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Voorwoord

Waarom ruim 400 gedrukte pagina’s gewijd aan het ‘wondere bestaan’ van
de vrijwel vergeten domineeszoon Justus Swaving? Mijn antwoord is bon-
dig. Toevallig kocht ik in 2005 op een Amsterdamse boekenmarkt zijn in
1830, door de Dordtse firma Blussé en van Braam uitgegeven Swaving’s tien-
jarige militaire loopbaan door hemzelven beschreven. De lectuur boeide mij
meteen, in de eerste plaats omdat auteur Swaving er met opmerkelijke hu-
mor en zelfspot in beschreef in wat voor rare bochten hij zich keer op keer
had moeten wringen om te ontkomen aan de wraak van vijandig gezinden.
Het boek smaakte dus naar meer. 

Uiteindelijk is het mij gelukt Swavings totale, grotendeels autobiografi-
sche werk in Nederlandse bibliotheken te vinden. Zo ontstond voor mij
gaandeweg het beeld van een avontuurlijk aangelegd patriciër die, naast vele
vijanden, over minstens evenveel invloedrijke standgenoten beschikte die
hem gunstig gezind waren. Uiteraard traden zij geregeld op als redders in de
nood. Aan de hand van Swavings verrassend originele kijk op belangrijke en
minder belangrijke ontwikkelingen in de achttiende en negentiende eeuw,
en mijn onderzoek naar het waarheidsgehalte ervan, vond ik een formule
om Swavings unieke, tijdgebonden autobiografische geschriften tot essen -
tieel onderdeel te maken van een overwegend geloofwaardige biografie.

Bij het beoordelen van mijn totale productie van historische studies viel
het mij bovendien op dat ik mijn onderwerpen steeds heb gekozen volgens
een vaste lijn. Mij afvragend welke deze lijn dan wel was, richtte mijn blik
zich plotseling op de twee, zich hoog in de boekenkast naast mijn bureau
bevindende, forse delen Op het breukvlak van twee eeuwen, waaraan Jan Ro-
mein tien jaar lang had gewerkt en die Annie Romein in 1967, enige jaren
na het overlijden van haar man, publiceerde. In haar voorwoord gaf Annie
Romein aan dat Jan Romein onder ‘breukvlak’ verstond het zo belangrijke
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en belangwekkende keerpunt in de Europese geschiedenis dat zich voor-
deed bij de overgang van negentiende naar twintigste eeuw. Ik had dit werk
al enkele tientallen jaren geen blik meer waardig gekeurd, maar nu drong
het plotseling tot me door dat ik in mijn historische studies vaak het accent
leg op twee breukvlakken: namelijk de overgang van de achttiende naar de
negentiende eeuw en die van de negentiende naar de twintigste eeuw. Zo
streed bijvoorbeeld de joodse arts Hartog de Lémon rond 1800 met grote
overtuigingskracht voor de invoering in Nederland van een niet aan gods-
dienst gebonden, relatief democratische republiek en beschouwde hij het
bijbrengen van kennis aan het onderontwikkelde joodse proletariaat als pri-
maire voorwaarde voor het bevorderen van hun welvaart en welzijn. Als
consequente republikein was hij in 1813 dan ook een van de weinigen die
zich – tevergeefs – heftig bleef verzetten tegen de vorming van een monar-
chie onder leiding van de op dat moment niet bijster progressieve familie
Van Oranje.

Opmerkelijk parallel met het streven naar meer welvaart en welzijn voor
het joodse proletariaat op het breukvlak van de achttiende naar de negen-
tiende eeuw was tijdens de overgang van de negentiende naar de twintigste
eeuw de wijze waarop de cultureel bevlogen vakbondsleider Henri Polak
zijn strijd voor meer rechten en welvaart van onder andere het Amsterdams
joodse proletariaat combineerde met zijn ijveren voor de geestelijke verhef-
fing van het hele Nederlandse proletariaat. Een succesvolle klassenstrijd had
volgens Polaks recept als meest positief resultaat een groeiende trots en zelf-
bewustzijn bij de rechteloze sappelaars van weleer.

Als verslaggever van een uniek leven dat zich tussen 1784 en 1831 afspeel-
de in Nederland, Europa, Zuid-, Midden- en Noord-Amerika, en ten slotte
de Kaapkolonie, is Justus Swaving enig in zijn soort. Hij gaf namelijk de tal-
loze tegenstrijdigheden en eigenaardigheden die zich voordeden tijdens het
roerige tijdperk van zijn ‘wondere bestaan’ met zulk een grote onbevangen-
heid weer, dat de tegenwoordige lezer terecht aan het waarheidsgehalte van
zijn indringende betoog kan twijfelen, maar zich er tegelijkertijd ook zeer
betrokken bij zal voelen. Niet alleen was Swavings leven als zodanig uniek,
het speelde zich bovendien af tegen de achtergrond van het uitermate roeri-
ge breukvlak rond 1800, toen successievelijk keizer Napoleon en koning
Willem I zo’n eminente rol speelden.

Amsterdam, mei 2015
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Inleiding

De in 1784 als vijfde kind van de hervormde predikant Cornelis Swaving in
Naarden geboren Justus Gerardus Swaving,1 publiceerde bij de destijds be-
kende Dordtse uitgeverij Blussé en Van Braam tussen 1827 en 1830 vijf auto-
biografische boeken, waarin hij zijn talloze wonderlijke lotgevallen gedu-
rende een periode van ruim veertig jaar beschreef. Achtereenvolgens
passeerden hierbij de revue Swavings rol als adelborst op de oorlogsvloot
van de Bataafse Republiek, als veel schulden makende Haagse dandy, als
echtgenoot van een mooie en rijke dochter van een Nederlandse planter in
het West-Indische Berbice en een uit Afrika geïmporteerde slavin, als tussen
Berbice en New York in talloze gevaarlijke ondernemingen verstrikte avon-
turier, als garde d’honneur in het leger van Napoleon, als deserteur uit dat le-
ger en – vanaf december 1813 – als beroepsluitenant in het Oranjelegioen
van koning Willem I. Niet minder boeiend is vervolgens Swavings autobio-
grafische verslag van de periode 1814 tot 1830, tijdens welke hij optrad als
blijvend verliefde echtgenoot van een Waals, Franstalig katholiek meisje, als
leraar op de Militaire Academie in Delft, als een door de militaire rechtbank
in Brugge beschuldigde van ernstige malversaties, als vluchteling naar het
vrije Engeland, als voortreffelijk ongediplomeerd leraar Frans en Neder-
lands in Londen en ten slotte als eerbare tolk-vertaler bij het Supreme
Court of Justice in Kaapstad. 

