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*

PETRUS EGIDIUS.
K

ben byria befchaamt , myn
waarde Egidius , dat ik fchier
een jaar lang gefammelt hebbe
met u dit Boexken van de Republyke der Eutopers te zenden, 't welk
gy
buiten twyffel binnen zes weeken meende
t'ontfangen. Want men hoefde u niet te
zcgge,^at my in dit werk de moeite van uitvindingwas afgcnomen,en dat ik myn hooft
enhadde te breeken over de fchikking,
die enkelyk maar moeit verhalen de dingen , die Rafaël in uwe tegenwoordigheid
aan my vertelde.
Men hoefde dan ook
niet te arbeiden over de cierlykheid
van
zeggen, dewyPer in de reden, die hy tegen ons voerde , ook geen cieraad kon wezen , voor eerft , om datfe fchielyk en voorvoctsgefchiede, ten anderen, om dat die
Man, gelykgywect, minder bedreven is
niet

,

VOO

R-R

EDEN.

in de Latynfche, danindeGriekfchetale.

'tlsmyhierenkclyk maar om de waarheid
te doen ; en ik zal haar des te nader komen,
hoe meer myn ftyl en wyze van fchryven
met zyn onbeileepeeenvuldigheid overeen
komt.
Ik moet'et bekennen , dat my , deze
dingen gereet zynde, zoo veel arbeidsint
de hand genomen was , dat'er byna niets
overig bleef. Was het anders geweeft,
zoo had de vindinge van deze ilofïe , of
haar behoorlyke fchikking, een vernuft,
dat noch gering , noch geheel ongeleert is
wat tyds en oeffenens kunnen afvorderen.
En zoo men hebben wilde dat de zaak niet
alleen waarachtig, maar ook cierlyk en
aardig befchreven wierd, ik en hadde dat te
geenen tyde , noch met geene naarftighcid

wege brengen. Maar dewyl'er
nu , deze kommerlykheden , daar men zoo
veel over moft zweeten, uit de weeg genomen, dit alleen maar overig was dat
kunnen

te

het gehoorde zoo fimpelyk befchreven
wierde , zoo viel het werk licht en gemakkelyk.

Om

evenwel

dit

gemakkelyk werk

te

verrichten , was'er fchier de minite tyd niet
overig , ten aanzien van zoo veel andere
ver-

,

VOO R-R EDEN*
verhindernifTcn en bezigheden. Daar my
geduurig de Rechtzaaken in 't hooft han-

gen, daarikfe hoore, daar ik fe, evenals
ichcidsman of rechter , eindige enbeüechtej daar deze uit gcdienitighcid, en die
uit nootwendighid bezocht wordj daar ik
buitenshuis bynaden geheelendagbeftccde aan anderen,den overigen aan de myncn
daar blyft voor my,dat is , voor de letteren,

met allen.Te wetcn,als ik weder t'huis
kom,heb ik te praten met myn huisvrouw,
met myn kinderen wat te boerten , en met
niet

myne dienaars te fpreeken. En al deze dingen reckene ik onder de bezigheden,dewyl
liet nootwendig gefchieden moet [en het
is

nootwendig,tcn waare

men in zyn eigen

lm is een vreemdeling wezen wilden] en
buiten tegenfprecken is waar te neemen,
dat \vy met de genen, die uit voorzprge
van de natuure, of door 't geval, of door
onze verkiezinge , tot gefelichap onzes levens geworden zijn , op 't minnelyklte
Jcoomen om te gaan, behoudens dat men
door minzaamheid hunnietenbedervc,of
door te veel toegeven de knechten tot hceren make.
Onder deze voorvcrhaalde bezigheden
on t il pp en my dagen, maanden en jaren.
i

*
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Wan-

,

VOOR-REDEN.
Wanneer fchrijvenwe dan? En

ondertuffchen heb ik noch niet een woord gerept
van het flapen , gelijk ook niet van 't
eten 5 dat veelen op geenen minder tyd
Haat, dan de flaap zelve, die fchier met
het halve van ons leven door gaat. En voor
my bekome ik dezen tyd alleen maar, dien
ik den flaap en het eten ontfutfele,\vaar me-

de ik,de\vyl die fchaarsheit nog al iets geeft,
kruipende ben ten einde gekomen y dies
heb ik u, myn vriend, d'Utopia gezonden, op dat gyze lezen zoud, en, indien
ik iets mocht vergeten hebben , my dat weder zoud helpen heugen. Want ik en fHa
zoo vaft niet op myn geheugen , dat ik
denken kan , dat my niets en zou kunnen
ontvallen j hoewel ik dat niet geheel en
mistrouwe, en wel wenfehen zoude, dat
ik in vernuft en geleertheid de maat van
myn geheugen bereiken kond e.
Maar Jan Klement myn dienaar, dien
-

al

mede nceme,

daar ik denkedat
iets van eenige nuttigheid te verhandelen

ik overal

vak ,

(

want ik hoopc

dat'cr uit dit

gewas

dat in de Latynfche énGriefcfe velden heeft

beginnen te groeven, noch cenen vruchtbaren boom zal worden) en dieons,gelyk
gy weet', gezelf chap hield , geduurende de
ver-

VOOR -REDEN.
vertelling, die heeft
feling in

't

my

eengrootetwijf-

hooft gebracht.

Hythlodeus,

indien ik het anders wel hebbe heeft ons
vertelt dat de Brug te Amourotum , die

over de Rivier Anydrus leid , vyf hondert
treden lang isj maar onze Jan houd ftaande dat hier twee hondert moet afgaan , en
dat de Rivier daar niet boven de drie hondert treden breed is. Mag ik u bidden,zoo
laat'er uwe gedachten noch eens over gaan.
Want zogy'tmet hemdaar ineenszyt, zal
ik het ook toeftaan, en gelooven dat ik
gefeilt hebbe
zoo 't u niet en gedenkt,
zal ik het gefchrevene onverandert laten ^
dewyl my dunkt , dat hy 't ons zoo verhaal:

de.

Gelijk ik voornamelijk bezorgen zal ,
dat 'er in het Bock geen valsheid is
zoo
mede , indien 'er iets twijffelachtig is > wil
ik het liever voor leugen houden, dan liegen, want de oprechtighcid behaagt my
meer, dan de wijsheid. Dit gebrek even:

wel

zal licht

kunnen geholpen worden ,

in-

dien gy 't ofmondeling,of door cenen brief,
by RafaëJ zelve eens gaat onderf laan het
:

welk gy zult dienen te doen , ook noch om
een mdere zwarigheid , die ons invalt, ik
weet niet of wy uie malkander te wijten
*

4.

heb-

Voorreden.
liebben, ofdatRafaël zelve te befchuldiis. Want ons en quam niet eens in den
zin te vragen , enhy en zeide 't ons niet,

