naast ellenlange citaten treft men in beide vertalingen
inderdaad een aantal opmerkelijke uitspraken aan afkomstig uit as Keys, niet al-
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leen de bewering dat Flimnap en Reldresal met respectievelijk Walpole en Townshend151, maar ook de suggestie dat de keizer van Lilliput met Willem III152 en Blefuscu met Schotland153 kunnen worden geïdentificeerd154. Van deze Keys zagen
verschillende het licht: ze verschenen afzonderlijk of gebundeld of ook wel samen
in één band met de eigenlijke Travels15*. In ieder geval wijken de Franse en Nederlandse vertaling onderling sterk af, maar dat komt omdat de Nederlandse vertaling
Curlls A Key, Being Observations and Explanatory Notes, upon the Travels of Lemuel Gulliver156 op de voet volgt en de Franse daarvan een zeer vrije bewerking
is157.
7. Ontvangst in West-Europa
De enorme populariteit van Gulliver's Travels in Engeland en de succesvolle verkoop deed Dr. Samuel Johnson jaren later nog versteld staan 1 ". De hele 18e eeuw
door bleven herdrukken van het werk verschijnen. In Duitsland zag al in 1727 een
vertaling het licht, waaraan de in Den Haag uitgegeven Franse overzetting uit het
begin van dat jaar ten grondslag moet hebben gelegen159. Niet alleen wordt dat met
zoveel woorden gezegd in de titel van een der Duitse uitgaven, maar ook wordt
daar in het voorwoord bij een nieuwe Duitse vertaling uit 1761 nadrukkelijk op
gewezen160. In ieder geval kent de Duitse vertaling ook een "Dritter und Letzter
Theil"161 met inbegrip van de sleutels van de heer Carolini (ook in de Nederlandse
vertaling zo genoemd in plaats van Corolini). Verschillende uitgaven volgden. Een
Duitse recensent veronderstelde in 1804, dat Swifts meesterwerk algemeen bekend
was162.
In Nederland werd de door Gosse en Neaulme in 1727 uitgegeven Franse vertaling verschillende malen herdrukt. Nieuwe edities verschenen onder meer in 1741
en 1762 bij de bekende Haagse uitgever Johannes Swart, die in de crisisjaren 17371747 met Gosse samenwerkte in de zogenaamde "Compagnie van Vijven"163.
Wanneer men de uitgaven van Swart met elkaar vergelijkt, constateert men tot z'n
verbazing dat de twee Franse vertalingen aanzienlijk van elkaar verschillen. De uitgave van 1762 (evenals die uit 1765 en de latere Franstalige edities van Swart) is dan
ook geen herdruk van de "Haagse" vertaling zoals de editie-1741, maar van een in
april 172716* in Parijs verschenen overzetting. Deze was van de hand van l'abbé
Pierre-François Guyot Desfontaines, die Swifts werk dermate heeft bekort en aangepast, dat men vaak beter van een bewerking dan van een vertaling kan
spreken165. Zijn werk omvat naast een vertaling van de vier reizen een opdracht
aan Madame la Marquise D**166 en een "Préface du Traducteur", maar het portret van Gulliver, de vier kaarten, de twee schematische tekeningen en het apocriefe derde deel ontbreken. De in Den Haag verschenen Franse vertaling is een toonbeeld van volledigheid en nauwkeurigheid vergeleken met die van Desfontaines.
Niet alleen is er in de laatste van alles gewijzigd - zo voegt de vertaler aan de oorspronkelijke tekst tal van uitweidingen van vaak zedenkundige aard toe -167, maar
er ontbreekt ook zeer veel. Alleen al in de beschrijving van Gullivers eerste reis
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gaat het om weglatingen van hele bladzijden! Zo ontbreekt in hoofdstuk 1 de lange
passage over het onderhoud dat Gulliver heeft met de hooggeplaatste vertegenwoordiger van de keizer168 en in het begin van hoofdstuk 2 de beschrijving van de
defecatie-scène169. Voor de andere reisbeschrijvingen - in de derde is bijvoorbeeld
de hele passage over de voortbeweging van het eiland en de muziek der sferen170
weggelaten - geldt hetzelfde.
In zijn "Préface du Traducteur" verantwoordt Desfontaïnes zijn adaptaties als
volgt:
Je ne puis néanmoins dissimuler ici que j'ai trouvé dans l'Ouvrage de Mr Swift,
des endroits foibles & négligés, des détails un peu ennuyeux, & des fictions médiocrement ingénieuses.
En:
[...] je déclare que j'ai cru devoir prendre le parti de les supprimer entièrement.171
En even verder:
Au reste, je me suis figuré, que j'étois capable de suppléer à ces défauts & de réparer ces pertes, par le secours de mon imagination, & par de certains tours que je
donnerois aux choses même qui me déplaisent. J'en dis assez pour faire connoître
le caractère de ma Traduction.172
Over die vertaling merkt hij tenslotte voor de duidelijkheid nog op:
Je puis nêanmois dire, sans trop me flatter, qu'elle a un certain mérite que l'original n'a point: j'en ai dit les raisons ci-dessus.173
In het voorbericht voor de eerste druk van zijn vertaling had Desfontaines zich
hier en daar nog wat negatiever over Swifts werk uitgelaten, omdat hij bang was
dat het Franse publiek zijn vertaling niet zo enthousiast zou ontvangen. Toen die
vrees ongegrond bleek en hij vernam dat Swift van plan was een bezoek aan Frankrijk te brengen, haastte Desfontaines zich in een brief aan de deken mee te delen
dat hij zijn "Préface" op een belangrijk punt ingrijpend had gewijzigd (namelijk
daar waar hij sprak van "[...] des détails puérils, des réflexions triviales [...], en un
mot, des choses qui, rendues littéralement en François, auroient paru indécentes,
pitoïables, impertinentes, auroient révolté le bon goût qui règne en France
[...]").17* Voor de talrijke vrijheden die hij zich als vertaler had veroorloofd, voerde hij het volgende ter verontschuldiging aan:
Vous trouverez Monsieur en beaucoup d'endroits une traduction peu fidèle, mais
tout ce qui plaît en Angleterre n'a pas ici le même agrément, soit parce que les
moeurs sont différentes, soit parce que les allusions et les allégories, qui sont sensibles dans un pays, ne le sont pas dans un autre: soit enfin parce que le goût des
deux Nations n'est pas le même. Jai voulu donner aux François un Livre, qui fût a
leur usage; voila ce qui m'a rendu Traducteur libre et peu fidèle.175
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Maar Swift had het voorbericht voor de eerste druk al gelezen en in een brief vol
ironische opmerkingen wees hij de Franse vertaler scherp terecht:
Les mêmes vices, et les mêmes follies régnent par tout, du moins, dans tous les
pays civilises de l'Europe, et l'auteur qui n'écrit que pour une ville, une province,
un Royaume, ou même un siècle, merite si peu d'être traduit qu'il ne merite pas
d'etre lu.176
Niet alleen uit deze briefwisseling met de auteur zelf, ook uit de positieve benadering van Swifts werk in zijn voorwoord blijkt dat Desfontaines zich grote moeite
gaf zich voor zijn vertaling te verantwoorden. Ondanks alle passages die niet stroken met de Franse smaak177 en die dus moesten worden vervangen, zo zou men
Desfontaines' gedachtengang kunnen samenvatten, vertoont dit uit Engeland afkomstige werk toch voldoende kwaliteiten die het de moeite waard maken het de
Franse lezers voor te schotelen. Swifts werk is nieuw in z'n soort en heeft met de
Histoire des Sévarambes, More's Utopia of de avonturen van Sadeur slechts de gedachte van het imaginaire reisverhaal gemeen. Zo wijst hij erop dat in de eerste
twee reizen de idee van de betrekkelijkheid van alle afmetingen tot uitdrukking
wordt gebracht (ter verduidelijking gebruikt hij het beeld van de omgekeerde verrekijker), dat Swift de spot drijft met de angstvallige nauwgezetheid waarmee reizigers hun zeer gedetailleerde verslagen schrijven en dat met name de vierde reis de
ondeugden van de mens in het algemeen hekelt. Gulliver's Travels mag men in
geen geval opvatten als een sprookje dat voor de moraal van geen betekenis is en
dat slechts dient om kinderen te vermaken. Wat de vraisemblance betreft: men zou
kunnen zeggen dat al die fantastische bedenksels als reuzen, dwergen, een zwevend
eiland en met rede begiftigde paarden lijnrecht indruisen tegen de regel van de
waarschijnlijkheid, maar - en Desfontaines geeft een groot aantal voorbeelden uit
de wereldliteratuur - fictie behoort nu eenmaal tot het wezen van de dichtkunst en
als men elk fantastisch verzinsel zou willen veroordelen, zou men het grootste deel
van de werken der verbeelding moeten veroordelen, zoals Rabelais' Pantagruel,
dat men juist bewondert. Hij komt dan ook tot de slotsom dat men "ne doit pas
censurer les Voyages de Gulliver, précisément parce que les fictions n'en sont pas
croyables."178
Ondanks deze loftuitingen houdt Desfontaines zijn duidelijk geformuleerde kritiek op Swifts meesterwerk staande: de satire is geschreven voor Engeland, niet
voor Frankrijk; toespelingen die kwetsend kunnen zijn voor personen uit dit
laatste land evenals al het laag-bij-de-grondse en onwelvoeglijke heeft hij daarom
geschrapt. Maar:
Quoique j'aie fait mon possible pour ajuster l'Ouvrage de Mr. Swift au goût de la
France, je ne prétends pas cependant en avoir fait tout-à-fait un Ouvrage
François. Un Étranger est toujours Étranger: quelque esprit & quelque politesse
qu'il ait, il conserve toujours un peu de son accent & de ses manieres.179
Het nieuws dat er in Den Haag een Franse vertaling van Gulliver's Travels op

Ontvangst in West-Europa

231

het punt stond te verschijnen, had Parijs inmiddels al bereikt. Het bood Desfontaines een goede gelegenheid in zijn voorwoord het een en ander over die in Holland
vervaardigde Franse vertalingen op te merken:
On connoît assez en France le Comte [sic!] du Tonneau, dont le même Mr. Swift
est l'Auteur, & dont la Traduction, qui fut débitée à Paris il y a cinq ou six ans,
quoiqu'assez mauvaise, eut beaucoup de succès.180
Nog duidelijker spreekt hij zich - zonder het werk ook maar ingezien te hebben! uit over de "Haagse" Gulliver-vertaling:
J'apprends qu'on en imprime actuellement une en Hollande. Si elle est littérale, &
si elle est faite par quelque Traducteur ordinaire de ce Pays-là, je prononce, sans
l'avoir vue, qu'elle est fort mauvaise, & je suis bien sûr, que quand elle paroîtra, je
ne serai ni démenti, ni détrompé.161
Het commentaar in het Journal des Sçavans van januari 1728 op dit negatieve oordeel van Desfontaines over de "Haagse" vertaling en zijn motivering allerlei wijzigingen in zijn eigen overzetting182 aan te brengen, is uiterst sceptisch:
Ce Livre, écrit en Anglois, est de la composition de M. Swift, connu par quantité
d'autres Ouvrages. Son Traducteur (M. l'Abbé Guyot des Fontaines) nous avertit
qu'il ne l'a pas exactement suivi partout, qu'il a changé, ajouté & retranché, suivant son goût, ou plutôt, si on l'en croit, suivant le goût du Public, Il nous annonce, pour nous dédommager, une Traduction littérale, qui se fait en Hollande, &
qui, selon lui, ne peut manquer d'être fort mauvaise. Les motifs de ce pronostic
sont les mêmes, qui l'ont engagé aux changemens, aux additions, & aux retranchemens, dont il fait l'aveu.1'3
Van verschillende zijden werden er aanmerkingen gemaakt op Desfontaines' vertaling - al heel duidelijk in de Bibliothèque Françoise van 1727: "Les Anglois trouvent la Traduction trop libre, & accusent le Traducteur de s'écarter quelquefois de
l'Original." - en zijn beperkte kennis van de Engelse taal en er werd gesuggereerd
dat een ander het werk grotendeels voor hem had vertaald 184 , maar veel indruk
heeft die kritiek niet gemaakt. Zelden is een vertaling in Frankrijk zo populair geworden als juist deze 185 . Door zijn bekendheid als schrijver in Parijs had Desfontaines, zoals Goulding terecht heeft opgemerkt, al een grote voorsprong en bleef de
belangstelling voor de vertaling uit Holland verre bij de zijne ten achter 186 . Sterker
nog: na een aantal herdrukken van de "Haagse" vertaling - op het titelblad van de
heruitgave van 1727 staat veelbetekenend vermeld: "Nouvelle Traduction plus ample, plus exacte, & plus fidele, que celle de Paris, aves Figures, & Cartes Géographiques" 187 -, verschenen er in de tweede helft van de 18e eeuw in Nederland alleen
nog maar herdrukken van Desfontaines' vertaling! En ook in de recensies verwijst
men steeds vaker naar dit werk. Zo brengt De Nederlandsche Letter-Courant in
1762 Swifts werk in bespreking naar aanleiding van een in Parijs uitgekomen nieuwe druk van Desfontaines' overzetting188. Wat kan voor deze opmerkelijke be-
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langstelling de reden zijn geweest?
Vanaf ongeveer 1740, na de verschijning van Samuel Richardsons Pamelam,
ontstond overal in West-Europa een toenemende belangstelling voor op de realiteit
gebaseerd werk met een sterk moraliserende inslag, waarin ook de sensibiliteit een
voorname rol speelt. Het is duidelijk dat daardoor in die periode de aandacht voor
andersoortig werk uit het begin der eeuw enigszins werd verdrongen en felle satires
van Augustan schrijvers als Swift tijdelijk wat op de achtergrond raakten. Desfontaines evenwel had in zijn adaptaties sterk de nadruk gelegd op het moraliserende
karakter van Swifts werk en juist die bewerkingen beantwoordden geheel aan de
smaak van het toenmalige publiek en sloten dus wonderwel aan bij de tijdgeest.
Zelfs werd de voortreffelijkheid van Swifts werk meer dan eens aangetoond met
een citaat gekozen uit Desfontaines' amplificaties!190 Geen wonder dat Swifts satire in deze vorm gemakkelijk de kritiek kon doorstaan en zich een groot deel van de
achttiende eeuw niet alleen in Frankrijk, maar ook in Nederland in een grote belangstelling mocht verheugen.

8. Reacties in Nederland
In verschillende in de Republiek uitgegeven tijdschriften werden Gulliver's Travels
en de Nederlandse en Franse vertaling aangekondigd en (soms ook) besproken. Al
in december 1726 wist de Histoire Litteraire de l'Europe te melden, dat de Franse
vertaling van de Travels bij Gosse & Neaulme ter perse lag191 ; zowel in deze als in
een eerdere aankondiging van het werk zelf192 wordt Samuel Guliver [!] als auteur
genoemd 193 . In april 1727 wordt uit Londen gemeld dat er een derde deel is verschenen: "Mais il ne vient pas de la même main que les autres, dont il est une fort
mauvaise imitation." 194 En nog in december van dat zelfde jaar wordt de lezer attent gemaakt op een bij Alberts & Van der Kloot verschenen Hollandse vertaling
van dat derde deel195. De Boekzaal der Geleerde Wereld en de Bibliothèque Raisonnée des Ouvrages des Savons de l'Europe vermelden in 1728 de Franse vertaling
van deel 3 196 en in het Journal des Sçavans van mei 1727 wordt uit Engeland bericht dat daar de Travels en een sleutel erop (naar de titel te oordelen die van Curii)
verkrijgbaar zijn197. Jacob Campo Weyerman geeft in een waarschouwing in Den
Echo des Weerelds van oktober 1727 ook een korte beoordeling van Swifts werk:
By Alberts en van der Kloot, Boekhandelaars in 's Gravenhague, is gedrukt, en by
de voornaamste Boekverkoopers in de Nederlandsche Steden te bekomen, de
Reysbeschryving na verscheyde afgelegene Natiën, &c. by Lemuel Gulliver, vier
deeltjes met plaaten. Ik heb die vier deeltjes doorleezen, en zo geestryk bevonden,
dat ze wel in turksleere banden gezwachtelt, en op snee verguit, moogen pryken,
benevens de staatkundige Schriften van Trajaan Boccalyn, dewelke onder een
kluchtigen opschik, groóte Waarheden verbergen. Den Sleutel is onder de Pers,
overgezet uyt de Engelsche taal.198
Twee langere besprekingen van de Travels treft men aan in het Journal
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Literaire199 en in het Journal des Sçavans van januari 1728200; de eerste is gebaseerd op de "Haagse" vertaling, de tweede op die van Desfontaines. Dat laatste
blijkt niet alleen hieruit dat met instemming diens oordeel (in zijn "Préface du
Traducteur") over de vierde reis wordt aangehaald 201 , maar ook dat de recensent
zelf sterk de nadruk legt op de Travels als zedenkundige verhandeling - de aandacht van de lezer moet zich niet in de eerste plaats richten op de "partie fabuleuse" van het werk - en op de opvoedkundige waarde van met name Gullivers vierde
Le dernier voyage est sans contredit celui qui renferme le plus de critique, de morale & de sentimens vertueux. Les réflexions d'un Houyhnhnm, sur le mensonge,
l'êtonnement que lui cause le dénombrement de nos vices, ses remarques sur nos
disputes, sur nos guerres, & sur les causes qui les font naître, ses pensées touchant
l'inégalité des fortunes, tous ces endroits sont autant de sages leçons, où les plus
grands Philosophes trouveroient à profiter.203
Een groot deel van de bespreking beperkt zich overigens tot een uitvoerige weergave van de inhoud. Dat zelfde geldt in veel sterkere mate nog voor het artikel in het
Journal Literaire, dat voornamelijk bestaat uit lange citaten uit de editie van Gosse
& Neaulme, die ook de uitgevers van dit deel van het Journal Literaire (1723-1728)
waren. De recensent besluit zijn samenvatting met de volgende opmerkelijke conclusie:
En voilà plus qu'il n'en faut pour prouver que notre Auteur est un homme
d'Esprit, qui sait mordre & badiner, mais qui pourroit infiniment mieux employer
son Génie qu'au Badinage & à la Satyre.204
Van de door Alberts en Van der Kloot uitgegeven Nederlandse vertaling verscheen een enkel exemplaar met een extra blad waarop de volgende opdracht in kapitalen was gedrukt:
Aan onse broeder Thomas van Dalen, vendumeester van 's Gravenhage, leesgierige liefhebber der historien, reyzen, &c. werd deeze koddige en vermakelyke Reyze
naar Verscheyde Onbekende Landen, door Lemuel Gulliver ontdekt, met veel genegentheyd opgedragen, door Zyn Ed: dienstbereyde broeders Alberts en Vander
Kloot.20'
Nadat een nieuwe oplage van het werk (voor een deel opnieuw gezet)206 was verschenen, duurde het geruime tijd, namelijk tot 1791, eer een nieuwe Nederlandse
vertaling het licht zou zien. Men moet wel aannemen, dat ook de "Haagse" Franse
vertaling, die in Frankrijk geheel in de schaduw werd gesteld door die van Desfontaines, maar die hier verschillende malen werd herdrukt, bij het Nederlandse lezerspubliek in de behoefte aan Gulliver-vertalingen voorzag. Een bewerking van
Gulliver in moraliserende zin zoals die van Desfontaines is er in het Nederlands
nooit geweest en in de tweede helft van de 18e eeuw vindt alleen nog diens Franse
vertaling gretig aftrek, zodat hier in die periode van een zekere windstilte in de pu-
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blicke belangstelling voor Swifts oorspronkelijke werk kan worden gesproken. Dat
wil uiteraard niet zeggen, dat men ineens geen waardering meer had voor Swifts satire en nog minder dat zijn werk niet meer gelezen werd, maar de publieke aandacht was, als men afgaat op de talrijke vertalingen en navolgingen uit die tijd207,
klaarblijkelijk meer gericht op de enigszins gevoelige, zich op de werkelijkheid baserende en burgerdeugden verheerlijkende romans van Richardson.
Stellig gaat het wat te ver om van een plotselinge wijziging in de houding van het
Nederlandse publiek te spreken, maar ongetwijfeld duidt de verschijning van een
nieuwe Nederlandstalige uitgave van de Travels in 1791 - misschien bevorderd door
de verschijning, een jaar eerder, van de nog te bespreken Verrezen Gulliver! - op
een weer duidelijk aan de dag tredende belangstelling van de lezers voor dat merkwaardige reisverhaal. Het is mogelijk dat die hernieuwde interesse voor Swifts
werk verband hield met de grotere waardering die op het eind van de 18e eeuw ontstond voor de (politieke) satire. Door de toenemende politieke spanningen in die
tijd - men denke aan de strijd tussen patriotten en prinsgezinden - werden spotprent en satire weer geliefde middelen om z'n standpunt te vertolken en van die
voorkeur voor de satire profiteerde ook het werk van de deken uit Dublin. Ook bereiken de lezers in die tijd vanuit binnen- en buitenland allerlei theoretische verhandelingen, waarin het literaire kunstwerk in al zijn verschijningsvormen centraal
staat en waarin ook ruim aandacht wordt besteed aan het satirische en komische,
waarbij ter verduidelijking nogal eens voorbeelden uit Swifts werk worden aangehaald. In ieder geval is het opvallend dat ook in Frankrijk209 en Duitsland209 omstreeks 1780 sprake is van een weer oplevende belangstelling voor Gulliver's Travels tot uitdrukking komend in een toenemend aantal herdrukken en nieuwe uitgaven van dit werk.
Maar er kan nog een andere reden zijn geweest. Een klein uitstapje in de 19e
eeuw kan ons dat duidelijk maken. Na 1800 verschenen er talrijke geïllustreerde
bewerkingen van Swifts verhaal bedoeld voor een nieuw publiek: dat van de kinderen. Een goed voorbeeld van zo'n Gulliver-bewerking voor kinderen is de rijk geïllustreerde uitgave uit 1841, de Lotgevallen van Kapitein Gulliver™, die wel alle
vier de reizen omvat, maar waarin de beschrijvingen in sterk verkorte vorm zijn
weergegeven zonder ingewikkelde uiteenzettingen of "aanstoot gevende" passages, terwijl de stijl zeer vereenvoudigd is211. Vaker kwam het voor dat slechts de
eerste reis, bijvoorbeeld Gulliver's Reis naar Lilliput uit 1853 (in de vertaling van
A.G. Bruinses)212, of de eerste twee reizen, Gullivers Reizen naar Liliput en andere
vreemde Landen van J.J.A. Goeverneur (1872)213, voor de jeugd werden bewerkt.
Wat al deze boeken tot kinderboek stempelt, is dat ze in woordkeuze, wijze van behandeling van het onderwerp en opheldering door middel van (talrijke) illustraties214 duidelijk zijn afgestemd op de jonge lezer(es). Dat een kinderboek behalve
vermakelijk ook leerzaam moest zijn voor de jeugd - wellicht ten overvloede: uiteraard weerspiegelt de tijdgeest zich ook in de jeugdliteratuur; wat men nu precies
met een kinderboek beoogt, is dan ook altijd in hoge mate afhankelijk van de (veelal sterk pedagogisch gekleurde) opvattingen die men daarover heeft in een bepaalde periode - , werd daarbij niet uit het oog verloren. In de woorden van Bruinses:
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Het boeksken [namelij к Gulliver's Reis naar Lilliput], met zulke lieve plaatjes ver
sierd, zal zeker een aangenaam geschenk zijn voor de Nederlandsche jeugd, en va
der en moeder zullen hier en daar stof genoeg vinden tot nuttige en behartigingswaardige opmerkingen en teregtwijzigingen, wat, helaas, in vele der tegenwoordi
ge zelfs mediterende boeken en boekjes voor de Jeugd het geval niet is - afgezien
ook daarvan, dat de jonge lezer zich er schuldeloos en schadeloos meê kan vermaken.™

Bovengenoemde uitgaven waren niet de eerste Gulliver-bewerkingen voor de
jeugd. Al in 1822 waren in Groningen de Reizen en Lotgevallen, van den beroemden Lemuel Gulliver, naar Laputa & Lilliput21* verschenen, een zeer zeldzame uitgave (met gekleurde prenten) van een vertaling uit het Duits "ten dienste der
jeugd" 217 . In zijn voorwoord legt de bewerker sterk de nadruk op het vermaak en
nauwelijks of niet op de lering. Na erop te hebben gewezen dat dit boek, zoals ieder weet, eigenlijk niet voor kinderen, maar voor volwassenen is geschreven, vervolgt hij:
Het doel van den Schrijver, den beroemden SWIFT, was voornamelijk, om zijne
staatkundig-hekelende en wijsgeerige denkbeelden beter en algemeener te verspreiden. Daar de meeste dier denkbeelden voor kinderen niet belangrijk genoeg zijn, is
alles, wat eerder verveling dan deelneming bij mijne jonge lezers verwekken zoude, overgeslagen; zoodat dit boekje, gelijk ik wel vertrouw, voor hen in dit gewaad
veel smakelijker zal zijn, dan het oorspronkelijke.
Overigens heb ik mij alle veranderingen, welke het hoofddoel, aangename verpoozing voor kinderen, scheen te vorderen, veroorloofd. Dit werkje kan en zal
dus in 't geheel niet voorkomen als eene vertaling van SWIFT, dan wel, als eene
geheele omwerking in den geest en smaak der hedendaagsche tijden .21'
Zoals de titel al aangeeft, gaat het in dit kinderboek alleen om bewerkingen van de
eerste en derde reis. Opvallend is niet alleen dat de volgorde is gewijzigd - eerst
wordt de reis naar Laputa, dan die naar Lilliput beschreven -, maar ook dat "vrijmoedige" uitweidingen over het voldoen aan de natuurlijke behoeften zoals die
over de originele wijze waarop Gulliver de brand in het keizerlijk paleis van Lilliput blust, kennelijk nog niet zo indecent werden gevonden als in 1841, toen deze
laatste passage - essentieel voor de voortgang van het verhaal! - maar geheel werd
weggelaten219.
Niet alleen van Gulliver's Travels verschenen na 1800 steeds meer versies voor
kinderen; hetzelfde geldt, zoals Staverman al heeft opgemerkt220, voor Defoe's
Robinson Crusoe. Maar ook in de achttiende eeuw waren er al bewerkingen verschenen zoals die van Joachim Heinrich Campe, die als filantropijn zijn opvoedkundige denkbeelden der Verlichting verwerkte in zijn Robinson der Jüngere, die
als Handleiding tot de natuurlijke opvoeding of Robinson Crusoe geschikt voor de
jeugd al in 1781 in het Nederlands het licht zag 221 . Wat Gulliver's Travels betreft,
ook daarvan verschenen vóór 1800 in Engeland al vereenvoudigde versies222; zelfs
verscheen daar vanaf het midden van de 18e eeuw The Lilliputian Magazine, misschien het eerste tijdschrift voor kinderen 223 . De vraag lijkt daarom gewettigd of
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die nieuwe Nederlandse uitgave van 1791 niet een kinderboek kan zijn.
In de Boekzaal der Geleerde Wereld van december 1791 verscheen een "Bericht
van W. Houtgraaf, Boekverkoper te Amsterdam, wegens het Prenteboek van Natuur en Konst, voor Kinderen."224 Behalve ait Prenteboek vermeldt de uitgever
nog drie bij hem verschenen werken: Printjes Almanach voor Kinderen, Laudons
Leven en Heldendaden en "Gullivers Reizen; 4 deeltjes compi, met plaatjes". Het
heeft er alle schijn van, als men dit zo leest in de context van bovenstaand bericht,
dat Houtgraaff met deze uitgave van de Travels een kinderboek op het oog had.
Het zeer kleine formaat van het werk en het feit dat het illustraties bevat, versterken die indruk nog. Als men deze uitgave echter aan een nader onderzoek onderwerpt, komt men al spoedig tot een heel andere conclusie. Misschien heeft de
Amsterdamse uitgever J.B. Elwe zich over een restant van de oplaag van Houtgraaffs editie ontfermd. In ieder geval verscheen in 1792 exact dezelfde uitgave als
die van 1791 met als enige verschil dat alle titelpagina's waren verwijderd en vervangen door zes nieuwe (met op enkele onder meer de naam van Elwe en het jaartal 1792)225. Welke van de twee edities men ook raadpleegt226, het is in één
oogopslag duidelijk dat zes prenten en één schematische tekening (van de wijze
waarop het eiland Laputa zich voortbeweegt) nauwelijks méér zijn dan de vier
prenten en twee schematische tekeningen die het illustratiemateriaal van de eerste
Nederlandse uitgave van 1727 vormen. De prenten - twee in de eerste reisbeschrijving, voorstellend Gulliver vastgebonden door de Lilliputters en het leger van Lilliput dat onder de benen van Gulliver door marcheert; twee in de tweede: Gulliver
door één der reuzen in het korenveld ontdekt en Gulliver door de dwerg van de koningin in een schaal met room geworpen; één in de derde: Gulliver zwaait naar het
zwevende eiland Laputa; één in de vierde: Gulliver ontkleedt zich voor zijn meester
de Houyhnhnm om zijn ware gedaante te tonen - zijn, vergeleken met die uit de
uitgave van 1727, van tamelijk slechte kwaliteit. De vier landkaarten en het portret
van Gulliver ontbreken, maar merkwaardiger is dat de schematische tekening van
de woordmachine is weggelaten, terwijl de werking van dat wonderlijke toestel wel
in extenso wordt beschreven227. Men zou zo zeggen dat juist deze ingewikkelde
passage - vooropgesteld dat die het begrip van de jonge lezer al niet te boven gaat enige verduidelijking door middel van illustraties uitstekend kan gebruiken.
Dit voorbeeld is tekenend voor het hele werk. Er is geen poging gedaan om ook
maar enigszins tegemoet te komen aan de smaak en het bevattingsvermogen van
een jeugdig lezerspubliek. Wat te denken van het feit, dat verschillende Latijnse citaten in tegenstelling tot de uitgave van 1727 onvertaald en zonder toelichting worden weergegeven?228 Als men het aantal bladzijden besteed aan elk van de vier reisbeschrijvingen (resp. 114, 136, 128 en 158), gevoegd bij het zeer kleine lettertype
dat gebruikt is, in aanmerking neemt, kan men zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat het hier om een volledige, onverkorte uitgave gaat. Maar ook van eigenmachtige ingrepen in de tekst, zoals omvangrijke wijzigingen of lange uitweidingen van de onbekende vertaler om wille van de moraal of de vergroting van het
leesplezier, is geen sprake. In feite is de uitgave van 1791 (resp. 1792) een integrale
vertaling van Swifts oorspronkelijke werk, dus van alle vier de reizen compleet met

238

Gullivers Reizen

alle "tegen het fatsoen indruisende" realistische beschrijvingen en de politiek en
samenleving hekelende passages. Mogelijk gingen de gedachten van de uitgever
aanvankelijk uit naar een editie voor de jeugd. In ieder geval treft men noch op de
titelpagina van Houtgraaffs uitgave noch op die van de editie-Elwe een aanwijzing
aan dat het boek voor kinderen is bestemd.
In deze uitgave ontbreekt de vertaling van "The Publisher to the Reader" en van
Gullivers brief aan zijn neef Sympson, terwijl de titels boven de hoofdstukken zijn
weggelaten en slechts worden vermeld in de inhoudsopgaven. In sommige opzichten is de uitgave van 1791 vollediger dan de voorafgaande Nederlandstalige en
Franstalige edities, maar dat komt omdat aan deze vertaling niet de eerste bij Motte verschenen druk ten grondslag heeft gelegen, maar omdat deze op één van de
edities van Faulkner moet zijn gebaseerd. Zo treft men hier wel de eerder vermelde
passages uit de delen drie229 en vier in hun oorspronkelijke vorm aan, zoals die met
kritiek op Engeland (het gedeelte over het koninkrijk Tribnia)230 en de
advocaten231, die in de voorafgaande edities sterk zijn gewijzigd of ontbreken.
Ook in andere opzichten is deze uitgave tamelijk volledig. Weliswaar ontbreekt de
technische beschrijving van het schip tijdens de storm aan het begin van deel
twee232 (ook de andere vertalers hebben - met uitzondering, mirabile dictu, van
Desfontaines! - hier trouwens flink in gesnoeid), maar daar staat tegenover dat de
anonieme vertaler over het algemeen naar volledigheid heeft gestreefd en bijvoorbeeld niet schroomt "indecente" termen te gebruiken en de minder welvoeglijke
zaken zelfs bij hun naam te noemen. Zo vertaalt hij pox met "venusziekte" of
"veneriek-gif"233 en spreekt hij ook vrijelijk van "Sodomieten", "Sodomitery"
en "Bloedschanden"234. De ontlastingscène uit het begin van hoofdstuk 2 van het
eerste deel geeft hij in z'n geheel weer235. Hetzelfde geldt voor de beschrijving van
de borst van de min en de luizen en gezwellen van de bedelaars in Brobdingnag236.
Vergelijkt men de vertaling van 1791 met de Nederlandse en Franse vertaling uit
1727, dan blijkt dat de beide Nederlandse vertalingen vollediger zijn dan de Franse, met name waar het om de "onfatsoenlijke" passages gaat, maar dat de vertaling van 1791 minder nauwkeurig is dan die van Van Blankesteijn. Enkele voorbeelden kunnen dit verduidelijken. In het begin van hoofdstuk 1 van het eerste deel
spreekt Gulliver over de navigatie en andere onderdelen der wiskunde "useful to
those who intend to travel, as I always believed it would be some time or other my
Fortune to do" 237 , in 1727 vertaald als "al het welke nodig en dienstig is voor de
geene, die voornemens zyn te gaan reizen, zo als ik my voorspelde, dat het den een
of den anderen tyd myn noodlot worden zou"238, in 1791 als "welke de reizende zo
nuttig zyn, wyl het reizens, het mögt dan kort of lang duuren, toch myn eenig uitzicht was."239 Is in de eerste vertaling geprobeerd de oorspronkelijke tekst zo dicht
mogelijk te naderen, in de tweede wordt een zin gegeven waarin duidelijk wat anders staat dan in het origineel. Er zijn veel van die onnauwkeurigheden: "a sudden
Flurry from the North" wordt respectievelijk vertaald als "een schielyke rukwind
uyt het Noorden" en "een storm wind uit het Noorden"240 (in de Franse vertaling
ontbreekt dit stukje2*1); "such a Box on the left Ear" als "zulken slag aan zyn linker oor" en "zulk een duchtige oorvyg"242 (in het Frans ook alleen "un si terrible

239

Readies in Nederland

В"

Ζ

С:

^

fi

gai

к

л

.