Swaving treedt in dit boek deels op als verteller van zijn eigen levensver-
haal, en als zodanig is het (althans gedeeltelijk) een autobiografie. Door
mijn uitvoerige kritische commentaren op de vertellingen, krijgt het boek
uiteindelijk toch meer het karakter van een historisch verantwoorde biogra-
fie. Swaving wekt de indruk dat zijn geschriften niets dan waar gebeurde ge-
schiedenissen bevatten. Als bewijs van zijn waarheidslievendheid noemt hij
dan ook vele getuigen bij naam, van wie ik in de meeste gevallen kon vast-

9

Bloemgarten Justus Swavings  12-05-15  16:00  Pagina 9



stellen dat zij echt hebben bestaan. Dit alles neemt echter niet weg dat Swa-
ving geregeld een van de werkelijkheid afwijkende voorstelling van zaken
gaf en sommige verhalen ter wille van de leesbaarheid vrij zeker gewoon uit
zijn duim zoog. In voortdurende samenspraak met zijn grotendeels vrouwe-
lijke lezersschare gaf Swaving volmondig toe dat hij tijdens zijn Londense
jaren (1825-1827) zijn herinneringen in de eerste plaats opschreef uit bittere
noodzaak. Omdat het hem na zijn geslaagde vlucht uit Delft, in juli 1825,
niet lukte in Londen een vaste betrekking te vinden, moest hij als talenle-
raar en daarnaast als schrijver en vertaler van vele boeken in korte tijd vol-
doende geld zien te verdienen om zichzelf en zijn uitdijend gezin een mens-
waardig bestaan te verschaffen. In tegenstelling tot de in zijn tijd door
broodschrijvers gefabriceerde romantisch-sentimentele, gefantaseerde ver-
tellingen, bevatten vrijwel al Swavings verhalen op zijn minst een kern van
waarheid. Zeker: als vrijwel elke autobiograaf hield Swaving geregeld een
oratio pro domo en kon dan het eigen optreden, zo niet als gunstiger, dan
toch als interessanter voorstellen dan het in werkelijkheid was. 

Wat hem bovendien van de gemiddelde broodschrijver onderscheidde,
was het enorme plezier dat hijzelf beleefde aan het schrijven als zodanig.
Meermalen wees hij erop als auteur erfelijk belast te zijn. Hij ging er prat op
dat drie broers van zijn moeder Bartha Kist, namelijk Joost Gerard, Willem
en Ewald Kist, vaardig de pen hanteerden. En over het feit dat de bekende
schrijfster Betje Wolff een aangetrouwde schoonzuster was van zijn groot-
moeder Anna Kist-Wolff, raakte Justus Gerardus nooit uitgepraat, dit in
weerwil van het feit dat er in Betjes aderen geen druppel bloed van de fami-
lie Wolff stroomde. Justus Swavings suggestie dat hij zijn literair talent
goeddeels van haar geërfd had, wordt dus niet door harde feiten gestaafd.

Eén hoedanigheid onderscheidde Swaving als schrijver – al of niet voor
den brode – in zeer gunstige zin van publicisten uit zijn tijd. Dat is de hu-
moristische wijze waarop hij de spot dreef met andermans falen en feilen,
en de bij tijd en wijle genadeloze zelfspot waaraan hij zijn eigen handelen,
efemere successen en talloze mislukkingen onderwierp. Op die humor wees
in de Bredasche Courant van 4 maart 1830 ook de recensent van het zojuist
verschenen Swaving’s tienjarige militaire loopbaan. Na de constatering dat
‘onder onze tegenwoordige prozaschrijvers weinigen zijn, die het in den los-
sen verhaalstijl van den ex-planter-zwerver, garde d’honneur-luitenant-
kwartiermeester winnen’, merkte de recensent op dat de lezer in Swavings
laatste boek helaas mist ‘die doorloopend onderhoudende luim en losheid,
welke zijn vorige lettervruchten bijna op elke bladzijde kenmerken’. De re-
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censent besloot echter zijn milde kritiek op Swaving’s tienjarige militaire
loopbaan met op te merken dat ‘sommige gedeelten de lachspieren zelfs van
den ernstigsten lezer in beweging moeten brengen’.

Doordat Swaving al op zeer jeugdige leeftijd verzeild raakte in milieus
waar de heersende omgangsvormen behoorlijk afweken van die in het keu-
rige ouderlijke, Naardense domineesgezin, leerde hij al vroeg zich aan te
passen aan voor hem nieuwe situaties. En terwijl thuis in de pastorie nim-
mer een onvertogen woord werd gesproken dat maar in de verste verte leek
op een heuse vloek, moest hij als twaalfjarige adelborst op de Bataafse oor-
logsvloot meteen zijn taal en manieren aanpassen aan die van grofgebekte,
ruwe zeebonken met al dan niet blanke pit. Gaandeweg raakte Swaving, of
hij dat nu wilde of niet, gewend aan een leven vol wisselende decors. Hij
keek daarbij goed uit zijn ogen en leerde te observeren als weinig anderen.
Zo trof hem op zijn vele reizen telkens weer de schoonheid van een voor
hem, tot dusver onbekend, romantisch aandoend berglandschap of – zoals
bij een eenmalig bezoek aan de Niagara Falls – de kleurenpracht van het in
vele richtingen uiteenspattende water. En hij was zeer wel in staat zulke na-
tuurtaferelen op een pakkende manier te beschrijven zonder daarbij de pre-
cisie uit het oog te verliezen. 

Maar ook waar het hem erom ging zijn visie weer te geven op meer pro-
zaïsche zaken, zoals de relatie tussen blank en zwart in West-Indië, het ver-
loop en de behandeling van tropische ziektes, een buitensporige drank- en
vreetpartij bij een zwaarlijvige pastoor te Gent, om maar een paar voorbeel-
den te noemen: meestal slaagde hij er als schrijver goed in om nauwkeurig
weer te geven wat hem was opgevallen. Swavings spannende, niet altijd ge-
heel waarheidsgetrouwe relaas van zijn talrijke avonturen maken, samen
met zijn meer objectiverende nauwgezette observaties, zijn vijf autobiografi-
sche boeken tot zo’n belangwekkend geheel, dat ik meende voor een deel
daarvan in Justus Swavings wondere bestaan een plaats te moeten inruimen
gelijkwaardig aan mijn eigen biografische commentaren. Een van de boei-
endste facetten van Swavings vertelkunst is wel zijn vermogen om, in zijn in
Londen tussen 1825 en 1827 geschreven autobiografieën, achteraf zijn aan-
vankelijke ontzetting kenbaar te maken over de gruwelijke wijze waarop
Nederlandse planters in de West hun uit Afrika geïmporteerde slaven en sla-
vinnen onderdrukten, om vervolgens, onder druk van zijn collega-planters
en deels uit financieel eigenbelang, zelf op zijn eigen slaven ook de gangbare
onderdrukkingsmethodes toe te passen. Als kind van de Verlichting, tevens
aanhanger van een gematigd evangelisch christendom, was hij ten slotte van
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mening dat excessen bij de bestraffing van negerslaven verboden dienden te
worden. Tegen de abolitionisten2 in, bleef Swaving echter zijn leven lang het
instituut slavernij verdedigen op grond van louter economische argumen-
ten. 