-gen

in wat gedeelte van die nieuwe Wereld het
Eyland Utopia gelegen is. Ik wilde zeeker
welomeengoedft.uk gelts, dat men hier
in zoo verzuimelijk niet geweeil was; eensdeels,oin dat ik my fchame niet te weten , in
wat voor een zee dat he: Eyland leid, daar
ik zoo veel van weet te verhalen, anderdeels , om dat 'er by ons twee of drie luiden
zijn, doch voornamelijk een, dateenGodvruchtigman en Theologant is, die ontfteeken is met zonderlinge begeerte om eenen tocht te doen naar Utopia, en dit niet
uit ydeie' en zinnelijke zucht om nieuwe
landen te bekijken , maar om onzen Godsdienft, die aldaar gelukkig begonnen is,
te queeken en voort te zetten. Doch om
hier in met ordre te gaan, heeft hy bcflooten eerfr. te bezorgen dat zync zendinge
van den Paus gefchiede, ja dat men hem tot

d'Utopers, zonder dat
hy hier in eenige zwarigheid maakt , dat hy
ditBifdom met fmceken moet zien te bekomen. Want hy acht het een heilig verzoek, het welk niet om gew n of eere , maar
ftiffcriop ftelleover

i

Godvruchtigheid
word.

uit

in

't

werk

gcitelt

Ik

VOOR-REDEN.
Ikbiddeu derhalve, mijn waarde vriend,
dat gy of mondeling , indien 't de gelegcntheid toelaat, of by afwezentheid door uw
fchrijven Hythlodeus eens aanzoekt , en
te

wege brengt,

dat 'er in dit mijn

werk

of dat 'er eenige
waarheid ontbrecke. Maar ik twijffclc , of
het niet beter is , dat het. Bock zelve aan
hem getoont worde. Want daar is niemand
zoo bcquaam tot het verbeteren, indien 'er
cenigen misilag begaan is: en dit en kan ook
anders van hem niet gedaan worden , dan
met het gene , dat ik gelchrcven hebbe , te
overlezen. Hier nevens noch, zult gy in
dezer voegen verneemen kunnen, of het
h cm wel gevalt , of dat hy 'er ongemakkelijk over is ,dat ik my bemoeic met dit werk
te belchryven.
niet en zy cenige valsheid

Want

,

zoo hy van voornemen is zyne
tochten zelfs in 't licht te geven, hv zal
mogelijk niet hebben willen , dat het door
my gedaan worde en ik zeekcr en zou ook
met het uitgeven van de Republijkc der
Utopers, hem de bloem en gunfte van de
nieuwigheid zyner Hiitorie niet willen
ontrooven. Hoewel het, om -Ie waarheid
te zeggen, bymy noch niet zeeker is, of
ik die wel zal in 't licht geven. Want de
* <
imaak
:

VOO
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fmaak der menfehen valt zoo verfcheiden,
den aard van zommigen zoo gemelijk, hun
herte zoo ondankbaar , hun oordeel zoo
ongerijmt, dat die genen al vry gelukkiger fchijnen te wezen, die met vermaak en
vrolijkheid ia de bocht fpringen, dand e
genen, die hooft en herflenen breeken ,om
iets aan den dag te brengen , dat anderen,
die 'er van walgen , of ondankbaar zijn,
tot nuttigheid of vermaak zou magen gedyen.

De geleertheid

is

by veelen onbekent,

by veelen in verachtinge. Een onduits verwerpt , als hard en qualijk luidende, al
wat niet heel met zyne onduitsheid over
cenkoomt. De Neuswijzen verfmaden 't,
als flecht en gering , al wat met geen ongewoone woorden bezaait is. Eenigen behaagt alleen het oude, anderen niet dan
het gene zy zelve gevonden hebben. Deze
valt zoo ftuurs , dat hy geen jok gedoogen
kar. deze is zoo onbezonnen , dat hem de
aardige fch enten te fcherp vallen zommi^
ge zijn zulke domme platneuzcn , datfe
vervaart zijn voor een yder, die wat geneuit
is, even gelijk de gene , die van eenen dollen hond gebetenis , eenen fchrik heeft
voor 't water. Eeniffeuzijn zoo vcande;>
•

:

-,

lyk,

,,

VOO

R-R
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zy nu voor goed keuren het gene
zy daar even verwierpen. Deze zitten inde
Kroegen , en ftrijkcn onder den roemer
het vonnis over het vernuft der Schry vers
en doemen dezelve met groote wypoftigheid, na dat het hun gevalt , tfékkcnde
een yder by zyne fchriiten , als ofze hem
by 't hair hadden , zy ondertuflehen veylig
en , gelijk men zegt, buiten fcheuts zittende > want men vind hun overal zoo bloot en
kaal, dat 'er aan hun niet een degelijk mans
hairtje te vinden is, waar by zy hoeven te
vreezen , dat men hun vatten mochte.
Hiernevens zijn 'er cenigen zoo ondankbaar , dat , fchoon zy al zonderling vei*"
maak in het werk vinden , de Schry ver
evenwel by henlieden daarom niet te meer
gezien is niet qualijk gelijkende de onbeleefde gatten , die, alszc aan een ruime tafel
wel rijkelijk onthaalt zijn , ten lelie vol en
zat naar huis gaan , zonder eens den genen
te bedanken, van wien zy genoodigt walijk, dat

:

ren.
, en fpilt uw geit aan een
banket voor zulke Lckkertanden, dieverfcheiden van fmaak , en van een gemoed
zijn, dat zoo dankbaar is, en de weldaden
zoo lang gedenkt. Maar gy echter , mijn
vriend

Gaat nu henen

VOO

R-R E D EN.

handelt gy met HythJodeus het
gene ik gezegt hebbe , daarna zal 't ons
evenwel vry ftaan , ons aangaande dit ftuk
opnieusterberaden. Indien hy 'er niet tevriend

,

evenwel ( want nu de
moeite van 't fchryven gedaan is , komt
mijn wijsheid wat fpade ) in het gene, dat
'ervan 't uitgeven noch overig is, den raad
van mijn vrienden , en voornamelijk den
uwen, gehoorzamen.
Vaart wel mijn genoeglijke Egidius,
met uwe doordeugdeli jkc Gemaalinne , en
laat my uwe gunite als vooren behouden,
onderwijl dat mync genegentheid over u
noch dagelijks aanwait.

gen heeft

,

zal ik

Hie-

Hicronymus Oforius Epifcopus
Sylvenfis,
ligione

,

inTra&atudeRe-

adverfus Gualterum

Haddonum

p.

m. 76.

QVid THOMAS MORVS

vir

optimus £ü> eruditionefingulari
fraditus- admifèrat?publicafie Uter as
corruperat ? opes Regias domtim avertcrat? necem aut gravem aliquamin,

juriam civibus Juis attulerat ? Nihil
horurn :fed ed tantum de eaufa quod
_,

Regi adulari

ï§ affentari noluit

•,

libe-

rèque fententiam dixit > fuif illipublicè tanquamproditori caput abfeiffum.

Gerardus Noviomagus

UTOPIA
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zottigheden ,

V Vloeid hier van veel zoetigheid >
Wiltge in 't nut mvtyd hefteden 5

V Is hier rykelyk verbreid.
Eijchtgy beide deze gaven ,

Dit geweft

UTOPIA

Is der deugden hof en haven^

Heeft in taal geen wederga.