.
s

240

Gullivers Reizen

souflet"243); over de grootte van vliegen: "each of them as big as a Dunstable
Lark" als "waar van de minste zo groot is, als een Dunstable Leeuwerk" en "welke zo groot als onze Musschen zyn"244; "the most pernicious Race of little odious
Vermin" als "het allervernielenste slag van klein, haatelyk en schadelyk gedierte"
en "de afschuwelykste klomp boosaartige wurmen"245. Ook met de exacte weergave van getallen staat deze vertaling nog wel eens op gespannen voet: "Fifteen hundred of the Emperor's largest Horses" bijvoorbeeld worden "Vyfhonderd van de
sterkste Paarden des Keizers"246, "fourscore and eleven Chains" worden "90 Ketenen"247 en "Ninety-three different Comets" blijken in de vertaling maar
"drieënvyftig byzondere Comeeten" te zijn248.
Het gedeelte uit het begin van deel drie, waarin de ontmoeting met de boosaardige Hollandse piraat wordt beschreven, is volledig vertaald249, maar aan het
gesprek dat Gulliver aan het eind van zijn reis met de Japanse keizer heeft, wordt
een kleine doch veelbetekenende wending gegeven, waardoor in feite de angel uit
Swifts kritiek wordt getrokken:
Als de tolk deze myne laatste bede aan den Keizer voordroeg, verwonderde zyne
Majesteit zich hier zeer over, en zeide, dat ik de eerste Hollander was, welke hier
over eenige bedenkelykheid maakte, en dat hy twyfelde, of ik wel een Hollander,
of alleen een kristen was.250
Samenvattend kan men stellen, dat Swifts werk in 1791 wel integraal is vertaald,
maar dat de vertaler zich enige vrijheid heeft veroorloofd om hier en daar wat te
wijzigen en dat zijn overzetting niet geheel vrij is van misslagen en slordigheden.
Uit allerlei verwijzingen in de Nederlandse tijdschriften blijkt dat Gulliver's Travels algemeen bekend moet zijn geweest in de achttiende eeuw. Dat blijkt bijvoorbeeld uit losse opmerkingen als "Het is wel zoo waer als de Reizen van Lemuel
Gulliver, dat een wekelyks papier een mengelmoes is van zoet en zuur, en goed en
kwaed..." (in De Snelziende Lynceus van 1748)251 of "Zoo beschrijft Heldt Ulisses, Calipso in al die pracht en heerlijkheid aan eene Godinne eigen, in tegenstelling van de beschrijvinge die Gulliver geeft van den Keizer in Leliput." (in De Pedagoog van 1766)252.
Maar ook stond men in de tijdschriften wel uitvoeriger stil bij één van de reizen
of verschenen daar zelfs navolgingen van. In De Nederlandsche Spectator van 1786
wordt verhaald hoe volgens kapitein Gulliver in Lilliput felle partijstrijd ontstond
over de vraag aan welke kant men zijn ei kapot dient te tikken253 en dat het tenslotte elfduizend mensen die dat aan de smalle zijde bleven doen, het leven heeft gekost [de laatsten behoren juist tot de Big-Endians, maar de schrijver haalt in zijn
samenvatting de twee groepen door elkaar]. De schrijver gebruikt dit fragment als
inleiding om tot zijn eigenlijke onderwerp te komen:
Hoe gering, hoe beuzelächtig het schyne, een ei aan de spitse of ronde zyde te openen, alles word wigtig wat invloed heeft op de volken, en de staatsgesteldheid. Dezelfde haat en partyschap, die de dwergen van GULLIVER over de eieren onge-
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lukkig maakte, heeft plaats in ons Vaderland over de Oranjekleur, uitgezonderd
dat, God dank! daarover noch geen halzen zyn gebroken, waarvan wy de grootste
liefhebbers niet zyn.2M
Een duidelijk politieke strekking heeft eveneens het "Uittreksel uit een' brief gedagteekend LILLEPUTcfert 1 Maart 1796", verschenen 'mJanus Verrezen. Het zal
wel geen toeval zijn dat als datum 1 maart 1796 werd gekozen: dat was de dag
waarop de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek voor het eerst bijeenkwam. Een trage en slaperige Gulliver Demos [!] beklaagt zich over de slinkse wijze waarop hij voor het karretje wordt gespannen van het slimme volk van Lilliput,
dat blijkens het zegel op de brief tegenwoordig een nieuw wapen voert, "verbeeldende een' half gemuilbanden Beer, wandelenden op zijn achterste pooten."255
Ook de derde reis mocht zich in een zekere belangstelling verheugen. Zo besteedt
De Denker in 1764 in een naschrift bij een vertoog over het "wonderlyk gedrag der
Hollandsche vrouwen" (van Cornelius van Engelen?) uitvoerig aandacht aan het
"ontwerp, dat een verstandig Doctor in Legado (gelyk GULLIVER verhaalt)
voorstelde, om eensgezindheid in de Raadsvergaderingen te maaken."256 Ervan
uitgaande dat er een universele gelijkenis bestaat tussen het natuurlijke en politieke
lichaam en dat grote raadsvergaderingen vaak last hebben van oprispingen, zwartgalligheid, kolder, winderigheid en dergelijke had deze geleerde voorgesteld ieder
hogerhuislid na een vergadering de pols te voelen en hem afhankelijk van de gestelde diagnose verzachtende, bijtende, pijnstillende, laxerende of andere de genezing
bevorderende middelen toe te dienen en dit zo nodig de volgende vergadering te
herhalen257.
In het laatste nummer van De Spectator der Studenten uit 1774258 is een uit de
nalatenschap van een Engelsman afkomstige brief opgenomen, die als volgt begint:
MYROBOLDI, Professor in de beschaafde Letteren op de waereldberoemde Universiteit van Lagado, aan den Geleerden JOHN GULLIVER, Zoon van den vermaarden Kapitein LEMUEL, Heilen Zaligheide
In deze brief, de derde die hij aan de zoon van Lemuel Gulliver heeft geschreven
zonder dat hij antwoord van hem ontvangen heeft, beklaagt Myroboldi zich over
het verval van de Academie van Lagado, "waar van uw Geleerde Vader, gelyk gy
zelf my gezegd hebt, eene breedvoerige beschryving gegeeven heeft, in het derde
deel van zyne Reisbeschryving naar verscheiden afgelegen Natiën in de waereld, en
wier roem dus den geheelen aerdbol over bekend is [...]"260 Niet alleen laat mede
als vrucht van de voor Balnibarbi zo typerende vernieuwingsdrift de ijver der studenten steeds meer te wensen over en geven de laatsten zich over aan allerlei losbandig vermaak (hetgeen weer reacties oproept, waardoor de academie nog meer
in opspraak raakt), maar ook ontbreekt het aan bekwame bestuurders en grote geleerden die hun briljante voorgangers kunnen evenaren. Als de schrijver het na deze litanie heeft over "het verval van Lagado, dat genoegsaam alleen van zyne beroemde Universiteit bestaat", valt het moeilijk niet aan de universiteit van Leiden
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te denken. Dat vermoeden wordt zekerheid als we het een en ander lezen over de
vroegere grootheid van Lagado:
Gy hebt onder de andere flonkerligten, die dit verblyf der geleerdheid door hunne
kundigheden tot eer verstrekken, den grooten Burbaldo, dien fakkel der Geneeskunde nog gezien, op wiens verstand de verafgelegene Chinezen verzot waren,
door wiens wydberoemden naam de Japonnezen herwaarts getrokken werden, en
om wiens doorwrochte lessen te hooren deze stad overvloeidde van naburige Lugnaggianen .261
In deze Burbaldo kan men zonder moeite Herman Boerhaave herkennen. Ook een
aantal andere namen blijken vrij gemakkelijk te kunnen worden ontcijferd:
De groóte Burbaldo is niet meer; zyn vriend Albano [Bernard Siegfried Albinus,
gestorven in 1770], die nog na hem den roem der Geneeskunde op deze Hoogeschool staande hieldt, is overleden; de Rechtsgeleerde Vitrioni [Vitriarius], de taalwyze Scoltub [Abraham Schultens], de beroemde Wysgeeren Gravando [Willem
Jacob 's-Gravesande] tnLolossi zyn geweest.262
Zo treft men dus in een onverdachte achttiende-eeuwse bron een opmerkelijk getuigenis aan, namelijk dat men blijkbaar ook toen al eens heeft gedacht dat Swifts
Academie van Lagado uitstekend model kon staan voor de Universiteit van Leiden!
Wat de derde reis betreft, toonde men niet alleen veel belangstelling voor het gedrag van de zonderlinge geleerden van Lagado, maar eveneens voor dat van de
Hollandse kooplieden in Japan. Ook Desfontaines had het al de moeite waard gevonden hieraan enkele regels in zijn "Préface" te wijden:
On sent aussi que dans ce troisième Voyage, l'Auteur en veut à certaines maximes
de Voyageurs Hollandois, qui commercent au Japon; maximes qui ne sont que
trop réellement pratiquées, & qu'il est à présumer que la République n'autorise
point.263
Dit en de vierde reis komen ter sprake in de al eerder genoemde aankondiging van
een nieuwe druk van Desfontaines' vertaling in Elie Luzacs Nederlandsche LetterCourant:
Men weet dat de beroemde Swift Schryver is van deeze Reizen, die eene doorgaande hekeling behelzen over de waereld: Swift schynt in't byzonder door het eiland
Laputa het hof van Engeland, onder Koninginne.4nna, te hebben willen afschilderen; en in dit hekelstukje krygen de Hollanders, die op Japan handelen, ook
wat. De reize naar 't land der Paerden word voor 't allerstoutst, en te gelyk voor 't
konstigst en 't geestigst deezer verdichtzelen gehouden: Swift hekelt 'er de kwaade
zeeden, malle gewoonten, en verdere nietigheeden, daar in 't algemeen de mensch
zich mede ophoud, zonder zich te bepaalen by deezen of geenen; en doet 'er te gelyk in zien, hoe hoog eene zuivere reden te schatten is.