De relatie autobiografie tot biografie

Voor een beter begrip van de manier waarop in Justus Swavings wondere be-
staan autobiografie en biografie aan elkaar gerelateerd worden, volgt hier
eerst een summier overzicht van zijn vijf tussen 1827 en 1830 verschenen au-
tobiografische boeken. Deze zijn de uit twee delen bestaande Swaving’s rei-
zen en lotgevallen, Offer aan de lijdende onschuld of Swaving’s vlugt uit Delft,
in vrouwelijk gewaad, Swaving’s tienjarige militaire loopbaan en Swaving’s
zonderlinge ontmoetingen en wonderbaarlijke lotsverwisselingen na zijne vlugt
uit Delft.

Het in 1827 gepubliceerde Offer aan de lijdende onschuld vormt in de
reeks elkaar opvolgende autobiografieën een soort tussendoortje. Een deel
van de opbrengst van het boek was namelijk bestemd om de spoedige vrijla-
ting te bevorderen van de schildwacht die in juli 1825, in opdracht van de
militaire rechtbank in Brugge, Swavings woning in Delft moest bewaken.
Door zich te hullen in de kleren van zijn vrouw Charlotte lukte het Swaving
aan de aandacht van deze schildwacht te ontsnappen en kon hij vervolgens,
via Frankrijk, naar Engeland vluchten. Het sensationele verslag van zijn
vlucht en zijn deels in fraai Frans gevoerde correspondentie met de voorlo-
pig in Delft achtergebleven echtgenote, plus zijn door hevige jaloezie tot het
kookpunt gestegen woede over het onbetamelijke gedrag van de makelaar
in koffie J.C. Poortermans (mogelijk had deze Charlotte willen versieren)
vormen, samen met Poortermans daaropvolgende, heftige anti-Swaving ge-
schrift, als lectuur een hilarisch hoogtepunt.

In Justus Swavings wondere bestaan heb ik een groot aantal fragmenten uit
de hierboven genoemde autobiografieën opgenomen. De keuzes daarvoor
heb ik volgens misschien wat willekeurig aandoende eigen criteria gedaan.
Het zij zo. Ik heb echter alleen die fragmenten uitgekozen die volgens mij
een wezenlijk facet tonen van Swavings vaak zo tegenstrijdige doen en laten.
Om zijn teksten en mijn eigen grotendeels op primaire historische bronnen
berustende, kritische commentaren tot een doorlopend geheel te maken,
heb ik uit de vele reisverhalen vrijwel uitsluitend passages gebruikt waarin
Swaving zijn eigen ervaringen weergeeft. Zijn zuiver op boekenkennis be-
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rustende, reisgidsachtige informatie sla ik dus meestal over. Waar nodig geef
ik beknopt wat extra informatie over de historische achtergrond waartegen
Swavings leven zich afspeelde. Voor verdieping van de historische kennis
wordt de lezer doorgaans verwezen naar in de literatuurlijst opgenomen re-
levante publicaties.

Ter wille van de leesbaarheid heb ik Swavings teksten in lichte mate ge-
moderniseerd, zonder het authentieke karakter ervan wezenlijk aan te tas-
ten. Waar hij consequent de in zijn tijd meest gangbare spelling-Siegenbeek
volgt, met handhaving bijvoorbeeld van eindeloos veel buigings ‘n’-nen, res-
pecteer ik deze spelling toch. Volgens mij raakt de tegenwoordige lezer hier
namelijk na enige minuten aan gewend. Wel heb ik de vrijheid genomen,
alweer ter wille van de leesbaarheid, om het enorme aantal komma’s in de
Swaving-citaten drastisch te beperken. En om Swavings teksten en de mijne
nog beter tot een aangenaam leesbaar geheel samen te smelten, bevatten de
noten onder andere uitleg over verouderde woorden, commentaar bij niet
geheel duidelijke passages, verwijzingen naar primaire en secundaire histori-
sche bronnen, en ten slotte aanvullende bibliografische gegevens bij Swa-
vings summiere verwijzingen naar door hem gelezen literair werk. 

In alle titels van de zes hoofdstukken, die in chronologische volgorde het
verloop van Swavings leven weergeven, zijn citaten verwerkt.

De bronnen van kennis

Enige aanvullende opmerkingen over de bronnen van kennis waaruit ik
voor dit boek heb geput, lijken niet overbodig. Zoals hierboven al opge-
merkt, zijn Swavings autobiografische teksten als bron van kennis deels al-
leen bruikbaar in combinatie met door mij of via mij verricht onderzoek
van primaire bronnen. Vooral waar Swaving zijn lezers probeerde te overtui-
gen van zijn goede bedoelingen, bleek dit soort onderzoek noodzakelijk en
vaak ook lonend te zijn. 

Een mooi voorbeeld van zo’n lonend onderzoek vormt de ontdekking
van het op 1 mei 1807 te Naarden, door de plaatselijke notaris Jacobus Thie-
rens opgestelde, wederkerige testament van Justus Swaving en Wilhelmina
Swaving-Balk. De aanleiding voor het onderzoek hiernaar vormt Swavings
niet erg verkwikkelijke poging, in december 1807, zich te onttrekken aan de
al op 8 februari 1803 in het testament van Wilhelmina’s vader Johan Andreas
Balk aan erfgenamen opgelegde verplichting levenslang te zorgen voor zijn
van oorsprong Afrikaanse ‘huisvrouw’ Kaatje. Na het overlijden van Kaatjes
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dochter Wilhelmina was Swaving nu ook, op grond van dit testament, als
erfgenaam verplicht voor zijn schoonmoeder Kaatje te zorgen. Omdat Jo-
han Balks vrienden en executeurs-testamentair Gillis Hobus en Daniel
Leen, volgens Swaving, Kaatje hadden aangespoord bij de plaatselijke recht-
bank een groter aandeel in de erfenis op te eisen dan haar mogelijk toe-
kwam, eiste het gerecht in Berbice van Swaving inzage in een aantal belang-
rijke documenten, waaronder het testament van de overleden Wilhelmina.
Onder ede verklaarde Swaving toen tegenover secretaris H. Staal – zoals ge-
boekstaafd in het Nationaal Archief van Guyana in Georgetown – dat hij en
Wilhelmina voor hun vertrek naar Berbice in Naarden een wederkerig tes-
tament hadden ondertekend, maar dat dit testament zich daar nog aanwe-
zig was.3