Ai O R U S toont u hier de bronne^
Daar het goed en cjuaad uit vloeit
Londe?ts praal enfchoone

,

Zonne 5

Die met qlans van uysheid rtoeit*

Op

\

OP HET
Uytgcvcn der Ncderduitfche Vertalinge

van

MORUS UTOPIA,
Aan

DESIDERUS ERASMUS,
MOcht gy,

o Jicht

ERASMUS

i

van Rotterdam ,

die met vyeren vlam

Minervcsjeugd in 't herte blaakt ,
Daarin om de wysheid flooft en waakt 3
Gewekt te Baz~el uit hetgraf
Den bodem , die u V leven gaf

Noch eens betreén in onzje lucht j
Gy z^oud de Stad voor hare %jucht
jillecn niet danken 5 datfe u qoot
beeld ter eer e naar uw dood:
Maar V was u noch 5 uit loutre min
Tot MO RUS wonder naar uw'z.in ,

Hen

,

Jndienge , uit tyn Latynfche blaen ,

In V Ncerlantshier de vers zjtagtgaan

,

JLis leefdegy door zjulhjerf vriend.

Hoe was die groote Man gedient
Met uwe gunfi ! hoe fcheentgy twee ,
In zjilkjen hobbelende z.ee

Van tw ijlen onder groot en kleen 5
Als Zonnen door de nevels heen l

D4

:

De bjl van V raazjend Brittcnland
Ho lp uwen MO RVS ti cl van kant.
slis ofhy

?

fchuldig aan verraad 5

j\4et <iee a actr ouwen raad en daat
r

Gedicnt had dien ondankbren Prins

Noch

zaI zyn werkyolpit en zins ,

In zjill'jen gruweljlul^gefpaart
En als een dier Juweel bewaart 5
In roem en eeuwioe eere zjyn
By alle Lezers van Latjn.
F. v.
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Het
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Het Wonderlijk

EYLAND

UTOPIA.
HET EERSTE BOEK.
LS

Hendrik Je agtfte van die naam,
Koning van Engeland een Prins versiert met al de hoedanigheden, die
zulk eenen hoogen (laat waardig zijn,
,

nu onlangs eenige dingen van groot
hadde met Keizer Karel doorlugtig Prince van Kaftilje, zoo heeft hy my,
om dezelve te verhandelen en by te leggen , voor
Gezant afgevaardigt naar Vlaanderen , als reisgenoot en medegezel van den deftigen Heere
Kuthbrrtus Tunftallus, dien hy zedert met groot
genoegen van al de wereld over de geeftelijke lnkomften geflelt heeft. En zeeker, dat ik dien
Man zijnen lof niet aenroere, en gefchied niet
uitvreeze, dat de vrientfehap tuflehen ons voor
geen getuige van opregte waarheid gedagt fcou
worden r maar om dat zyne deugd en geleertheid
meerder is dan ik met woorden kan uitmeeten ,
en behalve dit, overal zoo bekent en roemrugtig, dat ik'er wel van zwijgen mag, ten waare
belang

te fchiften

,

A

dat

MORUS

9

Eyland

gelyk men zegt de Zonne met een kaarswou aenwyzcn. Wy wierden te Brugge
want zoo was men verfproken ) ontmoet van

dat ik

,

,

ligt
(

de genen, dien de Prins totdeonderhandelinge
gemagtigt hadde, al te zamen luiden van eere en
aenzien. Onder hen lieden was de Gouverneur
van Brugge, een wakker man ,debeleideren het
hooft van den handel: maar Georgius Temficius,
overite van CafTel, was de gene, diedezaaken
voorftelde , en het woord voerde. Hy was niet
maar ook van natuure
alleen door geleertheid
weUpreekende , en daar benevens een groot
Regtsgeleerde , ,en zoo door zijn vernuft, als
het geduurig hanteeren der dingen, wonderlyk
bequaam tot het bewind van den handel. Wy
raakten eens of tweemaal in redenwiffeling met
malkander , maar dewylwe 't over eenige dingen
niet eens konden worden, zynzy, vooreenige
dagen van ons hun affcheid genomen hebbende,
naer Bruffel getogen , om te hooren hoe hunnen
,

Princegezint was. Ikging ondertuflchen(wantde
nootwendigheid brogt dat mede ) eenen keer
doen naar Antwerpen. Geduurende myn verblyf aldaar , zoo quam my onder anderen dikwils
bezoeken Petrus Êgidius , en niemand met wien
ik meer verzien was. Deze jongeling een geboren
Antwerpenaar, was daa* in grooten aanzien, en
bekleede een eerlykamptby de zijnen, hoewel
het niet op mogt tegen zyne verdienden. Men
kan niet zeggen of zyne geleertheid meer was ,
dan zyne manierlijkheid, want hy was zoo wel
degelyk , als doorgeitudeert , hier nevens ontrent eenen iegelyken openhertig, maar ontrent
«ijne vrienden zoo genegen , minzaam , en ge,

trouw

,

UTOPIA.

UBoek.

'f

trouw en zoo opregt in genegentheid dat 'er
cjualik ergens een of twee van zulke luiden zouden te vinden wezen , die het tegen hem mogten
ophalen in de wetten van vrientfchap te onderhouden. Hy (tak in zedigheid uit, kende geene
geveinftheid en de wijsheid vermengd haar met
2yneeenvuldigheid. Wyders, hy was zoo zoet
van praat en zoo geeftig in quinkflagen dat ik ,
door zynen zoeten ommegang en minzaam onderhoud, ten grooten deelegepaaitwierd inhet
,

,

,

,

,

verlangen naar myn vaderland , mynen eigen?
haard, en vrouwe, en kinderen, na dewelke
my het hert al heel begon te jooken ; want ik was
toen al meer dan vier maanden van huis geweeft.
Ik op eenen zeekeren dag ter MifTe gegaan in onzer lieve Vrouwe Kerke, een kofteïijketimmeraadje, en daar het krielt van een oneindig getal
van menfchen , en na dat den Dienft gedaan
was, my gereet makende om weder naar myn
herberge te keeren , zoo zie ik hem by geval ftaan
praten met eenen vreemdeling , een bedaagt
man, bruin vantrony, lang van baart , en een
Manteltje aen hebbende, dat hem flordig van
den fchouder hing. Ik oordeelde uit zyn habit
en wezen, dat het een Schipper of varend man
was. Maar Petrus my gewaar wordende, quam
na my toe, groetemy, en leide my , die mijn
antwoord al gereet hadde , wat ter zijden af,
zeggende, Ziet gy dezen man wel? (en met
eenen wees hy dengenen, met wienik hem had
zien praten ) ik ftont , zeidehy, zoo gereet om
hem tot uwent re brengen. Ik daar op Hy zou
my heel welkkom geweeft hebben ten aanzien
van u. Zeeker, zeidehy, gy zoud met hem al,

:

A

%

leen

,

MORUS

EylmJL
4
ken wel Verzien wezen indien gy den man kende. Want heden leefifer niet een menfch in de we,

reld, die u zoo veel,als hy,zou weten te vertellen
van onbekende lantfchappen en volkeren,na welke dingen ik weet dat gy begeerlijk luilterr. Ik
daar op: Zoo heb ik het dan al wel geraden; want
zoo ras en viei'er myn oog niet op,ofik oordeelde
dat het een Schipper of Zeeman was. Maar hy
antwoorde Gy hebt wel degelijk mis gefhgen
't is wel zoo, dathy gevaaren heeft,
dog niet
gelijk een Palinuur, maar gelijk een UlyfTes, of
laat ik liever zeggen, gelijk een Plato. Dezen
Rafaè'l Hythlodeus ( want dit is de Van , die
zyn geflagt voert) heeft niet alleen kennis van
de Latynfche taaie , maar is ook uitgeltudeert in
deGnekfche, die hem daarom beter aanltont,
dandeRoomfche, dewyl hy met al zyn zinnen
bezig was inde Philofophie; want hem was bewuft dat'er over die {toffe niet veel van belang by
deLatynen voorhande was, uitgenomen eenige
dingen by Seneca enCicero befchreven. Hy is uit
Portugaal van geboorte, en aldaar zyne goederen,
daar hy voogd over was , zyne broeders in handen gele vert hebbende heeft hy, uit lult om de
wereld te gaan bekyken , zich begeven by Americus Vefpucius, by wien hy geduurig gebleven is
in de drie lelie togten van zyne vier , die nu
door den druk gemeen gemaakt zijn , maar hy en
keerde op den vierden togt met hem niet weder.
Want hy bezorgde, en hield zonder ophouden
aanby Americus, dathy een wezen mogte van
die vier en twintig, die, op de punten van den
:

,

leften togt, in

Men

liet

hem

Niew

Spanje gelaaten wierden.
dan aanland, om hem de maat
vol

,

UTOPIA.

i.Boek.

y

vol te meeten die meer op het reieen denkt dan
opdeplaatze, daar men hem bcgraavenzal. Ook
Die geen kirt heeft word
is dit zyn oud zeggen
gedekt van de Kappe des Hemels; en dat men
overal even digt aan den Hemel isMaar dit
zyn verftant zou hem al dier genoeg geltaan hebben indien God hem niet op zijn zydegeweefl
was. Wyders heeft hy , na dat Vefpucius vertrokken was, met vijf Kaililjaanen zynereisgenooten, veele geweiten doorwandelt, en is eindelyk, dooreen wondcrlyk avontuur te Taprobane geraakt zijnde, gekomen te Calicut, alwaar hy t'allen geluk eenigePortugeefche Schepen gevonden hebbende, ten leite buiten zyn
giflinge weder naar zyn Vaderland VQer. Ik dankte Egidius, na dit verhaal, voor zynegedienitigheid
die zoo zorgvuldig geweett was om my
te doen fpteeken met eenen Man , wiens redenen
hy hoopte dat my bevallen zouden. Ik keere my
dan na Rafaël en na dat wy malkander gegroet
en die gemeene redenen gebruikt hadden, die
gewoonlyk gefchieden als vreemdelingen malkanderen eerif bejegenen zoo gaan wy van daar
na mynenttoe, en aldaar in den Hof ons nederzettende op een banke van groene zooden
geraaken wy met malkanderen in de praat. Hy vertelde ons dan, hoe hy en zijne reisgenooten ,
die, naar 't vertrek van Vefpucius, in Nieu
K,artilje gebleven waren , door vriendelijkheid
en beleeftheid allengs de gunlt begonden te winnen van dein woonderen der zei ver Lantftreeke,
en nu niet alleen buiten gevaar, maar ook gemeenzaam met hun te verkeeren , ja datze ook in
gunft en aanzien raakten by zeekeren Pfinco,
A 3
wiens
,
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wiens Vaderland en naam ik niet onthouden nebbe, die hem en zyne vyf medegezellen van lyftogt en reisgeld overvloedig door zijne miltdaadigheid verzorgde, enopdereïze, die zy te water met vaartuig , te lande met de Karre vervolgden, hun mede gaf eenen getrouwen Leidsman,
om hen by andere Princen, daerzy met brieven
van voorfchryving na toe reifden te brengen.
Hy zeide dat hy, na veele dagen reizens , gevonden hadde fteden en vlekken, en Republiken, die heel volkrijk, en wel geregelt waren.
Te weten, onder deMiddel-lyn, zoo van deze
als gene zijde, zoo veel ruimte fchier, als'er het
zonnefpoor behelft , bejegenden hun niet anders
dan woeftewilderni{Ten,verfengt en gerooft door
de geduurige hitte : 't zae'er overal elendig en
jammerlyk , alles lag woelt en ongehavent , bewoont van wilde dieren en zerpenten , of anderfins van menfchen niet minder wild dan de dieren, en immers zoo fchadelyk. Maar toen zy
wat verder getogen waren begon alles hand voor
hand te verzagten , den hemel was'er zoo bar
niet, het aartrijk aangenaam van groenigheid, den
aard van de dieren gemaatigder. Kort om , zy
ontdekten volkeren , {leden , en vlekken 3 die
niet alleen geduurig onder malkanderen , en met
hunne nagebuuren , maar ook met ver afgelegene
volkerente water en te lande, hunne handelen
,

,

koopmanfchap dreven. Dat hy hier uit bequaame gelegentheid bekomen hadde om over
dewijl
en weder veele landen te bezigtigen
,

een eenigen togt
wierd uitgeruft , of hy en zijne reisgenooten
wierden beleefdclyk aen bocrd genomen. Hy
'er

nooit

een

Schip

tot

'

ver-
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vertelde, dat de Schepen, die hun in dceerfte
Lantfchappen voorquam ( platte kielen hadden )
datzezeilen van papier of gevlogte teenen voerden, of ook van leeder maar verder getogen
zijnde, vonden zy fcherpe kielen, en zeildoek
op de Schepen, eindelyk al het getaakel gelijk
het onze, en de matroozen ter zee, en op wind
en lierren niet onbedre ven. Maer hy wift niet genoeg te verhaalen , hoe dankbaar datze tegens
hem waren , voor dat hy hun het gebruik leerde
van den Zeil fteen , waar van zy te voren heel onwetende waren, weshalve zyde Zee vreesagtig
hanteerden, en hun nooit daar op , dan by zomerdag ligtvaerdig betrouden maar nu op dien
fteen hun verlaatende vraagen zy niet eens na
den winter, meer gerufter zynde, dan veilig, invoegen dat het te vreezen ftaat, dat de zaak, die
:

:

,

,

men

agte dat

hun

tot groote nuttigheid (Irekken

zoude , hun , door hunne onvoorzigtigheid ,
nog wel groot ongemak zal veroorzaaken. Maar
behalve dat het te lang zou vallen, indienwe
ontvouden het gene hy vertelde op elkeplaatfè
gezien te hebben, zoo is het in dit werk buiten
ons oogwit en wy zullen 't mogelijk by andere
gelegentheid bekent maaken , voornamentlyk,
al het gene dat voordeel geeft als men 't weet,
hoedanig die dingen zyn , die hy gemerkt heeft
dat regtmagtig en wijflelijk gcordeneert waren
by volkeren , die borgerlijk onder malkanderen
leefden. Want na zulke dingen luifterde ik mee
groote begeerte, en hy had'er ook vermaak in
met die te vertellen, zonder dat 'er onderwijl
eens gerept wierd van de Monfters, daar men
genoeg van hoort. DeScyllen, roofagtige Ce,