Reacties in Nederland

243

Hoe treffend Swifts bedoeling hier ook is samengevat, het oordeel is niet geheel
oorspronkelijk, maar voornamelijk ontleend aan Desfontaines' "Préface"26*.
In De Philosooph, het spectatoriale geschrift waarvan verreweg het grootste
aantal vertogen door Cornelius van Engelen geschreven werd265, verscheen in 1769
een "Brief van Politus Mendax, over de voortreffelykheid van het Liegen boven de
Waarheid te spreeken een iegelyk met zyn Naasten", waarin wordt gesteld dat
voor veel advocaten de regel geldt "dat men geen Proces behoort te verliezen, als
men 't kan winnen door de waarheid te verdonkeren." Ter staving hiervan wordt
naar de bekende passage uit de vierde reis verwezen waarin "Doctor SWIFT of
LEMUEL GULLIVER, zo als men my berigt heeft, dat hy zig noemt" aan zijn
meester de Houyhnhnm vertelt, dat advocaten, gewend als ze zijn de dingen te verdraaien, de grootste moeite hebben met de waarheid en de verdediging van wat
recht en goed is26S.
In Janus verscheen 9 juli 1787267 een politieke allegorie, waarin Gulliver duidelijk partij kiest voor de Houyhnhnms in de strijd tussen de paarden en de Yahoos.
Door de grote vergadering wordt hij als raadsman en beschermer van de Houyhnhnms aanvaard. Hij weet de Yahoos te verslaan, maar ook de vrijheid van de
Houyhnhnms te beperken, terwijl latere Gullivers de paarden vernederen en zelfs
tot knechtschap brengen. Met een verwijzing naar Ludeman is de satirische toon
van dit verhaal duidelijk gezet. Dat de schrijver de hevige botsingen tussen patriotten en oranjeklanten uit zijn tijd op het oog moet hebben gehad, is evident. Maar
wie hij nu precies met Gulliver, die "de landtaal eenigszins kundig geworden" was,
bedoelde, valt moeilijk na te gaan. Mogelijk heeft hij gedacht aan de houding van
het Huis van Oranje tegenover "het volk" of aan de toenemende buitenlandse
druk in de jaren tachtig, waaraan noch de patriotten noch de prinsgezinden ontkwamen. De Engelse gezant, Sir James Harris, riep achter de schermen de orangistische leiders op tot krachtige tegenacties; de Fransen sympathiseerden met de
patriotten, maar namen een afwachtende houding aan; de hertog van Brunswijk
had al in 1784 het grondgebied van de Republiek verlaten en de Pruisische inval op
13 september 1787 als vergelding voor de aanhouding van prinses Wilhelmina bij
Goejanverwellesluis op 28 juni had op het moment dat dit vertoog geschreven
werd, nog niet plaatsgevonden.
Sterk moraliserend is de "Brief van een Paard, aan een' zyner Makkers, over de
handelwyze der Menschen, ten hunnen opzigte" in De Philosooph van januari
176826e. Ter inleiding van deze brief wordt het volgende opgemerkt:
De volgende Brief is my door eene Vriendelyke hand toegezonden. Het is byna
noodzaakelyk de Reizen van LEMUEL GULLIVER, ten minsten die naar de
HOUYHNHNMS geleezen te hebben, om den zelven wél te verstaan. De Schryver
daar van wordt ondersteld één dier vernuftige Paarden te zyn, welken DOCTOR
SWIFT in hun Land bezocht, en waar van hy zo veele schrandere Redeneeringen,
wyze Stelregels, en voortreffelyke Deugden vertelt.269
In deze brief deelt een zekere Appelgrauw, die evenals de andere Houyhnhnms de
schrijfkunst van Gulliver heeft geleerd, aan "Eerwaardige Bles" mee wat een
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vreemde wezens de Europese Yahoos, ook wel "mensen" geheten, eigenlijk zijn.
Ze tonen zeer tegenstrijdige karaktertrekken. Ze zijn zowel dapper als laf, heerszuchtig en slaafs, mild en wreed. Aan de hand van twee voorbeelden - de wijze
waarop de mensen hun godsdienst in praktijk brengen en de wijze waarop zij met
hun paarden omgaan - maakt de briefschrijver dit duidelijk. Veelvuldig kerkdiensten bijwonen zonder je om morele verplichtingen te bekommeren, geldt bij de
mensen als hoogste vorm van godsvrucht. Er zijn geen gemener Yahoos dan de heiligen, die veel over godsdienst praten, zuchten over de ondeugden van anderen,
maar zelf branden van begeerte en jaloezie en God danken dat zij geen wereldlingen zijn. Er is geen verschrikkelijker rechtbank op aarde geweest dan de inquisitie,
die zogenaamde ketters, die eerlijk, oprecht en deugdzaam waren, met genoegen
tot de brandstapel veroordeelde. De mensen geloven dat zij voor de eeuwigheid
bestemd zijn en dat de wereld vol ellende is en toch zoeken zij hun geluk alleen
maar op aarde.
Hoe meer Houyhnhnms een Yahoo bezit, hoe meer aanzien hij geniet. Er zijn er
die om een fraai rijtuig en een mooie stal met paarden te bezitten, hun kinderen tot
de bedelstaf brengen of die over niets anders meer kunnen praten dan de schoonheid, afkomst en snelheid van hun paarden. Er zijn er ook die, zonder zich om het
lot van hun arme medemensen te bekommeren, de prachtigste verblijfplaatsen
voor hun paarden inrichten en de meeste tijd in hun stallen doorbrengen "en 'er is
een versch voorbeeld, dat een zig van zyn sterfbed derwaards heeft laaten draagen,
om 'er zyn laatste levenssnik uit te blaazen."270 Het tegenstrijdige in het gedrag
van de Yahoos komt ook hierin tot uiting, dat zij niet alleen de verachtelijkste slaven zijn van de Houyhnhnms maar tevens hun wreedste beulen, want zij zetten hun
paarden aan tot onnatuurlijke prestaties en beulen hen zo vreselijk af, dat de arme
schepsels vroegtijdig aan hun eind komen.
Met name allerlei imaginaire reisverhalen uit de achttiende eeuw, zoals robinsonades, doen nogal eens denken aan Gulliver's Travels. Staverman bijvoorbeeld heeft
in De Haagsche Robinson een passage gevonden die reminiscenties aan Swifts
werk bevat271 en het reuzeneiland in De wonderlyke Reisgevallen van Maria Kinkons herinnert hem aan Brobdingnag272. Om na te gaan of Gulliver's Travels werkelijk sporen heeft nagelaten in dit soort verhalen, zou men eigenlijk werk voor
werk aan een minutieus stijl- en motievenonderzoek dienen te onderwerpen. Maar
het is niet alleen praktisch ondoenlijk in alle verhalen waarin wel eens dwergen,
reuzen, magiërs of sprekende dieren optreden, naar de verborgen hand van Swift
op zoek te gaan, zoiets is ook een zeer hachelijke onderneming, omdat juist dit
soort fantastische figuren behoort tot een oud en befaamd literair reservoir
waaruit dichters en schrijvers de eeuwen door al veelvuldig hebben geput. Bovendien: als men al bewijsmateriaal denkt te hebben gevonden, dan gaat het maar al te
vaak om overeenkomsten van zo'n beperkte omvang, dat het zelfs heel moeilijk is
Swifts volstrekt originele verteltrant te herkennen, zodat men ook dan uiterst voorzichtig dient te zijn met het trekken van conclusies.
Neemt men bijvoorbeeld Reize door het Aapenland van J.A. Schasz, M.D.273
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(volgens Buijnsters gaat achter dit pseudoniem niet Pieter 't Hoen, zoals hij eerder
had verondersteld274, maar Gerrit Paape275 schuil), een oorspronkelijk Nederlands
imaginair reisverhaal met duidelijk satirische strekking, dan vallen een aantal passages op die doen denken aan Gullivers vierde reis. De ik-figuur verzet zich met een
beroep op de welvoeglijkheid en eerbaarheid tegen een dreigende visitatie door de
apinnen, die willen nagaan of hij wel een staart heeft276 ; dit doet denken aan Gullivers verzoek aan zijn meester de Houyhnhnm, voor wie hij zich ontkleedt, of deze
hem wil verontschuldigen dat hij niet die delen toont die de natuur hem heeft geleerd te verbergen277. Zowel de apen als de Houyhnhnms begrijpen volstrekt niet
waarom de mensen op dit punt zo schroomvallig zijn. De Houyhnhnm is verbaasd
over de blankheid en zachtheid van Gullivers huid, die sterk afwijkt van die van de
Yahoos, zoals de apinnen verbaasd staan over het blanke en zachte, niet door een
staart ontsierde lichaam van de mens27'. De gêne die hij voelt en de afwerende houding die de ik-figuur aanneemt tegenover de wellustige apinnen, en vooral tegenover de oude apin, zijn echtgenote (zowel de ik-figuur als Gulliver vallen in zwijm,
als hun vrouw hen aanraakt!)279, doet denken aan het gevoel van walging dat Gulliver bekruipt als hij de Yahoo-wijfjes (en later zijn echtgenote) ziet en vooral de
paniek die hem bevangt als één van hen, omdat zij zich seksueel tot hem aangetrokken voelt, hem belaagt280. Meer dan een vage overeenkomst met Swifts werk dat ligt anders voor Holbergs Onderaardse Reis van Claas Klim, dat in verschillende opzichten overeenstemt met Schasz' Reize door het Aapenland2n - kan men
hier nauwelijks in ontdekken en van rechtstreekse ontlening (indirecte ontlening
via Holbergs werk is natuurlijk niet uitgesloten) is dan ook eigenlijk geen sprake.
Ook vooraanstaande Nederlandse letterkundigen hebben zich met Gulliver's Travels beziggehouden. Onno Zwier van Haren wijst in zijn werk veelvuldig op de rol
die de Hollanders hebben gespeeld in Oost-Azië. In de "Ophelderingen" bij zijn
Proeve van Nederduitsche Treurspellen lezen we als toelichting bij vers 1074 "En
om gewin hun God op Desima verzaaken" uit Agon, Sulthan van Bantam:
Ieder weet de fabel die men zo in Europa, als Indien heeft verspreid dat de Hollanders in Japan de Christelyke Godsdienst loochenen. Men vind die leugen wederш
legd, en het tegendeel beweesen in de Journal des Savons van October 1765.
Inderdaad verscheen in oktober 1765 in dat tijdschrift een artikel van de hand van
Van Haren, getiteld Recherches sur la Conduite des Hollandois au Japon relative
ment à la Religion Chrétienne™. Het jaar daarop al werd een vertaling in de Vaderlandsche Letter-Oefeningen gepubliceerd284. Een nieuwe meer uitgebreide versie, Van Japan: met betrekking tot de Hollandse Natie, en de Christelyke Godsdienst, verscheen in 1775 in Zwolle285. In enkele inleidende opmerkingen bij deze
uitgave maakt Van Haren duidelijk wat zijn bedoeling is geweest met dit werk over
het gedrag der Hollanders in Japan:
Is de komst van de Hollandse Natie begin, of oorzaak, geweest, van die vervolging
[namelijk van de christelijke godsdienst]? zyn de Bedienden van de Nederlandse
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Oost Indise Compagnie, de werktuigen geweest tot verdelging van 't Christendom
in Japan? Is de Christelyke Gods-dienst in dat Ryk uitgeroeyd? drie vraagen welke
ik zal onderzoeken.2*6
Uitvoerig staat Van Haren stil bij de (ook al door Voltaire in zijn Candide uit 1759
genoemde) plechtigheid van het Yefumi (of Jesumi), het in aanwezigheid van getuigen met voeten treden van het kruisbeeld, beschreven door de jezuïet Charlevoix, die de Hollanders niet, en door de Napolitaan Gemelli Careri, die hen wel beschuldigt van "uitvinding" van deze ceremonie om als enigen handel te kunnen
drijven op Japan 287 . Van Haren vervolgt dan:
Maar Charlevoix was te verstandig om de reysen van Gulliver (daar men 't zelve in
vind) en die van Gemelli Carreri, in een ernstige Geschiedenis aan te haaien: want
beide die Reyzigers zyn van 't zelve gewigt. Met dit onderscheid nogtans dat Swift
syne vertellingen geeft voor spotternyen, en dat de Napolitaan syne verhaalen met
de grootste schyn van waarheid opdissende ons tot eene langer attestatie ten synen
opzigt noodzaakt, als wy wel gewenscht hadden, dog die hier niet wel kan voorbygegaan.2"
Het is duidelijk: voor Van Haren legt Swift zijn kritiek op de Hollanders er zo dik
op, dat hij verder niet op diens badinerende opmerkingen hoeft in te gaan, maar
intussen vindt hij diens werk toch wel zo belangrijk, dat hij daar in zijn verhandeling de aandacht op wil vestigen.
Ook voor Bilderdijk was Gulliver geen onbekende. In een brief van 15 juli 1811
deelt hij aan H.W. Tydeman het volgende mee:
Sedert uw vertrek heb ik een kleinen Roman geschreven. - Roman? - Ja, Astronomischen Roman; eene ontdekking en bereizing van een nieuwen planeet tusschen
de aarde en de maan. Zij is zeer zonderling, en heeft niets van den KlaasKlim, of
waarachtige historie van Luciaan, of wat gij wilt.2'9
Deze "roman", een oorspronkelijk imaginair reisverhaal, verscheen anoniem
("Uit het Russisch vertaald") in 1813 in Groningen onder de titel Kort Verhaal van
eene Aanmerklijke Luchtreis, en Nieuwe Planeetontdekking290. De recensent van
de Boekzaal der Geleerde Wereld liet zich door de mededeling op de titelpagina
niet van de wijs brengen:
Het boek is uit het Russisch vertaald; noch de oorspronkelijke schrijver, noch de
Vertaler worden hier genoemd - zoo het boek waarlijk in het Russisch is opgesteld,
dan betuigen wij, dat in geene taal ooit zoo gelogen is, als in de Russische taal, wijl
de hier medegedeelde bijzonderheden alle verbeelding te boven gaan.291
Dat laatste is zeker waar, maar dit werk van Bilderdijk past dan ook nog geheel in
de achttiende-eeuwse traditie van het fantastische reisverhaal. Zijn beschrijving
van de ongelofelijke belevenissen van een Russische ballonvaarder die een nieuwe
planeet, Selenion, ontdekt, bevat ook reminiscenties aan Gulliver's Travels. Doet
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de schematische tekening van de baan die Selenion om de aarde beschrijft292, al
even denken aan de schets van de wijze waarop het eiland Laputa zich voortbeweegt ten opzichte van Balnibarbi, het is al heel moeilijk niet aan het slot van Gullivers reis naar Brobdingnag te denken als men leest op welke manier de verteller in
Bilderdijks verhaal naar de aarde terugkeert. Als het hem na zeer veel moeite uiteindelijk lukt de ballon van Selenion te laten opstijgen, raakt de ik-figuur buiten
bewustzijn. Als hij weer bijkomt, hoort hij een klapperend geluid en ontdekt hij
een arend, die hem woedend aanvalt. Met zijn bijl weet hij het dier te verwonden,
waarna het verdwijnt. Omdat hij nog steeds geen grond ziet, raakt hij in paniek en
in verwarring slaat hij met de bijl een gat in de ballon. Met duizelingwekkende
snelheid suist hij nu naar de aarde. Hij acht zichzelf reddeloos verloren, maar de
ballon stort in de oceaan en even later wordt hij opgepikt door een Russisch schip.
Het zal nog geruime tijd duren eer zijn levensgeesten weer helemaal zijn teruggekeerd. De overeenkomsten met het slot van Gullivers tweede reis zijn soms frappant. Ook Gulliver, die in slaap is gevallen, maakt het eind van zijn avontuurlijke
reis niet geheel bewust mee. Ook hij hoort een klapperend geluid als van vleugels
en ook in zijn geval heeft een agressieve arend het op zijn leven voorzien. Ook zijn
pijlsnelle val, waardoor hem bijna de adem wordt benomen, eindigt met een geweldige plons in zee en ook in Gullivers situatie zijn het landgenoten op een toevallig
passerend schip die hem redden. Het duurt eveneens geruime tijd voordat Gulliver
zover hersteld is, dat hij precies kan vertellen wat hem is overkomen 293 .
Dat Bilderdijk door Gulliver's Travels, inclusief het apocriefe derde deel, op bepaalde ideeën kan zijn gebracht, is zeker niet onaannemelijk en voor een bepaald
onderdeel zelfs aantoonbaar, omdat Swifts werk uitdrukkelijk in deze wonderbaarlijke geschiedenis vermeld wordt. Verhalen over de uitvinding van een lùchtvaartuig door de Fransen (men denke aan de uitvinding van de heteluchtballon
door de gebroeders Montgolfier in 1783) hadden ook het Perzisch-Russische grensgebied bereikt en over die vreemde vinding doen nu allerlei geruchten de ronde. De
ik-figuur deelt daarop mee:
Een der Franken, vertelde men mij (en het zal hoogstdenkeiijk Pilastre de Rosier
geweest zijn) was in zijn vlucht jammerlijk neergestort, omdat de Engel die hem
op den schouder voerde onderweg niesde. Men zou hier aan den Brobdignakker
van Gulliver kunnen denken, wiens niezen hem enige van 's mans metgezellen uit
de boot schudden deed, waarin hij hen droeg. Doch men moet weten, dat de Perzen en Turken gewoonlijk het onweder aan het niezen der Engelen toeschrijven:
en dat door dit niezen derhalve een onweer beduid wordt.294
Het is duidelijk dat Bilderdijk hier uit eigen leeservaring heeft geput. Dit betekent
dat Swifts meesterwerk zelfs tot in de 19e eeuw nog sporen in een (overigens oorspronkelijk) imaginair reisverhaal heeft nagelaten. Een buiten het bestek van deze
studie vallende navolging van de Travels uit het midden van de 19e eeuw is de Reize
naar het Land der Boggdhufz. van Henrik van Brakel 295 .
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9. In hel voetspoor van Gulliver
Titels als De Nieuwe Gulliver (Le Nouveau Gulliver) en De Verrezen Gulliver (Gulliver Revived) maken niet alleen duidelijk dat Swifts geesteskind zo bekend was in
de achttiende eeuw, dat het voor buitenlandse schrijvers van imaginaire reisverhalen zeer aantrekkelijk was in de titels van hun werk op een of andere manier te verwijzen naar de inmiddels onsterfelijk geworden chirurgijn uit Nottinghamshire,
maar ook dat dit werk weerklank vond in Nederland.
Navolgingen waren er genoeg. In de Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen worden een tweetal werken besproken van nogal duistere oorsprong. In het
derde deel van de Gedenkschriften en Reizen des Graaven van Benyowsky, besproken in de jaargang 1793, wordt een discussie296 gevoerd tussen de graaf en een lokale Japanse vorst, die sterke herinneringen oproept aan het gesprek dat Gulliver
met de keizer heeft. De recensent verklaart waarom hij dit heeft aangestipt - "om
te toonen hoe men in Japan over onze Natie denkt" - en brengt dan met een verwijzing naar Van Harens bijdrage daarover in de Vaderlandsche Letter-Oefeningen
van 1766 het Jesumi ter sprake297. Nog meer op Gullivers reizen geënt is De Onstervelyke Reiziger van Ignaz Karsicki, besproken in de jaargang 1792298, een werk
dat vertaald zou zijn uit het Pools, dat echter volgens de recensent wel erg moet lijken op het Duits, "want het Nederduitsche Kleed, het zelve aangetrokken, is vol
Hoogduitsche vlekken."299 De titelheld dankt zijn onsterfelijkheid aan zijn afkomst uit Luggnagg; hij beantwoordt namelijk grotendeels aan de beschrijving die
"Gulliwer, een getuige der onbedriegelyke waarheid" (in een noot wordt de fout
gespelde naam verbeterd) geeft van het daar levende onsterfelijke geslacht der
Struldbruggs.
De bekendste navolging verscheen al in 1730. Dat was Le Nouveau Gulliver, geschreven door niemand minder dan Pierre-François Guyot Desfontaines300. Hoewel Desfontaines een zwakke poging deed het te laten voorkomen alsof hij slechts
de vertaler was van dit "uit Engeland afkomstige" werk, werd hij door de recensenten van de bekende Franstalige tijdschriften al snel ontmaskerd als schrijver
van het werk zelf én als auteur van het zogenaamd door de uitgever geschreven
voorbericht. In dat voorwoord maakt Desfontaines een aantal behartigenswaardige opmerkingen. Het is, nu het publiek de Reizen van de "eerste" Gulliver zo buitengewoon goed heeft ontvangen, met enige schroom dat hij de belevenissen van
deze "nieuwe" Gulliver in het licht geeft, omdat gevreesd moet worden, dat men
voor een vervolg op zo'n voortreffelijk werk niet zoveel waardering zal hebben.
Men is immers over het algemeen van mening dat een schrijver van dergelijk werk
slechts een slaafs navolger is, die zelf niets nieuws weet te bedenken en alleen maar
van de roem van zijn voorganger wil profiteren. Desfontaines brengt hiertegen in,
dat zijn werk slechts de naam met de hoofdfiguur uit Swifts beroemde werk gemeen heeft, maar dat de lotgevallen van de zoon van Lemuel Gulliver geen voortzetting zijn van die van de vader. Swift heeft het over reuzen, dwergen, onsterfelijke mensen en met rede begaafde paarden, Desfontaines over een land waar vrouwen de macht hebben, een land waar mensen vroeg oud worden en heel kort leven
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enz. Het grote verschil tussen beide werken schuilt vooral in de heel andere moraal
die erin besloten is. Daarmee is Desfontaines gekomen op vertrouwd terrein: alle
verdichting verdient onze afkeuring, als het de mens niet tot lering strekt. Om te laten zien hoe dwaas het is dat alleen van vrouwen wordt geëist dat zij kuis en ingetogen zijn en dat men eigenlijk van mening is dat mannen die deugd niet hoeven te
bezitten, toont Desfontaines zijn lezers een andere wereld waarin de rollen zijn omgedraaid en de vrouwen de macht hebben. De aan het eind van het boek opgenomen brief van Dr. Ferruginer aan de schrijver dient om alle fantastische passages
waarschijnlijker te laten lijken. Dit brengt Desfontaines ertoe vol lof te spreken
over Swifts bijzondere talenten op dit gebied. Swift is in staat ongelooflijke gebeurtenissen en onmogelijke situaties nog enigermate waarschijnlijk te laten lijken
door een logische verteltrant te volgen en uit te weiden over allerlei bijzonderheden
en omstandigheden, waardoor hij zijn lezers om de tuin weet te leiden. Swifts werk
is door sommigen geprezen als een briljant werk, door anderen verguisd als een
verzameling flauwe verhaaltjes. Het oordeel van de laatsten is echter op oppervlakkige waarneming gebaseerd: men let alleen maar op de verhalen zelf zonder dat
men tot de diepere bedoeling doordringt. Desfontaines wil deze groep kritische lezers, die eigenlijk een traditionele roman met een liefdesgeschiedenis wensen, een
beetje tegemoetkomen door zijn werk enigszins aan hun smaak aan te passen301.
De Nederlandse lezer die slechts zijn moedertaal beheerste, kon al in 1731 kennis
nemen van dit belangwekkende voorwoord, dat niet alleen iets zegt over Desfontaines, maar ook over de kwaliteiten die Swift in de ogen van zijn tijdgenoten had.
In dat jaar verscheen namelijk in Den Haag de complete vertaling van Desfontaines' werk onder de titel De Nieuwe Gulliver, of Reize van Joan Gulliver, Zoon van
den Kapitein Gulliverm. In verschillende Franstalige tijdschriften was het oorspronkelijke werk aangekondigd in 1730303 en verschenen er nog hetzelfde jaar of
het jaar daarop besprekingen van. Het Journal Literaire30* citeert uitgebreid uit
het Préface de l'Editeur en de twee delen waaruit het eigenlijke werk bestaat. Het
oordeel van de recensent is niet erg positief. Hij moet vaststellen, "que le pauvre
Jean Gulliver n'aura jamais le Sens, ni le Génie, de Mr. Lemuel Gulliver son
Pere."305 Vader en zoon worden eveneens vergeleken in het Journal des Sçavansm
- "De pere en fils les Gullivers sont Voyageurs. Ils semblent venir au monde avec
un dessein formé de le parcourir"307 - en het voorbericht van de "uitgever" wordt
eveneens uitvoerig aan de orde gesteld. De meest bizarre verzinsels kunnen we gerust aanvaarden, als wij er wat van kunnen leren, met andere woorden als ze belangrijke waarheden voor ons bevatten: "C'est par là que Gulliver le pere a fait
fortune, & c'est aussi par cet endroit que le fils peut espérer de réussir dans le monde." 308 De recensent vindt dat het voorbericht van de uitgever, die volgens hem dezelfde persoon is als de schrijver en de vertaler, te zeer aan de oppervlakte blijft om
het oordeel van de lezers te kunnen bepalen:
Pour revenir au sentiment de l'Editeur au sujet des Fictions, qu'il dit être moins
singulières & moins hardies dans les Voyages du fils que dans ceux du pere, un tel
aveu pourroit être fondé, ou sur la modestie de celui qui parle, ou sur l'envie de
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faire honneur aux idées du sçavant Ecrivain, dont il a voulu suivre les traces. C'est
pourquoi nous sommes d'avis, nonobstant cette déclaration, de maintenir le Public dans le droit qu'il a de décider sur ce point, comme sur les autres.309
Na zijn instemming te hebben betuigd met Desfontaines' constatering in diens Préface dat het publiek terecht ingenomen is tegen diegenen die een vervolg schrijven
op zeer gewaardeerde boeken, zegt de recensent van de Bibliothèque Françoise,310
dat een tweederangsschrijver gewoonlijk meent dat hij door de titel van zijn werk
kan worden geplaatst naast een groot schrijver, maar dat de schrijver van dit artikel zeker niet het vooroordeel koestert dat er een zelfde verschil zou bestaan tussen
de nieuwe en de oude Gulliver:
- il y a même bien des Lecteurs qui d'ailleurs ne manquent pas d'esprit, qui s'accommodent mieux des idées de Mr. l'Abbé D.F. que de celles du Docteur Swift. A
s'en rapporter même à quelques Anglois, leur compatriote auroit moins été l'objet
des éloges des François, s'ils l'avoient mieux compris.311
Na te hebben geconstateerd dat de argumenten die Desfontaines in zijn Préface gebruikt om zijn werk en titelkeuze te verdedigen, enigszins in tegenspraak lijken met
elkaar, merkt de recensent op dat men een vergelijking niet te ver moet drijven. De
zoon uit het werk van Desfontaines heeft niets dan zijn naam met de vader gemeen, "non pas même le caractère national; le pere est Anglois, le fils est
Parisien." 312 Bovendien kan men pas met enig recht spreken van een gelijke titel
als men veronderstelt dat degenen die het werk van Desfontaines gaan lezen, dat
van Swift al hebben gelezen.
Men ziet: juist het uitgebreide voorwoord, waarin Desfontaines de keuze van
zijn titel verklaart en zich bij voorbaat tegen beschuldigingen van epigonisme verdedigt, wordt uitvoerig in de tijdschriften aan de orde gesteld en nogal eens van
kritische kanttekeningen voorzien.
Wie werk van of over Voltaire leest, stuit vrij vaak op de naam van Swift. Zo treft
men in Gedag ten getrokken uit de Werken van den Heere De Voltaire (in "Achting
den Geletterden Lieden schuldig") ineens de volgende opmerking aan: "Doctor
Swift was Deken van Ierland, en in grooter aanzien dan de Primaat." 313 Zo'n zinnetje hoeft geen verbazing te wekken, als men weet dat Voltaire grote bewondering
had voor Swift314.
In Voltaire's Micromégas (verschenen in 1752) wordt men niet alleen getroffen
door allerlei passages die sterke gelijkenis vertonen met Gulliver's Travels, maar
stuit men ook letterlijk op de naam van de auteur: "[...] nos Philosophes lui plantèrent un grand arbre dans un endroit que le Docteur Swift nommeroit, mais que je
me garderai bien d'appeller par son nom à cause de mon grand respect pour les Dames", schrijft Voltaire aan het eind van hoofdstuk 6 315 . Goulding vindt dat de reis
van de twee reusachtige bewoners van Sirius en Saturnus (de laatste is een dwerg
vergeleken bij Micromégas) naar de aarde voor een belangrijk deel steunt op Swifts
werk - "Les douze pages de Micromégas, ne sont qu'un Voyage à Lilliput exagéré,
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un Voyage à Brobdingnag en sens inverse." 316 -, maar Ira Wade, die Voltaire'sM/cromégas opnieuw heeft uitgegeven, oordeelt daarover wat genuanceerder317. In
De Philanthrope van 1762 verscheen een zeer vrije vertaling van Voltaire's werk,
waarin de zin over Swift ontbreekt en ook overigens niet van diens werk gerept
wordt 318 .
Duidelijk geïnspireerd door Swifts werk was ook de Deen Ludvig Holberg toen
hij in 1741 zijn Nicolai Klimii Iter Subterraneum schreef319, een satirisch reisverhaal, dat in het Nederlands werd vertaald als Onderaardsche Reis van Claas Klim.
In de "Voorreden van den Schryver" behorend bij de Nederlandse vertaling van
Holbergs Deensche Spectator lezen we:
De verdichte Reisbeschryvingen, in onze tyden door den bekenden Engeischen D.
Swift uitgegeven, zyn een zamenstel van boert en leringen; doch zo, dat het eerste
daarin de overhand heeft. In Klaas Klims onderaardsche reizen zyn ook beide,
doch byzonder het laatste, te vinden [...]320
En de Nederlandse vertaler van Peder Paars, het satirisch heldendicht dat Holberg
in 1719 het licht deed zien, citeert in zijn voorwoord uit "de beoordeeling van hetzelve in de Jenaïschen gelehrten zeitungen van September 1750":
Overal ontdekt men den grooten Meester in het boertende en aartig-bespottende;
welke wijze van denken zeer veel overeenkomst heeft, met die, welke men in de
Schriften van den vermaarden SWIFT aantreft [...]321
De fantastische verhalen die Hieronymus Freiherr von Münchhausen (17201797) over zijn belevenissen als jager en officier in Russische dienst opdiste 322 , werden door Rudolf Erich Raspe, een wegens fraude naar Engeland uitgeweken Duitse schrijver, verzameld en bewerkt en eind 1785 anoniem in het Engels uitgegeven
onder de titel Baron Munchausen's Narrative of his Marvellous Travels and Campaigns in Russia™. Ze werden daarna weer in het Duits vertaald en met nieuw materiaal aangevuld door Gottfried August Bürger. Van zowel Raspe's als Bürgers
versies verschenen vele (vermeerderde) drukken en beide werken werden ook geregeld vertaald. De derde druk van Raspe's werk verscheen in 1786 onder een sterk
gewijzigde titel: Gulliver Revived, or the Singular Travels, Campaigns, Voyages,
and Adventures of Baron Munikhouson, commonly called Munchausen. De tekst
voor deze derde druk werd ingrijpend herzien en er werd nieuw materiaal, niet van
Raspe afkomstig, aan toegevoegd324. Door de gewijzigde, bij Swifts werk aansluiting zoekende titel, mogelijk ingegeven door de aard van deze (gedeeltelijk nieuwe)
fantastische reisverhalen, maar ongetwijfeld ook bedacht om de verkoop te bevorderen, werd onmiskenbaar een zekere verwantschap gesuggereerd tussen de wonderlijke avonturen van de baron en die van zijn inmiddels beroemd geworden
voorganger, Lemuel Gulliver. De naam van Swifts held was de lezer van Münchhausens verbazingwekkende belevenissen zeker niet onbekend. In het aan de tweede druk voorafgaande "To the Public" is een beëdigde verklaring opgenomen ondertekend door Gulliver (samen met Sinbad en Aladdin), dat Münchhausen niets
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dan de waarheid heeft verteld325 en in het voorwoord behorend bij "A Sequel to
the Adventures of Baron Munchausen" (voor het eerst verschenen in 1792) wordt
opgemerkt:
Baron Munchausen has certainly been productive of much benefit to the literary
world; the numbers of egregious travellers have been such, that they demanded a
very Gulliver to surpass them [...] [en] [...] I doubt whether any one hitherto, Pantagruel, Gargantua, Captain Lemuel, or De Tott, has been able to out-do our Baron [...]326
Belangrijker is dat ook in het werk zelf Gullivers reizen ter sprake worden gebracht. Aan het begin van zijn tweede reis naar de maan deelt de leugenbaron zijn
lezers mee:
I went on a voyage of discovery, at the request of a distant relation, who had a
strange notion that there were people to be found equal in magnitude to those
described by Gulliver in the empire of Brobdignag. For my part I always treated
that account as fabulous; however, to oblige him, for he had made me his heir, I
undertook it [...]327
Deze opmerkelijke uitspraak over Gulliver's Travels kan men ook lezen in de Nederlandse vertaling van Gulliver Revived, die onder de titel De Verrezen Gulliver32'
in 1790 verscheen:
Ik ging op reis om nieuwe ontdekkingen te doen, zijnde daartoe aangezocht en gedrongen door een verren bloedverwant, die waarlijk geloofde, dat 'er zoodanig
een volk, en van die grootte, als GULLIVER beschrijft in het rijk van Brobdingnag, zoude te vinden zijn. Ik voor mij hield dat verhaal wel voor een verdigtsel;
maar dewijl hij zeer rijk was, en mij tot zijnen eenigsten erfgenaam verklaard had,
wilde ik hem niet tegenspreken, en ondernam de reis.329
De Nederlandse vertaling van Gulliver Revived is gebaseerd op de vijfde druk, die
in 1787 in Londen was verschenen330. Hetzelfde geldt voor de heruitgave van De
Verrezen Gulliver uit 1827331 en voor een zeldzame vermoedelijk omstreeks 1800 in
Rotterdam gepubliceerde uitgave, waarin de hoofdtitel ontbreekt, maar wel de lange ondertitel uit de vijfde druk integraal wordt weergegeven332.
De vermelding op de titelpagina van de uitgave van 1790: "Te Huaheine, Bij
Ornai, 's Landsdrukker", was voor de recensent van de Nieuwe Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen, die deze vertaling besprak, aanleiding gekscherend op
te merken:
Voor het overige verblyden wy ons, over de uitbreiding onzer taaie op Huaheine,
en over de vorderingen, welke OMAI dààr in de Drukkunst gemaakt heeft. Om de
waarheid te zeggen, wy hadden, zedert wy hem met Kapitein COOK verlieten, niet
veel goede gedachten van den man. Doch het verheugt ons altyd wanneer de lieden
zich beteren.333
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Met deze opmerkingen heeft de recensent de herkomst van het valse drukkersadres
al enigszins verklaard. Toen de bekende Engelse ontdekkingsreiziger James Cook,
die evenals Ornai door Münchhausen in zijn verslag van zijn wonderbaarlijke tweede reis naar de maan wordt genoemd334, zijn tochten naar de Stille Zuidzee ondernam, was de "edele wilde" veelvuldig onderwerp van gesprek in de Europese salons. De beroemdste "bon sauvage" in die dagen was ongetwijfeld de beschaafde
Polynesiër Ornai, die op één van Cooks schepen naar Engeland werd gebracht en
daar met veel eerbewijzen werd ontvangen. Overladen met geschenken werd Ornai
later door Cook naar Huahaine, een van de Polynesische eilanden, teruggebracht335. De landsdrukker Ornai, een uiteraard aan de fantasie ontsproten figuur, wordt, volgens de recensent, in het reizen nog overtroffen door de Baron
Von Münchhausen.
Met de fantastische avonturen van deze laatste reiziger in het voetspoor van Gulliver sluiten we de omzwervingen van Swifts held in het land der letteren af.
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42. A.W., p. 309-317; Jonathan Swift, Gulliver's Travels (ed. Louis A. Landa), p. 250.
43. Nicolson-Mohler, "The Scientific Background of Swift's Voyage to Laputa", p. 319332.
44. Over deze woordmachine en universele taal schrijft Clive T. Probyn, "Swift and Lin
guistics: The Context behind Lagado and around the Fourth Voyage", in Neophilologus, vol. 58 (1974), p. 425-439. Zie ook Lewis Walker, "A Possible Source for the
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Linguistic Projects in the Academy of Lagado", in: Noies and Queries, November 1973,
p. 413-414.
45. Een overzicht van de verschillende moderne richtingen in de interpretatie van Gulliver's
Travels en met name van boek IV geeft Rodino, Swift Studies, Introduction, "Hard and
Soft Schools onGulliver's Travels", p. XXX-XXXVI.
46. Zie o.a. Ehrenpreis, 1958, p. 115-116; C.J. Rawson, Gulliver and the Gentle Reader, p.
27-29.
47. Over de vraag wat Swift met zijn Houyhnhnms nu precies heeft willen zeggen, is al veel
gediscussieerd. Men zie b.v. William H. Haiewood and Marvin Levich, "Houyhnhnm
est animal rationale", in: Journal of the History of Ideas, vol. XXVI (1965), p. 273-281
en Clive T. Probyn, "Swift and the Human Predicament", in: The Art of Jonathan
Swift, p. 57-80.
48. Over Gullivers afkeer van de menselijke hoogmoed, waaraan hij aan het slot van zijn
vierde reis onomwonden uiting geeft, en zijn eigen hoogmoed zie men resp. C.J. Rawson, Gulliver and the Gentle Reader, p. 18-27 en Samuel Holt Monk, "The Pride of Lemuel Gulliver", in: Greenberg-Piper, Writings, p. 631-647, ook in: Clifford (ed.),
Eighteenth-Century English Literature, p. 112-129.
49. Een universiteitsstad die talrijke Engelse studenten trok. Zie o.a. Pienaar, p. 10.
50. Zie Dolores J. Palomo, "The Dutch Connection: The University of Leiden and Swift's
Academy of Lagado", in: The Huntington Library Quarterly, vol. XLI (1977-1978), p.
27-35.
51. Zie William J. Brown, "Gulliver's Passage on the Dutch Amboyna", in: English Language Notes, June 1964, p. 262-264.
52. Deze Moord op Ambon heeft in de 17e en 18e eeuw geruime tijd de anti-Hollandse stemming in Engeland mee bepaald. Zo publiceerde Dryden in 1673 tijdens de Derde Engelse
Oorlog zijn Amboyna: or the Cruelties of the Dutch to the English Merchants. Zie voor
de achtergronden van deze publikatie Louis I. Bredvold, "Political Aspects of Dryden's
Amboyna and The Spanish Fryar", in: Essays and Studies in English and Comparative
Literature, University of Michigan Publications, Language and Literature, vol. VIII,
Ann Arbor 1932, p. 119-123.
53. Over dit onvoltooide werk: Ehrenpreis, Swift, III, p. 529-530.
54. PW, Miscellaneous Pieces, Introduction, p. XIV-XV.
55. Zie onder meer Grant Kohn Goodman, The Dutch Impact on Japan (1640-1853), Leiden
1967.
56. Uitvoerig over deze kwestie: J. Feenstra Kuiper, Japan en de buitenwereld in de achttiendeeeuw, 's-Gravenhage 1921, p. 212-221.
57. Zie voor diens History of Japan o.a. J. Leeds Barroll, "Gulliver in Luggnagg: A Possible Source", in: Philological Quarterly, vol. XXXVI (October 1957), p. 504 508.
58. Over Psalmanazar: Percy G. Adams, Travelers and Travel Liars 1660-1800, p. 93-97.
59. Over het werk van Kaempfer, Psalmanazar en anderen als mogelijke bron voor Swifts
verhaal zijn een groot aantal artikelen verschenen in Notes and Queries: John A. Dussinger, "'Christian' vs. 'Hollander': Swift's Satire on the Dutch East India Traders", vol.
CCXI (June 1966), p. 209-212; Elizabeth R. Napier, "Swift's 'Trampling upon the Crucifix': A Parallel", vol. CCXXIV (December 1979), p. 544-548 en "Swift, Kaempfer,
and Psalmanaazaar: Further Remarks on 'Trampling upon the Crucifix"', vol.
CCXXVI (June 1981), p. 226; Hermann J. Real, Heinz J. Vienken, "Swift's 'Trampling
upon the Crucifix' once more", vol. CCXXVIII (December 1983), p. 513-514; Takau
Shimada, "Possible Sources for Psalmanazar's Description of Formosa", December
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1983, p. 514-516 en "Another Possible Source for Gulliver's Travels", December 1983,
p. 516-517.
60. Ook voor deze uitspraak zijn bewijsplaatsen te vinden. Ned Ward berichtte al over het
onchristelijk gedrag der Hollanders in Japan in " A Trip to Holland" in The London
Spy van 1698. Zie voorts de in de vorige noot genoemde artikelen.
61. Die eerste editie werd opnieuw uitgegeven door Harold Williams. Zie Jonathan Swift,
Gulliver's Travels, London, First Edition Club, 1926.
62. A.W., Introduction, p. L-LXXV; Teerink, Bibliography, p. 192-193.
63. Goulding, Swift en France, p. 57-58; Teerink, Bibliography, p. 223 en 226.
64. Op de kaart behorend bij de eerste reis bijvoorbeeld heet het eiland voor de kust van Su
matra in de Engelse editie / Good Fortune, in de Nederlandse 't Eijland goede Fortuin
en in de Franse I. Goede Fortuin; op de kaart behorend bij de derde reis heet het eiland
ten noordoosten van Japan respectievelijk Stats I, Staten Eijland en Staten I. Vgl. Tee
rink, p. 226.
65. Zie M.Ch. Le Blanc, Manuel de l'Amateur d'Estampes, tome I, Paris 1854, p. 371-372;
Roeland van Eijnden en Adriaan van der Willigen, Geschiedenis der Vaderlandsche
Schilderkunst, dl. I, Haarlem 1816, p. 269-270; Aanhangsel op de drie deelen, Haarlem
1840, p. 129-130.
66. Zie Jeanne К. Welcher and Randi Joseph, "Gulliverian Drawings by Richard Wilson",
in: Eighteenth-Century Studies, vol. 18, no. 2 (1984-85), p. 170-185, met name p. 177179.
67. Zo wordt de hoofdstad van Lilliput Mendendo in plaats van Mildendo genoemd en is
Brobdingnag op een verhoudingsgewijs veel te kleine schaal getekend. Zie Jonathan
Swift, Gulliver's Travels (ed. Harold Williams), 1926, Introduction, p. LXXIX-LXXX.
68. Welcher-Joseph, "Gulliverian Drawings", p. 177-179.
69. Zie Frederick Bracher, "The Maps in Gulliver's Travels", in: The Huntington Library
Quarterly, vol. VIII (1944-45), p. 59-74.
70. PW, Gulliver's Travels, p. 268.
71. Bracher, "The Maps in Gulliver's Travels", p. 70-74.
72. Goulding, Swift en France, p. 57.
73. UВ Leiden, signatuur 1226 G 13-15.
74. Deze gegevens werden mij verstrekt door het Centraal Bureau voor Genealogie te 'sGravenhage; brief van 25 juni 1986.
75. Geciteerd wordt hier uit Reisbeschryving na Verscheyde Afgelegene Natiën in de Wereld, 4 din. in 2 bdn., 's Gravenhage 1727. Verder aangehaald als Reisbeschryving.
76. Geciteerd wordt hier uit Voyages du Capitaine Lemuel Gulliver, en Divers Pays Eloignez, 4 din. in 2 bdn., La Haye 1730. Deze bij Gerard vander Poel uitgekomen editie is
praktisch gelijk aan de eerste druk die in 1727 bij Gosse & Neaulme verscheen. Verder
aangehaald als Voyages.
77. Geciteerd wordt hier uit de door Harold Williams opnieuw uitgegeven eerste editie, die
in 1926 in Londen verscheen. Verder aangehaald als Travels.
78. Travels, p. 266; Reisbeschryving, dl. 3, p. 84. In Voyages, dl. 3, p. 60 is de aanduiding
stilzwijgend verbeterd.
79. De fout bleef ook in latere edities bestaan. Zie Travels, p. 481 [noot].
80. Travels, p. 49.
81. Travels, Introduction, p. LVIII-LIX, en p. 463 [noot].
82. Reisbeschryving, dl. 1, p. 56-58; Voyages, di. 1, p. 45-46.
83. Travels, Introduction, p. LVII-LVIII; Teerink, Bibliography, p. 193-194.
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Ehrenpreis, Swift, III, p. 500; Travels, Introduction, p. XXXIV-XXXVII.
Travels, p. 280; Reisbeschryving, dl. 3, p. 106; Voyages, dl. 3, p. 76.
Travels, p. 482-483.
Travels, p. 301 ; Reisbeschryving, dl. 3, p. 138-139; Voyages, dl. 3, p. 98-99.
Travels, p. 484.
Een andere fout die Faulkner en Hawkesworth herstelden, was de vervanging van de
onjuiste vertrekdatum in het begin van deel vier door die van 7 september 1710. Gulliver kwam immers april 1710 in Engeland aan, verbleef daar vijf maanden en kon dus
nooit 2 augustus 1710 (Travels, p. 312; Reisbeschryving, dl. 4, p. 2; Voyages, dl. 4, p.
102) uit Portsmouth vertrokken zijn. Zie Travels, p. 486.
90. Travels, p. 42;Reisbeschryving, dl. 1, p. 45-46; Voyages, dl. 1, p. 36-37.
91. Ook een wijziging, niet van Ford, maar van Faulkner (en vermoedelijk van Swift zelfh
betreft de leeftijden waarop kinderen de verschillende tehuizen in Lilliput verlaten, onder meer omdat ze in de leer worden gedaan: kinderen van gewone burgers op zevenjarige in plaats van op elfjarige leeftijd, meisjes van lagere stand op respectievelijk zevenen elfjarige leeftijd in plaats van op negen- en dertienjarige leeftijd (Travels, p. 74-75;
Reisbeschryving, dl. 1, p. 94 en 96; Voyages, dl. 1, p. 73 en 75). Zie Travels, Introduction, p. XLVII-XLVIII en p. 466.
92. Travels, p. 462-463.
93. Travels, p. 434.
94. Travels, p. 235; Reisbeschryving, dl. 3, p. 37; Voyages, dl. 3, p. 27.
95. Zie Travels, p. 448-453. Het fragment is sterk verminkt weergegeven in Travels, p. 349352; Reisbeschryving, dl. 4, p. 61-68; Voyages, dl. 4, p. 144-146.
96. Zie Travels, p. 454-455. Vgl. Travels, p. 353-354; Reisbeschryving, dl. 4, p. 69-70; Voyages, dl. 4, p. 147-148.
97. Zie Travels, p. 456-458. Vgl. Travels, p. 364; Reisbeschryving, dl. 4, p. 85-86; Voyages,
dl.4, p. 159.
98. Men zie Fords opmerkingen in zijn lijst met verbeteringen, Travels, p. 428-429.
99. Zie Travels, p. 434-442. Het fragment ontbreekt dus in Travels, p. 237; Reisbeschryving, dl. 3, p. 41; Voyages, dl. 3, p. 29.
100. Zie Travels, p. 442-446. Vgl. Travels, p. 263-265; Reisbeschryving, dl. 3, p. 80-83;
Voyages, dl. 3, p. 57-59.
101. Vgl. PW, Gulliver's Travels, Introduction, p. XXV.
102. Zie Travels, Introduction, p. XXXIII.
103. De oorspronkelijke titel "A Continuation of the State of England. The Character of a
first Minister" werd gewijzigd in "A Continuation of the State of England, so well governed by a Queen as to need no first Minister. The Character of such an one in some
European Courts." Zìe Travels, p. 455-456. Vgl. Travels, p. 355; Reisbeschryving, dl.
4, p. 71; Voyages, dl. 4, p. 148.
104. Zie Travels, p. 456.
105. Travels, p. 360.
106. Reisbeschryving, dl. 4, p. 80.
107. Voyages, dl. 4, p. 155.
108. Zie resp. Travels, p. 13 (PW, Gulliver's Travels, p. 3); Reisbeschryving, dl. 1, p. 1;
Voyages, dl. 1, p. 1.
109. Travels, p. 108-109 (PW, p. 68). Vgl. Reisbeschryving, dl. 2, p. 138; Voyages, dl. 2, p.
109 (waarin nog meer ontbreekt). Merkwaardig genoeg is juist deze passage, door Swift
bedoeld als satire op de zeemanstaai, bijna woordelijk overgenomen uit Samuel Stur-
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my's Mariner's Magazine. Zie Travels, p. 469-470.
Ook komt het een enkele keer voer dat zinnen wel in het Frans, maar niet in het Nederlands zijn vertaald. Dat is bijvoorbeeld het geval met de tweede alinea van hoofdstuk
twee van het eerste deel, die in het Nederlands niet volledig is vertaald. Men vergelijke
Travels, p. 27-28 (PW, p. 13); Reisbeschryving, dl. 1, p. 24; Voyages, dl. 1, p. 18-19.
110. Vanaf de eerste druk wordt meegedeeld dat Gulliver na zijn vierde reis aankomt in Lissabon op 5 november 1715 (Travels, p. 408; PW, p. 272); ook de Franse vertaling (dl. 4,
p. 207) vermeldt deze datum. In de Nederlandse vertaling (dl. 4, p. 154) staat 5 november 1711. Het is heel goed mogelijk dat het hier slechts om een drukfout gaat, want aan
het begin van hetzelfde hoofdstuk wordt als datum van vertrek uit het land van de
Houyhnhnms 15 februari 1715 opgegeven (dl. 4, p. 142).
111. Vgl. Reisbeschryving, "De Uytgeever deezer Reizen aan den Lezer" (ongepagineerd, 4
blz.) en Travels, p. 4-6 (PW, p. XXXVII-XXXVIII). L.R. Pol, Romanbeschouwing in
voorredes. Een onderzoek naar het denken over de roman in Nederland tussen 1600 en
1755, Utrecht 1987, citeert hier enkele malen uit: a.w., p. 198. Men bedenke dan wel
steeds dat het hier om een nep-voorrede gaat, onderdeel van Swifts satire.
112. In de Reisbeschryving worden de Latijnse citaten telkens van een vertaling voorzien.
Men vergelijke: Travels, p. 413 en p. 416 (PW, p. 276 en p. 277); Reisbeschryving, dl.
4, p. 161 (met de regels uit Vondels vertaling van Vergilius' Aeneïs) en p. 165; Voyages,
dl. 4, p. 213; de passage over keizer Augustus (zie p. 215) ontbreekt geheel! Voorts Travels, p. 274 (PW, p. 182);Reisbeschryving, dl. 3, p. 97; Voyages, dl. 3, p. 70.
113. Travels, i). 15 (ЯН', p. 4).
114. Reisbeschryving, dl. 1, p. 4.
115. Voyages, dl. l,p. 3.
116. Travels, p. 200 (PW, p. 132).
117. Reisbeschryving, dl. 2, p. 281.
118. Voyages, dl. 2, p. 210.
119. Travels, p. 20 (PW, p. 8).
120. Reisbeschryving, dl. 1, p. 12.
121. Voyages, dl. l . p . 10.
122. Voyages, dl. 3, p. 59. Vgl. Travels, p. 265 (PW, p. 175-176); Reisbeschryving, dl. 3, p.
83.
123. Voyages, dl. 3, p. 95. Vgl. Travels, p. 298 (PW, p. 199-200); Reisbeschryving, dl. 3, p.
134.
124. Voyages, dl. 4, p. 118. Vgl. Travels, p. 326 (PW, p. 215-216); Reisbeschryving, dl. 4, p.
24-25.
125. Voyages, dl. 4, p. 124. Vgl. Travels, p. 332 (PW, p. 220); Reisbeschryving, dl. 4, p. 3334. Ook de passage over de wijze waarop de Houyhnhnms hun huizen bouwen, is weg
gelaten. Vgl. Travels, p. 387 (PW, p. 258); Reisbeschryving, dl. 4, p. 122; Voyages, dl.
4, p. 184.
126. Vergelijk Voyages, dl. 3, p. 4-5; Travels, p. 211-212 (PW, p. 138-139); Reisbeschry
ving, dl. 3, p. 4-6.
127. Travels, p. 299 (PW, p. 200).
128. Voyages, dl. 3, p. 97.
129. Reisbeschryving, dl. 3, p. 136.
130. Travels, p. 264-265 (enigszins afwijkend vanPW, p. 175).
131. Vgl. Reisbeschryving, dl. 3, p. 82; Voyages, dl. 3, p. 58-59.
132. Travels, p. 148 (PW, p. 96-97).
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133. Reisbeschryving, dl. 2, p. 199.
134. Men zie Voyages, dl. 2, p. 154.
135. Vgl. Travels, p. 119 (PfV, p. 75);Reisbeschryving, dl. 2, p. 154-155.
136. Voyages, dl. 2, p. 121-122.
137. Vgl. Travels, p. 314-315 (Pff, p. 207); Reisbeschryving, dl. 4, p. 7; Hoyagis, dl. 4, p.
105-106.
138. Vgl. Travels, p. 316 (PW, p. 208); Reisbeschryving, dl. 4, p. 9; Koyages, dl. 4, p. 107.
139. Vgl. Travels, p. 371 (PW, p. 246); Reisbeschryving, dl. 4, p. 97; Voyages, dl. 4, p. 167.
140. Vgl. Travels, p. 376 ( P ^ , p. 250); Reisbeschryving, dl. 4, p. 105; Voyages, dl. 4, p.
172.
141. In de opsomming op het eind van het vierde hoofdstuk in deel 4 ontbreekt (onder meer)
het woord sodomie. Vgl. Travels, p. 342 {PW, p. 228); Reisbeschryving, dl. 4, p. 50;
Voyages, dl. 4, p. 136. Hetzelfde geldt voor de woordensodomieten tnsodomie in het
achtste hoofdstuk van deel 3. Vgl. Travels, resp. p. 275 en p. 276 (PW, p. 183 en 184);
Reisbeschryving, dl. 3, p. 98 en 101; Voyages, dl. 3, p. 70 en 72.
142. Vgl. Travels, p. 274 (PW, p. 182); Reisbeschryving, dl. 3, p. 97; Voyages, dl. 3, p. 70.
143. Men vergelijke ook Travels, p. 278-279 (PW, p. 185), "the Pox"; Reisbeschryving, dl.
3, p. 104, "de Venusziekten"; Voyages, dl. 3, p. 74, "la plus infame de toutes les Maladies" (met weglating van de hele verdere beschrijving).
144. Travels into Several Remote Nations of the World, By Capt. Lemuel Gulliver, Vol. Ill,
London 1727. KB, signatuur 186 J 15(3). Een facsimile-uitgave verscheen in 1972. Zie
Gulliveriana III, Facsimile reproductions with an introduction by Jeanne K. Welcher
and George E. Bush, Jr., Delmar, New York 1972.
145. Over de waarde van dit werk: a.w., Introduction, p. X-XIII.
146. Zie Le Baron Roger Portalis et Henri Béraldi, Les Graveurs du Dix-huitième Siècle, tome II, Paris 1881, p. 356.
147. Travels, Vol. III, Introduction, p. T.
148. Luchtmans' Boekverkopersboek, deel 3, 1720 (e.V.), blad 389 recto, vermeldt een datum van 20 november 1727.
149. In de Nederlandse vertaling ontbreekt in de inleiding het fragment uit het toneelstuk
over Mithridates, koning van Pontus. Vgl. Travels, Vol. Ill, Introduction, p. 8-9;
Voyages, Tome Troisième, Introduction (ongepagineerd), negende en tiende biz.; Reisbeschryving, Derde en laatste Deel, Inleyding (ongepagineerd), zevende biz. In de Franse vertaling ontbreekt de laatste alinea van " A Voyage to Sporunda". Vgl. Travels,
Vol. Ill, p. 118; Voyages, Tome Troisième, p. 99; Reisbeschryving, Derde Deel, p. 9899.
150. De laatste aanduiding, " A Voyage to England", is niet overgenomen.
151. Zie Voyages, Tome Troisième, p. 255; Reisbeschryving, Derde Deel, p. 263.
152. Met de drie koningen die Gulliver verzekeren (Reis naar Laputa, hfdst. VIII) dat ze hun
troon slechts door corruptie konden handhaven, wordt waarschijnlijk wel mede Willem
III bedoeld. ZiePW, Gulliver's Travels, p. 183-184.
153. Zie resp. Voyages, Tome Troisième, p. 251 (in een noot wordt opgemerkt: "Je crois
qu'il s'agit ici de Jacques II.") en p. 260; Reisbeschryving, Derde Deel, p. 257 en p.
270.
154. Zie Lock, The Politics of Gulliver's Travels, p. 91.
155. Teerink,Bibliography, p. 244; Travels, Introduction, p. LXVIII-LXIX.
156. Het werk verscheen in facsimile in Welcher-Bush, Gulliveriana VI, Delmar, New York
1976, Book One, Part One, "Critiques". Zie ook a.w., Introduction, p. XIII-XVIII.
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157. Men vergelijke bijvoorbeeld in a.w. de eerste elf bladzijden van de "Key to Gulliver's
Voyage to Brobdingnag" met Voyages, Tome Troisième, p. 269-273 en Reisbeschryving. Derde Deel, p. 283-295.
158. Kathleen Williams, Swift: The Critical Heritage, p. 9 en p. 202.
159. Price, Die Aufnahme englischer Literatur in Deutschland, p. 49 en p. 52.
160. Teerink, Bibliography, p. 238-240.
161. A.w.,p.236.
162. Price, Die Aufnahme englischer Literatur, p. 49.
163. Zie Kossmann, De boekhandel te 's-Gravenhage, p. 145 en p. 386.
164. Couìding, Swift en France, p. 59-60.
165. Over deze vrije vertaling van Desfontaines: Thelma Morris, L'Abbé Desfontaines et
son rôle dans la littérature de son temps, p. 278-300.
166. Madame Du Deffand. Zie a.w., p. 60.
167. Een uitvoerig overzicht van de gebreken in Desfontaines' vertaling geeft Sybil Goulding, a.w., p. 62-71.
168. Vgl. Travels, p. 20-22 (PW, p. 8-9); Voyages, dl. 1 (vert. Desfontaines), p. 11. Geciteerd wordt hier uit de editie-Swart van 1765.
169. Vgl. Travels, p. 27-28 (PW, p. 13); Voyages, dl. 1 (vert. Desfontaines), p. 15.
170. Vgl. Travels, p. 222 (PW, p. 146-147); Voyages, dl. 3 (vert. Desfontaines), p. 14. In de
"Haagse" vertaling is een deel van die lange alinea weggelaten (zie Voyages, dl. 3, p.
16).
171. Voyages (vert. Desfontaines), "Préface du Traducteur", p. IV.
172. A.w.,p. V.
173. A.w., p. X.
174. Volledig citaat in Goulding, Swift en France, p. 62.
175. C o r r , dl. III, p. 217.
176. A.w.,p.226.
177. Over het telkens terugkerende woord goût in het werk van Desfontaines en diens classicistische opvattingen: Thelma Morris, L'AbbéDesfontaines, p. 148-199.
178. Voyages (vert. Desfontaines), "Préface du Traducteur", p. VIII.
179. A.w.,p.XIII.
180. A.w.,p. II.
181. A.w.,p.V.
182. Al sprak Desfontaines zich hier en daar uit voor een getrouwe vertaling, hij bleef in wezen voorstander van een min of meer vrije bewerking. Zie Morris, L 'Abbé Desfontaines, p. 275.
183. Journal des Sçavans, TomeLXXXIV, Janvier 1728, p. 55-56.
184. Goulding, Swift en France, p. 61. Het citaat in Bibliothèque Françoise, Tome X, Premiere partie, 1727, Art. VIII, p. 155. Over Swift wordt nog opgemerkt: "qui est connu
par quelques Ouvrages & sur tout par le Conte du Tonneau." Over Desfontaines' kennis van de Engelse taal: Morris, L'Abbé Desfontaines, p. 207-208.
185. Goulding, Swift en France, p. 82-84 en p. 154.
186. A.w.,p.72.
187. Teerink, Bibliography, p. 226.
188. DeNederlandsche Letter-Courant, dl. 7, 55e stuk (vrijdag 9 juli 1762), p. 438.
189. Over de populariteit van Richardsons romans in Frankrijk schrijft o.a. Streeter, The
eighteenth century English novel, p. 91-105.
190. Zie Goulding, Swift en France, p. 81-82.
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191. Histoire Litteraire de l'Europe, Tome III, Décembre 1726, p. 371.
192. A.W., p. 344-345.
193. Dat gebeurt eveneens in Tome IV, Janvier 1727, p. 86, waar wordt meegedeeld dat er
een sleutel op de reizen (waarschijnlijk die van Curii) verkrijgbaar is.
194. A.W., t. IV, Avril 1727, p. 354.
195. A.W., t. VI, Décembre 1727, p. 366.
1%. Boekzaal der Geleerde Wereld, dl. 27,1728, "Catalogus van onlangs uitgekomene Boeken", p. 254; Bibliothèque Raisonnée des Ouvrages des Savons de l'Europe, Tome I,
Premiere Partie, 1728, p. 220.
197. Journal des Sçavans, Tome LXXXII, Mai 1727, p. 138.
198. Den Echo des Weerelds, dl. II, No. 51 (maandag 6 oktober 1727), p. 408 (480 is een
drukfout).
199. Journal Literaire, 1723-1728, Tome XII, Seconde Partie, Art. IX, p. 393-422.
200. Journal des Sçavans, Tome LXXXIV, Janvier 1728, p. 55-90.
201. A.w.,p. 88.
202. A.w.,p. 75.
203. A.W., p. 86.
204. Journal Literaire, 1723-1728, p. 421-422.
205. Teerink, Bibliography, p. 222, kent slechts één exemplaar met deze opdracht (in UB
Michigan, Hubbard Coll.). Maar er zijn er meer. Een tweede berust in de UB Leiden
(dat is het al eerder genoemde exemplaar van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, signatuur 1226 G 13); een derde in de UB Amsterdam (signatuur OK 77-51).
206. A.W., p. 223.
207. Hierover o.a. Thomas Matthey, "De ontvangst van Richardson in Nederland (17501800)", in: Spektator 8, nr. 3/4 (nov.-dec. 1978), p. 142-157. Zie ook Buijnsters' voortreffelijke Inleiding op de nieuwe door hem geannoteerde uitgave van at Historie van
Mejuffrouw Sara Burgerhart, 2 din., Den Haag 1980, Eerste deel, p. 15-22.
Dat er belangstelling voor Swifts werk bleef bestaan (en interesse voor werk in de
Duitse taal ontstond!), blijkt bijvoorbeeld uit een mededeling in de Vaderlandsche
Letter-Oefeningen van 1761 (dl. I, 2e stuk, p. 857-858). Daar vindt men in een "Lyst
van eenige Hoogduitsche Boeken, te bekomen te Amsterdam, by J. Schreuder & Pieter
Mortier de Jonge" de volgende werken vermeld:
- "Gullivers (Lemuel) sämmtliche Reisen, aus dem Englischen des D. Swifts, von neuen
übersetzet, 8. Hamb. 1761."
- "Swifts (Dr. John) Satyrische und ernsthafte Schriften, 5ter und 6der band, 8. Hamb.
1761."
- "id. complet."
208. Goulding, S w / / en France, p. 83.
209. Van de vier in de 18e eeuw gepubliceerde Duitse vertalingen verschenen er twee na
1785! Zie Price, Die Aufnahme englischer Literatur, p. 49. "Sehr rege ist das Interesse
in Deutschland für die Werke Swift's am Ende des achtzehnten und zu Anfang des
neunzehnten Jahrhunderts", schrijft Philippovic in Swift in Deutschland, p. 24.
210. Lotgevallen van Kapitein Gulliver, verkorte uitgaaf, 2 din., 's Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten, Bestuurder J.J. van Ryckevorsel, 1841 (KB,
signatuur 1088 В 101).
211. Men vergelijke bijvoorbeeld eens het verslag van Gullivers bezoek aan de Academie van
Lagado (a.w., Tweede Deel, p. 17-22) met Swifts oorspronkelijke beschrijving (PW, p.
163-170).
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212. Gulliver's Reis naar Lilliput, Purmerend (1853) (KB, signatuur 1090 H 77). Een rijk
geïllustreerd werkje is De A vonturen van Gulliver onder het kleine Volkje van Lilliput,
Leeuwarden z.j. [c. 1895] (UB Leiden, signatuur 1833 G 2).
213. Gullivers Reizen naar Liliput en andere vreemde Landen, voor de jeugd bewerkt door
J.J.A. Goeverneur, Leiden (1872) (KB, signatuur Ki 618).
214. Over de illustraties van Gullivers Reizen handelen onder meer: D. Burger, "Over boekillustratie van fantastische reisverhalen", in: Handelingen van het Tweede Wetenschappelijk Vlaamsch Congres voor Boek- en Bibliotheekwezen, Gent 1933, p. 139-147, met
name p. 144-145; Maurits de Meyer, De volks- en kinderprent in de Nederlanden van de
15e tot de 20e eeuw, Antwerpen - Amsterdam 1962, p. 519. De laatste merkt op, dat de
firma P.J. Brepols te Turnhout in het begin van de 19e eeuw een prent met vijftien
houtgravures over Gulliver in Lilliput uitgaf, die voortdurend werd herdrukt (a.w., p.
519).
215. Gulliver's Reis naar Lilliput, "Voorrede van den Vertaler" (ongepagineerd), eerste blz.
216. Reizen en Lotgevallen, van den beroemden Lemuel Gulliver, naar Laputa & Lilliput,
Ten Dienste der Jeugd, Groningen z.j. [1822]. Het boek wordt vermeld in het vervolg
op Arrenberg, te Alphabetische Naamlijst van Boeken, welke sedert het jaar 1790 tot
en met het jaar 1831, in Noord-Nederland zijn uitgekomen, 's Gravenhage en Amsterdam 1832, p. 219. De prijs van dit werkje was f 1,25; de bij Houtgraaff verschenen vertaling uit 1791 kostte toen f 2,40.
217. Mij is slechts het exemplaar uit de British Library (signatuur CUP 401 с 25) bekend.
218. Reizen en Lotgevallen, "Voorrede", p. I-II.
219. Men vergelijke a.w., p. 135-136; Lotgevallen van Kapitein Gulliver, Eerste Deel, p. 33;
PW, p. 39-40.
220. Zie W.H. Staverman, "Robinson Crusoe in Holland. On the Two Hundredth Anniver
sary of the Death of Daniel Defoe", in-.English Studies, Vol. ХШ (1931), p. 57.
221. Over Campe's werk o.a. D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker, Schiedam 1976, p.
233; C F . van Veen, "Een bibliografische excursie op het gebied van het 18e-eeuwse
Nederlandse kinderboek", in: Documentatieblad Werkgroep 18eEeuw, nr. 45 (februa
ri 1980), p. 18.
222. Zie Percy Muir, English Children's Books 1600 to 1900, London 1954, p. 42.
223. Overigens heeft de term "Lilliputian" meer betrekking op de wereld van het kind in het
algemeen dan specifiek op het werk van Swift. Zie Welcher-Bush, Gulliveriana Vf,
Book One, Introduction, p. LXXVIII-LXXXI. De Lilliputiana treft men aan in a.w.,
Book Three, Part Five, "Lilliputiana for Children".
224. Boekzaal der Geleerde Waereld, dl. 153, December 1791, p. 697.
225. ZieTeerink, Bibliography, p. 223-225.
226. Geciteerd wordt hier uitL. Gulliver's Reize, Amsterdam, J.B. Elwe, 1792.
227. A.w., dl. 3, p. 59-63 (vgl. PW, p. 166-169).
228. Men zie a.w., dl. 4, p. 149 en p. 152-153.
229. Ook in Faulkners editie bleef het fragment over Lindalino in deel drie achterwege. Het
verscheen pas eind 19e eeuw voor het eerst in druk. Zie Travels (ed. Harold Williams),
p. 435. InL. Gulliver's Reize, dl. 3, p. 38-39, ontbreekt het dus eveneens.
230. Zie hiervoor noot 100; L. Gulliver's Reize, dl. 3, p. 75-77; PW, p. 175-176.
231. Zie hiervoor noot 95; L. Gulliver's Reize, dl. 4, p. 5S-6\;PW, p. 232-233.
232. ZieL. Gulliver's Reize, dl. 2, p. 2-3; vgl. PW, p. 68.
233. A.w., dl. 3, resp. p. 9 0 e n p . 96;PW, resp. p. 182 en p. 185.
234. A.w., dl. 3, resp. p. 91 en p. 93; PW, resp. p. 183 en p. 184.
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235. A.w.,dl. l , p . 20-2\;PW,v. 13.
236. A.W., dl. 2, resp. p. 18enp. (¡0-6\;PW, resp. p. 75 en p. 96-97.
237. PW, p. 3.
238. Reisbeschryving, dl. 1, p. 2.
239. L. Gulliver's Reize, dl. 1, p. 1-2.
240. Vgl. PW, p. 5, Reisbeschryving, dl. 1, p. 5;L. Gulliver's Reize, dl. 1, p. 5.
241. Voyages, dl. 1, p. 5.
242. \g\.PW,p.l4;Reisbeschryving,dl.2,p.
151;L. Gulliver's Reize, dl. 2, ρ. 15.
243. Kooges, dl. 2, p. 119.
244. Vgl. PW, p. 93; Reisbeschryving, dl. 2, p. 192; ¿ . Gulliver's Reize, dl. 2, p. 54.
245. VglPW, p. llöiAróftescAryviVtf, dl. 2, p. 244;L. Gulliver's Reize, dl. 2, p. 101.
246. РИ', p. 11;L. Gulliver's Reize, dl. 1, p. 17.
247. PJf, p. 11-12;£. Gulliver's Reize, dl. 1, p. 18.
248. PW, p. 155;L. Gulliver's Reize, dl. 3, p. 36.
249. PW, p. 138-139; L. Gulliver's Reize, dl. 3, p. 4-6.
250. PW, p. 200; L. Gulliver's Reize, dl. 3, p. 125.
251. De Sneiziende Lynceus. Berispende, op een vrolyke wyze de gebreken dezer EEUW, 2
din., Amsteldam 1748-1749, Eerste deel, eerste stuk, No. 1, 22 July 1748, p. 1.
252. De Pedagoog, in tweeënvyftig vertoogen, Amsteldam-Rotterdam 1766, No. 21, p. 166.
Enkele andere plaatsen: " Н у kreeg alzo met 'er haast een Beroep op het Dorpje L//leput [...]" (in Zinryk en Schertzend Woordenboek, Eerste Deel, No. 2 (23 januari
1759), p. 10) en - een curiositeitshalve hier opgenomen voorbeeld uit de 19e eeuw - in
het uit dejaren 1821-1826 daterende Het leven en de wandelingen van Meester Maarten
Vroeg van Jacob Vosmaer: "Deze teedere zorg voor het pimpelmeezig kroost geeft
hoop op een nog fijner nageslacht; zoodat weldra van de gansche historie van Lilliput
niets onwaarschijnlijk blijven zal, dan de lengte van GULLIVER." (uitgave Klassieken
Nederlandse Letterkunde, ingeleid door J. Wagelaar, Culemborg 1978, p. 86). In een
pamflet uit 1783 van Le Francq van Berkhey is de eigennaam al soortnaam geworden:
"Dat kleine kaboutermannetje, raad eens wie dat is, misschien een tuinmansjongen van
de Orangeboomen, het is zekerlyk een Lilliputtertje, die [...]" (mDe Advokaat en Boe
zemvriend (KB, nr. 20552, p. 88).
253. PW, p. 33-34.
254. De Nederlandsche Spectator, Amsterdam 1786, No. 6, p. 41-42.
255. Janus Verrezen, 1787-1796-, No. 61, 30 Mey [1796], p. 65-67.
256. De Denker, dl. II, No. 99, Den 19. November 1764, p. 376.
257. PW, p. 171-172.
258. De Spectator der Studenten, Leyden 1774, No. 52, p. 349-356.
259. A.w.,p. 350.
260. A.w.,p. 351.
261. Ibidem.
262. A.w.,p. 352.
263. Voyages (vert. Desfontaines), "Préface du Traducteur", p. IX.
264. Men vergelijke a.w., p. IX; De Nederlandsche Letter-Courant, dl. 7, 55e stuk, p. 438.
265. Bloemlezing uit het werk van Cornelius van Engelen (1726-1793), Zutphen z.j., Inleiding door N.C.H. Wijngaards, p. 21.
266. DePhilosooph, 4din., Amsterdam 1766-1769, Deel IV, No. 158 (9 januari 1769), p. 1213.
267. Janus, 1747-1787-, No. 29, 9 Julij [1787], p. 192-194.
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268. DePhilosooph, dl. Ill, No. 106(11 januari 1768), p. 9-16.
269. A.w.,p. 9.
270. A.W., p. 16.
271. Zie W.H. Staverman, Robinson Crusoe in Nederland. Een bijdrage tot de geschiedenis
van den roman in deXVIIIe eeuw, Groningen 1907, p. 116.
272. A.W., p. 125.
273. J.A. Schasz, M.D., Reize door het Aapenland, naar de druk van 1788 uitgegeven met
inleiding en aantekeningen door P.J. Buijnsters, Zutphen z.j. (1972).
274. A.W., Inleiding, p. 18-29.
275. Zie G. Paape, Het leven en sterven van een hedendaags aristocraat (ed. P.J.
Buijnsters), Amsterdam 1985 (Griffioen-reeks), p. 129-131. En vooral: P.J. Buijnsters,
"Doctor Schasz en zijn 'Reize door het Aapenland'", in: Tijdschrift voor Nederlandse
taal- en letterkunde, deel 102 (1986), p. 253-272.
276. Reize door het Aapenland, p. 91-93.
277. PW,p. 220-221.
278. Reize door het Aapenland, p. 100.
279. A.W., p. 105-107; PIT, p. 273.
280. PW,?. 250-251.
281. Reize door het Aapenland, Inleiding, p. 36-38.
282. Zie Onno Zwier van Haren, Proeve van Nederduitsche Treurspellen getrokken uit vaderlandschegebeurtenissen, Zwolle 1773, p. 60.
283. Journal des Sçavans, Vol. I, Tome XIII, Octobre 1765, p. 421-467. Kalma noemt nog
een andere uitgave hiervan uit 1769; zie J.J. Kalma, Bibliografie betreffende de Gebroeders O.Zw. en W. van Haren, Leeuwarden 1956, p. 7.
284. Het gedrag der Hollanderen in Japan, met betrekkinge tot den christelyken godsdienst,
onderzogt. In: Vaderlandsche Letter-Oefeningen 1766, dl. VI, 2e stuk, p. 273-282 en p.
316-333.
285. Van Japan: met betrekking tot de Hollandse Natie, en de Christelyke Gods-dienst,
Zwolle, By Simon Clement, 1775. Het werd herdrukt in Mengelwerken, 1779.
286. A.w.,p. 1.
287. A.W., p. 35-40.
De zin in Candide luidt: "Tête et sang! répondit l'autre, je suis matelot et né à Batavia; j'ai marché quatre fois sur le crucifix dans quatre voyages au Japon; tu as bien
trouvé ton homme avec ta raison universelle!" Zie Voltaire, Candide ou l'optimisme,
Le Livre de Poche, nr. 657, Paris 1972, p. 40.
288. Van Japan, p. 36-37. In de Franse vertaling, Recherches Historiques sur l'État de la Religion Chrétienne au Japon, Relativement à la Nation Hollandoise, A Londres, Et se
trouve à Paris, 1778, treft men deze passage aan op p. 74.
289. Briefwisseling van Mr. W. Bilderdijk met de hoogleeraren en Mrs. M. en H. W. Tydeman gedurende dejaren 1807 tot 1831, uitgegeven door H.W.T. Tydeman, eerste deel,
Sneekl866,p. 271.
290. Geciteerd wordt hier uit de nieuwe uitgave verzorgd door Martien J.G. de Jong, Den
Haag z.j. [1965], (Kramers Pockets van Formaat, nr. 13).
291. Boekzaal der Geleerde Wereld, Julij 1813, p. 286.
292. Kort Verhaal van eene Aanmerklijke Luchtreis (ed. De Jong), p. 55.
293. Men vergelijke Ρ JP, p. 124-128 en a.w., p. 94-97.
294. A.w., p. 23-24. Dit fragment heeft dus niet betrekking op Gullivers tweede reis, zoals
men misschien uit De Jongs aantekening zou kunnen opmaken, maar op het apocriefe
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derde deel van de Travels. In de oorspronkelijke uitgave, gedrukt en uitgegeven bij W.
Wouters, Groningen 1813 (KB, signatuur 186 D 14), staat deze passage op ρ. 15.
295. Reize naar het Land der Boggdhufz. Onuitgegeven fragment van Lemuel Gulliver, in
het licht gegeven door Henrik van Brake!. Amsterdam 1848. UB Leiden, signatuur 1211
A 8. Henrik van Brakel is het pseudoniem van H.M.C, van Oosterzee. Zie J.I. van
Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandscheen Vlaamsche letteren, Deel I, Leiden 1883, p. 73/74.
296. Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen, 1793, Ie stuk, p. 262-269.
297. A.W., p. 263. De eerste twee delen van de Gedenkschriften worden besproken in de Al
gemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen, 1791, Ie stuk, p. 485-490 en 1792, Ie stuk,
p. 158-164.
298. Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen, 1792, Ie stuk, p. 247-250.
299. A.W., p. 249-250.
300. Le Nouveau Gulliver, ou Voyage de Jean Gulliver, Fils du Capitaine Gulliver. Traduit
d'un Manuscrit Anglois, Par Mr. l'Abbé de L.D.F., 2 din., Paris 1730. Nog een uitgave
verscheen in dat jaar in Amsterdam: Aux Dépens de la Compagnie. Zie Teerink, Bibliography, p. 247. Over dit werk van Desfontaines: Welcher-Bush, Gulliveriana II,
Gainesville, Florida 1971, Introduction, p. VII-X; Morris, L'Abbé Desfontaines, p.
300-309.
301. Le Nouveau Gulliver, "Préface de l'Editeur" (ongepagineerd), 17 blzz.
302. De Nieuwe Gulliver, of Reize van Joan Gulliver, Zoon van den Kapitein Gulliver. Uit
het Fransch vertaalt, 2 din., In s' Gravenhage, By Isaac vander Kloot, 1731. In deel 1 is
opgenomen de "Voor-rede van den Uitgever" (ongepagineerd), 22 blz. UB Leiden
(exemplaar Maatschappij der Nederlandse Letterkunde), signatuur 1074 A 16.
Teerink, nr. 1238; Buisman, nr. 748.
303. Zie Bibliothèque Maisonnée des Ouvrages des Savons de l'Europe, 1730, t. V, Premiere
Partie, p. 245 en p. 248; Journal Literaire, 1730, t. XV, Premiere Partie, p. 240; Bibliothèque Françoise, 1730, t. XIV, Premiere partie, p. 172.
304. Journal Literaire, 1730, Tome XVI, Seconde Partie, p. 362-369.
305. A.w.,p. 369.
306. Journal des Sçavans, Tome XCI, Août 1730, p. 387-407.
307. A.w.,p. 387.
308. A.w.,p. 389.
309. A.w.,p. 392.
310. Bibliothèque Françoise, 1731, Tome XV, Seconde partie, Art. V, p. 286-312.
311. A.w.,p. 287.
312. A.w.,p. 288.
313. Gedagten getrokken uit de Werken van den Heere De Voltaire, Tweede Deel, Rotterdam 1767, p. 19-20.
314. Over de literaire betrekkingen tussen Swift en Voltaire: Ahmad Gunny, Voltaire and
English Literature, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, Vol. 177, Oxford
1979, p. 244-257; Colette G. Levin, "Gulliver and Candide: a comparative study of
narrative techniques", in: Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, Vol. 192,
Oxford 1980, p. 1317-1324.
315. Ira O. Wade, Voltaire's Micromégas. A study in the fusion of science, myth, and art,
Princeton 1950, p. 138-139.
316. Gouiding, Swift en France, p. 102.
317. Wade, Voltaire's Micromégas, p. 82-88. Zie ook Welcher-Bush, Gulliveriana V, Del-
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mar, New York 1974, Introduction, p. XXXIV-XXXVII.
318. De Philanthrope of Menschenvriend, Zesde Deel, Amsteldam 1762, No. 295 (26 mei
1762), p. 161-168 en No. 296 (2 juni 1762), p. 169-176.
319. S. Ferwerda, Holberg en Holland, Zutphen 1939, p. 13; Welcher-Bush, Gulliveriana
IV, Delmar, New York 1973, Introduction, p. XIII-XVIII.
320. De Deensche Spectator, of Zedekundige Vertogen van Lodewyk Holberg. Uit het
Hoogduitsch vertaalt, dl. 1, Amsterdam 1747, "Voorreden van den Schryver", p. 1718.
321. Lodewyk Baron van Holberg, Peter Paars, in vijftien boeken. Uit het Hoogduitsch,
Eerste Deel, Dordrecht 1792, "Voorberigt van den Nederduitschen Vertaaler", p. IV.
322. Over deze leugenbaron o.a. Münchhausens Wunderbare Reisen. Die phantastischen
Geschichten des Lügenbarons und seiner Nachfolger, Hamburg 1966, Nachwort, p.
467-468.
323. Uitvoerig hierover: R.E. Raspe and Others, Singular Travels, Campaigns and Adventures of Baron Munchausen, London 1948, Introduction (by John Carswell), p. IXXXXI; Welcher-Bush, Gulliveriana IV, Introduction, p. XXIII-XXVII.
324. Raspe, Singular Travels, Introduction, p. XXXVI-XXXVII, Bibliography, nr. V, p.
171-172.
325. A.w.,p. 3.
326. A.W., p. 89.
327. A.w.,p. 59.
328. De Verrezen Gulliver; behelzende de Zonderlinge Reizen en A vonturen, van den Baron
van Munchhausen. Naar den vijfden druk uit het Engelsch vertaald, Huaheine 1790.
KB, signatuur 1116 F 37.
329. A.w.,p. 181.
330. Raspe, Singular Travels, Bibliography, nr. VIH, p. 174.
331. De Verrezen Gulliver; behelzende de Zonderlinge Reizen en Avonturen van den Baron
van Munchhausen, Amsterdam 1827. De geciteerde passage op p. 151. KB, signatuur
30 H 80.
332. Reyzen en Avonturen van den Baron van Munchhausen, Rotterdam. En te bekomen
tot Gend by C.J. Fernand, te Putte. De geciteerde passage op p. 83-84. KB, signatuur
30H81.
333. Nieuwe Algemeene VaderlandscheLetter-Oefeningen, 1790, dl. V, Ie stuk, p. 528.
Een negatief oordeel over het werk gaf de Vaderlandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunsten Smaak, dl. II, Ie stuk, 1790, p. 588:
"Dat men, om eenen leugenaar te beschaamen, nog grover moet liegen, dan hij, is eene
aanmerking, die somtijds met Succes te werk gesteld is; doch in die gevallen dient 'er
echter nog een greintjen zouts mede in gemengd te worden. - Deze verrezene Gulliver,
die kwans wijze de verhaalen der Reizigers, welke zoo vaak met onwaarheden of beuzelvertellingen vervuld zijn, zal streepen, doch die niets dan den naam met den ouden
Gulliver gemeen heeft, ontbreekt dit vereischte. - En wij hoopen niet, dat de smaak van
onze Natie zoo geheel verbasterd zal zijn, dat men ooit zal beleeven, dat een vijfde druk
van zoo veele laffe en geenszins nieuw uitgevonden leugenen in het Nederduitsch nodig
zal wezen."
Ook.De Vraag-Al bracht het werk ter sprake: "[...] en stapelde in dit verhaal zoo veel
leugens op eikanderen, als ooit bij mooglijkheid, de verrezen GULLIVER, of de Baron
van MUNCHHAUSEN heeft kunnen verzinnen, en hoe veel hebben echter veelen van
onze landslieden met die zotte leugens opgehad?" Zie De Vraag-Al, 1792, dl. III, No.
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126, p. 173.
334. Raspe, Singular Travels, p. 60.
335. Zie E.H. McCormick, Ornai, Pacific Envoy, Auckland 1977. Zie ook Algemeene VaderlandscheLetter-Oefeningen, 1785, dl. VII, 2e stuk, p. 260-262.