Op basis van deze in Georgetown afgelegde verklaring informeerde ik be-
gin 2012 bij het Naardens gemeentearchief of zich dat wederkerig testament
daar nog bevond. Tot mijn verrassing werd toen binnen twee minuten het
hele door notaris Jacobus Thierens op 1 mei 1807 opgestelde testament van
Justus en Wilhelmina Swaving tevoorschijn getoverd. Op pagina 9 van het
in fraai en goed leesbaar schrift opgestelde document verklaarde Wilhelmi-
na dat, mocht zij eerder sterven dan haar man Justus Gerardus, hij krach-
tens Johan Andreas Balks testament4 verplicht was: 1. ‘aan dezelve haar
moeder haar Leeven lang Twee Honderd Guldens Jaarlijks uit te keeren’ en
2. ‘dezelve van Kost en Inwooning op de Plantagie en grond de Vriendschap
in de midden Divisie der Colonie de Berbice als boven te verzorgen.’ Dit
wederkerig testament vormt uiteindelijk het sluitstuk voor mijn in hoofd-
stuk 2 gehouden betoog dat niet Swaving, maar Kaatje dankzij het ingrijpen
van Hobus en Leen de ware overwinnaars in de strijd om Wilhelmina’s erfe-
nis waren. 

Natuurlijk vond ik niet altijd schriftelijke bewijzen voor mijn vermoeden
dat Swaving soms gewoon loog of althans zijn visie naar believen bijkleurde.
Dit was bijvoorbeeld het geval toen bleek dat sommige archieven tijdens de
Eerste Wereldoorlog in vlammen waren opgegaan, zoals die van de stad
Doornik (Tournai). Zodoende ontbreken alle gegevens over de daar geves-
tigde rijke ouders van Swavings laatste levenspartner Charlotte Louise Wil-
beaux.5 Een triest voorbeeld van een wel bestaand, maar inmiddels onvind-
baar geraakt historisch document vormt Swavings in 1830 in Kaapstad
uitgegeven boek Reizen in Zuid-Afrika. Het enige nog bestaande exemplaar
van dit boek moet zich bevinden in Kaapstads Parliamentary Library, maar
is zoekgeraakt.
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Belangrijke informatie over Swavings ‘jonge jaren’ vond ik vooral in het
Stadsarchief van Amsterdam. Aanvankelijk was mijn kennis over zijn ver-
blijf in het West-Indische Berbice vrijwel uitsluitend beperkt tot wat hij
hierover zelf schreef in deel 1 van Reizen en lotgevallen. Bijzonder waardevol
was daarom de door Johan van Langen verrichte research in de National Ar-
chives van Guyana te Georgetown: hoofdstad van het westelijk van Surina-
me gelegen Guyana. Dankzij het daar al eerder voor zijn doctoraalscriptie
verrichte archiefonderzoek is Van Langen een van de weinige personen die
wegwijs is in het slecht geordende Nederlandstalige deel van dat archief.6

Evident vergiste Swaving zich regelmatig bij de weergave van zijn belevenis-
sen tijdens zijn verblijf in Berbice tussen 1807 en 1811. Deels valt dit te ver-
klaren uit het feit dat hij die pas tijdens zijn Londense jaren (1825-1827) be-
schreef. Aan de hand van Van Langens vondsten in het archief van
Georgetown kon ik bovendien bewijzen dat Swaving de zaken in sommige
voor hem heikele kwesties opzettelijk verkeerd voorstelde. 

Als een rode draad lopen in Swavings geschriften zijn ongegeneerde po-
gingen lichaam en ziel van een of andere aantrekkelijke minderjarige dame
te veroveren om vervolgens door middel van een wettig huwelijk ook over
haar aanzienlijke materiële bezittingen te kunnen beschikken. De zich daar-
bij voordoende complicaties kon ik niet altijd verklaren aan de hand van
daarbij aansluitende archivalia. Swaving had er echter een handje van om in
zijn levensbeschrijvingen, via een door hemzelf gehanteerd soort geheim-
taal, gaandeweg toch te onthullen hoe de vork werkelijk in de steel zat. Zo
liet hij in zijn Tienjarige militaire loopbaan een zeer verliefd persoon zonder
naam verklaren ‘dat hij zich desnoods aan vervalsching van authentieke ge-
schriften zou kunnen schuldig maken, indien dit misdadig middel hem
slechts zijn doel kan doen bereiken.’ Die naamloze persoon was natuurlijk
Swaving zelf. 

Swavings geheugen

Voor Swaving zelf was uiteraard zijn geheugen een belangrijke bron van
kennis. Door vergelijking met primaire bronnen, zoals in archieven bewaar-
de documenten of in bibliotheken berustende getuigenissen van tijdgeno-
ten, kan soms worden vastgesteld wat het waarheidsgehalte is van diverse
passages in Swavings autobiografische geschriften. Als dat niet mogelijk is
bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal, dan rest de biograaf alleen de hoop
dat de door Swaving besproken gebeurtenissen min of meer juist zijn weer-
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gegeven. Mogelijk vonden die gebeurtenissen echt plaats en beschreef hij ze,
zoals hij op diverse plaatsen opmerkte, aan de hand van door hem eerder
gemaakte aantekeningen. In Swaving’s zonderlinge ontmoetingen verhaalde
hij echter dat al die aantekeningen, gebundeld in een flink pak, ten gevolge
van een vliegende storm voor het Oost-Friese eiland Langeroog in zee wa-
ren verdwenen. Er is echter reden aan te nemen dat dit verhaal apocrief is.
In het een paar jaar eerder gepubliceerde deel 2 van Reizen en lotgevallen be-
schreef Swaving namelijk veel uitgebreider en omstandiger diezelfde storm,
en daar repte hij met geen woord over het feit dat tijdens de bewuste storm
zijn pak met aantekeningen door de woedende zee was verzwolgen. 

Rest nog de mogelijkheid dat Swaving over een uitzonderlijk goed ge-
heugen beschikte. Een indicatie is dat hij tussen 1825 en 1827 een gedetail-
leerd overzicht gaf van het copieuze ontbijt dat de planter Spangenberg hem
en zijn reisgenoten aanbood bij hun aankomst in Berbice, eind 1807. Tot in
de kleinste details beschreef Swaving van elk voor hem nog totaal onbekend
gerecht de samenstelling, bereiding en manier van eten. Niet uitgesloten is
dat hij zich na twee decennia dit alles nog precies herinnerde; mensen met
een dergelijk sterk ontwikkeld culinair geheugen bestaan namelijk echt.7

Onwaarschijnlijker lijkt het echter dat Swaving tien à twaalf jaar na dato
zich werkelijk nog de namen herinnerde van alle 25 exquise kostbare Franse
wijnen, hem aangeboden door een 300 pond wegende vriendelijke pastoor
te Gent. Ik sluit dan ook niet uit dat hij al die fraaie namen had overgeno-
men uit een bijzonder goed gesorteerde Franse wijngids.