J\

^

lenen,

,,
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Ejland

en MenfchverflindendeLellrigonen

diergelijke vervaarlijke

wanlchepfels vind

,

en

men

maar de borgeryen, die welen
zyn en kunnen zoo ligt niet
opgelpeurt worden. Nu, gelijk hy by die nieu-

fchier overal

}

wijflelik geregelt

,

we volkeren veele dingen heeft aangemerkt, die
averegts beleid waren, zoo vertelde hy vangelyken ook veele dingen, dietenvoorbeelt konden (trekken , om de doolingen van onze (leden
volkeren, en Koninkrijken te verbeteren. Maar
wy zullen dezelve, gelijk ik gezegt hebbe , by
andere gelegentheid gedenken. Nu is alleen ons
voornemen die dingen te verhalen, die hy vertelde van de zeden en gewoonten der Utopers, zonder evenwel die praat te verzwijgen , waar mede
wy , als langs een fnoer , tot het verhandelen van,
die Republike gekomen zyn. üafaé'l had ons
zijn zonderling oordeel getoont in 't optellen der
doolingen , die gins en herwaarts in zwang gaan ,
en zeeker niet weinig in getal , en daar nevens de
gewoonten , die zoo by ons , als by die volkeren
onderhouden wierden j want dezeden
en gewoonten van alle volkeren lagen hem zo vaffc
in zyn geheugen, als of hy in de geweflen,daar hy
was door getogen al zijn leven ge woont hadde.
Egidius derhalve de man aankykende met groote
verwonderinge , zeide tegens hem Het dunkt
my wel vreemt , mijn goede Rafael dat gy u niet
by eenigen Prince begeeft want ik verzeekere
my , dat 'er onder de Voriten niemand en is, of
zy zouden wonderlijk met u verzien wezen. Gy
zoudhen met het verhaal van zulke dingen, en
metdekennifTe, diegy van landen en volkeren,
wyflelijk

,

:

,

,

hebt, niet alleen weten te vermaaken
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om hen met voorbeelden en rijdienen ; en in dezer voegen zoud gy
niet alleen u zelven heerlik kunnen vorderen ,
maar ook nuttigheid aanbrengen al de genen die
u aangaan. Wat mijn maagièhap belangt, zeide
Rafael daar ben ik niet mede begaan, want ik
meen dat ik my aan henlieden al wel gequeten
hebbe. Andere luiden icheiden van hun goed niet,
voordatze ouden krank zijn > ja dat meer is,
het doet hun wee datze daar af fcheiden, als
zy 't niet langer houden kunnen maar ik heb dat
goed niet alleen gezond en fris zijnde , maar nog
in de bloem van mijne jeugd onder mijn vrienden
en maagenomgedeelt j die? dunkt my datze behooren vernoegtte wezen met deze mijne miltdadigheid en niet daar en boven te begeeren en
te hoopen dat ik , henlieden ten gevalle , my in
de ilaverny e van eenigen Prince zou iteeken. Ègidius daar op: Gy vat my averegts, ik oordeelt dat
gy byde I'rincen niet in ijavernye of dieninge,
maar in bedieninge wezen zult. In dat woord,
zeide Rafael is eene fylb meer dan in dieninge.
Gy moogt, vervolgde Egidius, de zaak noemen ,
zoo gyze wilt , ik houde des niet temin, dat dit de
naalteweg is, waer door gy niet alleen anderen ,
bequaam wezen
pen raad

te

,

,

:

,

,

,

zoo m 't algemeen als byzonder, zoud kunnen
deugd doen maer ook uwen itaat en gelegentheid gelukkiger maaken. £ou ik dien zeide
Rafael, gelukkiger maaken door zulk een middel,
dat my zoo tegen deborflis? Ik leve nu na mijn
welgevallen, en of 'er al veele Hovelingen zijn ,
die zulks gebeuren mag, daar zou ik hard aan
t wijffelen. Behalve dit zoo is 'er volks genoeg die
nadegundderGrooten {taan, zulks dat gy niet
,

,

,

cnmottmeenendat'er

veel verloren

A
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dienzemy, of nu en dan iemand van mijns eelijke, komen t'ontbeeren.lk toen daar oprllet blijkt
klaar genoeg, mijn waarde Rafael , dat het u om
rijkdommen nog gezag te doen is
houdeeenenman, diezoogezintis,

,

ik zeeker

in geen geringer agtinge en eerbiedigheid , dan iemand
van de genen, die vee! in de wereld te zeggen

hebben. Evenwel dunkt my, dat gy een werk
zult doen , 't welk u , en dit uw gemoed zoo edel
en regt Philofoophs , betaamelik is , indienge
uw verttant en vlijt, al is het ook eenigzins met
uw eigen by zonder nadeel aen 't gemeene befte
te kolt hangt ; en dit kan nooit met zo veel nuttigheid gelchieden , dan wanneerge onder den Raad
van eenig raagtig Vorftu begeeft, en hem ( gelijk gy buiten twijfel doen zult) tot regtmaatige en betaamelijke dingen beweegt. Een geheel
Koninkrijk is gelukkig ofelendigdoor eenen eenigen Prince , die even als een altijtvloeiende fontein is waar uit alle geluk en zwaarigheid vloeit.
Maar gy zoud een dertig Raats heer verftrekken
by een iegelijk Prince , ten aanzien van uwe volkome geleertheid, al zonderden wy uwe groote
ervarenrheid uit , of ten aanzien van uwe groote
ervarentheid , met uitzonderinge van uwe geleertheid. Hy daar op
Mijn goede Morus, gy
begaat eenen dubbelen misflag, voor eerft in
mijn perfoon ten tweeden in de zaak zelve. Ik en
hebbe de bequaamheid niet die gy my toefchri jft,
en al waar het zoo dat ik 'er mede verzien was s
het gemeen evenwel , als ik my in de moeite ging
fteeken , zou van my geen voordeel genieten.
Want het meeflendeel der Princen is met de zaaken van oorlog (waar in ik niet bedreven ben ,
,

,

:

,

'

!
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en ook geen ervarentheid zoeke) veel meer beholpen , dan met de nutte wetenfchappen des
vredes \ en het liooft hangt hun meer om niewe
Rijken te winnen , hef mag dan wezen zoo 't wil
met regt of onregt , dan om de landen, daar zy
meefter af zijn, wel te beilieren. Behalve dit, is
'er niemand van de genen, die Raadsheeren by
Koningen zijn of hy heeftin der waarheid zoo
veel veritant, dat hy geen hulpe behoeft , of hy
heelt hem in zoo verilandig te wezen, zulks dat
hem nier en luil den raad van anderen voor
goed te kennen , ten zy datze toeftemmen en beaamen al de plompe voorilagen der genen by
dewelke zy met mou-veegen zoeken in gunit te
raaken, om datze zonderling by den Prince gezien zijn. De natuurzeeker brengt het mede , dat
een ieder in zijn eigene vonden behaagen fchepr.
ZoozaleenRave zijn gebroetzel beminnen , en
een Aap zijne jongen fooien. Gebeurt het nu dat
iemand in de vergaderinge der genen, die eens
anders vonden benijden , of hun eigene daar boven {lellen, iets koomt voor ce flaan 5 't welk hy
gelezen heeft dat op andere tijden gepleegt is , of
gezien heeft dat men 't in andere landen dede,
zoo Hellen diegenen die 't hooren , hun daar anders niet aan , als of het nood dede, dat zy al de
agtinge, die anderen van hunne wijsheid heb,