Slotbeschouwing

Leert dit onderzoek enerzijds dat de talrijke leemten in onze kennis van de letterkundige geschiedenis der 18e eeuw maar moeizaam kunnen worden opgevuld,
doordat essentiële gegevens ontbreken, anderzijds laat het ook zien dat bronnen elkaar soms op treffende wijze kunnen aanvullen. Een te strak theoretisch kader zal,
gegeven de weerbarstige praktijk die zich moeilijk laat dwingen, bij dit type onderzoek eerder remmend dan stimulerend werken. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat
het onderzoek van vertalingen, op een terrein dus waar comparatisme, receptieonderzoek en vertaalwetenschap elkaar raken, soms een verrassend nieuw licht op
een bepaalde kwestie kan werpen. Niettemin blijft de aanwezigheid van witte plekken ook in deze geschiedenis van de ontvangst van Swifts werk in Nederland een
gegeven waar men terdege rekening mee moet houden. Slechts met inachtneming
van dit belangrijke voorbehoud kan het volgende worden geconstateerd.
Zo onbekend als Swift in het begin van de 18e eeuw in Nederland was, zo beroemd was hij hier aan het eind van die periode. Is de belangstelling voor/l Tale of
a Tub in Nederland vermoedelijk vooral dank zij Le Clercqs Vertelsel van de Ton
over het geheel genomen redelijk geweest - aan het eind van de 18e eeuw is er zelfs
sprake van een korte opleving -, Gulliver's Travels heeft zich hier van meet af aan,
alleen al blijkens de talrijke verwijzingen naar dit werk in de tijdschriften, in een
grote belangstelling kunnen verheugen en daarmee een beslissend aandeel gehad in
het succes waarmee Swifts roem hier blijvend verzekerd was. Niet alleen bezat zijn
werk aan het eind van de 18e eeuw genoeg bekendheid, dat het voorbeelden kon leveren voor literaire theorieën, als schrijver was hij zo vermaard, dat het de moeite
waard was in de tijdschriften allerlei bijzonderheden over zijn leven, al of niet in de
vorm van anekdoten, aan de lezers te verstrekken. Veel van dat materiaal, dat
thuishoorde in biografieën, was evenals verschillende literaire theorieën afkomstig
uit het buitenland en met name uit Groot-Brittannië. Als men deze ontleningen uit
het buitenland in aanmerking neemt, kan men zich afvragen in hoeverre het onthaal van Swift in de 18e eeuw in Nederland nog een zelfstandig proces kan worden
genoemd. Die gedachte moet men echter onmiddellijk verwerpen, als men bedenkt, dat hier tal van authentieke Nederlandse bronnen tegenover staan, waaruit
een veel genuanceerder beeld oprijst.
Evenals elders op het vasteland van Europa was Swift hier vóór 1720 nagenoeg
onbekend. Weliswaar moet men toen al veel werken van zijn hand - de Bickerstaff
Papers, verschillende politieke pamfletten - in vertaling gelezen hebben, maar ze
werden alle anoniem in het licht gegeven en ook overigens zullen ze in de grote
stroom schotschriften die hier tijdens de Spaanse Successieoorlog verscheen, nauwelijks zijn opgevallen. Wel trad Swift gedeeltelijk uit de anonimiteit met de publikatie van Sir William Temple's postume geschriften, maar in zijn kwaliteit van
tekstbezorger bleef hij volledig in de schaduw van zijn beroemde beschermheer.
Dat veranderde toen Justus van Effen in 1721 zijn Franse vertaling publiceerde
van A Tale of a Tub, het werk waarmee Swift in Engeland al grote bekendheid had
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verworven. Eén van de voornaamste redenen dat er pas 17 jaar na verschijning van
de eerste druk van dit werk een overzetting verscheen, is ongetwijfeld de aarzeling
geweest die kenners van de Engelse taal en literatuur moet hebben bekropen juist
dit werk te vertalen, dat - om in de terminologie van Jauss te blijven - zo weinig
beantwoordde aan de Erwartungshorizont van de Europese, d.i. de niet-Britse lezer. Het is Van Effens verdienste geweest dat hij met zijn vertaling, zijn weldoordachte inleiding en uitvoerige aantekeningen geprobeerd heeft Swifts werk voor
die Europese lezers, niet alleen de Franstalige, maar indirect ook de Duits- en Nederlandstalige, aanvaardbaar te maken. Dat dit niet onmiddellijk succes had - pas
tien jaar later verscheen de eerste herdruk - hangt naast de moeilijkheidsgraad van
het werk zonder twijfel ook samen met het vroege tijdstip van verschijning van Le
Conte du Tonneau, dat immers nog niet kon profiteren van de algemene belangstelling die de Europese lezers later in de 18e eeuw toonden voor alles wat uit
Engeland kwam. In tegenstelling tot Л Tale of a Tub werd Gulliver's Travels kort
na publikatie in Londen al in het Nederlands en Frans vertaald. De veel eenvoudi
ger structuur en het elke lezer direct aansprekende verhaal vormen mede een ver
klaring voor het onmiddellijke succes dat dit meesterwerk van Swift hier en elders
ten deel viel. Door Gulliver's Travels raakte de Europese lezer bij wijze van spre
ken spelenderwijs vertrouwd met de originele wijze van vertellen der Engelse
schrijvers in het algemeen en met Swifts uitzonderlijke verbeeldingskracht, ge
waagde formuleringen en virtuoze stijl in het bijzonder. Dat A Tale of a Tub ook
deelde in dit succes, is duidelijk. (Zoals we hebben gezien, werden beide werken al
in 1733 in één adem genoemd, toen Swifts bekendheid ter sprake kwam.) De lezer,
zo zou men kunnen zeggen, wiens "verwachtingshorizon" met betrekking tot de
satire door de naïeve en vrijmoedige verteltrant van Gulliver aanzienlijk was verbreed, wilde nu ook ander werk van de deken lezen. Meer dan een veronderstelling
is dit echter niet. Bovendien mogen ten aanzien van die Europese lezer niet te snel
conclusies worden getrokken.
Als men de in de 18e eeuw in de Republiek verschenen Nederlandse en Franse
vertalingen van Swifts voornaamste werken nauwkeurig met elkaar vergelijkt,
constateert men grote verschillen. Over het algemeen worden de Nederlandse vertalingen gekenmerkt door grotere nauwkeurigheid in de weergave van het origineel
dan de Franse. Dat is des te opvallender omdat Swift zich vaak zeer negatief over
de Hollanders heeft uitgelaten. Aanvankelijk stond Swift niet onwelwillend tegenover de Whigs en over stadhouder-koning Willem III sprak hij meer dan eens met
waardering. Kan het zijn dat hij zich na de dood van Temple, vriend van de Republiek en van "Dutch William", bewust aan diens invloed heeft onttrokken, bovendien teleurgesteld was door de koning en zich mede daardoor steeds meer tegen de
pro-Hollandse Whigs keerde? Dat is niet meer dan een gissing. Zeker is dat Swift
later enkele bijzondere redenen had om de Hollanders te haten: wat hij als Tory in
de politiek van de Whigs verafschuwde, zag hij in die van de Republiek versterkt
terug; Holland bleef over de hele wereld Engelands voornaamste rivaal op handelsgebied; de godsdienstige verdraagzaamheid zoals die in de Republiek heerste, ervoer hij - nog afgezien van de morele chaos die deze zou veroorzaken - als zeer be-
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dreigend voor de positie van de Anglicaanse Kerk in Engeland. Swifts antiHollandse politieke pamfletten vielen, zoals gezegd, nauwelijks op in de stroom
vlugschriften die tijdens de oorlog in ons land circuleerde. Maar dat gold niet voor
Gulliver's Travels, dat enkele onmiskenbaar anti-Hollandse passages bevat. Ook
deze anti-Hollandse passages worden in de beide Nederlandse vertalingen van de
Travels uit de 18e eeuw echter nauwkeurig weergegeven.
Het is duidelijk dat de Nederlandse vertalers zich nauwelijks hebben gestoord
aan de classicistische regels en de eisen van de goede smaak waarmee Swifts werk
in de ogen van veel tijdgenoten herhaaldelijk in botsing kwam. De Franse vertalers
uit Frankrijk waren daar blijkens hun zeer vrije vertalingen van Swifts werk het
meest gevoelig voor, maar zij die hun overzettingen in de Franse taal in Nederland
publiceerden, helden veel meer over tot het "Nederlandse" standpunt. Men vergelijke in dit opzicht eens de Franse "vertaling" vanA Tale ofa Tub van l'abbé Saunier de Beaumont, een bewerking eigenlijk, met Van Effens Conte du Tonneau en
Le Clercqs Vertelsel van de Ton. Men zou kunnen tegenwerpen dat Le Clercqs
woordelijke vertaling pas in 1735 verscheen, dus toen Swift al een beroemd en
geaccepteerd auteur was. Maar hetzelfde geldt voor de vertalingen van Gulliver's
Travels. De vertaling die het dichtst bij de oorspronkelijke tekst bleef, was, opnieuw, de Nederlandse overzetting en deze verscheen nu niet als laatste, maar vermoedelijk zelfs als eerste in 1727, dus vóór de vrijere Franse vertaling uit Den
Haag en in ieder geval vóór de nog veel vrijere overzetting van Desfontaines. Weliswaar kan men als nadeel van die Nederlandse vertalingen aanmerken, dat de stijl
door zo'n letterlijke weergave al gauw zijn soepelheid verliest, maar dat bezwaar
wordt geheel tenietgedaan door dat van de onvolledigheid der Franse vertalingen,
waarin om reden van de goede smaak immers geregeld voor het verstaan van de satire wezenlijke, bijvoorbeeld scabreus getinte passages zijn weggelaten!
Als er dus al sprake kan zijn geweest van een verbreding van de "verwachtingshorizon" van de Europese lezer - nogmaals: dat kan hooguit verondersteld, maar
zeker niet bewezen worden -, dan is de ervaring van de lezer in Frankrijk in ieder
geval maar zeer geleidelijk en zelden schoksgewijs verdiept. En als men beweert dat
de vrije vertaling in verband met aanpassing aan de heersende smaak voor het
grootste deel van de 18e eeuw de normale praktijk moet zijn geweest, dient deze
theorie althans wat Nederland en zeker wat de vertaling van satires betreft, te worden bijgesteld. Opvallend is ook dat aanvallen op de persoon van Swift wegens
diens politieke stellingname of vermeende ondermijning van godsdienstige opvattingen hier vrijwel geheel ontbreken, zodat ook in dit opzicht het onthaal van Swift
en diens werk in Nederland zich duidelijk onderscheidt van dat in het buitenland.
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Inleiding
Deze bibliografie is beknopt in de zin van een niet uitgebreide technische beschrijving,
omdat ze in de eerste plaats is bedoeld als aanvulling op een al bestaande voortreffelijke
bibliografie, namelijk A Bibliography of the Writings of Jonathan Swift van Dr. Herman Teerink 1 .
Mijn voornaamste bezwaar tegen Teerinks Bibliography is dat de beschrijving der titelbladen niet geheel recht doet aan de zowel door Bowers2 als Gaskell3 bepleite quasifacsimile methode van transcriptie van titelpagina's. Ik heb dus overal gestreefd naar een
meer met de bibliografische werkelijkheid overeenstemmende beschrijving van titelbladen zoals bijvoorbeeld Buijnsters die geeft in zijn bibliografie van de geschriften van
Wolff en Deken 4 . Collatieformules heb ik alleen gegeven wanneer het om een zelfstandige uitgave van volledig vertaald werk van Swift ging.
Voorts is deze bibliografie een aanvulling op de inhoud van Teerinks Bibliography.
Hoewel in dit werk al een indrukwekkend aantal 18e-eeuwse Nederlandse en Franse vertalingen, gepubliceerd in de Republiek, is opgenomen, heb ik er in binnen- en buitenlandse bibliotheken nog verschillende aangetroffen die Teerink niet vermeldt. Daarnaast
heb ik ook vertalingen opgenomen die als tijdschriftbijdragen verschenen en die in zijn
bibliografie ontbreken.
Uitgegaan is hier van de chronologische volgorde, met dien verstande, dat telkens het
jaar van uitgave van de eerst verschenen Nederlandse of Franse vertaling van een werk
van Swift het uitgangspunt vormt. Waar mogelijk, is bij de oorspronkelijke Engelse uitgave het ESTC-nummer vermeld, dat is het nummer waaronder het werk in de Eighteenth Century Short Title Catalogue3 van de British Library is opgenomen.
Gebruikte afkortingen
AthB
BL
BN
Buisman

ESTC
KB
KB Brussel
Knuttel

Athenaeumbibliotheek, Deventer
British Library, London
Bibliothèque Nationale, Paris
M. Buisman J. Fzn., Populaire Prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans,
novellen, verhalen, levensbeschrijvingen, arcadia's, sprookjes. Alphabetische naamlijst. Met medewerking van F.J. Dubiez en een voorwoord van
Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey, Amsterdam z.j. (1960).
Eighteenth Century Short Title Catalogue. De nummers van de in deze microfiche catalogus van de British Library opgenomen werken worden steeds
voorafgegaan door de letter t.
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel
W.P.C. Knuttel, Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de
Koninklijke Bibliotheek, fotomechanische herdruk met inleiding door H.
van der Hoeven, Utrecht 1978.