Daar waar Swaving op een zeer persoonlijke manier volgens mij belang-
wekkende onderwerpen bespreekt, zonder daarbij aan te geven hoe hij aan
zijn kennis kwam, durf ik die visie toch weer te geven. Van belang lijkt hier-
bij niet zozeer of die visie juist is, maar dat Swaving als rechtgeaarde repor-
ter aandacht vroeg voor tijdsverschijnelen waar nauwelijks iemand anders
over repte. Al dan niet waarheidsgetrouw beschreef hij zijn talloze wonder-
baarlijke avonturen met geregeld bijna dodelijke afloop. Zijn uitgesproken
culturele bevlogenheid is echter iets wat men nu juist niet verwacht aan te
treffen bij een zo loszinnige avonturier. Dat Swaving in zijn memoires op-
vallend vaak passages citeert uit hem bekende literaire werken van tijdgeno-
ten, is zonder meer een blijk van grote belezenheid. Uiteraard wil hij ook
graag een beetje showen met zijn eruditie. Opmerkelijk, om niet te zeggen
indrukwekkend, is bovendien de ijver en nauwgezetheid waarmee hij ken-
nis nam van uitgebreide vakliteratuur, noodzakelijk om zich meer dan naar
behoren te manifesteren als talenleraar en tolk-vertaler. In tegenstelling tot
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zijn universitair geschoolde broers, had Swaving die kennis voornamelijk
verworven via zelfstudie. Maar de wijze waarop hij die kennis verwerkte, is
zonder meer die van iemand met een uitgesproken wetenschappelijke in-
stelling.

Dank

Aan het eind van deze inleiding wil ik eerst de vele mij bij naam niet beken-
de archiefmedewerkers van harte bedanken voor de vriendelijke en doeltref-
fende wijze waarop zij mijn onderzoek naar Swavings lotgevallen steunden.
Bijzondere dank verdienen wel Odette Vlessing en – in Zuid-Afrika –
Maureen Rall. Mevrouw Vlessing van het Stadsarchief van Amsterdam be-
steedde onder andere vele uren aan het uitpluizen van de bijzondere relaties
van enige Amsterdamse handelshuizen met Berbice en zijn bewoners. 

De historica Maureen Rall zocht en vond in de archieven en bibliothe-
ken van Kaapstad vele voor mijn onderzoek bijzonder relevante documen-
ten. Zonder dit onderzoek zou ik er beslist niet in zijn geslaagd in het slot-
hoofdstuk de betekenis van het toenmalige Zuid-Afrika voor Swaving, en
omgekeerd van Swaving voor Zuid-Afrika, weer te geven. En uiteraard gaat
nogmaals mijn bijzondere dank uit naar het pionierswerk dat Johan van
Langen verrichtte bij zijn effectieve speurtocht naar relevante gegevens in
het Londense Kew en in de National Archives in Georgetown, zoals gezegd
de hoofdstad van het West-Indische Guyana.

Voor mijn commentaar op de scripties van Mariet Hylkema en Robin
van de Water gewijd aan werk van Swaving verwijs ik graag naar noot 43 op
pagina 387. Hun in 2010 onder leiding van Arianne Baggerman en Arnold
Lubbers verrichte onderzoek is behalve degelijk ook nog inspirerend. Ten
slotte ben ik vooral de Leidse neerlandicus Peter van Zonneveld dankbaar
voor het feit dat hij niet alleen als eerste het hele manuscript over Swaving
heeft gelezen, maar bovendien door zijn kritische commentaar mij behoed
heeft voor enige ernstige ontsporingen. 
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HOOFDSTUK 1
Justus Swavings jonge jaren 

1784-1807

Cadet bij de marine

In 1827 verschenen bij uitgeverij Blussé en Van Braam in Dordrecht in twee
forse delen Swaving’s reizen en lotgevallen door hem zelven beschreven. Als het
aan auteur Swaving had gelegen, waren die delen nog veel forser uitgeval-
len. Hij had immers, zoals hij op de pagina’s 230 en 231 uitlegt, alleen al over
zijn vijfjarig verblijf in Berbice gemakkelijk twee dikke delen kunnen vol-
schrijven. Hij moest zich echter enige beperkingen opleggen ‘dewijl ik door
mijn uitgevers binnen enge grenzen ben gesteld’. De in juli 1784 in Naarden
als vijfde kind1 van een brave hervormde predikant en een lieve moeder ge-
boren schrijver, wekte bij de verschijning van deze eerste delen van zijn au-
tobiografisch oeuvre een behoorlijke deining onder de recensenten in het
Vereenigd Nederlands Koninkrijk. Het beeld dat Justus Gerardus Swaving
van zichzelf en zijn voortdurend wisselende omgeving schetste, vanaf zijn
vroege jeugd in het stille vestingstadje Naarden tot zijn dramatische terug-
keer begin 1813 uit Amerika, is namelijk dermate gelardeerd met wonder-
baarlijke en wonderlijke, net nog goed aflopende avonturen, dat zelfs de
meest goedgelovige lezer wel aan het waarheidsgehalte van de beschreven
‘lotgevallen’ kon gaan twijfelen. Om die twijfel weg te nemen, noemde
Swaving alle door hem ten tonele gevoerde figuren bij hun echte naam, zo-
dat tijdgenoten zich niet hoefden af te vragen of schrijvers fantasie wellicht
wat op hol was geslagen. Ook ik, Salvador Bloemgarten, geboren 140 jaar
na Swaving, heb hem tot dusver nergens kunnen betrappen op het opvoe-
ren van niet-bestaande figuren. 

Beide ouders, respectievelijk Cornelis Swaving en Bartha Kist, behoor-
den tot wat we tegenwoordig de gegoede middenstand van redelijk welva-
rende en ontwikkelde burgers zouden noemen. Zij hadden niet de status
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van al dan niet van adellijke titels voorziene leden van de regentenstand.
Maar onder andere omdat zij over een eigen familiewapen beschikten, wer-
den zij ingedeeld bij het Nederland’s Patriciaat. Onder de Swavings en de
Kisten bevonden zich opvallend veel theologen, medici, burgemeesters van
kleine tot middelgrote Nederlandse gemeentes en, niet te vergeten, planters
en hoge ambtenaren in westelijke en oostelijke koloniale gebieden. En al
vormden zij dan niet de chic du chic, zij beschouwden het wel degelijk als
bon ton om uitsluitend te trouwen met leden van hun eigen stand. 