,

,

ben, verliezen zouden , en dat men hun voortaan voor zottebollen zou aanzien , ten zy datze
iets koomen te bedenken , waer mede zy eens
anders voorilagen nadeelig duiden. Indien hun
niets voor en komt om daar tegen in te brengen,
dan hebben zy daadlijk in de mond: Deze dingen
by onze voorouderen het waa-

zijn goet gekeurt

,

re-

,
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rete wenfchendat wy henlieder wijsheid bereiken kontien ; en met dit woord gaan zy nederzit-

ten,even als of zy het werk treffelijk befchikt
hadden. Het fchijnt dat het hun heel gevaarlijk
dunkt , indien iemand in eenigezaake wijzer bevonden word dan zijne voorzaaten by dewelke
als 'er al iets wel geordeneert is > zoo bly ven wy
,

,

in het zelve te onderhouden geruftelijk in gebreeke maar zoo 't gebeurt dat men over eenigezaake wijfTelijkerkan ordineeren, dan grijpen
wy daetlik met y ver na 't oude, en houden 't zoo
Vaft, als of wy 'rtuflchen de randen hadden. Behalve dan dat my zulk een opgcblazenheid , ongerijmtheid en koppigheid van oordelen op verfcheide plaatzendikwils is voorkomen , zoo wedervoer my iets diergelijks ook eens in Engeland.
Hoe , zeide ik zyt gy by ons ook al geweeil? Hy
daarop Ik ben daar geweeft , en heb 'er my
eenige maanden onthouden niet lang na dat die
flag r>efchied was, die, met de jammerlijke nederlaageder WelterfcheEngelfchen , een einde
maakte van den borgerlijken Oorlog, tuiïchen
den Koning en zijne onderdanen ontltaan. OndertufL. hen genoot ik groote vrientfchap by den
Eerwaardigen Vader Johannes Morton , Aartsbiffchop van Kantelberg , en Kardinaal , en toen
ook Kancelier van Engeland , eenen Man , mijn
vriend Egidius, want aan Morus zal ik bekende dingen vertellen) dien men niet min eerbiedigheid fchuldig wasom zyne vroomheid en
wijsheid als om den ftaat dien hy bekleede. Hy
was maatig van lengte, kloek en wel gedaan na
:

,

,

,

:

,

f

,

,

zijn hooge jaaren, het wezen {tont niet nors
maar agtbaaren deftig 5 hy was gefpnukzaam

,
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maer egterernlligcnontfachelijk van woorden.
Het luite hem de genen die iets quamen verzoeken fomwijle n»et hard begraauvven maar egrer
zonder gramfchap, te toetfen watzy in den fchild
,

,

,

veerden, en wat een ieder voor gereede gaauwigheid in den boezem itak , welken inborit alsof
hy'er wat eigendom aan reekende , zoo flegts
de Schaamteloosheid daar niet by quam , hem
vermaakelyk viel , en van hem , als ofze bequaam
was tot het hanthaven der dingen, bemind wierd:
zyn reden was net, en vol pit, hy wasdoorge,

ftudeertin de Regten

,

zyn verflant was zonder

weerga» en zyn geheugen verwonderlyker, dan
men kan zeggen 3 want hy had dit, 't weikuitmuntende van natuur was, metleeren en oefifenen zoo gevordert. Geduurende datik'ermyn
verblyf hield , fcheen de Koning zonderling veel

op zijnen raad te betrouwen, enden Staat zig
niet weinig op hem te verlaaten. Hy was ook de
gene, die, in zyne jonkheid pashetfchoolftof
afgefchud hebbende
teritont een Hoveling
wierd dies hy zynen tijd in gewigtige zaaken
,

,

gefleten

,

en het rollen en Tollen van

't

geval ge-

duung geleden hebbende, dekenniffeder din*
gen (die langll byblyft alze zoo gehaalt word)
met groote en veelerhande gevaaren bekomen
hadde. Als op zeekeren dag eens by hem ten
eten was, zat 'er zeeker perzoon aan tafel , die
hem verfront op de wetten en Regten uwes
Lands Deze , zonder dat ik juiÜ: weet wat hem
daar toe aanmaande, begon met groten lof te
fpreeken van* het (trengeregt, 't welk toen aldaar gepleege wierd over de dieven. Hyzeide
ook, dat men 'er fora wylen wel twintig ophing
aan
.
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acneene galge en dat het hem daarom nog te
meer verwonderde hoe het wezen konde, dat
,

men

overal zoo veel van roovers en dieven hoor'er zoo weinigen ongeftraft bleven.
( want ik dortt. by den Kardinaal wel

de, dewijl
Ik daar op

rond gaan) Gy hoeft u daar niet vreemt over te
want deze geftrengheid over de dieven
j
overfchrijd de paelen van 't regt, en geeft aan
't Gemeene belle geen voordeel.
Dewyl zyte
hard is om de mifdaat van dieverye te (traffen ,
en egter niet genoegzaam om het iteelen te beletten. De fimpele dieverye is zeeker zulk een

houden

groote misdaat niet, dat men het leven daar mede verbeurt; en daar is geen zoo vervaarlijke
Itraffe , darfe die geenen het rooven en fteelen
beletten zoude , die anders geen ambagt kunnen
orn hunne nootdruft te winnen. Derhalve fchijnt
niet alleen gylieden , maar ook een goed gedeelte
der wereld , de booze fchoolmeeiters gelijk te
wezen , die hunne fchoolieren liever flaan en
ftooten , dan onderwijzen. Men fielt zwaare en
fchrikkelijke lïraffen over dedieven, daar men
veel eer dienende order te {tellen, dat de nootdruft des levens eenigzins verzorgt waare , op
dat niemand tot zulk eenen nood, voor eerft ,
van te fleelen, en daarna van fchandlijk om te
komen, geraakte. Hv daarop Is daar geen ordre genoeg in geilelt ? Daarzijn immers de Handwerken , daar is de Lanrbouwerye , hier zoudenze by leven kunnen , indien zy maar genegen
waren hunne boosheid te laaten. Ik daar op :
:

Nog

zal men 'c u zoo niet gewonnen geven
want laat ons eerft eens ter zyde zetten degenen ,
die uit de buitenlantle of borgerlyke oorlogen
:

zon-
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tonder armen of beenen t'huis komen , gelyk
nog korts by u lieden uit den fiag van Kornuaille
en niet lang geleden uit het Franiche
,

zulke
die hunne leden aan ^en
,
Koning, of aan de Republijke ten befte geven,
en om hunne verminktheid hun voorighantwerk niet kunnen oeffenen , of ook geen nieW
leeren kunnen
om datfe te oud zijn laat

gevegt

,

:

,

ons, zegge ik, deze terzijde zetten, dewijl het
land maar altemet , en niet geduurig in oorlog zit:
wy zullen die dingen in agtneemen, die dagelijks gebeuren. Zoo groot dan is het getal van d'Edelingen , die niet alleen zelf een ledig leven leiden even gelijk Hommels, op het zweeren en
ilooven van anderen, diezy, verfhat hier by
hunne Lantboeren, met zwaare pagten levendig het vel afftroopcn (want dit is alleen de fpaarzaamheid , diezy kennen ,die anders quiftig zijn
tot den bedelzak toe) maar zy houden daar benevens noch eenen magtigen, Heep van ledige
Lacqueitn, die nooit eenig hantwerk om den kolt
te winnen geleert hebben. Deze zoo haaft a)sze
hunnen Heere verliezen , of dat zy zelfs koomen
ziek te worden, moeten daatlijk voort, want zy
houden niet alleen liever lediggangers, dan zieken , maar dikwils is ook d'erfgenaam <\cs overleden zoo al ten eerften niet mans genoeg,om zijn
vaders gezinde te voeden. Onderwijl is den honger hun een fcherp zwaard
indienzeniet fcherp
oppaflen met rooven en fteelen.
at kunnenze
tog anders doen ? Want als zy met een weinig
omzwervens het mooy van hunne kleederen , en
hunne gezontheidquijt zijn , zo hebben zy , die
nu ongedaan en gelapt en gefcheurt zijn , geenen
,

,

W

,

toe-
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toegang by deftige Edelingen ook derven 'er de
boeren niet aen vergaaren wel wetende dat zulk
een, de een lekker leven geleid heeft in ledigheid en weiluiten , die met het rapier op zijde gewoon is de heele buurt fcheel aan te kijken , en
ieder een te trotzeren , geenzins bequaam zal wezen, om met de fpade en 't kouter, en dat nog
voor een flegte daghuur en mager kosje , getrouwelijk eenen armen huisman te dienen. Maar
wy hebben zeide hy weder zulk een foorte van
volk vcornaamelyk van noode: wantals wy den
oorlog eens op den hals krijgen, zoo beitaat in
hen lieden de kragt en fttrkte van ons Heirleger dewijlze verhevener en edelder van gemoed
zijn, dan de boeren of ambagtsluiden. Zeeker,
v.eideik, het zal immers zoo veel ilot hebben ,
indien gy zegt , dat men om den oorlog de dieven
moetaenqueeken,die buiten twijflfel u nooit ontbreeken zullen zoolang als gy met dit volk verzien zijt, Ja ook zijn de dieven geen flegte foldaaten
nog de ioldaten leerkinderen onderde
zulk
een fchoone overeenkominge word
dieven ;
men in deze oerleningen gewaar. Dit gebrek
evenwel is by u lieden wel menigvuldig maar
alle volkeren hebben daar byna hun deel aan. De
Franfchen hebben nog een zwaarder plaage op
hunnen hals. Hun geheel Vaderland is ook in tijd
van vrede ( zoo men dit Vrede mag noemen *
met zold verdienende Ioldaten gevult en belegert
dewijl men daar met de zei vereden voorden dag
komt, waar mede gy oordeelt dat men hier de
ledige trouwanten moet houden, te weten, om
,

,

,

,

>

,

,

,

dat het de gewaande Wijshoofden toefchijnt,
dat het gemeen weivaaren daarin gelegen is, indien-

,
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'er altyt een machtige en {terke bezetting,
voornamentlyk van oude foldaten , gereet is.
Want zy betrouwen hun niet met allen op d'ongeoefïende invoegen dat zy alleen ook daarom
den oorlog dienen te zoeken , op datfe geen onbedieve foldaten zouden hebben, en mannen
die op het keelen van menfchen hun niet en
verftaan
op dat niet de hand of het herte ( gelyk'er by Saluftius aardig gezegt Word ) beginnen
zoude door ledigheit te verüappen. Maar 't is
met alleen Vrankryk dat met zyn fchade geleert heeft, hoe dier het houden van dusdanige
wilden beeiten koomt te itaan, wy hebben noch
de voorbeelden der Romeinen , Karthagers,
Syrieren en van veele andere volkeren j want
de heirlegers, die zy in de wapenen hielden,
hebben niet alleen hunne akkervelden, en Steden maar zelf ook hun gebied en heerfchappye,
by deze en gene gelegentheden, verdelgt. Maar
d'onnootfakelykheid van deze voorzorge is ook
hier uit af te neemen dat zeeker ook de Franfche
foldaten die van kintsbeen af de wapenen leerden handelen, met u lieder verfche troepen hantgemeen geworden zynde, hun wel wachten van

dien

:

,

,

,

,

,

roemen , datfe verwinners daar af quaen ik zou'er noch wat meer van zeggen,
indien het niet en ftont als of ik ulieden in uwe
tegenwoordigheyd zocht te vleien. Maar wat nu
belangt u lieder handwerkslieden in de Stede,
of uwe grove boeren ten platten, lande , men ziet
hun daar voor aan , datfe weinig vragen na de
itraatilijpende pagien der Edelingen, of het mocc
zoo welen, dat eenig lichamelyk gebrek hun 't
geweld en de itoutheid verhinderd, of dat hun
het
B
veel te

men

,

,
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het moedig herte in de fchoenen zinkt

,

om datfè

zoo veel werks vinden in hun arm gezinde te
zoo weinig heeft men te vreezen
voeden
dat zulke
die kloek en fterk van lighaam
(want de Edelingen wilzijn, en die nu
len niet dan flux volk hebben ) of door leeggaan
verflappen, of door hanteeringen , die fenier
het vrouvolk eigen zijn , halve wyven worden,
dat zulke, zegge ik, in goede ambachten ten
nootdruft geoeflfent, en op mannelijke werken
afgerecht zynde , verwy ven zouden, 't Mag dan
hier mede wezen, zoo 't wil , my zeeker en
fchynt het niet nut te wezen voor het Gemeen e befte, dat gy tegen den oorlog, dien gy niet
en hebt, dan als gy hem zoekt, zulk een oneindig getal van ftraatflijpers de koft geeft, die het
gerief van den vrede beroeren, daar men meer
werks van dient te maaken , dan van de oorlog.
Pin dit evenwel en is alleen de zaak niet, die het
iteelen voortfet,daar is een andere , die ulieden
myns oordeels , noch eigender is. Wat voor een
is dat ?zeide daar op de Kardinaal, 't Is, zeide
ik, dat uwe Schapen , die zoo tam plegen te
wezen, en zoo goekoop.te houden waren, nu
(na dat den roep gaat) zoo vratig en wild
gemorden zijn, dat'.e zelfde menichen verllinden , en delanderyen, huizen, en fteden
verwoeiten en omwroeten. Want in die geweften van 't Ryk , daar de wol fijnder, en
by gevolg koftelyker valt blyft niets tot zaayland overig, maar alles word tot weyland gemaakt. En dit doen niet alleen d'Edelingen
en Jonkers, maar ook zommige Abten , luiden
Van heiligheid, hun niet te vreden houdende
:

,

met

.