276
Meulman

Muller

Scheepers
Teerink

UBA
UB Gent
UBL
UB Luik
De Vries
Waller

Beknopte bibliografische beschrijving

Catalogus van de tractaten, pamfletten, enz. over de geschiedenis van Neder
land, aanwezig in de bibliotheek van Isaac Meulman, bewerkt door J.K. van
der Wulp, litt, doet., Derde Deel, 1689-1713, Amsterdam 1868.
Muller/De Vries/Scheepers, Populaire prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe
eeuw. Fotomechanische herdruk van de magazijncatalogi van de firma's Fre
den к Muller & Cie (1893) en R.W.P. de Vries (1907) en de veilingcatalogi van
de collectie J.F.M. Scheepers (1947 en 1949). Van registers voorzien door
H.W. de Kooker. Met een inleiding door Dr. P.J. Buijnsters. Utrecht 1981.
Zie Muller
H. Teerink, .4 Bibliography of the Writings of Jonathan Swift, Second Editi
on, Revised and Corrected by Dr. H. Teerink, Edited by Arthur H. Scouten,
Philadelphia 1963.
Bibliotheek Gemeente Universiteit, Amsterdam
Centrale Bibliotheek, Rijksuniversiteit Gent
Universiteitsbibliotheek, Leiden
Bibliothèque Générale, Université de Liège
Zie Muller
Verzameling F.G. Waller. Catalogus van Nederlandsche en Vlaamsche Populaire Boeken. Uit de nagelaten gegevens bewerkt door Emma Dronckers,
's-Gravenhage 1936.

Noten behorend bij de bibliografische beschrijving
1. H. Teerink, A Bibliography of the Writings ofJonathan Swift, Second Edition, Revised
and Corrected by Dr. H. Teerink, Edited by Arthur H. Scouten, Philadelphia 1963.
2. Uitgegaan is hier van de laatste editie van Bowers' standaardwerk: Fredson Bowers,
Principles of Bibliographical Description, London, St Paul's Bibliographies, 1986.
3. Philip GaskeH A New Introduction to Bibliography, Oxford 1972.
4. P.J. Buijnsters, Bibliografìe der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken,
Utrecht 1979.
5. Voor uitgangspunten en werkwijze bij de samenstelling van deze microfiche catalogus
zie men: R.C. Alston - M.J. Crump, The Eighteenth Century Short Title Catalogue, The
British Library 1983.
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1 LETTRES | DE | Mr. LE CHEVALIER | GUILL. TEMPLE, | ET AUTRES |
MINISTRES D' ETAT, | Tant en Angleterre que dans les Pais Etrangers. | CONTENANT | Une Relation de ce qui s' est passé de plus conside- | rabie dans la
Chrétienté depuis l'année 1665. | jusqu'à celle de 1672. | Revues par le Chevalier
Guillaume Temple quelque tems \ avant sa mort; & publiées par Jonathan Swift,
Cha- | pelain de son Exe. le Comte de Berkeley, un des \ Lords Regens du Royaume d'Irlande. | Traduites de l'Anglois. | TOME I (II). | [vignet] | A LA HAYE, |
Chez HENRI VAN BULDEREN, Marchand Libraire, | dans le Pooten, à l'Enseigne de MEZERAY. | [lijn] | M.DCC. |
2 din. in 2 bdn. 12°. dl. I: (XII), 470pp.; dl. II: 384pp.; Teerink 470.
dl. I: titelblad (I); verso blank; "Avis" (III-IV); "Préface" (V-XII); brieven van
en aan Temple (1-470).
dl. II: titelblad (1); verso blank; brieven van en aan Temple (3-384).
bijzonderheden: Titelbladen in rood en zwart. De "Préface" is een vertaling van Swifts
"The Publisher's Epistle to the Reader" in deel I van Letters Written by Sir W. Temple, Bart, and other Ministers of State [...] In Two Volumes. [...] Published by Jonathan Swift Domestick Chaplain to his Excellency the Earl of Berkeley, one of the Lords
Justices of Ireland, London 1700.
bespreking: De Boekzaal van Europe, September en October 1700, p. 283-288; Nouvelles de la République des Lettres, Novembre 1700, p. 528-546.
aanwezig: KB (891 G 5); UB Luik (XXIII. 86.7); BN (M. 21601).

2

I A LA HAYE, | Chez JEAN VAN DUREN, Marchand | Libraire dans
le Poote, près du Plyn. | [lijn] | M.DCC.XI. |
Teerink 471.
aanwezig: BL (10920. b. 8).

1704
3 NAGELATEN | SCHRIFTEN | VAN | DEN RIDDER | W. TEMPLE, | BE-

HELSENDE | I. Een Ontwerp van het Misnoegen des | Volks. | II. Van de Gezontheid en 't lang Leven. | III. Een verdeediging van de oude Ge- | leertheid. |
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MITSGADERS | EENIGE GEDACHTEN | over de verscheide staten van het Leven | en 't Geval; en van den Gemeen- \ zamen Ommegang. \ Uit het Engelsch vertaeld. | [vignet] | UTRECHT, | By ANTHONY SCHOUTEN, | Boekverkoper in
de korte Jansstraet. | [lijn] | MDCCIV. |
8° (XII), 244 pp.
titelblad (I); verso blank; "Bericht aan den Lezer" (III-X); fondscatalogus (XIXII); postume geschriften van Temple (1-244).
bijzonderheden: Titelblad in rood en zwart. In tegenstelling tot wat Teerink (p. 255 onder nr. 473) meent, bevat het "Bericht aan den Lezer" wel een (gedeeltelijke) vertaling
van Swifts "The Publisher to the Reader". Dit voorwoord treft men aan in Miscellanea. The.Third Part. [...] By the late Sir William Temple, Bar. Published by Jonathan
Swift, A.M. Prebendary of St. Patrick's, Dublin, London 1701.BL (12352. f. 29);
ESTC: t 136599. Swifts aantekening (op p. 231) verschijnt in de Nederlandse vertaling
op p. 172.
aanwezig: UBA (1512 F 4), Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 's-Gravenhage
(M 101 G 7).
4 OEUVRES | POSTUMES | DU CHEVALIER | TEMPLE, | Contenant | I. Un
Essai sur les Mécontentemens Po- | pulaires. | II. Un Essai sur la Santé & la longue Vie. | III. Une defence de I' Essai sur le Savoir | des Anciens & des Modernes.
| DES PENSEES | Sur les diferens états de la Vie &dela\ Fortune, & sur la Conversation. | [vignet] | A UTRECHT, | [lijn] | Chez GUILLAUME vande WATER, | Imprimeur de 1' Academie. | MDCCIV. |
8° (XIV), 308 pp.
titelblad (I); verso blank; "Avis" (III-XIV); postume geschriften van Temple (1308).
bijzonderheden: Niet vermeld door Teerink. Titelblad in zwart. "Avis" bevat gedeeltelijke vertaling van Swifts "The Publisher to the Reader" uit Miscellanea. The Third
Part, London 1701. Swifts aantekening verschijnt in de Franse vertaling op p. 213.
aanwezig: KB (188 O 3), UBL (met afwijkende halftitel op p. 1; 389 F 25); BN (2 ex.:
M. 21651 en Ζ. 33105).
1729
5 NOUVEAUX I MEMOIRES | DU CHEVALIER | GUILLAUME TEMPLE, |
Ambassadeur & Plénipotentiaire de la Grande | Bretagne en diverses Cours de Γ
Europe. | Contenant un détail interessant & curieux des \ Intrigues de la Cour
d'Angleterre, des Brigues \ des differens Partis, des Negotiations des Minis- \ tres
& de lui même dans ¡es Cours étrangères, \ depuis la Paix de Nimegue jusqu'à la
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retraite \ de l'Auteur. Publiez avec une Préface par le | DOCTEUR JONATHAN
SWIFT. | ON Y A JOINT | LA VIE ET LE CARACTERE \ Du Chevalier G.
Temple par un de ses | Amis particuliers. | Traduit de Γ Anglois. | [typografisch
vignet] I A LA HA YE, | Chez | [accolade] | JEAN VAN DUREN . | ADRIEN
MOET JENS . I M.D.CC.XXIX. \
8 0 .LXXX, 172pp.;Teerink476.
titelblad (I); verso blank; "Préface du Docteur Jonathan Swift" (III-XIII); levensbeschrijving van Temple (XIV-LXX); catalogus van Temples werken (LXXILXXIII); fondscatalogus (LXXIV-LXXX); "Suite des Memoires de Mr. le Chevalier Temple" (1-172).
bijzonderheden: Titelblad in rood en zwart. De "Préface du Docteur Jonathan Swift"
is een vertaling van Swifts "The Preface" in Memoirs. Part III. [...] By Sir William
Temple Baronet. [...] Publish'd by Jonathan Swift, D.D., London 1709. BL (10861.
ее. 50); ESTC: 1146548; Teerink 474.
aanwezig: KB (891 G 8); UBL (389 F 24); UB Luik (XXIII. 86. 6); BL (1488. aa. 14);
BN (2ex.: M. 22753 en 8° Ne. 1158).
6 НЕТ I LEEVEN | VAN DEN RIDDER | WILLIAM TEMPLE, | BARONET,
en Heer van SHENE, | Ambassadeur en Gevolmagtigde van Groot \ Brittanjen
aan verscheidene Hooven van \ Europa, door iemand van zyne \ Vrienden beschreeven. | Hier by zyn gevoegd NIEUWE | GEDENKSCHRIFTEN, | Behel
zende een onpartydig Verhaal, en door- | sleepene vonden van het Hof van Enge
land, | de Kuyperyen van verscheide Partyen, de On-1 derhandelingen van de Mi
nisters, en van Hem, | by veele Uitheemsche Hooven gedaan, zedert | de Vreede
van Nymegen tot het vertrek van | den Autheur. | Met een Voorrede in 't ligt gebragt door den Heere \ DOKTOR JONATHAN SWIFT. | Uit het Engelsch ver
taald. | [typografisch vignet] | Te LEYDEN by \ PIETER VAN DER EYK, |
Boekverkooper in de Houtstraat. 1736. |
12°. (XIV), LH, 168 pp.
titelblad (I); verso blank; "Voorrede van Doktor Jonathan Swift" (III-XIV); le
vensbeschrijving van Temple (I-LII); "Vervolg der Gedenkschriften van den Rid
der Temple" (1-168).
bijzonderheden: Niet vermeld door Teerink. Titelblad in zwart. De "Voorrede van
Doktor Jonathan Swift" is een vertaling van Swifts "The Preface"'mMemoirs. Part
III, London 1709.
aanwezig: UBL (1295 E 56).
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1708
7 WONDERLYKE | PROGNOSTICATIE | OFTE | VOORSEGGINGE, | Wat in
dit Jaar 1708. sal voorvallen. | Waar in de Maand, en den dag van de Maand uit-1
gedrukt, de Personen genoemt, en de groóte | Actiën en uitkomsten van 't selve
bysonder- | lijk verhaalt worden, soo als deselve sul- | len komen te gebeuren. |
Zijnde geschreven om 't Volk van Engeland te waarschouwen, \ dat sy door de gemene Almanach-makers niet worden bedrogen. \ DOOR | ISAAK BIKKERSTAF, Schiltknaap. | [vignet] | Te DEVENTER, \ [lijn] | By de Wed: van
ARNOLDUS KURTENIUS, Boekdruk-1 ster en Boekverkoopster, aan den Brink
1708. | Na de Engelse Copie. \
kl.4 0 : [A] 4 , 8 pp., ongepagineerd; Meulman 8088.
titelblad (1); tekst (2-8).
bijzonderheden: Niet vermeld door Teerink. Vertaling van Predictions for the Year
1708. Wherein the Month and Day of the Month are set down, the Persons named, and
the great Actions and Events of next Year particularly related, as they will come to
pass. Written to prevent the People of England from being further impos'd on by vulgar Almanack-makers. By Isaac Bickerstaff Esq, [London] 1708. BL (C. 123. f. 26);
ESTC: 1124498; Teerink 483.
aanwezig: UB Gent.
8 WONDERLYKE | PROGNOSTICATIE | OFTE | VOORSEGGINGE, | Wat in
dit Jaar 1708. zal voorvallen. | Waar in de Maand, en den | dag vande Maand uytgedrukt, de Personen | genoemt, en de groóte Actiën en uitkom-1 sten van 't selve
Jaar bysonderlyk ver-1 haalt worden, zoo als deselve sullen | komen te gebeuren.
| Zynde geschreven om het Volk van Engelant te waarschouwen, dat \ zy door de
gemeene Almanachmakers niet worden bedrogen. \ DOOR | ISAAK BICKERSTAF, Schiltknaap. | [vignet] | In 's Gravenhage, gedrukt by GILLIS VAN
LIMBURG, | Boekdrukker in de Papestraat, 1708, | Na de Engelse Copye. |
kl.4 0 : [A] 4 , 8 pp., ongepagineerd; Knuttel 15653; Meulman 8089; Teerink 490.
titelblad (1); tekst (2-8).
bijzonderheden: Andere uitgave van de hiervoor genoemde vertaling van Predictions
for the Year ПО».
aanwezig: KB; UB Gent.
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WONDERLYKE | PROGNOSTICATIE | OFTE | VOORSEGGINGE, | Wat in
dit Jaar 1708. zal voorvallen. | Waar in de Maand, en den | dag van de Maand
uytgedrukt, de Perso- | nen genoemt, en de groóte Actiën en | uitkomsten van 't
selve Jaar byson- | lyk verhaalt worden, zo als desel- | ve sullen komen te gebeuren. | Zynde geschreven om het Volk van Engelantte waarschouwen, | dat zy door
de gemeene Almanachmakers niet worden bedrogen. \ DOOR | ISAAK BICKERSTAF, Schiltknaap. | [vignet] | In 's Gravenhage, gedrukt by GILLIS VAN
LIMBURG, | Boekdrukker in de Pape-straat. 1708. | Na de Engelse Copye. \
kl.40: [A]4, 8 pp., ongepagineerd; Meulman 8090.
titelblad (1); tekst (2-8).
bijzonderheden: Niet vermeld door Teerink. Andere druk (met ander vignet en kleine
wijzigingen in spelling en interpunctie) van het voorafgaande werk.
aanwezig: UB Gent.
Wonderlyke Prognosticatie ofte Voorzegginge, | Wat in dit Jaar 1708. zal voorvallen: Waar in de Maand, en den dagh van de | Maand uytgedrukt, de Persoenen genoemt, en de groóte Actiën en uytkomsten van | 't zelve Jaar bysonderlyk verhaalt
worden, zoo als de selve sullen komen te gebeuren | Zynde geschreven om het Volk
van Engelant te waarschouwen, dat sy door de ge-1 meene Almanach-makers niet
worden bedrogen. Door Isaak Bikkerstaf, Schiltknaap. |
kl.40. 4 pp. ongepagineerd; geen signaturen; geen titelblad; Knuttel 15654; Meulman 8091 ; Teerink 491.
bijzonderheden: De tekst begint onmiddellijk onder de titel. Onderaan de vierde bladzijde staat: Door ISAAK BICKERSTAF, Schiltknaap. | Gedrukt, na de Copy van 's
Gravenhage, by GILLIS van LIMBURG |. Ook in Engeland verschenen uitgaven zonder titelpagina: BL (8610. с 16); ESTC: t 001861; Teerink 484; UB Gent (Meulman
8087).
aanwezig: KB; UB Gent.
Wonderlyke Prognosticatie ofte Voorzegginge, | Wat in dit Jaar 1708. zal voorval
len: Waar in de Maand, en den dag vande Maand uytgedrukt, de Persoonen | genoemt, en de groóte Actiën en uytkomsten van 't selve Jaer bysonderlijk verhaald
worden, soo als de selve | sullen komen te gebeuren. Zijnde geschreven om het
Volk van Engelandt te waarschouwen, dat sy door de ge- | meene Almanachmakers niet worden bedrogen. |
4°: A2, 4 pp. ongepagineerd (in twee kolommen); geen titelblad; Meulman 8092;
Teerink 492.
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bijzonderheden: De tekst begint onmiddellijk onder de titel. Onderaan de vierde blad
zijde staat [alleen onder de tweede kolom:] Door ISAAK BICKERSTAF, Schiltknaap.
[onder beide kolommen:] Gedrukt na de Copy van 's Gravenhage, by GILLIS van
LIMBURG.
aanwezig: UB Gent; BL (3911. aaa. 64(26)).
12 Predictions de Mr. Is. Bickerstaf, Astrol. Angl. pour Γ An 1708. |
Prent met tekst (in twee kolommen) in plano; Muller, Historieplaten S 3165 a.
bijzonderheden: Niet vermeld door Teerink. Gedeeltelijke vertaling van Predictions for
the Year 1708. De tekst begint onmiddellijk onder de titel. De eerste kolom bevat de
Nederlandse, de tweede de Franse vertaling. Onder de eerste kolom staat: A Londres
chez Γ Auteur.
aanwezig: KB (1056 E 6:11).
13 LA | CONDUITE | DES | ALLIEZ | ET DE | L' ANCIEN MINISTERE | D'
ANGLETERRE,! Par raport à la présente Guerre. | Traduit de l'Anglais. | [lijn]
|
Partem tibi Gallia nostri \ Eripuit: partem duris Hispania Bellis: \ Parsjacet Hesperia: totoque exercitus orbe \ Te vincente périt. Terris f udisse cruorem \
Quid juvat Arctrois, Rhodano, Rhenoque subactis? \ Odimus accipitrem quia
semper vivit in armis. \
Victrix Provincia plorai. |
8°. (II), 122 pp.; Teerink 547.
titelblad (I); verso blank; "Préface de Γ Auteur Anglois"(l-4); "La Conduite des
Alliez"(5-122).
bijzonderheden: Vertaling van The Conduct of the Allies, and of the Late Ministry, in
Beginning and Carrying on the Present War, London 1711. BL (o.a. 1093. с 119 en
101. d. 29); ESTC: 1031146-50; Teerink 539. Het werk verscheen met eigen titelblad en
afzonderlijke paginering in:
LETTRES | ET | MEMOIRES | SUR LA CONDUITE | DE LA | PRESENTE
GUERRE | ET SUR LES | NEGOCIATIONS DE PAIX. | TOME II. \ [vignet] | A
LA HAYE, | Chez T. JOHNSON, Marchand Libraire. | [lijn] | M.DCC.XII. |
8 e : [*]·, **г, Α-G', H s . Titelblad in rood en zwart. Met Tome I (toegevoegd op titel
blad: Seconde Edition, corrigée & augmentée.) in één band.
aanwezig: KB (892 F 40); BL (808. b. 32); BN (G. 32144).
1712
14 TRACT AAT | TUSSCHEN | HARE BRITTANNISCHE | MAJESTEIT | EN
DE HOOG MOG. HEEREN | STATEN GENERAAL, | Om te verzekeren de
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Successie tot de Kroon | van Groot Brittannien, en te verzorgen | een Barriere
voor de Staten Generaal: | Met de Instructien van de Koninginne aan de Heren \
Marlboroug en Townshend, het Tegen Project, \ verscheide Extracten van Brie
ven, en andere \ Bewys-stukken dienaangaande: mitsgaders | eenige Aanmerkin
gen voor en tegen het | voornoemde Tractaat. | Uit het Engelsch vertaalt. | [vig
net] | T' AMSTERDAM,
\ [lijn] | By CHRISTIAAN PETZOLD, in de | Kalverstraat, by de Osjes-sluis, 1712. |
kl.8 0 : [+]«, A-N 8 , O«, (VIII), 216 pp.; Knuttel 16067; Teerink 565.
titelblad (I); verso blank; "Korten Inhoud" (III-V); "Tot den Lezer"(VI-VIII);
tekst (1-216).
bijzonderheden: Titelblad in zwart. Het gedeelte pp. 118-159 heeft als titel:
AANMERKINGEN | OP HET | TRACTAAT VAN BARRIERE | EN HET | TE
GEN PROJECT, | Door den Schryver van het Gedrag der Geal- | lieerden. | .
Dit, samen met de gedeeltes pp. 1-22 en pp. 42-59, is een vertaling van Some Remarks
on the Barrier Treaty, between Her Majesty and the States-General. By the Author of
The Conduct of the Allies, London 1712. BL (o.a. 8122. aaa. 10(3)); ESTC: t 049371;
second edition: BL (E. 1996. (1)); ESTC: 1049372; Teerink 559.
aanwezig: KB.
1714?
15 DE | PUBLYKE GEEST | DER | WHIGS | Geopenbaard in derzelver eedelmoedige | aanmoediging van denAulheur van de | CRISIS; | Met eenige aanmerkin
gen op de gevoeglykheyd, \ openhartigheyd, geleerdheyd en styl van \ dat Tractaatje. \ Uyt het Engelsch vertaald | Door | A.G.L. | [vignet] | Gedrukt tot GRO
NINGEN, | En te bekomen tot Amsterdam by N. Lobedanius, | Boekdrukker in
de Vergulde A, achter | 't Stadhuys. |
kl.8 0 : π 1 , A-D e , E 3 , (II), 69 pp.; Teerink 602.
titelblad (I); "Merkelyke Druk-fouten dus te verbeeteren" (II); "De Publyke
Geest der Whigs" (1-69).
bijzonderheden: Titelblad in rood en zwart. Vertaling van de ongecensureerde uitgave
van The Publiek Spirit of the Whigs: Set forth in their Generous Encouragement of the
Author of the Crisis: with Some Observations on the Seasonableness, Candor, Eruditi
on, and Style of that Treatise, London 1714. Ongecensureerde edities: BL (104. b. 34);
ESTC: 1102767; Teerink 598; BL (523. с 38(20)); ESTC: 1001863; Teerink 599.
aanwezig: UBL(1119F3).
16 Volledigheidshalve wordt hier nog vermeld een misschien in Holland gedrukt
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exemplaar van een Franse vertaling van The Publiek Spirit of the Whigs, L'Esprit
des Whigs, dat in de British Library berust en waarvan het titelblad ontbreekt. Het
in de KB berustende exemplaar (kl.8 0 : π 1 , A-F 8 , G 5 , (II), 106 pp.; Knuttel 16209)
heeft als impressum: A Londres, Chez Jean Morphew, 1714. 8°. 106 pp.; BL
(8132. a. 88); ESTC: 1033266.
bijzonderheden: Is dit misschien het exemplaar vermeld door Sybil Goulding (Swift en
France, p. 182), dat in 1714 bij David Mortier te Amsterdam is verschenen? Zie Teerink
601, p. 301.

LES TROIS | JUSTAUCORPS, | CONTE BLEU, \ Tiré de 1' Anglois du Révérend | Mr. JONATHAN SWIF, | Ministre de l' Eglise Anglicane, Docteur \ en
Théologie & Doïen de la Cathédrale \ de St. Patrice de Dublin. | AVEC LES |
TROIS ANNEAUX, | Nouvelle tirée de BOCACE. | [vignet] | A DUBLIN. |
M.DCC.XXI. |
8°: [*]2, A-E», F*, (IV), 88 pp.; Teerink 262.
titelblad (I); verso blank; "Avertissement" (III-IV); "Les Trois Justaucorps" (179); "Les Trois Anneaux" (80-88).
bijzonderheden: Titelblad in rood en zwart. Bewerking (door René Macé) van een deel
van A Tale of a Tub. Written for the Universal Improvement of Mankind, London
1704.
Blijkens het handschrift in het exemplaar dat in de UB Leiden berust - een drukproef
ongetwijfeld met bladzijden die nog niet zijn afgesneden - en de mededeling van
Prosper Marchand in zijn Dictionaire historique (t. I, 1758, p. 327) is Charles Le Vier
de uitgever en moet Dublin als plaats van uitgave op het titelblad dus worden vervangen
door Den Haag. Opmerkelijk in het Leidse exemplaar zijn voorts de talrijke door Le
Vier met inkt aangebrachte wijzigingen en verbeteringen in de tekst (alleen in die van
Les Trois Justaucorps, niet in die van Les Trois Anneaux). Het in de KB berustende
exemplaar - met eigen titelblad en afzonderlijke paginering - maakt deel uit van een groter werk:
RECUEIL | DE | PIECES | SERIEUSES, | COMIQUES, | ET | BURLESQUES. |
[vignet] | M.DCC.XXI. | .
bespreking: Journal des Sçavans, Tome LXX, Août 1721, p. 197-201; Prosper Marchand, Dictionaire historique. Tome I, La Haye 1758, "Impostoribus", p. 327.
aanwezig: UBL (766 E 5); KB (929 D 432); BL (12316. bbb. 31); ESTC: 1089998; BN (2
ex.: Y2.11925 en Ζ. 20697(2)).
LE CONTE | DU | TONNEAU | Contenant tout ce que les | ARTS, & les
SCIENCES | Ont de plus SUBLIME, | Et de plus MYSTERIEUX. | Avec plu-
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sieurs autres Pièces très- | curieuses. | Par le fameux Dr. SWIFT | Traduit de
l'Anglois. | TOME PREMIER ((SECOND)). | [rijk versierd drukkersmerk met
Franse tekst: POUR L'ART ET LE NEGOCE, ((eenvoudig drukkersmerk met Nederlandse tekst: VOOR KONST EN KOOPMANSCHAP.))] | A LA HAYE, |
Chez HENRI SCHEURLEER, | M.DCC.XXI. |
2 din. in 1 bd. 8°: **, •», A-M 12 , N 7 , O 6 , dl. I: (XXIV), 300 (eigenlijk 302: nummering pp. 287-88 herhaald), (12); π 1 , * 6 , A<, B-M 12 , N 7 , O 5 , dl. II: (XIV), 286,
(10)pp.;Teerink263.
dl. I: titelblad (I); verso blank; opdracht aan de Baron van Hinojosa (IH-VIII);
"Préface du Traducteur" (IX-XXIV); "Le Conte du Tonneau" met het daartoe
behorende voorwerk (1-300); "Table des Matières" (twaalf ongepagineerde blzz.).
dl. Π: titelblad (I); verso blank; "Préface du Traducteur"(III-XIV); "Dissertation
sur l'Opération Méchanique de l'Esprit" (1-50); "Bataille entre les Livres Anciens
& Modernes" met het daartoe behorende voorwerk (51-125); "Réflexion sur un
Balay" (126-129); "Pensées Détachées Morales et Divertissantes" (130-143); "Essay dans le Goût le plus Moderne sur les Facultez de l'Ame" (144-157); "Dissertation contre l'Abolissement du Christianisme" (158-190); "Projet pour l'Avancement de la Religion" (191-242); "Prédictions pour l'Année 1708" (243-264);
"L'Accomplissement de la premiere Prédiction de M. Bickerstaf" (265-271);
"Justification de M. Bickerstaf" (272-286); "Table des Matières" (tien ongepagineerde blzz.).
bijzonderheden: Titelbladen in rood en zwart. Afzonderlijk titelblad (in zwart) van
"Conte du Tonneau", dl. I, p. 3:
LE CONTE I DU | TONNEAU, | Fait pour l'Utilité Generale \ du GENREHUMAIN, & | Contenant un Abregé complet de \ Tous les ARTS & de toutes les |
SCIENCES, propres | A INSTRUIRE á A DIVERTIR | LES HOMMES. | Par un
Membre de L'illustre Société | de GRUBSTREET. | Diu multumque desideratum. \
M.DCC.XXI. | .
Afzonderlijk titelblad (in zwart) van "Bataille des Livres", dl. II, p. 51:
RECIT VERITABLE, & EXACT, | d'une | BATAILLE | Entre les Livres | ANCIENS & MODERNES, | Donnée Vendredi passé | DANS LA | BIBLIOTHEQUE |
DE | ST. JAMES. | .
Vertaling hoogstwaarschijnlijk door Justus van Effen van Miscellaneous Works, Comical & Diverting: By T.R.D.J.S.D.O.P.I.I. In Two Parts. I. The Tale of a Tub; with
the Fragment, & the Battel of the Books; with considerable Additions, & explanatory
Notes, never before printed. II. Miscellanies in Prose & Verse, by the supposed Author
of the first part. London, Printed by Order of the Society de propagando, ас., 1720.
BN (Ζ. 33107); Bodleian Library, Oxford (70. с. 71); BL (12331. bb. 10); ESTC: t
014972; Teerink 17. Het uitgeversadres is vals: het werk verscheen bij T. Johnson in
Den Haag. (Misschien is/! Tale of a Tub, London 1734 (KB: 187 M 17; BL: 1079. h. 7;
ESTC: 1073667) eveneens in Holland gedrukt. Van deze uitgave bestaat een Franse ver
taling in handschrift (alleen van de Tale) die afwijkt van die van Van Effen. Zie Teerink