Als Justus zich iets gelegen had laten liggen aan de wens van zijn vader,
dan zou hij net als deze predikant zijn geworden. Waarom hij zich volstrekt
niet tot dit in zijn tijd nog zeer prestigieuze ambt voelde aangetrokken,
blijkt duidelijk uit de hier volgende, door Swaving een kwart eeuw later ge-
noteerde, schets van zijn opvoeding:

Met zo’n opvoeding, in een stad als Naarden, in een woning, welks drem-
pel bijna door niemand anders dan predikanten, ouderlingen, diakenen,
katechisanten en eenvoudige vrome luidjes betreden werd, in een woning,
waarvan de wanden aan alle kanten met de afbeeldselen van beroemde
godvreezende mannen versierd en tot aan den zolder toe met godsdiensti-
ge werken opgevuld was; in een woord, onder het toezigt van zulke brave
en deugdzame ouders als de mijne, diende ik menselijk gesproken niet al-
leen een voorbeeld van wijsheid en Godsvrucht, maar zelfs een waardig
opvolger te zijn van hem wiens naam steeds in eer en hoogachting gehou-
den wordt bij allen, die hem gekend hebben. Of ik nu met een meerdere
hoeveelheid erfzonde bedeeld, of voor zo’n opvoeding minder geschikt
was dan anderen, wil ik hier liefst niet onderzoeken; maar zo veel is zeker:
dat ik er in plaats van vroom en bedaard, helaas! hoe langer hoe wilder en
darteler tegen in groeide, en dat ik meer lust en roeping scheen te hebben
voor een oorlogsschip, dan voor den geestelijken tabbaard. In klimmen,
klauteren, vechten, zwemmen, schieten, enz. vond ik in Gooiland, al zeg
ik het zelf, mijn weerga niet. 

Dat Swaving op twaalfjarige leeftijd besloot om zich in geen geval te laten
opleiden tot hervormd predikant, dankt hij volgens eigen zeggen aan het
toeval dat hij op een goede dag op straat een in fraai uniform gestoken zee-
officier met ‘gladde, driepuntige hoed, vergulden rok en langen, over de
straatsteenen achteruitsleependen sabel’ zag flaneren. Swaving zou zijn le-
ven lang steeds weer onder de bekoring raken van bijzondere kledij en uni-
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formen. Na zijn ontmoeting met de zo prachtig uitgedoste marineofficier
bewoog hij hemel en aarde dat hij opgeleid zou worden tot officier op een
oorlogsbodem. Na eindeloos soebatten mocht hij van zijn ouders, voor wie
het woord ‘oorlogsschip’ alleen al voldoende was om ‘hun een koude rilling
op het lijf te jagen’, de zeevaartschool in Amsterdam bezoeken. Swaving
werd echter in eerste instantie afgekeurd voor de marine, omdat hij te klein
was. Een paar vriendinnetjes, dochters van een zekere Van Eyck, hadden
weliswaar geprobeerd zijn gebrek aan lengte te maskeren door zijn schoenen
van binnen op te hogen met behulp van een spel kaarten. 

Op het moment dat de kleine Justus voor de deur van de Amsterdamse
zeevaartschool uit de reiskoets stapte die hem vervoerd had, vielen de kaar-
ten echter ‘onder het schaterend gelach der voorbijgangers’ uit zijn schoe-
nen. Swaving probeerde nog wel bij het meten van zijn lichaamslengte gro-
ter te lijken dan hij was door op zijn tenen te gaan staan. Hij werd echter
‘met een meedoogenlooze hand’ weer omlaag geduwd, waarna het overdui-
delijk werd dat hij anderhalve duim te klein was. Vader Swaving voorkwam
echter dat Justus na zijn terugkeer in Naarden de risee werd van zijn vriend-
jes en vriendinnetjes. De dominee maakte gebruik van zijn uitstekende con-
necties in betere kringen: hij stelde zijn zoon voor aan een goede vriend, die
op zijn beurt weer bevriend was met de Agent der Marine mr Jacobus
Spoors. En door diens toedoen werd Justus alsnog als ‘Jonker’ – dat wil zeg-
gen cadet – toegelaten op het oorlogsschip de Washington, dat onder bevel
stond van schout-bij-nacht Samuel Story.2

Met veel verve beschrijft Swaving hoe hij als twaalfjarig kind voor het
eerst in zijn leven afscheid nam van het veilige ouderlijke huis, zonder het
flauwste vermoeden te hebben van wat hem aan gevaren en verleidingen te
wachten stond. De ‘altijd zorgende en teederhartige moeder’ en de ‘door en
door godvreezende vader’ richtten bij het vertrek van hun dierbare zoon
Justus ‘onder een vloed van tranen hun ootmoedige gebeden tot zijn be-
houd tot de troon des Allerhoogsten’ en ‘drukten hem daarbij teederlijk aan
hun borst’. Overigens begeleidde de bezorgde vader zoon Justus per trek-
schuit naar Amsterdam, terwijl deze zich verlustigde in zijn ‘roode kraag en
opslagen, driekleurige kokarde [insigne], groote glimmende ankerknopen
en zoogenaamde organisatiesabel’.

Volgens Swaving leverde niets een ‘koddiger, ja belagchelijker kontrast
dan het uiterlijk voorkomen tusschen vader en zoon bij hun aankomst in
Neerlands hoofdstad. Mijn dreumesachtig postuur en vooral mijn uniform,
welke mij sprekend op een gekleeden aap deed gelijken, stak zoo verbazend
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af bij de rijzige en eerbied-inboezemende gedaante, en bij het deftig geeste-
lijk gewaad van mijn hoog-eerwaardigen vader, dat aller oogen op ons ge-
vestigd waren, vooral bij het instappen in de Texelsche beurtman’.3

Op het moment dat vader Cornelis zijn zoon overdroeg aan de richting
Den Helder varende beurtschipper en Justus enige rijksdaalders toereikte,
werd deze plotseling toch nog overmand door emoties en ‘barstte in luid ge-
ween los’. Bij zijn aankomst bij de Washington, ter hoogte van het Nieuwe
Diep, werd hij als jonker echter ‘met groot ceremonieel ontvangen, terwijl
zijn borst vervuld werd met ijdele hoogmoed’.

Na een maand was voor Swaving de lol van het leven op een oorlogsbo-
dem er al af. De kennismaking met ‘onbeschofte zeebonken’, die hem ver-
gastten op ‘een gansche catalogus van nooit gehoorde vloeken’, vormde een
al te schril contrast met de zachtzinnige onderwijzers waar hij tot dusver
mee van doen had gehad. Tot overmaat van ramp brak Swaving kort na aan-
komst op de Texelse reede door een val van grote hoogte zijn rechter sleutel-
been en twee linker ribben. Maandenlang moest hij plat op zijn rug liggen
op een speciaal voor hem vervaardigde rustbank. Weliswaar was men vol
goede zorg voor hem, maar hij schrok geweldig van de confrontatie met
barbaarse scheepsgebruiken, zoals de bestraffing van een van ontucht ver-
dachte wasvrouw. Zij werd voor een groot publiek ‘voor een ieders oog
moedernaakt ontkleed, van onderen tot boven met de pik- en teerkwast be-
streken, in veeren gerold en vervolgens in dien afzigtelijken toestand, onder
een zeer gezwind en gestadig kleppen van de groote scheepsklok, aan wal
gezonden’.

Ook voor Swaving zelf was het leven aan boord bepaald niet altijd een
lolletje. Nog afgezien van het feit dat hij zich geregeld verveelde, moest hij
ook nog allerlei onaangename karweitjes opknappen. Enerzijds kreeg hij als
cadet een voorkeursbehandeling en anderzijds viel hem hetzelfde onaange-
name lot ten deel als het overige scheepsvolk: 

Vandaag zat ik aan een rijk voorziene tafel aan de zijde des van goud schit-
terende Schout-bij-nacht, morgens moest ik mij met mijn overige baks-
gasten [soort varensgezellen] rondom een met garstig spek en harde
wormstekige erwten opgevulde tobbe weten te behelpen, en het is zonder
twijfel aan deze harde leerjaren alleen toe te schrijven, dat ik mijn verdere
leven, zoo wel in voor- als tegenspoed, altijd dezelfde vrolijke welgemoed-
heid heb leeren behouden, en dikwijls de grootste rampspoeden, onder
welker last menig ander zich aan wanhoop en vertwijfeling zou overgege-
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ven hebben, met een bijna altoos opgeruimde tegenwoordigheid van
geest, manmoedig heb weten te doorworstelen.

Deserteur nolens volens

Eind augustus 1799 ontscheepten op de Noord-Hollandse kust bij Cal-
landsoog de Engelsen een belangrijke invasiemacht, waarbij zich weldra een
groot aantal Russische militairen op Engelse schepen voegden. De bedoe-
ling was om, door het openen van een tweede front op de westkust van de
Bataafse Republiek, in de eerste plaats de Oostenrijkers in hun eenzame
strijd tegen de Fransen te ontlasten, maar bovendien naast Rusland nu ook
Pruisen in een nieuwe grote anti-Franse coalitie samen te brengen. De En-
gels-Russische expeditie leek aanvankelijk grote kans van slagen te hebben.
Niet voorkomen werd dat Den Helder werd bezet. De Nederlanders vatten
het op zichzelf zinnige plan op om, door het tot zinken brengen van sche-
pen in het Marsdiep de Engelse vloot de toegang tot de Zuiderzee te ver-
sperren, maar dit werd om een of andere reden niet uitgevoerd. 

Ondertussen had op bevel van de Agent der Marine, Jacobus Spoors, de
door Samuel Story geleide Bataafse oorlogsvloot zich teruggetrokken op de
Vlieter aan de oostzijde van Texel. Op het vlaggenschip de Washington brak
toen een muiterij van Oranjegezinde officieren en manschappen uit, weldra
gevolgd door dito muiterijen op andere schepen van het Bataafse vlooteska-
der. Story wist niet veel meer te doen dan in wanhoop te verklaren: ‘De mij-
nen verdommen het om te vechten.’ En na een korte krijgsraad werd beslo-
ten het hele eskader, op welks schepen nu de Prinsenvlag werd gehesen, over
te dragen aan de Engelsen. Story zelf nam niet aan deze massale desertie
deel, maar werd ten slotte wel als krijgsgevangene naar Engeland gebracht.
De onder zijn commando staande bemanningen kregen de keus als krijgs-
gevangene naar Chatham verscheept te worden, dan wel dienst te nemen op
dat deel van Story’s voormalige eskader dat nu als Willem V’s eigen kleine
orangistische oorlogsvloot de strijd aan Engelse zijde kon voortzetten. Toen
de Engelse expeditieleider, de hertog van York, op 18 oktober met de Franse
generaal Brune overeenkwam dat alle Engelse en Franse militairen zich uit
de kop van Holland zouden terugtrekken, werden wel de door hen buit ge-
maakte vrachtschepen aan hun Bataafse eigenaren teruggegeven, maar Sto-
ry’s voormalige marine-eskader naar Engeland meegenomen.4

Ook de kort tevoren 15 jaar oud geworden cadet Justus Swaving (geboren
6 juli 1784) volgde deze route, zij het niet meteen. In eerste instantie walgde
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hij van het gedrag van de muitende bemanning van de Washington. Hij
wond zich danig op over de verraderlijke muiters, die in plaats van de strijd
met de Engelsen aan te binden, onder het plegen van allerlei vormen van
geweld hun eed van trouw aan de Bataafse Republiek op schandalige wijze
schonden. Na de capitulatie van Story’s eskader werd hij in een loodsbootje
met uitsluitend Bataafsgezinde mariniers verscheept naar Texel. Ondertus-
sen gebeurde hetzelfde met de Oranjeklanten, die ‘onder een luid ge-
schreeuw van Oranje boven’ zich via hun loodsboten naar de Texelse wal lie-
ten verschepen. Tot zijn grote schrik merkte Swaving dat hij de kist met al
zijn bezittingen aan boord van de Washington had laten liggen. Hij keerde
op een andere loodsboot terug naar het voormalige vlaggenschip om de be-
treffende kist alsnog te bemachtigen. ‘Doch’, aldus Swaving, ‘de afgrijselijk-
heden, welke er in die oogenblikken tusschen deks plaats grepen, sloten mij
allen toegang af. De muitelingen hadden daar intusschen, uit enkel partij-
zucht een verschrikkelijk bloedbad aangerigt. Een der Bataafsche officieren
werd bijna met knuppelkogels verpletterd. Anderen werden door de ge-
schutspoorten in den stroom geworpen.’ Swaving zag zich dus genoodzaakt
de kist aan boord achter te laten en terug te keren naar Texel ‘zonder een
penning in de zak’. De matrozen (al dan niet Oranjeklanten), kregen on-
derdak in een tot kazerne getransformeerde katholieke kerk. Het gebouw
werd door soldaten en matrozen, ‘voor een groot gedeelte het uitvaagsel des
menschelijken geslachts, op de Godsonteerendste wijze ontheiligd’. De
beelden van heiligen ‘werden als matrozen of als grenadiers verkleed en
strekten thans om een algemeen geschater van lagchen te verwekken’. De
grafzerken van de Texelse voorvaderen dienden nu als ‘legersteden van een
beschonken, vloekende, vechtende en razende menigte’.