286

Beknopte bibliografische beschrijving

235, p. 171.) Men kan deze uitgave beschouwen als een eerste poging het verzameld
werk van Swift in het licht te geven. Van Effen vertaalde het werk integraal met uitzondering van het apocriefe Booksellers Advertisement dat hij wegliet en de Verses die hij
verving door een vertaling van A Project for the Advancement of Religion and the Reformation of Manners (1709). BL (o.a. 527. i. 1(1) en T. 1804. (4)); ESTC: 1044577-78;
Teerink 508, 509.
bespreking: Bibliothèque ancienne et moderne. Tome XV, 1721, Art. VIII, p. 441-449;
Journal des Sçavans, Tome LXX, Septembre 1721, p. 257-266; Prosper Marchand,
Dictionaire historique, Tome I, La Haye 1758, "Impostoribus", p. 327; Boekzaal der
Geleerde Werelt, Maert 1721, p. 343-361 en Mai 1721, p. 519-544.
aanwezig: KB (187 M 16); UBL (703 F 30; ex. Mij.Ned.Lett.: 1160 G 21; op de bladzijde tegenover de titelpagina is met inkt aangetekend: Van Effen.); UBA (554 E 28-29);
UB Luik (27143 Α.); BL (12276. d. 2); BN (2ex.: Ζ. 17265-66 en Y2. 70827-28).
19 LE CONTE | DU | TONNEAU, | Contenant tout ce que les | ARTS, & les
SCIENCES | Ont de plus SUBLIME, | Et de plus MYSTERIEUX; | Avec plu
sieurs autres Pieces très- | curieuses. | Par JONATHAN SWIFT, | Doïen de St.
Patrick en Irlande. \ Traduit de ΓAnglois. | TOME PREMIER ((SECOND)).\
[drukkersmerk met Latijnse tekst: ERUDIT ET DITAT] | A LA HA YE, \ Chez
HENRI SCHEURLEER, | M.DCC.XXXII. |
2 din. in 2 bdn. 12°: τ 9 , ** 2 , Α-M 1 2 , N e , O 5 , dl. I: (XXII), 300 (eigenlijk 302:
nummering pp. 287-88 herhaald), (12); π 1 , * 6 , A 4 , B-M 12 , N", O 4 , dl. II: (XIV),
286, (10) pp.; Teerink 264.
dl. I: titelblad (I); verso blank; opdracht aan de Baron van Hinojosa (III-VI);
"Préface du Traducteur" (VII-XXII). Opbouw dl. I en II verder als in eerste editie.
bijzonderheden: Titelbladen in rood en zwart. Toegevoegd: frontispice en 7 prenten
(vertonen enige gelijkenis met die uit/4 Tale of a Tub, 5e dr., 1710). Inhoudelijk - met
kleine wijzigingen in spelling, interpunctie en woordkeuze - gelijk aan eerste editie.
bespreking: In de Bibliothèque Raisonnée des Ouvrages des Savons de l'Europe, Juillet, Août & Septembre 1737, Art. XVIII, p. 219-221, wordt de Franse bewerking van
l'abbé Saunier de Beaumont uit 1736 vergeleken met deze uitgave van Le Conte du
Tonneau.
aanwezig: KB (2207 D 11-12); BL (1079. i. 16-17); BN (2 ex.: Y2 70829-30 en Z.
17267(1-2)).
20 TRAITÉ | DES DISSENSIONS | ENTRE LES NOBLES ET LE PEUPLE, |
Dans les Républiques d'Athènes & | de Rome, &c. | L'ART DE RAMPER EN
POESIE; | ET | L'ART DU MENSONGE | POLITIQUE; | Traduits de l'An-
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glois de Mr. SWIFT. | Pour servir de Suite au | CONTE DU TONNEAU. \ [vignet] | A Amsterdam, | Aux Dépens de la COMPAGNIE. \ M.DCC.XXXIII. |
12°: ir2, * 8 , A-L 12 , M", N 4 , (IV), XI, (V), 280, (8) pp.; Teerink 265.
halftitel (I); verso blank; titelblad (III); verso blank; "Avertissement" (I-XI);
"Table" (vijf ongepagineerde blzz.); "Traité des Dissensions" (1-122); "L'Art de
Ramper en Poesie" (123-244); "L'Art du Mensonge Politique" (245-280); "Catalogue des Livres Imprimez" (acht ongepagineerde blzz.).
bijzonderheden: Titelblad in rood en zwart. Afzonderlijke titelbladen (in zwart) voor
de laatste twee verhandelingen. Halftitel:
LE CONTE | DU| TONNEAU, | TOME TROISIEME. \ [lijn] | M.DCC.XXXIII. | .
Het ex. in de KB heeft Conte du Tonneau II en III in één band en een afwijkende halftitel:
TRAITÉS I DIVERS | Traduits de l'Anglais | DU Dr. | JONATHAN SWIFT, |
Pour servir de Suite | AU | CONTE DU TONNEAU. | .
Hoewel slechts de eerste verhandeling, "Traite des Dissensions" - een vertaling van/l
Discourse of the Contests and Dissensions between the Nobles and the Commons in
Athens and Rome (1701) BL (o.a. 101. с 20); ESTC: 1074617 en 1142253; Teerink 478;
-, een werk van Swift is, wordt deze uitgave hier toch behandeld, omdat die algemeen
gold als het derde deel van de Conte du Tonneau. De vertaling van dit derde deel is
waarschijnlijk niet van Van Effen. Opvallend is de grote gelijkenis met de nog te
bespreken uitgave van Scheurleer uit 1749.
bespreking: Boekzaal der Geleerde Wereld, Augustus 1733, VI. Hooftstuk, p. 189-199;
Journal Historique de la République des Lettres, Tome III, Septembre et Octobre 1733,
Art. IX, p. 239-253.
aanwezig: KB (2207 D 12); BL (2 ex.: 1608/4435 en 1568/1742); BN (2 ex.: R. 24248 en
Z. 17269).
21 TRAITÉ | DES DISSENSIONS | ENTRE LES NOBLES ET LE PEUPLE |
Dans les Republiques d'Athènes & de | Rome, &c. | L'ART DE RAMPER EN
POESIE, | ET | L'ART DU MENSONGE | Politique; | Traduits de l'Anglois de
M. SWIFT. | [vignet] | A ALETHOBATHOPSEUDOPOLIS. | Chez BOLD
TRUTH, rue du MOCK, vis-à-vis | le Bathos, à la Société. | [lijn] |
M.DCC.XXXIII. |
12°: тг1, a», A-H, (II), XV, (I), 364, (4) pp.; Teerink 266.
titelblad (I); verso blank; "Avertissement" (I-XV); errata (ongenummerde blz.);
"Traité des Dissensions" (1-162); "L'Art de Ramper en Poesie" (163-318);
"L'Art du Mensonge Politique" (319-364); "Table des Chapitres" (p. 364 + vier
ongepagineerde blzz.).
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bijzonderheden: Titelblad in rood en zwart. Afzonderlijke titelbladen (in zwart) voor
de laatste twee verhandelingen. Teerink rekent deze uitgave zonder nadere motivering
tot de in Holland uitgegeven Franse vertalingen. Maar het is niet zeker of met "Alethobathopseudopolis" Amsterdam of een andere Nederlandse stad is bedoeld. Wel ver
toont het werk inhoudelijk - typografisch zijn er aanzienlijke verschillen - zeer veel
overeenkomst met de hiervoor besproken uitgave. Al met al lijkt het niet onaanneme
lijk dat we hier te maken hebben met een in Nederland vervaardigde roofdruk.
aanwezig: BL (12270. b. 31); KB Brussel (VB 6998 A 13); BN (2 ex.: R. 24248 en Ζ.
17269).

LE CONTE I DU | TONNEAU, | Contenant tout ce que les | ARTS & les
SCIENCES | Ont de plus SUBLIME | Et de plus MISTERIEUX; | Avec plusieurs
autres Pièces très- | curieuses. | Par JONATHAN SWIFT, | Doyen de St. Patrick
en Irlande. | Traduit de PAnglois. | Nouvelle Edition revûë & corrigée. | TOME
PREMIER ((SECOND)) . | [drukkersmerk met Latijnse tekst: ERUDIT ET DITAT] | A LA HAYE, \ Chez HENRI SCHEURLEER, | M.DCC.XLI. |
г
12
8
6
2 din. in 2 bd. 8°: * 9 , ** , Α-M , N , O , dl. I: (XXII), 300 (eigenlijk 302: num
1
6
mering pp. 287-88 herhaald), (14); ir , * , A 4 , B-N12, dl. II: (XIV), 286, (10) pp.;
Teerink 267.
dl. I: na "Table des Matières" volgt fondscatalogus (twee ongepagineerde blzz.).
Opbouw dl. I en II verder als in editie-1732.
bijzonderheden: Titelbladen in rood en zwart. Toegevoegd: frontispice en 7 prenten.
Inhoudelijk - met kleine wijzigingen in spelling, interpunctie en woordkeuze - gelijk aan
editie-1732. In deel I van het exemplaar dat in de Athenaeumbibliotheek te Deventer
berust, volgen na de fondscatalogus nog zes genummerde blzz.: een gedeelte van de
"Table des Matières", maar nu gepagineerd (pp. 307-312). Deze "Table", die in lettertype, spelling en interpunctie enigszins afwijkt van de ongepagineerde versie, moet zijn
overgenomen uit de bij Bousquet verschenen Zwitserse editie van 1742 (Teerink, nr.
281). Hetzelfde geldt voor de nogal afwijkende prenten. Scheurleers voorraad was
blijkbaar uitgeput, zodat hij voor het restant van zijn oplage "Zwitserse" prenten gebruikte. Zie voor deze hypothese en de samenwerking tussen Scheurleer en Bousquet:
Teerink, nr. 267, p. 181. Vgl. ook de hierna nog te bespreken uitgaven van 1749 en
1757.
aanwezig: KB (2 ex.: 187 M 9 en 186 L 17); AthB (9 G 43-44); UB Luik (XVIII. 161.2);
BL (12272. aa. 1); BN (Ζ. 38976(1-2)).
TRAITÉ I DES DISSENSIONS | ENTRE LES NOBLES ET LE PEUPLE, |
Dans les Républiques d'Athènes & | de Rome, &c. | L'ART DE RAMPER EN
POESIE, | ET | L'ART DU MENSONGE | POLITIQUE; | Traduits de l'Anglois de Mr. | JONATHAN SWIFT, | Pour servir de SUITE au \ CONTE DU
TONNEAU, | [vignet] | A LA HAYE, | Chez FRED. HENRI SCHEURLEER. |
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[lijn] | MDCCXLIX. |
8°: ir2, * e , A-L 12 , M«, (IV), XVI, 280pp.; Teerink 268.
halftitel (I); verso blank; titelblad (III); verso blank; "Avertissement" (I-XI);
"Table des Chapitres''(XII-XVI); "Traité des Dissensions" (1-122); "L'Art de
Ramper en Poesie" (123-244); "L'Art du Mensonge Politique" (245-280).
bijzonderheden: Titelblad in rood en zwart. Halftitel:
LE CONTE I DU | TONNEAU, | TOME TROISIEME. \ [lijn] | MDCCXLIX. | .
Afzonderlijke titelbladen (in zwart) voor de laatste twee verhandelingen. De in 1750 in
Lausanne bij Bousquet verschenen editie van dit werk is met uitzondering van de titelpagina's exact dezelfde uitgave als die van Scheurleer. Zie Teerink, nr. 282, p. 186.
aanwezig: KB (2 ex.: 187 M 9 en 186 L 17); AthB (9 G 45); UB Luik (XVIII. 161.2); BL
(12272. aa. 1).
24 De titelbladen, alleen in zwart, zijn dezelfde als die van de eerste editie met uitzondering van het impressum: | A LA HAYE, | Chez HENRI SCHEURLEER. |
[lijn] | M.DCC.LV. |
2 din. 12°: [*]12, [A]-N12, (VI), XVI, (II), 312; π 2 , * 6 , A*. B-N 12 , (IV), XII, 296
pp.; Teerink 269.
dl. I: titelblad (I); verso blank; opdracht (III-VI); "Préface du Traducteur" (IXVI); "Catalogue Traités" (I-II); tekst met "Table" (1-312).
dl. II: halftitel (I); verso blank; titelblad (III); verso blank; "Préface du Traducteur" (I-XII); tekst met "Table" (1-296).
bijzonderheden : Frontispice en 7 prenten zijn nieuw (zelfde voorstelling, maar in spiegelbeeld).
aanwezig: University of Pennsylvania Library, Philadelphia.
25 LE CONTE | DU | TONNEAU, | Contenant tout ce que J LES ARTS ET LES
SCIENCES | Ont de plus SUBLIME | Et de plus MYSTERIEUX; | Avec plusieurs autres Pièces très-curieuses. \ Par le fameux Dr. SWIFT. | Traduit de
¡'Anglais. | TOME PREMIER ((SECOND)). | [typografisch vignet ((ander typografisch vignet))] | A LA HAYE, | Chez HENRI SCHEURLEER. | [dubbele lijn]
I M.DCC.LVII. I
Titelpagina van het derde deel:
TRAITÉ | DES DISSENTIONS | ENTRE LES NOBLES | ET LE PEUPLE, |
Dans les Républiques d'ATHENES & de | ROME, &c. | L'ART DE RAMPER
EN POESIE; | ET L'ART | DU MENSONGE POLITIQUE. | Traduits de Г
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Anglois | De M. JONATHAN SWIFT, | Pour servir de Suite | AU CONTE DU
TONNEAU. | [typografisch vignet] | A LA HAYE, | Chez HENRI SCHEURLEER. | [dubbele lijn] | M.DCC.LVII. |
3 din. in 3 bdn. 12°. (VIII), XVI, (II), 312; (IV), XII, 296; (IV), XVI, 280 pp.; Teerink 270.
dl. I: halftitel (I); verso blank; titelblad (III); verso blank; opdracht aan de Baron
van Hinojosa (V-VIII); "Preface du Traducteur" (I-XVI); "Catalogue de plusieurs Traités" (MI); "Le Conte du Tonneau" (1-299); "Table des Matières"
(300-312).
dl. II: halftitel (I); verso blank; titelblad (III); verso blank; "Préface du Traducteur" (I-XII); "Table des Matières" (287-296). Opbouw verder als in eerste editie.
dl. Ill: opbouw als in editie-1749.
bijzonderheden: Titelbladen in rood en zwart. Halftitels:
LE CONTE I DU | TONNEAU. | TOME PREMIER ((SECOND, TROISIEME)). \ .
Afzonderlijk titelblad "Bataille des Livres" heeft EXAT in plaats van EXACT. Afzonderlijke titelbladen (in zwart) voor de laatste twee verhandelingen van Tome Troisième.
De delen I en II behoren tot dezelfde druk als de delen I en II van de hiervoor besproken uitgave uit 1755. Ook de 8 prenten zijn identiek (alle behalve het frontispice voor
de "Bataille des Livres" in spiegelbeeld). Deel III is met uitzondering van de titelpagina's geheel gelijk aan het door Bousquet in 1755 in Zwitserland uitgegeven deel III.
aanwezig: KB (2118 G 37-39); UBA (742 F 25-27); KB Brussel (II 20.725 A); BL
(1568/1744); BN (2 ex.: Y2. 70834-36en Ζ. 17268(1-3)).
16 DE | BOEKEN- | STRYD. | UIT НЕТ | FRANSCH \ VERTAALD. | [vignet] |
TE AMSTERDAM, | [lijn] | By GERRIT DE GROOT, | Boekverkooper op de
Heylige Weg, | by de Zingel 1733. |
8°: Л A e -D e (Φ 1 en * 2 zijn weggesneden), (XII), 62, (2) pp.
titelblad (I); verso blank; "Voorrede van den Nederduitschen Vertaler" (III-IV);
"Voorbericht van den Boekverkoper" (V-X); "Voorrede van den Schryver" (XIXII); "De Boeken-Stryd" (1-62); "Drukfeilen" (ongepagineerde blz.); verso
blank.
bijzonderheden: Niet vermeld door Teerink. Titelblad in rood en zwart. Het in de UB
Gent berustende exemplaar is met een aantal in hoofdzaak Franse literaire werkjes sa
mengevoegd in één band. Het werk is een letterlijke vertaling van Van Effens Bataille
des Livres, diens overzetting van The Battle of the Books in Le Conte du Tonneau, Tome Second, pp. 51-125. Zowel het "Voorbericht van den Boekverkoper" als de "Voorrede van den Schryver" behoren tot het voorwerk van The Battle of the Books.
aanwezig: UB Gent (BL 57843).
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27 VERTELSEL | VAN DE | TON, | BEHELZENDE HET MERG | VAN ALLE |
KUNSTEN EN WEETENSCHAPPEN. | GESCHREEVEN TOT ALGEMEEN
NUT | DES MENSCHELYKEN GESLACHTS. | Mitsgaders een Verhaal \ VAN
DEN STRYDT DER | BOEKEN | IN DE BOEKZAAL VAN St. JAMES. | Door
den beroemden \ Dr. SWIFT. | Uit het Engelsch vertaalt door \ P. LE CLERCQ.
| [vignet] | t' AMSTERDAM, | Voor Rekening van de
COMPAGNIE.
| M.D.CC.XXXV. |
8°: (*)", *-*+*», A-V8, X 4 , (LXIV), 325, (1) pp.; Buisman 2225; Muller 178;
Scheepers 589; Teerink 279; De Vries 252; Waller 1637.
halftitel (I); "Verklaaring der Tytel-plaat" (II); titelblad (III); verso blank;
"Voorreden van den Vertaaler" (V-XIV); "Lyst van verscheide Werken" (XVXVI); "Opdragt aan Lord Sommers" (XVII-XXV); "Opdragt aan Prins Nazaat"
(XXVI-XXXIX); "Voorreden van den Schryver" (XL-LXIV); "Vertelsel van de
Ton" (1-248); "De Strydt der Boeken" (249-325); "Drukfeilen" (ongepagineerde
blz.).
bijzonderheden: Titelblad in rood en zwart. Halftitel:
VERTELSEL | VAN DE | TON. | .
Afzonderlijk titelblad (in zwart) van "De Strydt der Boeken":
PERTINENT EN WAARACHTIG | VERHAAL | VAN DEN | STRYDT, | VOOR
LEDEN VRYDAGH VOOR- | GEVALLEN TUSSCHEN DE | OUDE EN HEDENDAAGSCHE | BOEKEN | IN DE | BOEKZAAL | VAN | St. JAMES. | .
Toegevoegd: frontispice en 6 prenten. Het slotvignet op p. (LXIV) (een houtsnede,
twee vogels bij een bloemenmand voorstellend) is hetzelfde als het titelvignet voor deel
II. Er zijn exemplaren met een afwijkende titelpagina (met punten achter de woorden
Verhaal en BOEKEN) en lijst drukfouten (geen "Drukfeilen", maar "Errata" ge
noemd): KB (32 H 32). Zie Teerink 279, p. 184-185. Het werk is een vertaling door PieterleClercq van/l Tale of a Tub. Written for the Universal Improvement of Mankind.
To which is added, An Account of a Battel between the Antient and Modern Books in
St. James's Library (London 1704, met tal van herdrukken onder dezelfde titel in de
daaropvolgende jaren). 1704: BL (o.a. С. 58. d. 16); ESTC: t 049832-34; Teerink 217;
fifth edition, 1710: BL (1077. g. 2); ESTC: t 049835; Teerink 222. De "Lyst van ver
scheide Werken", "Opdragt aan Lord Sommers", "Opdragt aan Prins Nazaat" en
"Voorreden van den Schryver" behoren tot het voorwerk van/l Tale of a Tub.
bespreking: Boekzaalder Geleerde Wereld, April 1735, V. Hooftstuk, p. 453-469.
aanwezig: KB (2 ex.: 857 H 12 en 32 H 32); UBA (2 ex.: 467 G 36 en 1207 G 27); UBL
(1072 A 24; ex. Prentenkabinet: 43 В 21); AthB (9 D 30); KB Brussel (II 13.973 A); UB
Gent (H. 3150); UB Luik (XVIII. 161. 25); BL (2 ex.: 1507/1710 en 12316. aaa. 41); BN
(Y2. 70951).
Titelpagina van het tweede deel:

VERTELSEL | VAN DE | TON, | BEHELSENDE HET MERG | VAN ALLE |
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KUNSTEN EN WEETENSCHAPPEN. | Mitsgaders eenige \ KEURIGE STUKKEN, | Van den beroemden \ DR. SWIFT. | Vertaald door | P. LE CLERCQ. |
II. DEEL. | [vignet] | Te UTRECHT, | By ARNOLDUS LOBEDANIUS | Boekverkoper 1743. |
8°: * e , A-Dd 8 , (XIV), 426 (eigenlijk 432: nummering pp. 283-88 herhaald), (4)
pp.; Buisman 2225; Muller 178; Scheepers 589; Teerink 279; De Vries 252; Waller
1637.
titelblad (I); verso blank; "Voorreden van den Overzetter" (III-XIV); "Het Diepe, of de Kunst van te kruipen in Dicht" (1-112); "De Kunst om Leugens van
Staat te smeeden" (113-146); "Redeneering tegen de Afschaffing des Christendoms" (147-182); "Verhandeling der Oneenigheden" (183-296); "Bedenkingen
over eenen Bezem" (297-300); "Bewerp tot Bevorderinge van den Godsdienst"
(301-350); "Proeve over de Vermogens der Ziele" (351-367); "Losse Zedelyke Gedachten" (368-376); "Redeneering over de Tuigwerkelyke Werking van den
Geest" (377-426); errata (vier ongepagineerde blzz.).
bijzonderheden: Titelblad alleen in zwart. Deze vertaling is gebaseerd op de Franse uitgaven van Swifts werk, verschenen onder de titels Le Conte du Tonneau, Tome Second, en Traité des Dissensions ("Le Conte du Tonneau, Tome Troisième"). Het werk
bevat, zij het in heel andere volgorde, alle in de Franse vertalingen voorkomende stukken met uitzondering van de Bickerstaff Papers. Er zijn exemplaren met een afwijkende titelpagina (de aanduiding "II. DEEL." ontbreekt), terwijl de lijst errata soms twee
in plaats van vier bladzijden telt. Zie Teerink, nr. 279, p. 185. Voor de "Losse Zedelyke
Gedachten" ontbreekt in tegenstelling tot voor alle andere hier opgenomen stukken behalve "Bedenkingen over eenen Bezem" een aparte titelpagina (alle in zwart), terwijl de
inhoudsaanduiding boven de bladzijden (de courante titel) slechts betrekking heeft op
het voorafgaande werk: "Proeve over de Vermogens der Ziele". Dat zal dan wel de reden zijn geweest, dat Teerink deze "Gedachten" in zijn opsomming van de inhoud niet
vermeldt.
aanwezig: KB (32 H 32); UBA (1207 G 28); UBL (1072 A 25); UB Luik (XVIII. 161.
25); BL (1507/1710); BN (Y2. 70952).
1727
28 REISBESCHRYVING | NA VERSCHEYDE ((VERSCHEIDE)) AFGELEGENE
| NATIËN IN DE WERELD . | REYS NA | LILLIPUT, ((REYS NA | BROBDINGNAG,)) ((REYS NA | LAPUTA, BALNIBARBI, | LUGGNAGG,
GLUBBDUB- | DRIB EN JAPAN;)) ((REYS NA 't LAND DER HOUYHNHNMS,)) | DOOR | LEMUEL GULLIVER | EERSTE ((TWEEDE, DERDE, VIERDE)) DEEL. \ [titelvignet: kopergravure van F. Bleyswyk ((voor elk
deel een andere gravure))] | IN 's GR A VENHAGE \ by ALBERTS & VANDER
KLOOT. | [lijn] | MDCCXXVII. |
4 din. in 2 bdn. 8°: ir2, * 2 , A-E 12 , F 1 7 , F 8 is weggesneden en vervangen door een
dubbel blad met daarin een enkel blad (de titelpagina) gevoegd, F 9 - 1 2 , G-L 12 , M 10 ,
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dl. I: (VI), 135, (1); dl. II: (III), 136-284; τ , A-E , F , π , A-G , H , dl. III:
(II), 139, (1); dl. IV: (II), 172 pp.; Buisman 2222; Muller 176; Scheepers 586; Teerink 366; Waller 1635.
dl. I: titelblad (I); verso blank; [sommige exemplaren hebben hier 2 pp. extra met
opdracht aan Thomas van Dalen]; "De Uytgeever aan den Lezer" (III-VI); "Reys
na Lilliput" (1-135); "Beright om de Plaate in te voegen" (135); verso blank.
dl. II: titelblad (I); verso blank; recto blank; "Reys na Brobdingnag" (136-284).
dl. III: titelblad (I); verso blank; "Reys na Laputa enz." (1-139); pagina blank.
dl. IV: titelblad (I); verso blank; "Reys na 't Land der Houyhnhnms" (1-172).
bijzonderheden: Titelbladen in rood en zwart. De vier delen verschenen in twee banden
(de eerste twee reisbeschrijvingen telkens bij elkaar in één band), maar ze werden later
ook samen met het nog te bespreken zogenaamde "Derde en laatste Deel" in één band
uitgegeven. Toegevoegd: 1 portret van Gulliver als frontispice, 4 prenten en 4 kaarten
(voor elke reisbeschrijving één) en 2 schematische tekeningen (voor de derde reisbeschrijving). De doorlopende paginering van de eerste twee reisbeschrijvingen liet geen
ruimte voor een afzonderlijk titelblad voor deel II; p. 135-136 is daarom vervangen
door een dubbel vel met blanke zijden, waartussen een afzonderlijke titelpagina kon
worden gevoegd. Zie Teerink, p. 223. Teerink meent dat haast een rol moet hebben
gespeeld bij het gereedmaken van de druk, want het woord "Reisbeschryving" op de titelpagina's had in het meervoud moeten staan en het woord "Deel" wekt verwarring,
daar het op de titelbladen wat anders betekent ("Part") dan als aanduiding boven de
kaarten ("Volume"). Wat de kaarten betreft, wordt dat probleem echter duidelijk ondervangen, doordat met twee cijfers wordt gewerkt: het cijfer voor het woord "Deel"
verwijst naar de band, het cijfer erachter naar de reisbeschrijving. Teerink kent slechts
één exemplaar met twee extra pagina's waarop een opdracht staat van Alberts en Van
der Kloot aan Thomas van Dalen. Die exemplaren met opdracht zijn echter minder
zeldzaam dan Teerink denkt: zowel de UB Leiden (ex. Mij.Ned.Lett., sign. 1226 G 13)
als de UB Amsterdam (sign. OK 77-51) bezitten er één.
Het werk is een vertaling (waarschijnlijk door Dr. Cornells van Blankesteijn: aantekening met inkt op de titelbladen van het Leidse ex., sign. 1226 G 13-15) van Travels into several Remote Nations of the World. In Four Parts. By Lemuel Gulliver, first a Surgeon, and then a Captain of several Ships, London 1726. BL (o.a. С 59. e. 11); ESTC:
1139450-52 en t 139454; Teerink 289, 290 en 291. Samen met de eveneens begin 1727 in
Den Haag verschenen Franse vertaling is het de eerste geïllustreerde uitgave van Gulliver's Travels ter wereld. "De Uytgeever aan den Lezer" behoort tot het voorwerk van
de Travels.
aanwezig: KB (30 С 41); UBA (376 G 23); UBL (2 ex.: 1226 G 13-14 - dit ex. heeft twee
extra pagina's met de opdracht aan Thomas van Dalen - en 1504 F 13); BL (12612. ее.
10).
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Er is een druk waarin de bladzijden 1-120 van deel I opnieuw zijn gezet en verschillende fouten zijn verbeterd: de veelal ongepagineerde blz. 3 is genummerd, het
woord "gepresen" in de eerste regel van die pagina is vervangen door "gepreezen"
en het woord " y f in de laatste regel van p. 7 is vervangen door "lyf". Er staat een
andere versierde balk boven hoofdstuk III (p. 42) en IV (p. 58) en er is een slotvignet achter hoofdstuk VI (p. 104) opgenomen. Voor de inhoudsaanduiding boven
de (eerste 120) bladzijden (de courante titel) zijn grotere kapitalen gebruikt. Teerink 367.
aanwezig: KB (893 D 109-110); UBA (OK 77-51: dit ex. bevat ook de opdracht aan
Thomas van Dalen).
REYS | NA VERSCHEIDE VER AFGELEGENE | VOLKEREN | DER | WERELD, | DOOR | KAP: LEMUEL GULLIVER. | MET DE | SLEUTEL, | Op
deszelfs vier Eerste Reyzen. | Derde en laatste Deel. \ [titelvignet: kopergravure
van F. Bleyswyk] | IN 's GRAVENHAGE, | By ALBERTS & VANDER KLOOT.
| [lijn] | MDCCXXVIII. |
3 din. in 1 bd. 8°: * 10 , A-Q 12 , R 4 , dl. I: (XX), 99, (1); dl. II: 101-247, (1); dl. III:
249-391 (misnummering p. 284-286 = p. 286-288), (1) pp.; Buisman 2222; Muller
176; Scheepers 586; Teerink 368; Waller 1635.
dl. I: titelblad (I); verso blank; "Inleyding" (III-XX); "Tweede Reys naar Brobdingnag" (1-30); "Reys na Sporunda" (31-99); pagina blank.
dl. II: "Reys na de Sevarambes" (101-221); "Reys na Monatamia, Batavia, De
Kaap" (222-247); pagina blank; dl. III: "Sleutel van Lilliput" (249-281); pagina
blank; "Sleutel van Brobdingnag" (283-320); "Sleutel van Laputa, &c." (321357); pagina blank; "Sleutel van Houyhnhnms" (359-391); pagina blank.
bijzonderheden: Titelblad in rood en zwart. Afzonderlijke titelbladen voor "Reys na
de Sevarambes" en voor elk van de vier sleutels (alle in zwart). Verder zijn de overgangen tussen de verschillende reizen alleen zichtbaar door een andere titelaanduiding boven de bladzijden. Toegevoegd: 1 portret van Gulliver als frontispice (hetzelfde als in
de "Reisbeschryving" uit 1727) en 2 prenten (de uit de Engelse uitgave overgenomen
prent van Vander Gucht voor de "Tweede Reys naar Brobdingnag" is in die oorspronkelijke uitgave een frontispice). Het werk is een vertaling (waarschijnlijk door Dr. Cornells van Blankesteijn) van een vervalsing getiteld: Travels into several Remote Nations
of the World. By Capt. Lemuel Gulliver. Vol. Ill, London 1727. BL (12611. k. 2);
ESTC: t 139029; Teerink 292. De sleutels zijn een vertaling van de door Edmund Curii
uitgegeven "Keys" (Teerink, nr. 1215), waarvan de eerste onder de titel "A Key, being
Observations and Explanatory Notes upon the Travels of Lemuel Gulliver. By Signor
Corolini, a noble Venetian now residing in London" al in november 1726 in Londen
verscheen. Het lijkt juister, wanneer de echte "Reisbeschryving" samen met dit zogenaamde "Derde Deel" in één band verschijnt, niet van 5, maar van 7 delen te spreken.
Immers het oorspronkelijke valse "Volume ІИ" is uitdrukkelijk in "two parts" - Na p.
118, vanaf de "Voyage to Sevarambia" (KB: 186 J 15), volgt een afzonderlijk titelblad,
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inhoudsopgave en nieuwe paginering. - verdeeld, terwijl Curllsy4 Key, being Observati
ons and Explanatory Notes een geheel op zichzelf staand werk is. Deze overweging
vindt steun in de Nederlandstalige uitgave, waarin eveneens een aparte titelpagina voor
de "Reys na de Sevarambes, &c." voorkomt met daarbij de toevoeging "Sesde Deel"!
aanwezig: KB (2 ex.: 30 С 42 en 893 D 111 (pp. 385-391 ontbreken)); UBA (2 ex.: OK
77-51 en 376 G 24); UBL (2ex.: 1226 G 15 en 1504 F 13).
31 L. GULLIVER'S \ REIZE | NAAR | LILLIPUT, BROBDINGNAG, LA-1 PU
TA, BALNIBARBI, LUGG- | NAGG, GLUBBDUBDRIB, | JAPAN EN НЕТ
LAND DER | HOUYHNHNMS. | VIER DEELEN | MET PLAATEN. | [me
daillon] | Te AMSTERDAM, \ BY W. HOUTGRAAFF, | Boekverkoper in de
Hartestraat, in de | Dubbelde Kelder. 1791. |
4 din. in 4 bdn. 16°: τ 1 , * 2 , Α-G«, H 1 , dl. I: VI, 114; [*] 3 , A-H«, I 4 , dl. II: VI,
136; И 4 , A-H«, dl. Ill: VIH, 128; [+] 6 , Α-K«, π 2 , dl. IV: XII, 158, (6) pp.; Buis
man 2223; Scheepers 587; Teerink 369.
dl. I: titelblad (I); verso blank; Inhoud (III-VI); "Reize naar Lilliput" (1-114).
dl. II: titelblad (I); verso blank; Inhoud (III-VI); "Reize naar Brobdingnag" (1136).
dl. III: halftitel (I); verso blank; titelblad (III); verso blank; Inhoud (V-VIII);
"Bericht aan den Binder" (VIII); "Reize naar Laputa, enz." (1-128).
dl. IV: halftitel (I); verso blank; titelblad (III); verso blank; Inhoud (V-XII); "Reize in het Land der Houyhnhnms" (1-158); "Bericht aan den Binder" (twee ongepagineerde blzz.); halftitel voor het gehele werk (ongepagineerde blz.); verso
blank; titelblad voor het gehele werk (ongepagineerde blz.); verso blank.
bijzonderheden: Halftitel en titelblad voor het gehele werk bevinden zich achterin deel
IV. Halftitel:
GULLIVER'S | REIZEN. \ VIER DEELEN. | .
Alle vier de delen hebben een eigen titelpagina; de delen III en IV openen bovendien
met een halftitel. De oplossing voor dit raadsel geeft het "Bericht aan den Binder",
waarin wordt meegedeeld, dat de vier deeltjes moeten worden gebonden in één band,
dat daarom de inhoudsopgaven alle voor het eerste deeltje moeten worden geplaatst,
dat de titelpagina's voor de vier deeltjes moeten worden weggesneden en dat de halftitel
en het titelblad voor het gehele werk, die zijn opgenomen in deel IV, helemaal vooraan
moeten worden geplaatst.
Afzonderlijke titelpagina's voor de vier delen:
L. GULLIVERS ((L. GULLIVER'S)) \ REIZE | NAAR | LILLIPUT | ((NAAR |
BROBDINGNAG)) ((NAAR | LAPUTA, \ ENZ)) ((IN HET LAND DER | HOUYHNHNMS)). | [medaillon] | Te AMSTERDAM, \ BY W. HOUTGRAAFF, | Boekverkoper in de Hartestraat, in de | dubbelde Kelder, 1790 ((Dubbelde Kelder. 1791)). |
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Toegevoegd: 6 prenten (twee bestemd voor de eerste, twee voor de tweede, één voor de
derde en één voor de vierde reisbeschrijving). Vier van de zes prenten (Gulliver gebonden door Lilliputters, ontdekt door Brobdingnaggers, zwaaiend naar Laputa en zich
ontkledend voor de Houyhnhnms) vertonen sterke gelijkenis met die uit de nog te
bespreken uitgaven van de Franse vertaling van Desfontaines door Swart. In deel III tegenover p. VIII is een prent bestemd voor deel II, in deel IV tegenover p. XII een
bestemd voor deel I opgenomen. Vgl. het korte berichtje aan de binder in dl. III, p.
VIII, onder "Inhoud". In de tekst van deel III (p. 32) is één kleine schematische tekening (de wijze van voortbewegen van Laputa) opgenomen. Het portret van Gulliver en
de 4 kaarten ontbreken.
aanwezig: KB (alleen dl. IV: 1820 26); UBA (alleen dl. IV: 598 G 7).
32 Titelpagina's voor de delen I en III:
L. GULLIVER'S
\ REIZE | NAAR | LILLIPUT ((LAPUTA, | ENZ)). |
EERSTE ((DERDE)) DEEL. | [drie asterisken] | Te AMSTERDAM, by \ J.B.
ELWE, | MDCCXCII. |
Titelpagina's voor de delen II en IV:
GULLIVER'S | REIZEN. \ TWEEDE ((VIERDE)) DEEL. |
4 din. in 2 bdn. 16°. dl. I: (II), VI, 114; dl. II: VI, 136; dl. III: VIII, 128; dl. IV:
XII (eigenlijk X: halftitel en pagina blank ontbreken), 158, (2) pp.; Buisman 2224;
Teerink 370; De Vries 250; Waller 1636.
dl. I: halftitel (I); verso blank; titelblad (I); verso blank; Inhoud (III-VI); "Reize
naar Lilliput" (1-114).
dl. II: titelblad (I); verso blank; Inhoud (III-VI); "Reize naar Brobdingnag" (1136).
dl. III: halftitel (I); verso blank; titelblad (III); verso blank; Inhoud (V-VIII);
"Bericht aan den Binder" (VIII); "Reize naar Laputa, enz." (1-128).
dl. IV: titelblad (III); verso blank; Inhoud (V-XII); "Reize in het Land der
Houyhnhnms" (1-158); "Bericht aan den Binder" (tweeongepagineerdeblzz.).
bijzonderheden: Titelblad voor het gehele werk ontbreekt. Halftitels voor de delen I en
III:
L. GULLIVER'S \ REIZE. | I. en II. ((III. en IV.)) DEEL. | .
Dit is exact dezelfde druk als de uitgave van 1791. Alleen de titelpagina's zijn weggesneden en vervangen door de hierboven genoemde.
aanwezig: KB (30 A 23-24); BL (012639. de. 13).
33 VOYAGES | DU CAPITAINE | LEMUEL GULLIVER, | EN | DIVERS PAYS
| ELOIGNEZ. | TOME PREMIER. | Premiere Partie. \ Contenant le Voyage de
Lilliput. ((TOME PREMIER. | Seconde Partie. \ Contenant le Voyage de Brob-
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dingnag.)) ((TOME SECOND. | Premiere Partie. | Contenant le Voyage de Laputa, Balnibarbi, | Glubbdubdribb, Luggnagg, & Japon.)) ((TOME SECOND. | Se
conde Partie. | Contenant le Voyage au Pays des | Houyhnhnms.)) | [vignet ((tel
kens ander vignet; vignet voor dl. II en IV gelijk))] | A LA HAYE, \ Chez P.
GOSSE & J. NEAULME. | MDCCXXVII. \
4 din. in 2 bdn. 8°: [*]*, Α-D 1 2 , Ε 1 5 , π 1 . E 6 1 2 , F - H 1 2 , 1 1 0 , dl. I: (VIII), 105 (1); dl.
II: (II), 107-212; ( + )*, Α-D 1 2 , E 1 2 , i 1 , E»-«, F - I u , K 2 , dl. Ill: (VIII), 99, (1); dl.
IV: (II), 101-220; Teerink 371.
dl. I: titelblad (I); verso blank; "Table des Chapitres" (III-VI); fondscatalogus
(VII-VIII); "Avertissement au Relieur" (VIII); "Voyage de Lilliput" (1-105); pa
ginablank.
dl. II: titelblad (I); verso blank; "Voyage de Brobdingnag" (107-212).
dl. Ill: titelblad (I); verso blank; "Table des Chapitres" (III-VIII); "Voyage de
Laputa" (1-99); pagina blank.
dl. IV: titelblad (I); verso blank; "Voyage au Pays des Houyhnhnms" (101-220).
bijzonderheden: Titelbladen in rood en zwart. Toegevoegd: 1 portret van Gulliver als
frontispice, 4 prenten en 4 kaarten (voor elke reisbeschrijving één) en 2 schematische tekeningen (voor de derde reisbeschrijving). De Franse vertaling moet ongeveer tegelijk
met de Nederlandse, misschien al in januari 1727, zijn verschenen. De kaarten zijn
overgenomen uit de "Reisbeschryving na verscheyde Afgelegene Natiën": op verschillende zijn de Nederlandse namen nog gehandhaafd. Ook wat de prenten betreft, hebben de uitgevers van de Nederlandse en Franse editie samengewerkt. Onder de prent
voor deel I zijn de woorden "Voyages de Gulliver" weggekrast, onder het portret is een
weggekraste tekst vervangen door de naam "L. Gulliver". Zo konden portret en prenten zonder bezwaar in beide uitgaven gebruikt worden. Zie Teerink, p. 226. Vertaling
van de eerste druk van Travels into several Remote Nations of the World. By Lemuel
Gulliver. De vertaling van "The Publisher to the Reader" ontbreekt.
bespreking: Journal Literaire, 1723-1728, Tome XII, Seconde Partie, Art. IX, p. 393422.
aanwezig: KB (2106 A 170); UBA (274 G 13); UB Luik (XVIII. 161. Ibis); BL
(1607/5827).
34 De titelpagina's zijn gelijk aan die van de eerste editie. Toegevoegd boven vignet:
Nouvelle Traduction | plus ample, plus exacte, & plus fidele, que | celle de Paris,
avec Figures, & Cartes | Géographiques. |
De tekst voor deel III is iets anders over de titelpagina verdeeld:
| Contenant le Voyage de Laputa, | Balnibarbi, Glubbdubdribb, | Luggnagg, & Japon. |
Teerink 372.
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bijzonderheden: Gelijk aan de eerste editie, maar de zetspiegel is kleiner en de prenten
zijn alle nieuw. Verschenen omstreeks midden 1727.
aanwezig: BN (Y2. 17908, alleen Tome II); University of Pennsylvania Library, Philadelphia.
VOYAGES | DU CAPITAINE | LEM. GULLIVER | EN | DIVERS PAYS |
ELOIGNES. | TOME TROISIEME. \ Contenant les Voiages de Brobdin-1 gnag
& des Sevarambes, & la | Clef des deux Tomes précédens. | [vignet] | A LA
HAYE | [lijn] | Chez P. GOSSE & J. NEAULME. | M.DCC.XXVIII. |
3 din. in 1 bd. 12°: τ 1 , * 4 , * 1 2 , Α-O 1 2 , dl. I: (XXXIV), 99, (1); dl. II: 101-243, (1);
dl. Ill: 245-336 pp.; Teerink 373.
dl. I: titelblad (I); verso blank; "Table des Chapitres" (III-X); "Introduction"
(XI-XXXI1); twee pagina's blank; "Voyages de Brobdingnag" (1-99); pagina
blank.
dl. II: "Voyage des Sevarambes" (101-243); pagina blank.
dl. Ill: "Clef des Voyages de Gulliver": "Voyage de Lilliput" (245-268); "Voyage
de Brobdingnag" (269-287); pagina blank; "Voyages de Laputa [...]" (289-317);
pagina blank; "Voyage des Houyhnhnms" (319-336).
bijzonderheden: Titelblad in rood en zwart. Afzonderlijke titelbladen voor "Voyage
des Sevarambes" en voor elk van de vier sleutels (alle in zwart). In tegenstelling tot de
Nederlandse uitgave van 1728 zijn de verschillende reizen niet nader aangeduid. Toege
voegd: 1 portret van Gulliver als frontispice en 2 prenten (dezelfde als in de Nederland
se uitgave). Het werk bestaat uit een vertaling van het vervalste Vol. III (Teerink, nr.
292) en van de vier "Keys" (Teerink, nr. 1215). Het lijkt juister, wanneer de echte
"Voyages" samen met dit zogenaamde "Tome Troisième" in één band verschijnt, niet
van 5, maar van 7 delen te spreken. Immers het oorspronkelijke valse "Volume III" is
uitdrukkelijk in "two parts" -Nap. 118, vanaf de "Voyage to Sevarambia" (KB: 186 J
15), volgt een afzonderlijk titelblad, inhoudsopgave en nieuwe paginering. - verdeeld,
terwijl Curlls A Key, being Observations and Explanatory Notes een geheel op zichzelf
staand werk is. Deze overweging vindt steun in de Franstalige uitgave, waarin eveneens
een aparte titelpagina voor de "Voyage des Sevarambes" voorkomt met daarbij de toevoeging "Seconde Partie".
aanwezig: UBA (274 G 14).
VOYAGES I DU CAPITAINE | LEMUEL GULLIVER, | EN | DIVERS PAYS
| ELOIGNEZ. | TOME PREMIER. | Contenant le Voyage de Lilliput ((TOME
SECOND. | Contenant le Voyage de Laputa, Balnibarbi, | Glubbdubdribb, Luggnagg, & Japon)) ((TOME TROISIEME. | Contenant les Voyages de Brobdingnag & | des Sevarambes, & la Clef des deux | Tomes précédens)). | [vignet ((voor

Afzonderlijke

uitgaven van Swifts werk

299

elk titelblad ander vignet))] | A LA HA YE, | Chez GERARD VANDER POEL. |
MDCCXXX. |
7 din. in 2 bdn. 8°: * \ A-H 1 2 , I 1 0 , dl. I: (VIII), 105, (1); dl. II: 107-212; [ + ]«, Α
Ι 1 2 , К 2 , dl. Ili: (Vili), 99, (1); dl. IV: 101-220; dl. V: (XXXIV), 99, (1); dl. VI:
101-243, (1); dl. VII: 245-336 pp.; Teerink 374.
dl. I: titelblad (I); verso blank; "Table des Chapitres" (III-VIII); "Avertissement
au Relieur" ( Ш); "Voyage de Lilliput" (1-105); pagina blank.
dl. II: "Voyage de Brobdingnag" (107-212).
dl. Ill: titelblad (I); verso blank; "Table des Chapitres" (III-VIII); "Voyage de
Laputa; de Balnibarbi &c." (1-99); pagina blank.
dl. IV: "Voyage au Pays des Houyhnhnms" (101-220).
Opbouw din. V-V1I verder als editie-1728.
bijzonderheden: Titelbladen in rood en zwart. De titelbladen voor de delen Π en IV
ontbreken. Toegevoegd: 1 portret van Gulliver als frontispice, 4 prenten, 4 kaarten en 2
schematische tekeningen (alle elf precies dezelfde als in de editie-1727). Tome III (din.
V-VII) is, afgezien van de titelpagina, in druk geheel gelijk aan de editie-1728; ook de
prenten zijn dezelfde). Het uit twee banden bestaande ex. uit de KB (sign. 186 К 20)
wijkt sterk van de andere exemplaren af: voor de delen I en II is de inhoudsopgave van
de derde en vierde reisbeschrijving geplaatst. De tweede band bevat Tome III, maar
heeft niets te maken met de uitgave van Van der Poel: het is de editie van Swart uit
1741. Het tweede titelblad is eveneens uit die editie afkomstig. Zie hierna.
aanwezig: KB (2 ex.: 186 К 20 (echter niet Tome Ш) en 229 К 37-38; hierin ontbreekt
pp. 145-168 van dl. IV); UBA (7 din. in 3 bdn.: 1060 E 41-43); UBL (190 E 7; zonder
Tome III, maar wel compleet, dus met pp. 145-168 van dl. IV; de vier prenten zijn tus
sen pp. 218-219 van dl. IV gevoegd); KB Brussel (3 ex.: II 38.759 A, III 22.144 A en VB
6970 Al).
37 De titelpagina's zijn vrijwel gelijk aan die van de editie-1730. Afwijkingen:
GULLIVER |
PAIS |
[ander vignet] | A LA HA YE, |
Chez JEAN SWART, | Libraire dans Ie Toornstraat. | MDCCXLI. \
7 din. in 2 bdn. 12°. dl. I: (VIII), 105, (1); dl. II: 107-212; dl. III: (VIII), 99, (1); dl.
IV: 101-220; dl. V: (XXXIV), 99, (1); dl. VI: 101-243, (1); dl. VII: 245-336 pp.;
Teerink 375.
bijzonderheden: Titelbladen in rood en zwart. Opbouw als editie-1730; de prenten zijn
bijgewerkt, maar verder dezelfde als in editie-1730. De kaarten ontbreken in din. I, II
en III; het portret van Gulliver ontbreekt in Tome III (din. V-VII). Dit deel is in het ex.
uit de KB (sign. 186 К 20) gevoegd achter de uitgave van Van der Poel.
aanwezig: KB (2115 D 10 (zonder Tome III) en 186 К 20 (alleen Tome III)).
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38 VOYAGES I DU CAPITAINE | GULLIVER | EN | DIVERS PAYS | ÉLOIGNÉS. | TOME PREMIER ((SECOND)) ((TOME TROISIÈME. | Avec la Clef des
deux Tomes précédens)). \ [typografisch vignet ((andere typografische vignetten))]
| A LA HAYE, I Chez JEAN SWART, Libraire, | dans le Toornstraat. | [dubbele lijn] I M.DCC.LXII. I
7 din. in 2 bdn. 12°: π 2 , a 8 , b 2 , Α-F 1 2 , G 5 , di. I: (IV), XVI, (4), 77; di. II: 78-154;
TT1, * 2 , Α-G 1 2 , H 8 , di. Ili: (VI), 75, (1); di. IV: 77-183, (1); ir 1 , a 8 , b 2 , Α-K 12 , di.
V: (XXII), 70; di. VI: 71-170; di. VII: 171-238 pp.; Teerink 376.
di. I: titelblad (I); verso blank; "Epitre à Madame la Marquise D**" (III-IV);
"Préface du Traducteur" (I-XVI); "Table des Chapitres" (I-III); pagina blank;
"Voyage à Lilliput" (1-77).
dl. II: "Voyage à Brobdingnag" (78-154).
dl. III: titelblad (I); verso blank; "Table des Chapitres" (III-VI); "Voyage à Laputa" (1-75); pagina blank.
dl. IV: "Voyage au Pays des Houyhnhnms" (77-183); pagina blank.
dl. V: titelblad (I); verso blank; "Introduction" (III-XVIII); "Table des Chapitres" (XIX-XXII); "Second Voyage à Brobdingnag" (1-70).
dl. VI: "Voyage des Sevarambes" (71-170).
di. VII: "Clef des Voyages de Gulliver": "Voyage de Lilliput" (171-188); "Voyage de Brobdingnag" (189-202); "Voyages de Laputa [...]" (203-223); pagina
blank; "Voyage des Houyhnhnms" (225-238).
bijzonderheden: Titelbladen in rood en zwart. Afzonderlijke titelbladen (in zwart) voor
elk van de vier sleutels in Tome III. De tekst van de vier reisbeschrijvingen wijkt aanzienlijk af van die der voorafgaande edities. Het is dan ook geen herdruk van de
"Haagse" Franse vertaling, maar van de hier en daar sterk bewerkte, in Parijs verschenen overzetting van Desfontaines; opdracht en "Préface du Traducteur" zijn eveneens
uit dat werk afkomstig. Toegevoegd: 6 prenten. De twee prenten uit Tome III zijn dezelfde als die uit de voorafgaande drukken, maar ze zijn nieuw en veel poverder; de andere vier zijn navolgingen van die uit de "Parijse" edities (ze verschenen in enigszins
gewijzigde vorm weer in de Nederlandstalige edities van Houtgraaff en Elwe). Het portret van Gulliver, de twee schematische tekeningen uit deel III en de vier kaarten ontbreken.
aanwezig: UBA (OK 68 46-47).
39 De titelpagina's zijn vrijwel gelijk aan die van de editie-1762. Afwijkingen:
ÉLOIGNÉS. |
{(précédents)). \
M.DCC.LXV. |
7 din. in 1 bd. 12°: π 2 , A-H 1 2 , dl. I: (IV), XIII, (1), 87; dl. II: 88-174, (4); π 1 . A-
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H " , I», dl. III: (II), 83, (1); dl. IV: 85-204, (4); π 1 , A-M 1 2 , dl. V: (XVIII), 79, (1);
dl. VI: 81-192; dl. VII: 193-267, (5) pp.; Teerink 377.
dl. I: titelblad (I); verso blank; "Epitre à Madame la Marquise D**" (III-IV);
"Préface du Traducteur" (I-XIII); pagina blank; "Voyage à Lilliput** (1-87).
dl. II: "Voyage à Brobdingnag" (88-174); "Table des Chapitres" (drie ongepagineerde blzz.); pagina blank.
dl. Ill: titelblad (I); verso blank; "Voyage à Laputa" (1-83); pagina blank.
dl. IV: "Voyage au Pays des Houyhnhnms" (85-204); "Table des Chapitres" (vier
ongepagineerde blzz.).
dl. V: titelblad (I); verso blank; "Introduction" (HI-XVII); pagina blank; "Second Voyage à Brobdingnag" (1-79); pagina blank.
dl. VI: "Voyage des Sevarambes" (81-192).
dl. VH: "Clef des Voyages de Gulliver": "Voyage de Lilliput" (193-212); "Voyage de Brobdingnag" (213-228); "Voyages de Laputa [...]" (229-252); "Voyage des
Houyhnhnms" (253-267); pagina blank; "Table des Chapitres" (vier ongepagineerde blzz.).
bijzonderheden: Titelbladen in rood en zwart. De tekst is dezelfde als die van de editie1762. De 6 prenten zijn eveneens gelijk, maar vernieuwd.
aanwezig: KB (2106 A 140); Bibliotheek van de Faculteit der Godgeleerdheid, Leuven
(GBIB 4602 A 25-26-27); KB Brussel (VH 12.685 A); UB Luik (XVIII. 161.1); BL (2
ex.: 1486. eee. 25 en 1507/1493).
40 Gelijk aan editie-1762.
Alle titelbladen zijn echter in zwart en het jaar van uitgave is M.DCC.LXVII. Teerink 378.
aanwezig: University of Pennsylvania Library, Philadelphia.
41 Gelijk aan editie-1762.
Alle titelbladen zijn echter in zwart en het jaar van uitgave is M.DCC.LXXIII.
Teerink 379.
aanwezig: Bibliothèque St. Geneviève, Parijs; University of Pennsylvania Library, Philadelphia.
42 Gelijk aan editie-1762.
Alle titelbladen zijn echter in zwart en het jaar van uitgave is M.DCC.LXXVII.
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Teerink 380.
aanwezig : ?
43 VOYAGES | DU CAPITAINE | GULLIVER, | EN | DIVERS PAYS | ÉLOIGNÉS. | [balk] | TOME PREMIER ((SECOND)). | [balk] | NOUVELLE ÉDITION. 1 ((TROISIÈME. I [balk] | Avec la Clef des deux Tomesprécédens)). \ [vignet ((ander vignet voor de beide andere titelbladen))] | A LA HAYE, | Chez
JEAN SWART, Libraire, dans | le Toornstraat. | [drie lijnen ((TOME III: dubbele lijn))] I M.DCC.LXXVIII. |
7 din. in 3 bdn. 8°: [Α]-Μβ, π 2 , dl. I: (IV), XIV, 87; dl. II: 88-174, (4); тг1, A 7 , BN 8 , тг1, dl. Ill: (II), 83, (1); dl. IV: 85-204, (4); χ 1 , A-S«, dl. V: (XVIII), 79, (1); dl.
VI: 81-192; dl. VII: 193-267, (5) pp.; Teerink 381.
dl. I: titelblad (I); verso blank; "Epitre à Madame la Marquise D**" (III-IV).
Opbouw voorts als editie-1765.
bijzonderheden: Alle titelbladen in zwart. Zes slecht afgewerkte prenten. Tekst gelijk
aan editie-1762.
aanwezig : KB (2106 A 494-496) ; BL ( 12808. ρ. 2).
44 Volledigheidshalve wordt hier nog vermeld het 14e deel (Desfontaines' vertaling
van Gulliver's Travels) in de reeks
VOYAGES I IMAGINAIRES,
LISTIQUES. |

\ SONGES, VISIONS, | ET | ROMANS CABA

Maar het is de vraag of we hier wel met een in Nederland uitgegeven werk te maken
hebben. Teerink, nr. 382, p. 229, geeft het een aparte plaats in zijn bibliografie.
Het impressum is in ieder geval onbetrouwbaar:
A AMSTERDAM, | Et se trouve à PARIS, | RUE ET HOTEL SERPENTE. |
[dubbele lijn] | M.DCC.LXXXVII. |
8°: [a]-b e , A-Bb", XXXII, 400 pp.; Teerink 382.
aanwezig: KB (193 M 11); BL (303. g. 3); Centrale Bibliotheek Katholieke Universiteit
Leuven (A 28936/14); BN (Y2. 9276).
1736
45 PROJET I FACILE, | EQUITABLE ET MODESTE, | Pour rendre utile à nôtre
Nation un très \ grand nombre de pauvres Enfans, qui \ lui sont maintenant f ort à
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charge. | TRADUIT DE L' ANGLOIS. | Castigai ridendo mores. \
8°, 16 pp.; geen afzonderlijk titelblad; Teerink 680.
bijzonderheden: Vertaling van A Modest Proposal for Preventing the Children of poor
People in Ireland, from being a Burden to their Parents or Country; and for making
them beneficial to the Publiek, London 1729. BL (C. 133. с 2(8)); ESTC: t 070428;
Teerink 677.
De vertaling verscheen in:
RECUEIL I DE | PIECES CURIEUSES | SUR LES | MATIERES | LES PLUS IN
TERESSANTES. I PAR | ALBERT RADICATI, | Comte de Passeran. \ [vignet] | A
ROTTERDAM, \ Chez la Veuve THOMAS JOHNSON ET FILS. | M.DCC.XXXVI. |
8°: * 5 , A-Aae en een blad ingevoegd tussen A7 en A8, p. 369-384. Op het titelblad van
het exemplaar in de KB staat geschreven: "Défendu à vendre en Hollande par les Etats,
à la representation du Synode Г an 1737. mois d' octobre". Radicati is volgens de cata
logus van de Bibliothèque Nationale het pseudoniem van E. Elwall.
aanwezig: KB (1117 D 19); BN (2 ex.: Ζ. 31197 en Ζ. Payen. 1171).

HISTOIRE I DU REGNE | DE | LA REINE ANNE | D'ANGLETERRE, |
CONTENANT | Les Négociations de la paix d' Utrecht, \ & les démêlés qu'elle
occasionna \ en Angleterre. \ Ouvrage posthume du Docteur JONATHAN |
SWIFT, Doyen de S. Patrice | en Irlande; | Publié sur un Manuscrit corrigé de la
propre main | de l'Auteur, & traduit de PAnglois par M****. | [typografisch vignet] I A AMSTERDAM, | Chez MARC-MICHEL REY, | & ARKSTEE & MERKUS. I [dubbele lijn] | M.DCC.LXV. |
12°: [a] 12 , A-R12, S 4 , XXIV, 416 pp.; Teerink 814.
pagina blank; verso blank; halftitel (III); verso blank; titelblad (V); verso blank;
"Préface" (VII-XXIV); "Histoire du Regne" (1-416).
bijzonderheden: Vertaling door M.A. Eidous van The History of the Four Last Years
of the Queen. By the late Jonathan Swift, D.D.D.S.P.D. Published from the Last Manuscript Copy, Corrected and Enlarged by the Author's own Hand, London 1758. BL
(o.a. 292. f. 4); ESTC: 1146484; Teerink 809.
aanwezig: KB Brussel (2 ex.: Ill 79.490 A en VB 1096812); UB Gent (Hi. 4215); BL
(9512. a. 20); BN (2 ex.: 8° Nc. 1718 en 3620).
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1720
47 A PROPOSAL for correcting, impro- | ving, and ascertaining the English \ Ton
gue, in a LETTER to the | most honourable Robert, Earl of | Oxford and Morti
mer, Lord High | Treasurer of Great Britain. Lon- \ don. Printed for Дел/. Tooke, att | the Middle-Temple-Gate, Fleet- | street. 1712. | C' està-dire, | LETTRE
à Mylord Comte d' Oxford | ά de Mortimer, Grand Thrésorier \ de la Grande
Bretagne, contenant \ un PROJET, pour épurer, augmen- \ ter, & fixer la Langue
Angloise. | A Londres. 1712. 8. pagg. 48. | gros caractère. | , in:
BIBLIOTHEQUE | ANGLOISE, | OU | HISTOIRE LITTERAIRE | DE | LA
GRANDE BRETAGNE, | Par A.B.D.M.T. | TOME HUITIEME. \ PREMIERE
PARTIE. | [drukkersmerk] | A AMSTERDAM, | Chez DAVID PAUL MARRET. | [lijn] | M.DCCXX. |
12°. Aid. Article IV, p. 108-152.
bijzonderheden: Vertaling van A Proposal for Correcting, Improving and Ascertaining
the English Tongue, London 1712. BL (T. 1809. (3)); ESTC: t042805; Teerink 577.
aanwezig: KB (194 J 2); UBL (548 G 6).
1722
48 Betrachting over een Bezemstok. Zynde een Overzetting. \ , in:
DEN | AMSTERDAMSCHEN | HERMES. | ZYNDE | Een historisch, poëetisch, en Satyrisch verhaal | van de zotheden der voorby zynde, der tegenwoor- |
dige, en der toekomende Eeuw; benevens eenige | liefdens gevallen, staatkundige
Coffihuis op- | merkingen, en Courant-perioden. | Ultra Sauromatas fugere hinc
libet, & glacialem \ Oceanum, quoties aliquid de moribus audent \ Qui Curios simulant, & Bacchanalia vivunt. \ Indocti primum: | Juvenalis Satyr. II. | НЕТ
EERSTE DEEL. | [vignet] | Те AMSTERDAM, | Gedrukt voor den Auteur, en
zyn te bekomen by HENDRIK | BOSCH, Boekverkooper over 't Meisjes Wees
huis, 1722. I
8°. No. 30, Dingsdag den 21 April, 1722, Aid. p. 239-240.
bijzonderheden: Vertaling door Jacob Campo Weyerman van A Meditation upon a
Broom-stick, London 1710. BL (C. 28. b. 11(5)); ESTC: 1097419; Teerink 1A.
aanwezig: KB (26 L 6).
49 DE MENSCH | GELEKEN | BY EEN BEZEM. | , in:
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DE I HONIG-BIJE | [lijn] | DERDE DEEL. | [titelprent] | Te LEEUWARDEN
I By ABRAHAM FERWERDA, | MDCCLXV. |
8°. Aid. No. 9, p. 20-22.
bijzonderheden: overzetting op rijm van Van Effens vertaling van A Meditation upon a
Broom-stick (Contedu Tonneau II, p. 126-129).
aanwezig: UBA (613 H 19).
50 OVER SWIFTS BEEZEMSTEEL. | , in:
VADERLANDSCHE | BIBLIOTHEEK. | VAN | WETENSCHAP, | KUNST |
EN | SMAAK. | [tussen twee lijnen motto: Alles, wat gij wilt, dat и de menschen
zullen doen, \ doe gij hen ook alzo. | JESUS CHRISTUS.] | TWEEDEN DEELS
TWEEDE STUK. | [lijn] | [dubbele lijn] | TeAMSTELDAM, bij \ MARTINUS
DE BRUIJN, | In de Warmoesstraat, het zesde Huis van de Vischsteeg, | Noord
zijde. | MDCCXC. |
8°. Aid. p. 371-374.
bijzonderheden: Vertaling van A Meditation upon a Broom-stick. Werk en anekdote
zijn ontleend aan Thomas Sheridan, The Life of Dr Swift (1784). De vertaling is weer
overgenomen door G. Brender à Brandis in Proeven van Geschied- en Letter-kundige
Oeffeningen. Zie hieronder.
aanwezig: KB (675 В 4).
Bedenking over een Beezemsteel in:
PROEVEN | VAN | GESCHIED- EN | LETTER-KUNDIGE | OEFFENIN
GEN; | ZO WEL DEN | KOOPHANDEL EN DE SCHEEPVAART | ALS DE |
DICHT- EN LETTERKUNDE | BETREFFENDE. | DOOR | G. BRENDER á
BRANDIS, I Lid van het Commi tté van Justitie te Amsterdam, Secre- | taris van
gemelde Stad, en van de Bataafsche | Maatschappij: tot nut van 't algemeen. |
[asterisk] | TE HAARLEM, BIJ | FRANÇOIS BOHN, | MDCCCI. |
8°. Aid. p. 322-326.
bijzonderheden: Vertaling van werk en anekdote is overgenomen uit de Vaderlandsche
Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en Smaak.
aanwezig: KB (191 D7).
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1724
51 I. PIECE. | PREDICTIONS pour l'Année 1708. | Le Mois & le jour du Mois y |
sont marquez; les Personnes y \ sont nommées; & Γ on y voit en \ détail les grandes Actions, & les | Evenemens considerables de Γ An- \ née suivante, disposez
suivant | /' ordre du Tems. Ouvrage écrit \ pour apprendre au Peuple Anglais \ à
n'être plus la dupe des faiseurs | ordinaires d' Almanacks. Parle \ Sieur ISAAC
BICKERSTAFF. |
II. PIECE. | Accomplissement de la Prédiction de \ Mr. BICKERSTAFF, ou,
RELA-1 TION de la Mort de Mr. PAR-1 TRIDGE, le faiseur d'Almanachs, \ arrivée le 29 de ce Mois. LETTRE | écrite à un Seigneur en 1708. |
III. PIECE. 1 APOLOGIE du Sieur ISAAC BICKER-1 STAFF, au sujet de l'Objection | qui lui a été faite par Mr. PAR-1 TRIDGE dans son ALM AN ACH pour
| /' année courante 1709. Par ISAAC | BICKERSTAFF, Ecuïer. \ , in:
LE | BABILLARD, | OU | LE NOUVELLISTE | PHILOSOPHE. | TRADUIT
DE L' ANGLOIS \ Par A. D. L. С | TOME PREMIER. | [vignet] | A
AMSTERDAM, | Chez FRANÇOIS CHANGUION. | M.DCC.XXIV. |
kl.80. Aid. p. 15-52 (I, p. 15-34, II, p. 34-39, ΠΙ, p. 40-52).

bijzonderheden: Vertaling door Armand Boisbeleau de La Chapelle van de Bickerstaff
Papers (te weten Predictions for the Year 1708, The Accomplishment of the First of
Mr. Bickerstaff's Predictions en A Vindication of Isaac Bickerstaff, Esq), versch
in de jaren 1708 en 1709.
aanwezig: KB (536 К 19), UBL (703 F28-29).
52 PROGNOSTICATIE | VOOR DEN | JAARE 1708. | Waar in de maanden en da
gen gemeld, de | Persoonen genoemd en de groóte Voor-1 vallen, en Bedryven byzonderlyk verhaald | worden, zoo als zy zullen komen te ge-1 beuren. | Geschreeven от te beletten dat het Volk van \ Engeland niet langer bedroogen worde van
ge- | meene Almanakmakers. \ DOOR | ISAAK BIKKERSTAFF. |
DE | VERVULLING | VAN DE EERSTE VAN | Des Heeren BICKERSTAFF'S
| PROGNOSTICATIEN: | ZYNDE | Een verhaal van den DOOD van Mr. PAR| TRIDGE, den Almanakmaker, voorge- | vallen op den 29 deezer. | In eenen
Brief aan een' Persoon van aanzien. \ Geschreeven in den Jaare 1708. |
VERDEDIGING | VAN | ISAAK BICKERSTAFF, Schildk; | TEGEN | Het ge
ne hem verweeten is door Mr. Par \ tridge, in zynen Almanak voor het tegen- |
woordige Jaar 1709; | Door den gemelden ISAAK BICKERSTAFF, | Schild
knaap. | Geschreeven in den Jaare 1709. |

Tijdschrij(bijdragen

307

Met afzonderlijk titelblad:
PROGNOSTICATIE | VOOR DEN | JAARE 1708. | VAN | ISAAK BICKERSTAFF. | , in:
DE | SNAPPER, | OF DE BRITSCHE | TUCHTMEESTER. | Door de Hr. R.
STEELE. | VIERDE DEEL. | Uit het Engelsch vertaalt | Door P. LE CLERC. |
Waar agter gevoegd is de PROGNOSTICATIE | van PARTRIDGE'S DOOD. |
Als mede de TROMMELSLAGER of het HUIS-SPOOK, | BLYSPEL van den
Hr. ADDISON. | [vignet] | Te AMSTERDAM, | By ISAAK TIRION, 1752. |
8°. Aid. p. 317-354 (I, p. 319-336, II, p. 337-342, III, p. 343-354).
bijzonderheden: Vertaling door Pieter Ie Clercq van deBickerstaff Papers.
aanwezig: KB (553 H 14).