Swaving paste ervoor de nacht in dit goddeloos godshuis door te brengen
en nam zijn intrek in de herberg ‘De drie Moriaantjes’, let wel: in het besef
dat hij geen penning op zak had. De volgende morgen biechtte hij de
‘rondborstige’ herbergierster zijn netelige situatie op. Moederlijk zorgde zij
ervoor dat hij meteen officieel bij een slager werd ingekwartierd. Dat bete-
kende dus gratis logies. Toen Swaving de man duidelijk maakte dat hij in
geen geval wilde slapen in de hem op zolder toegewezen bedstee ‘uit hoofde
der rondom mij te droogen hangende bloedige koehuiden, welker staarten
en hoornen mij een kille huivering hadden aangejaagd’, plaatste deze, hem
kennelijk voor een kind aanziend, in bed naast ‘de jeugdige en niet onaardi-
ge dienstmaagd. Gelukkig echter voor de deugd en de onschuld van het ar-
me meisje, had de slagter zich’, meende Swaving, ‘niet in mijn kinderlijk
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voorkomen vergist’. Dat de slager hem niet zonder reden voor een kind
hield, mag trouwens blijken uit de wijze waarop Swaving zich de volgende
dagen vermaakte met ‘het huppelen door de groene weiden, het springen
over slooten en het dartelend rondbuitelen tusschen de schapen’. 

Even leek het lot zich tegen de kleine Swaving te keren. Een aantal boe-
ren meenden dat hij daags tevoren schapen had gestolen en sloten hem
daarom met op de rug gebonden handen op in een hok. Toevallig bevond
zich dit hok op het buitengoed van een zekere Berger in de buurt van De
Koog. Beter had Swaving het niet kunnen treffen, want meneer Berger
bleek een goede kennis van zijn ouders te zijn. En ziet: Berger nam ogen-
blikkelijk Swaving in zijn ‘vaderlijke bescherming’, liet diens ouders weten
dat het goed met hun spruit ging, ‘deed hem van al het noodige in ruime
mate voorzien’ en stelde hem voor aan ‘de Erfprins van Oranje, de overle-
den broeder van onzen tegenwoordigen geliefden Koning’ (namelijk Wil-
lem I). Deze had, aldus Swaving, ‘evenals eenige voorname officieren, onder
anderen den kolonel Panhuis op deze buitenplaats zijn hoofdkwartier ge-
vestigd’. Kennelijk doelde Swaving hier op prins Frederik, de twee jaar jon-
gere broer van Willem. Die was echter al in januari 1799, dus geruime tijd
voor de Engels-Russische landing in Noord-Holland, als militair vechtend
in het Oostenrijkse leger bij Padua aan een besmettelijke ziekte bezweken.
Het is best mogelijk dat Swaving ten huize van Berger, prins Willem, de la-
tere koning Willem I, heeft ontmoet en deze achteraf abusievelijk voor zijn
twee jaar jongere broer Frederik heeft gehouden. Prins Willem had zich na-
melijk begin september 1799 bij het Engelse expeditiekorps in Noord-Hol-
land gevoegd. Maar niet uitgesloten lijkt mij evenmin dat Swaving om zijn
verhaal wat op te fleuren de ontmoeting met een hooggeplaatste Oranje-
prins erbij fantaseerde. 

Zeer aannemelijk lijkt me wel dat Berger Justus Swaving met een intro-
ductiebrief naar mr. Hendrik van Stralen in Den Helder stuurde. Deze uit-
gesproken orangistische regent, tot 1795 burgemeester van Enkhuizen, werd
vanaf de instelling van de Bataafse Republiek tot 1799 gevangen gehouden,
maar was op voorspraak van de moderaat Rutger Jan Schimmelpenninck
begin 1799 weer in vrijheid gesteld.5

Van Stralen moet Swaving ervan overtuigd hebben dat hij in zijn situatie
niets anders kon doen dan als adelborst dienst te nemen op de Oranjevloot.
Swaving was Van Stralen bovendien bijzonder dankbaar dat hij, dankzij
hem, niet op het fregat de Venus werd geplaatst maar op de Gelderland.
Een maand namelijk nadat Swaving als adelborst in dienst was getreden op
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de Gelderland, vernam hij dat inmiddels de ‘Venus onder Engelands kusten
met man en muis vergaan was’. 

De kleine zogenaamde ‘Prinsenvloot’, waarvan de Gelderland deel uit-
maakte, was in feite een onzelfstandig onderdeel van de Engelse oorlogs-
vloot. Het was dan ook een Engelsman – commander Tulke – die belast
werd met de leiding van de Prinsenvloot. Swaving zou Swaving niet zijn ge-
weest als hij zijn lezers, en speciaal zijn lezeressen, niet had laten meegenie-
ten van een bijzonder avontuur dat hem tijdens de luttele uren durende
overtocht naar het Engelse Portmouth overkwam. Terwijl hij hevig ge-
plaagd werd door zeeziekte, schoot Swaving toch nog een in barensnood
verkerende marketentster te hulp door er een scheepsarts bij te halen, die –
eind goed al goed – voor elkaar kreeg dat zij net op tijd ‘een welgeschapen
springlevenden John Bull in mijn armen ter wereld bragt’. En zodoende
stond Swaving voor het eerst in zijn leven ‘als Peter bij een doopvont’.

In aansluiting op dit verhaal verklaarde Swaving als volgt waarom hij zijn
lieve lezeressen, onder wie de talloze vriendinnen uit zijn jeugd, met klem
aanspoorde hem te volgen ‘langs zijn kronkelende, dan eens met rozen- en
bloemenkranzen, dan weer met distelen en doornen bedekte romaneske le-
vensbaan’. Swaving meende: 

De dames moeten bij iederen regel in het oog houden, dat een werk als dit
altijd moet afsteken bij de hersensschimmige zamenraapselen, of kunst-
matige opeenstapeling van sierlijke of sentimentele bewoordingen van een
roman, en hoe velen zijn helaas niet reeds zoodanig aan dien meeslepen-
den sleur, aan die hoogdravende luchtkasteelen, die begoocheling der ver-
beelding verslaafd, dat zij koud en gevoelloos blijven bij al wat binnen de
grenzen der werkelijkheid en der waarheid bestaat? Hebben mijn naaste
bloedverwanten, Elisabeth Bekker en Agatha Deken, uw lachspieren en
uw gevoel beurtelings kunnen opwekken in hun Sara Burgerhart, Willem
Levend, Blankaart en Cornelia Wildschut; heeft de geestige wereld en
menschkundige pen van mijn oom [Willem Kist] u kunnen vermaken en
onderrigten met zijn ‘Ring van Gijges’, zijn ‘Jonker van Blankenstein’ enz.
Waarom zou dan de neef, die toch zeker meer in de gelegenheid geweest
is, om praktikale wereld- en menschenkennis op te doen, dan zij en een
legioen van romanschrijvers te zamen, uw aandacht niet even zoo snel we-
ten te boeijen met waar gebeurde daadzaken, als zij met in een bedompt
of vochtig boekvertrek gefabriceerde gebeurtenissen en sprookjes. Zoo mij
het onwaardeerbaar geluk moge te beurt vallen, u nuttig en aangenaam te
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