Description du Matin. \ , in:
LE | BABILLARD, | OU | LE NOUVELLISTE | PHILOSOPHE. | TRADUIT
DE L' ANGLOIS | Par A. D. L. C. | TOME PREMIER. | [vignet] | A
AMSTERDAM, \ Chez FRANÇOIS CHANGUION. | M.DCC.XXIV. |
kl.8 0 .Ald.p. 153.
bijzonderheden: Vertaling door Armand de La Chapelle van Swifts gedichte Description of the Morning, verschenen in The Tatler, No. 9 van 30 april 1709.
aanwezig: KB (536 К 19).
LE TRAIN DE VIE | D' UNE FEMME DU BEL AIR: | ou | Traduction libre |
De la Pièce Angloise qui a pour tître, | THE JOURNAL | OF A MODERN LADY. I , in:
BIBLIOTHEQUE | BRITANNIQUE, | OU | HISTOIRE | DES OUVRAGES |
DES SA VANS DE LA \ GRANDE-BRETAGNE. | Pour les Mois | DE JANVIER, FEVRIER ET MARS. | M.DCC.XXXIV. | TOME SECOND, | SECONDE PARTIE. | [vignet] | A LA HAYE, | Chez PIERRE DE HONDT. |
M.DCC.XXXIV. |
8°. Aid. p. 379-391.
bijzonderheden : Vertaling van Swifts gedicht The Journal of a Modern Lady, verschenen in 1729.
aanwezig: UBA (XX 735).
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1776
55 LEERREDEN | TEGEN HET | SLAPEN IN DE KERK, | Uitgesproken door |
DR. JONATHAN SWIFT, | Deken van St. Patrik, \ en Schryver van 't | VERTELSEL VAN DE TON. | , in:
DE | ROTTERDAMSCHE | RHAPSODIST. | [dubbele onderbroken lijn] |
Quae placeant, positis omnibus, ipse lege. \ OVIDIUS. | [vignet] | TE ROTTERDAM, | By HOFHOUT EN WOLFSBERGEN, | Boekverkoopers op den Visschersdyk, | MDCCLXXVI. |
8°. Aid. p. 182-196.
bijzonderheden: Vertaling van Swifts preek Upon Sleeping in Church, verschenen in
1762.
aanwezig: UBA (1077 F 17); UBL (1206 E 32).

D Apocriefe geschriften, navolgingen en reacties

Uit praktische overwegingen is werk dat niet van Swift is zoals dat uit het zogenaamde derde en laatste deel van de Reisbeschryving en dat uit Conte du Tonneau
III bij de beschrijving van deze vertalingen besproken, omdat het in de 18e eeuw
samen met het eigenlijke werk van Swift doorgaans als één geheel werd beschouwd.
Navolgingen waarin op zelfstandige wijze gebruik is gemaakt van motieven uit
Swifts werk, zoals Voltaire's Micromégas en Holbergs Nicolai Klimii Iter Subterraneum, worden hier níet, geschriften die in hun titel duidelijk aansluiten bij zijn
werk, wél vermeld.

1. Apocriefe geschriften

LE | GRAND MISTERE, | OU | L' ART DE MEDITER | SUR LA | GARDEROBE, | RENOUVELLE ET DÉVOILÉ, | PAR | L'INGENIEUX
DOCTEUR
SWIFT. I Avec des Observations Historiques, Poli- | tiques & Morales, qui prouvent Γ Anti- J quité de cette Science, & qui contien- | nent les usages differens des
diverses Na- | lions, par rapport à cet important sujet. | Traduit de l'Anglais. |
[typografisch vignet] | A LA HAYE,
\ Chez JEAN VAN DUREN. |
M.DCC.XXIX. |
8°. 36 pp.
voortitel (I); verso blank; "Avis du Libraire" (3-4); titelblad (5); verso blank; "Au
savant Docteur W—d*" (7-12); tekst "Le Grand Mistere" (13-40); "Pensées Hazardées" van Le Sage (41-193); "Catalogue des Livres Imprimez par Jean van Duren" (194-218).
bijzonderheden: Niet vermeld door Teerink. Titelbladen in rood en zwart. Vertaling
van The Grand Mystery, or Art of Meditating over an House of Office, Restor'd and
Unveil'd, after the Manner of the Ingenious Dr S—t. [...] Dedicated to the Profound
Dr. W—d. [...] Second edition corrected, London 1726. BL (1080. i. 15(13)). De vertaling, toegeschreven aan Desfontaines, verscheen met eigen titelpagina (p. 5-40) in een
groter werk, dat ook de Pensées Hazardées van G. L. Le Sage bevatte.
aanwezig: KB (2109 E 39); BN (2ex.: Ζ. 17278 en Rés. Ζ. 2499).
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2. Navolgingen
1709
57 Wonderlyke | PROGNOSTICATIE | ofte VOORZEGGINGE, | Wat in dit Jaar
1709. zal voorvallen. | [titelprent] | Gedrukt na de Engelsche Copy. |
kl.4 0 . 4pp. ongepagineerd; Meulman 8228.
titelblad (1); tekst (2-4).
bijzonderheden: De lange inleidende titel op p. 2 is letterlijk dezelfde als die van de Ne
derlandse vertaling van Swifts Predictions uit 1708.
aanwezig: UB Gent.
1731
58 DE NIEUWE | GULLIVER, | OF | REIZE | VAN | JOAN GULLIVER, |
ZOON VAN DEN KAPITEIN | GULLIVER. | Uit het Fransch vertaalt. |
EERSTE ((TWEDE)) DEEL. | [drukkersmerk] | In s' GRA VENHAGE, | By
ISAAC VANDER KLOOT, | MDCCXXXI. |
2 din. in 1 bd. 8°. dl. I: (XXXIV), 232; dl. II: 219 pp.; Buisman 748; Muller 177;
Scheepers 625; Teerink 1238.
dl. I: titelblad (I); verso blank; "Aan Mevrouwe de Gravinne van •**" (III-VI);
"Voor-rede van den Uitgever" (VII-XXVIII); "Tafel der Hooft-stukken"
(XXIX-XXXIII);
"Goedkeuring van den Koninklyken Boek-opziener"
(XXXIV); tekst "De Nieuwe Gulliver** (1-232).
dl. II: pagina blank; prent (2); titelblad (3); verso blank; "Tafel der Hooftstukken" (5-6); tekst "De Nieuwe Gulliver" (7-191); "Vervolg van den Overzetter"
waarin "Brief van Dr. Ferruginer aan den Schryver" (192-219).
bijzonderheden: Titelbladen in rood en zwart. Vertaling van Desfontaines' Le Nouveau
Gulliver, ou Voyage de Jean Gulliver, Fils du Capitaine Gulliver. Traduit d' un Manus
crit Anglois, Par Mr. Γ Abbé de L. D. F., Paris 1730. Teerink (p. 247) vermeldt een uitgave van dit werk versehenen in Amsterdam, Aux Dépens de la Compagnie, 1730. De
bibliotheek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam
beschikt over een exemplaar van de Parijse uitgave (sign. Ut 8 47).
aanwezig: KB (30 В 35); UBA (1283 H 28); UBL (ex. Mij.Ned.Lett. 1074 A 16).
1790
59 DE I VERREZEN | GULLIVER; | BEHELZENDE DE ZONDERLINGE | REI
ZEN EN AVONTUREN, | VAN DEN BARON VAN | MUNCHHAUSEN, | In
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Rusland, Ysland, Turkije, Egipte, \ Gibralter, in de Kaspische, Middelland- | sehe
en Atlantische Zeëen, en door het | middenpunt van den berg Etna naa de | Zuidzee: | ALS MEDE | Het verhaal van zijne reis naa de MAAN en | de
HONDSTAR, en de Burgerlijke en Staat- | kundige gesteldheid aldaar; met vele
bij- | zonderheden van Wezens met kookende \ maagen, die men hier gewoon is
Menschen \ te noemen, enz. enz. | Naar den vijfden druk uit het Engelsch \ vertaald. | METPLAATEN. | [lijn] | TeHUAHEINE \ Bij OMAI, 's Landsdrukker
| 1790.|
8°. XVI, 221, (1) pp.; Buisman 1894; Teerink 1256.
titelblad (I); verso blank; "Berigt van den Uitgever" (III-VI); Inhoud (VII-XVI);
tekst "Reizen van den Baron van Munchhausen" (1-221); errata en "Voor den
Binder" (ongepagineerde blz.).
bijzonderheden: Titelblad in zwart. Toegevoegd: acht prenten. Vertaling van Gulliver
Revived, containing Singular Travels, Campaigns, Voyages, and Adventures in Russia,
the Caspian Sea, Iceland, Turkey, Egypt, Gibraltar, up the Mediterranean, on the Atlantic Ocean and through the Centre of Mount Etna into the South Sea [...], London
1787. Heruitgaven verschenen ca. 1800 te Rotterdam (zonder prenten en zonder de
hoofdtitel De Verrezen Gulliver, KB: 30 H 81) en in 1827 te Amsterdam (KB: 2 ex.: 30
H 80 en 1088 D 50).
bespreking: Nieuwe Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen, dl. V, le stuk, 1790,
p. 528; Vaderlandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en Smaak, dl. II, le stuk,
1790, p. 588.
aanwezig: KB (2 ex.: 1116 F37 en 30 H 79).

3.

Contemporaine reacties

Vermeld worden hier de reacties op Swifts politieke pamfletten uit de jaren 1711 en
1712.
60 De Geallieerden en de Laatst-voorgaande Engelsche Ministers Verdeedigd, Tegen
Vrankryk, en de tegenwoordige Vrinden van Vrankryk. Uyt het Engelsch vertaald
door W. Séwel, Amsterdam, Robert Blokland, 1712. 8°. 106 pp.; Teerink 1041;
aanwezig: KB (Knuttel 16057).
Vertaling van Dr. Francis Hare, The Allies and the Late Ministry Defended against
France, and the Present Friends of France, Part II, London 1711. Reactie op Swifts
Conduct of the Allies.
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61 Défense des Hauts A liiez, et du Dernier Ministère de la Grande-Bretagne; contre la
France et ses Partisans, 2 Parties, zonder uitgeversadres, 8 o . I: 1-88, II: 89-196
pp.; Teerink 1041; aanwezig: KB (Knuttel 16056).
Vertaling van Parts I en II van Dr. Francis Hare, The Allies and the Late Ministry Defended. Reactie op Swifts Conduct of the Allies.
62

(met dezelfde titelbladen en paginering) in: Lettres et Memoires sur la
Conduite de la Presente Guerre et sur les Négociations de Paix, 8°. 2 din. in 1 bd.,
Tome II, La Haye, T. Johnson, 1712; aanwezig: KB (892 F 40).
Van de eerste druk van Tome I, La Haye 1711 (KB: 892 F 41), verscheen een Nederlandse vertaling: Brieven en Gedenkschriften aangaande het voeren van den tegenwoordigen Oorlog en de Vrede-handelingen, Amsterdam, Rudolph en Gerard
Wetstein, 1711 (KB: 3096 С 10).

63 Bondig Antwoord op het Tractaat, genaemt Het Gedrag der Geallieerden, zonder
uitgeversadres, 8°., 135 pp.; Teerink 1044.
Vertaling van/l Full Answer to The Conduct of the Allies : To which is added, some
Observations on the Remarks on the Barrier Treaty, London 1712. Reactie op Swifts
Conduct of the Allies en Some Remarks on the Barrier Treaty.
64 De Hollandsche Barriere de onze, of het Interest van Engeland, en Holland Inseparabel, in: Tractaat tusschen Hare Brittannische Majesteit en de Hoog Mog. Hee
ren Staten Generaal, Amsterdam, Christiaan Petzold, 1712. 8°., pp. 159-216; aan
wezig: KB (Knuttel 16067).
Vertaling van The Dutch Barrier Our's : or the Interest of England and Holland Inse
parable, London 1712. Reactie op Swifts Some Remarks on the Barrier Treaty.
65 Discours sur la Barriere des Hollandois, Rotterdam, Jean Hofhout, 1712. 8°. 39
pp. + 1 blank; Teerink 1048; aanwezig: KB (Knuttel 16062).
Vertaling van The Dutch Barrier Our's.
66 Discours sur la Barriere des Hollandois, Rotterdam, Jean Hofhout, 1712. Et se
vend, A Bruxelles, chez T'Serstevens. 8°. 40 pp. (p. 33-40 dubbel); Teerink 1048;
aanwezig: KB (Knuttel 16063).
67 Duynkerken Gestoff eert verhuurt op voorwaarde van goede Betaling, zonder uit
geversadres, 4°. 4 pp.; Teerink 583; aanwezig: KB (Knuttel 16071).
Vertaling van een Whig pamflet, reactie op Swifts Dunkirk to be let, or, A Town Ready
Furnish'd, London 1712.

Summary

Until now the reception of Swift's writings in the Netherlands in the eighteenth
century has hardly received any attention. This contrasts with the large amount of
work done on the reception of his writings in England, France and Germany. In
England they were mainly concerned with the religious and political aspects of his
work and criticism was initially limited above all to personal attacks on Swift. In
France, Swift's originality was recognised but people objected to his style and his
subjects, which were considered coarse and unrefined. Swift, in common with
other English writers, was reproached for not adhering to the rules of classicism.
It is interesting to examine whether the French and English objections to Swift's
writings also played a part in the way his works were received in the Netherlands or
whether one can speak of a more or less autonomous process in Holland.
In order to answer this question reviews and other reactions in periodicals, literary works and letters have been examined. Moreover, it has also been investigated
which of Swift's writings were apparently considered worth translating, whether
these works were translated more than once and whether the translations were literal or free ones. As translators' prefaces and explanatory notes are often an indispensable addition to the translation itself, they have also been included in the
investigation. However, the subject has been examined within certain limits of time and space. With a few minor exceptions, it is the period between 1700 and 1800
that is dealt with. Furthermore, both Dutch and French reactions from the Netherlands proper are investigated, not from the Austrian Netherlands, present-day Belgium.
It is striking that in eighteenth-century Dutch periodicals there are regular references to A Tale of a Tub as well as to Gulliver's Travels and that there are various
Dutch and French translations of both works of which the French ones were also
regularly reprinted. Some of Swift's writings belonging to the 1720-edition, a first
attempt at a complete edition, which was used for the French translation of A Tale
of a Tub, in some degree profited from the interest that had thus been created for
A Tale. Other pieces of writing, such as Swift's squibs and political pamphlets,
published anonymously, were not or only occasionally translated, since interest in
them was merely fleeting.
In general. Swift criticised the Dutch a lot. Being the most important propagandist of the Tory government which had come to power in 1710 and was striving for
peace, he wrote some fiercely anti-Dutch pamphlets. In these he accused Holland,
England's main ally in the Spanish War of Succession, of wanting to continue the
war out of greed and self-interest. However, Swift's pamphlets were hardly noticed in the flood of anonymous tracts that were circulating in the Netherlands during the war. This does not apply to Swift's fierce criticism of the Dutch in Gulliver's third voyage. Here the Dutch are shown to be unmannerly and malicious people for whom even religious principles must give way to their trade interests. Dutch
readers could become acquainted with this criticism because the two eighteenth-
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century Dutch translations of Gulliver's Travels did not gloss over these passages.
If one compares these translations with the original, they often prove to be literal
and very faithful translations in other respects too. Did this also apply to the
French translations published in the Netherlands?
In the beginning of the eighteenth century Holland constituted for France a vital
cultural link with England. A Tale of a Tub and the other works from the collected
edition of 1720 were in all likelihood translated into French by Justus van Effen,
the prominent Dutch man of letters (1684-1735). This masterly satire of Swift's did
not become generally known in France until 1721 when it was published as Le Conte du Tonneau. It was not merely rather risky to confront the French readers, familiar with the strict rules of classicism, with Swift's raw realism, it was also a difficult task to translate his brilliant but capricious style as accurately as possible. In
fact Voltaire considered A Tale of a Tub untranslatable.
To a certain extent Van Effen tried to take into account the taste of his French
readers by omitting unmistakably salacious or blasphemous words. Here and there
he bases his translation on the rules of verisimilitude and propriety. His translation
is not a literal one, because he makes all kinds of changes in the text. In his manner
of translating he partly subscribes to the prevailing French ideas on the art of
translating, according to which free translations are the rule rather than the exception. Foreign works of literature had often first to be purged of all indecency and
adapted to "good taste" before they could be presented to the French reader.
Nevertheless, it is notable how many indecent expressions Van Effen evidently
regarded as acceptable and kept in his translation. Again and again one notices
how much trouble he went to in order to follow Swift even in his most complicated
digressions. It appears from everything that he tried to do justice to the original
text as much as possible and this partly explains why he shows so little consistency
in applying the rules of classicism.
It has remained unrecognised for too long that Van Effen's work is not just a
translation but that the detailed preface and commentary in its numerous notes
made it a first serious introduction of Swift's writings into Europe. In his preface
he not only justifies his manner of translating but he also defends Swift against accusations of impiety and indecency, which in his view generally arose out of a lack
of understanding. He therefore takes up a rather unique place in early eighteenthcentury criticism of Swift.
Two translators, one from France and one from the Netherlands, who based
themselves on the work of Van Effen, went their own way: one, so to speak, more
in a free, the other more in a literal direction. In France, l'abbé Saunier de Beaumont's translation was neither literal nor faithful and in fact not much more than
an adaptation of Le Conte du Tonneau. The Dutch translation of Pieter le Clercq,
on the other hand, remained much closer to the original text than did Van Effen's
translation, at least as far as Л Tale of a Tub and The Battle of the Books are con
cerned. Le Clercq inserts less and leaves more indecent expressions unchanged
than Van Effen.
Something similar can be observed in the translations of Gulliver's Travels, the
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book that won Swift lasting fame in the Netherlands. The Dutch translation of
1727, probably by Dr Cornells van Blankesteijn, is very thorough and follows the
original text closely. The French translation, published at roughly the same time,
in the beginning of 1727, in The Hague, makes far more concessions to "good
taste" and is therefore less complete and accurate, while l'abbé Desfontaines'
French translation, published a bit later that year in Paris, is at times so different
from the original Travels that in certain places one could use the word adaptation.
Desfontaines had especially adapted the text in a moralising sense and this caused
his translation to become very popular in the second half of the eighteenth century.
Apparently "good taste" played a far less important part for the translators in
the Netherlands than for their colleagues in France. Satirical writings in particular
need a translation that is as accurate as possible because the intentions of the writer
can often be inferred from certain wordings, puns and metaphors. Thus for a long
time the continued adherence to the principles of classicism prevented many
French readers of the eigtheenth century from becoming acquainted with Swift's
realism in an unprejudiced manner.
Swift was hardly criticised for irreligion and indecency in the Netherlands. Particulars about his life and his religious and political functions were hardly given.
People became more interested in the man himself at the end of the eighteenth century, when many anecdotes were published about him in periodicals. These originated to a large extent in England, where a period of personal attacks had given
way to a period of rehabilitation and a more stylistic approach to his work.
Summarising, it appears that the kind of reception Swift's works met with in the
Netherlands in the eighteenth century is clearly different from that in the neighbouring countries.
In chapter 1 a survey is given of Swift's life and works and of what is known about
the reception of his works in the United Provinces. This chapter also renders an account of the method followed in the book. If one is engaged in research on the reception of works in previous centuries many practical problems arise, such as the
absence of relevant information in periodicals and literary works. This prevents
one from gaining a complete understanding of the reactions of eighteenth-century
Dutch readers to Swift's works. Much attention is paid to translations in this study. In the Netherlands little research has been done on translations and "rules" regarding translating, while it is precisely translations and translators' prefaces that
can give us important information on the reception of foreign literary works.
Swift's opinion on Holland and the Dutch, for example King William III and
Willem Buys, the Dutch envoy in London during the Spanish War of Succession, is
discussed in chapter 2. In his political pamphlets and his Journal to Stella Swift criticises Holland for being an unreliable ally of England in the war. However, he
also compares Holland and England as regards form of government and religion
and shows some appreciation for the United Provinces, for instance in The Sentiments of a Church-of-England Man. This positive view was perhaps influenced by
Sir William Temple, Swift's employer and patron for ten years, who as English
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ambassador in The Hague in the second part of the seventeenth century devoted
himself to improving relations between his country and the Netherlands, a country
which he liked and admired.
Chapter 3 is concerned with the opinion that Dutch men of letters formed of
Swift and his works and with what was known in general about the dean in the Ne
therlands. The increased interest for his person also appears from the great num
ber of anecdotes that were published about him in the periodicals towards the end
of the eighteenth century.
Chapter 4 deals with the reception of Swift's satirical works, particularly Л Tale
of a Tub, his political pamphlets, other writings, and works which were incorrectly
attributed to him. Swift first became known in Holland by Temple's posthumous
writings, which were published by him. There were both Dutch and French transla
tions. Much attention is paid to the two translations of A Tale of a Tub: the
French one (in all likelihood) by Justus van Effen and the Dutch one by Pieter le
Clercq. It is striking that besides the interest which this work aroused, certain
shorter writings of Swift's, such as A Meditation upon a Broom-stick, were also
reasonably popular.
Chapter 5 is devoted to the reception of Gulliver's Travels. To the French and
Dutch translations published in the Netherlands - the oldest illustrated Gullivers in
the world! - a translation of the spurious Volume III was also added, which had
appeared in London in 1727. It was reprinted several times together with Swift's
genuine writings. Swift's masterpiece became well-known in the Netherlands. It
was not only often mentioned but also copied in the Dutch periodicals. Some con
cluding remarks have been made after this chapter, in which among other things
reference is made to the autonomous character of Swift's reception in Holland.
Finally a bibliography of the translations of Swift's writings that appeared in the
United Provinces - partly an addition to Teerink-Scouten, A Bibliography of the
Writings of Jonathan Swift - completes this study.
(Vertaling Drs. F.R. Wijmans)
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La réception aux Pays-Bas de l'oeuvre de Swift au dix-huitième siècle n'a guère fait
l'objet de recherches jusqu'à présent, à la différence des études consacrées à son
accueil en Angleterre, en France et en Allemagne. En Angleterre on s'est occupé
principalement des aspects religieux et politiques de son oeuvre et la critique fut
d'abord limitée à des attaques adressées personellement à Swift. En France on reconnut l'originalité de Swift, mais on lui reprochait son style et ses sujets, que l'on
jugeait terre à terre et vulgaires. On reprochait à Swift, ainsi d'ailleurs qu'à d'autres auteurs anglais, de ne pas observer correctement les règles du classicisme.
Il est intéressant d'examiner si les objections qu'on faisait à l'oeuvre de Swift en
France et en Angleterre ont également pesé sur son accueil aux Pays-Bas ou si dans
ce pays-ci il a été question d'un développement plus ou moins particulier.
Pour répondre à cette question, il a fallu étudier les critiques et les autres réactions dans les périodiques, les oeuvres littéraires et les correspondances et vérifier
quels ouvrages de Swift on jugeait alors dignes d'être traduits. En outre, il a paru
utile de voir combien de fois ces ouvrages ont été traduits et s'ils ont fait l'objet
d'une traduction littérale ou plutôt libre. Etant donné que les préfaces et les notes
explicatives ajoutées par les traducteurs forment souvent un complément indispensable à la traduction proprement dite, celles-ci ont été comprises également dans
ces recherches. Il a été cependant nécessaire d'introduire quelques limitations de
temps et d'espace. Il s'agit, à quelques exceptions près, de la période qui s'étend
entre 1700 et 1800 et de réactions en langue néerlandaise et française provenant des
Provinces-Unies et non des basses provinces autrichiennes (la Belgique actuelle).
La fréquence des renvois à A Tale of a Tub ainsi qu'à Gulliver's Travels dans les
périodiques hollandais du dix-huitième siècle et l'existence de plusieurs traductions
de ces deux ouvrages en néerlandais et en français frappent dès l'abord. Les traductions françaises furent même réimprimées régulièrement. D'autres ouvrages de
Swift figurant dans le recueil de 1720 qui a servi à la traduction de A Tale of a Tub
ont bénéficié dans une certaine mesure de l'intérêt que cet ouvrage éveilla chez le
public. Une autre partie de son oeuvre, notamment les libelles et les pamphlets politiques publiés sans nom d'auteur, n'a pas été traduite ou n'a été traduite qu'accidentellement, restant d'un intérêt passager.
D'une façon générale, Swift a porté un jugement sévère sur les Hollandais. En
tant que propagandiste eminent du gouvernement Tory pacifiste, arrivé au pouvoir
en 1710, il écrivit quelques pamphlets violemment anti-hollandais. Il y accusait la
Hollande, premier allié de l'Angleterre dans la Guerre de la Succession d'Espagne,
de se laisser pousser par l'intérêt et par la cupidité en cherchant à continuer les
hostilités. Dans le flot de libelles anonymes qui circulaient en Hollande pendant
cette guerre, les pamphlets de Swift ont à peine retenu l'attention. Il n'en est pas de
même du jugement défavorable porté par Swift sur les Hollandais dans le troisième
voyage de Gulliver. Là, les Hollandais apparaissent comme des rustres malveillants, qui n'hésitent pas à subordonner leurs principes religieux à l'intérêt commer-
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dai. Les lecteurs néerlandais pouvaient tout simplement prendre connaissance de
cette critique, puisque les deux traductions hollandaises de Gulliver's Travels publiées au dix-huitième siècle ne déguisaient rien dans ces passages. En comparant
ces traductions à l'original, on constate qu'à maints égards elles sont littérales et
remarquablement fidèles. Cela vaut-il également pour les traductions en langue
française parues en Hollande?
Au début du dix-huitième siècle les Provinces-Unies constituaient pour la France
un trait d'union culturel vital avec l'Angleterre. Ainsi, selon toute vraisemblance,
A Tale of a Tub et les autres ouvrages parus dans le recueil de 1720 furent traduits
en français par Justus van Effen (1684-1735), un homme de lettres hollandais très
en vue à l'époque. C'est cette traduction française, parue en 1721 sous le titre de Le
Conte du Tonneau, qui a rendu populaire la satire magistrale de Swift auprès d'un
large public en France. La confrontation des lecteurs français, habitués aux règles
strictes du classicisme, avec le réalisme cru de Swift fut une entreprise hardie; la
traduction aussi exacte que possible de son style brillant mais capricieux fut un travail tout aussi difficile - au fond, Voltaire considérait A Tale of a Tub comme intraduisible.
Dans une certaine mesure Van Effen a voulu ménager le goût de ses lecteurs
français en supprimant les termes indéniablement scabreux ou blasphématoires.
Dans ses traductions il se laisse influencer çà et là par les règles de la vraisemblance
et des bienséances. Par toutes les modifications qu'il a apportées dans le texte, sa
traduction n'est pas littérale. A cet égard sa manière de traduire s'accorde avec la
conception qui régnait alors en France sur l'art de la traduction, qui impliquait une
grande liberté. Souvent il fallait purifier les livres étrangers de toutes les inconvenances et les adapter au "bon goût' avant de les présenter au lecteur français.
Il est surprenant cependant de voir combien d'expressions indécentes ont été
considérées par Van Effen comme acceptables et qu'il les a laissées intactes. Chaque fois on est frappé de voir combien de mal il s'est donné à suivre Swift même
dans ses digressions les plus complexes. Tout montre qu'en premier lieu il a essayé
de rendre justice au texte original, ce qui explique en partie pourquoi il a observé
les règles classiques d'une façon aussi peu conséquente.
Pendant trop longtemps on a méconnu le fait que les efforts de Van Effen n'ont
pas abouti à une quelconque simple traduction, mais que par son introduction détaillée et ses commentaires répartis sur d'innombrables annotations, c'est lui qui a
introduit l'oeuvre de Swift en Europe. Dans sa préface il ne se contente pas de
justifier sa façon de traduire, il va même jusqu'à défendre Swift contre des accusations mal fondées d'indécence et d'impiété. De ce fait, il occupe une place assez
unique dans la critique swiftienne du début du dix-huitième siècle.
Deux traducteurs, l'un français, l'autre hollandais, ont pris les travaux de Van
Effen comme point de départ pour leurs traductions, mais chacun ils ont suivi leur
propre voie: le premier dans le sens d'une traduction plus libre, l'autre dans celui
d'une traduction plus littérale. En France, la traduction de l'abbé Saunier de Beaumont n'était ni littérale ni fidèle; en réalité, il s'agissait plutôt d'une adaptation du
Conte du Tonneau. La traduction néerlandaise de Pieter le Clercq par contre
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restait beaucoup plus proche du texte original que celle de Van Effen, du moins en
ce qui concerne A Tale of a Tub et The Battle of the Books. Le Clercq y ajoute
moins du sien et maintient beaucoup plus d'expressions indécentes que Van Effen.
On peut constater une tendance semblable dans les traductions de Gulliver's
Travels, l'ouvrage qui valut à Swift une renommée durable aux Pays-Bas. La traduction néerlandaise datant de 1727, selon toute probabilité due au Dr. Cornells
van Blankesteijn, est très consciencieuse et suit l'original au pied de la lettre. La
traduction française parue presque simultanément à La Haye au début de l'année
1727 fait beaucoup plus de concessions au "bon goût', ce qui la rend moins complète et moins exacte. Une autre traduction française, celle de l'abbé Desfontaines,
publiée peu après à Paris au cours de la même année, s'écarte parfois tant du texte
original des Travels qu'en maint endroit il vaut mieux parler d'un remaniement.
Desfontaines avait adapté le texte surtout dans un sens moralisateur, ce qui fut une
des raisons principales de la grande popularité de sa traduction dans la seconde
moitié du dix-huitième siècle.
Apparemment le principe du "bon goût' a joué un rôle beaucoup moins important pour les traducteurs aux Pays-Bas que pour leurs confrères en France. Aucun
genre littéraire ne profite davantage d'une traduction exacte que la satire, où l'intention de l'auteur se dévoile souvent pas l'emploi de certaines tournures, de jeux
de mots ou d'images particulières. C'est ainsi que la persistance des principes classiques a empêché pendant assez longtemps le public français du dix-huitième siècle
de prendre connaissance du réalisme de Swift sans être arrêté par des préjugés démodés.
Aux Pays-Bas, Swift n'a guère été accusé d'indécence ni d'irreligiosité. Des détails sur sa vie ou ses fonctions cléricales et politiques furent rares. On ne
commença à s'intéresser à sa personnalité que vers la fin du dix-huitième siècle,
lorsque quelques périodiques se mirent à publier toutes sortes d'anecdotes à son
sujet. Celles-ci provenaient en grande partie de Grande-Bretagne, où entretemps la
période des attaques contre sa personne avait fait place à une tendance à la réhabilitation et à une approche plus stylistique de son oeuvre.
Dans l'ensemble, on peut constater que l'accueil de l'oeuvre de Swift dans les
Provinces-Unies se distingue nettement de la façon dont elle fut reçue dans les pays
voisins.
Dans le premier chapitre, l'introduction, on trouvera une vue d'ensemble sur la vie
de Swift et son oeuvre, l'état actuel des recherches et les difficultés soulevées par
une enquête sur l'histoire de la réception d'une oeuvre littéraire. Surtout dans le
domaine des traductions et des théories sur la traduction les recherches ont été peu
nombreuses.
Il est très important de savoir comment Swift a jugé la Hollande et si ce jugement, positif ou négatif, a joué un rôle dans la réception de son oeuvre. Aussi le
deuxième chapitre de la présente étude a-t-il été consacré à l'opinion de Swift sur la
Hollande et les Hollandais. Le troisième chapitre traite du jugement des Hollandais sur Swift et son oeuvre et de ce qu'aux Pays-Bas on savait en général au sujet
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du doyen. Le quatrième chapitre contient une étude sur l'accueil de l'oeuvre satirique de Swift, tout d'abord de celle de A Tale of a Tub, de ses pamphlets politiques,
de ses autres écrits et d'ouvrages qui lui ont été attribués à tort. Le cinquième chapitre est consacré à la fortune de Gulliver et est suivi d'une conclusion générale.
Pour compléter cette étude, on trouvera ci-après une bibliographie des traductions
d'oeuvres de Swift parues dans la République.
(Vertaling Dr. D.J.H. van Eiden)
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Fred Jagtenberg werd 29 mei 1941 geboren te Rotterdam, alwaar hij het diploma
h.b.s.-A en de akten Nederlands m.o.-A en -В behaalde. Voorts verwierf hij te
Arnhem de akte geschiedenis т . о . Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht studeerde
hij Nederlandse taal- en letterkunde (met als bijvakken Germaanse godsdienstge
schiedenis en contemporaine geschiedenis); het doctoraalexamen legde hij af op 14
april 1972.
Hij was werkzaam als leraar Nederlands op verschillende dag- en avondscholen
in Rotterdam, Nijverdal en Zwolle, waar hij doceerde aan de opleiding voor m.o.akten van de Noordelijke Leergangen.
Thans is hij als leraar Nederlands en geschiedenis verbonden aan het Johannes
Fontanus College te Barneveld.

Stellingen
behorend bij het proefschrift van F.J.A. Jagtenberg,
Jonathan Swift in Nederland (1700-1800).

1.
Swift verdient het dat van meer werk dan alleen zijn Gulliver's Travels moderne
Nederlandse vertalingen beschikbaar zijn.
2.

Swifts Gulliver's Travels zou voor alle politici in de wereld verplichte literatuur
dienen te zijn.
3.

Bij de bestudering van 18e-eeuwse teksten zou een glossarium van achttiendeeeuws Nederlands goede diensten kunnen bewijzen.
4.

De discussie tussen Raasbollius en Urinaal in Langendijks Wiskunstenaars (1715)
over het heliocentrische stelsel moet ook worden gezien tegen de achtergrond van
Newtons gravitatietheorie, waardoor het debat over de theorieën van Kepler en
Copernicus weer actueel werd.
5.
In het voortgezet onderwijs moet bij de vakken Nederlands en moderne vreemde
talen meer aandacht worden besteed aan de literatuur uit voorbije eeuwen. Steun
van de media zou daarbij zeer welkom zijn.
6.
De vaak gehanteerde spellingregel dat onbepaalde hoofdtelwoorden in woordgroepen als "enkelen van hen" mét een η en in "enkele van de jongens" zónder η moet
worden gespeld, is inconsequent.

7.

Met het oog op 1992 lijkt een intensieve culturele samenwerking tussen de ruim
80% Nederlandstalige inwoners van de Benelux alleszins de moeite waard.

8.
Daar Brussel officieel tweetalig is, zou het de Nederlandse dag- en weekbladen sieren als ze in hun berichtgeving over die stad steeds de Nederlandse gebouw- en
straatnaamaanduidingen zouden gebruiken en dus voortaan niet meer zouden
spreken van Grand Place, Rue Neuve en Théâtre de la Monnaie, maar gewoon van
Grote Markt, Nieuwstraat en Muntschouwburg.

9.
De uitspraak van de koning van Brobdingnag dat ieder die twee korenaren kan laten groeien op de plaats van één, de grootste erkentelijkheid van de mensheid verdient, heeft nog niets van haar geldigheid verloren.

10.
De overeenkomst tussen de Academie van Plannenmakers in Lagado en die in Zoetermeer is zo treffend, dat de in ons land aanwezige Munodi's die zich de grondwettelijke belofte nog herinneren dat het onderwijs een voorwerp is van de aanhoudende zorg der Regering, zich terecht zorgen maken over de toekomst van onderwijs en wetenschappen in Nederland.