,
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met deze jaarlykfe inkomften en vrugten , die by
hunne Voorzaten gewoonlijk uit de landeryen
getrokken wierden, noch vernoegtzynde dat/e
luy en lekker levende, 't gemeen geen voordeel
toebrengen, ten zy dat zy't ook ongemak aandoen. Zy werpen de huizen om verre, vernielen de Steden , en ter naauwcr nood blyft de
Kerk noch {taan , dewylze die tot ftallinge voor
hun vee noodig hebben. Eneven als of 'er by u
lieden weinig lands bedorven wierde door het
toeftellen van dierewaranden en vyvers , zoo
maken die goede luiden alle wooningen,en wat 'er
ergens bebout is , tot wildernifle. Op dat dan een
eenig opfnapper , die onverzadelyk , en een
fnoode peil voorzyn Vaderland is , in de aan een
gelegene velden ettelyke duizend bunderen lands
met eene heining omtume zoo worden fommige boulieden geftooten ook uit hunne eigene landeryen , ofraaken, door flimme treeken om
,

den tuin geleid , of door geweld onderdrukt
zynde,daaruit, of worden, den overlaft niet langer harden kunnende , tot het verkoopen gedwongen. Zoo verhuizen dan zonder eenige

mannen vrouwen echte luiden weefen,
weduwen, ouders met hunne kleene wichters
hulpe

,

>

,

en een geldeloos, maar echter talryk gezinde
gelyk het boerewerk veel handen van doen heeft:
zy verhuizen, zegge ik, uit hunne bekende en

gewoone lchuuren noch weten niet, waar zy
de wyk zullen neemen al den huisraad, die
,

;

zoude alwaar 't dat zy op eenen
kooper kon wachten, verkoopen zy vooreenen
geringen penning
maar als die in korten met
omzw erven verteert is, waar kan het dan ten
niet veel gelden

,

:

B

2
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anders op uit draaien , dan datfe fteelen , efl
quanfuis rechtvaerdig gehangen worden, of datlè
hun behelpen met landloopen en bedelen hoe:

wel menze dan ook

vagebonden in 't gat fmy t,
om datfe ledig omzwerven die by niemand kunnen fchrap raken, al is 't dat zy noch zoo genegen zyn ora hun te verhuuren. Want daar niets
gezaait en word , valt in het Boerewerk , dat hun
als

,

hanteering

is

,

niets te doen.

Men hoeft

niet

meer

dan eenen Schaapherder en üfledry ver , om met
de Kudden die landeryen af te weiden, welke,
indienze beploegt wierden om granen aan te winnen, veele handen van noode hadden. En hier
komt het by toe, datde Lyftocht in veele plaatfen zoo dier word. Ia do prijs van de wol is ook
zoo gerezen , dat de geringe luiden dieby u
lieden gewoon zyn de takenen daar van te maken,
geen vermogen hebben om die te koopen j invoegen dat'er dus doende veele werkluiden moeten ledig gaan. Want na dat men zoo veel weyland gemaakt heeft is de fterfte gekomen over
een oneindige menigte van fchaapen, even als
itrafte God hunne fchrokachtigheyd met een beimettelyke ziekte onder het vee te zenden waar
,

,

,

mede

zylieden gerechciger mochten geplaagt
worden En of fchoon het vee in menigte kcomt
aan te waffen, de pryzen blyven al even hoog;
om dat de genen , die aan het vee eigendom reekenen , malkanderen onderling verflaan. Want
het bewind daar over ftaat aan weinige luiden ,
en die ryk zijn j dies dringt hun de nood tot geen
verkoopen, voor dat zy'er zelf luft toe hebben,
en het luit hun niet eer, voor dat'er zoo veel geboden word , als zy begeeren. Dezelve reden
.

doet
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doet van gelyk al d'andere heeften zoo opflaan »
en dit noch te meer, dewyl'er, met het omwroeten der Dorpen, en 't verminderen van't
boere werk , geen en zyn , die zorge dragen voor
het aanteelen. Want die ryke luiden fokkende
hoornbeeften zoo niet aan, gelyk zy de Scha-

pen doen maar koopen elders magere beeften
op, voor eenen geringen prys die zy in hun
eigen gras vet weiden en daar na ten dierite
:

,

,

verkoopen. En hierom, zoo ik achte , word men
noch de zwarigheid niet gewaar, die achter dit
heele werkfteekt. Te weten, zy brengen nooli
maar te wege , dat de beeften in dele geweften
op een hooge mart zyn, daar zy ze verkoopen.
Maar als fy fe ook eens ginder van daan wat fpoedi
ger zullen weggehaalt hebben, dan zy kunnen
vooi tfetten,zoo zal men, dewijl den overvloed allengs afneemt ter plaatfe,daar zy gekogt worden,
ook hier ten lefte groot gebrek moeten lijden.
Zoo bederft dan de godlooze winzucht van
eenige weinige luiden dien zegen , waar door
het fcheen , dat dit uw Ey land voornamelijk
gelukkig moft geacht worden. Want deze dierte
van lijftocht is oorzaak , dat een yder zijn gezinde , zoo veel hem mogelijk is, moet verminderen, en zijn volk laten gaan; en wat
nullen die toch anders uitvoeren dan bedelen,
of rooven en fteelen, 't welk noch eer het
voorland is van de genen , die wat hooglier-

Noch mocht men wat beteringe ver*
hoopen, zoo .deze elendige behoeftigheid en
armoede niet verzelt ging met ontijdige overdadigheid. Want het raakt kant noch wal, indien men ziet op de koften die aan de kleetig zijn?

,

C

$
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deren, en aan den mondkoft gehangen word
niet alleen onder 't gevolg der Edelingen, en
't Ambachtsvolk , maer ook onder de boeren,
ja allerhande ftaten van menfchen. Doet hier
eens by de bordeelen, hoerekotten, en wijnen bierkroegen , die niet veel beter zijn , dan
oneerlijke gaten , eindelijk zoo veel godloos

:

'

tijdverdrijf, als, het fpeelen met taarlingen,
kaarten, klooten, kegelen het balkaatfen ; wijzen deze ontuchtigheden , als zy de beurs kaal
gemaekt hebben , hare liefhebbers niet regelrecht den weg, om ergens den dief te maken?
Wilt gy wel doen, zoo roeit deze fchadelijke
pelten eens uit geeft bevel aen de genen , die
:

de boere Dorpen en vlekken omgewroet hebben , dat zyze weder herbouwen of dat zyze
inruimen den genen , dieze genegen zijn te
herftellen , en op te timmeren. Schiet eens een
fchot voor dit opkoopen onder de rijke luiden
en bet verlof om den handel zoo veel als alleen te drijven. Maakt eens dat 'er zoo veel
leeggangers niet en zijn , herftelt de landbouwerye, laat het wolreeden weder zynengang
gaan, op dat het een eerlijk werk zy, waar
,

,

mede

hem zelven profijtelijk beof de genen, die tot nu toe dieven

dit ledig volk

houde
geworden

zig

,

een zoo wel

armoede , of die ledige
want het is zeeker, datie , de

uit

zijn

lacqueien zijn

;

als d'

ander, tot dieverye ftaan te
op deze qualen geen

vervallen. Indienge zeeker

order fielt , gy zult te vergeefs uwen roem
dragen dat gy zulk een recht oeffent in de
dieveryen te ftraffen , dewijl dat meer den uitwendigen ichijn heeft, dan dat het rechtmatig,
of
,
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Want

daarge de quade opvoedinge
en toelaat, dat de zeden allengs van
kintsbeen af verdorven worden , die men quanfuis dan eens zal ftrarYen , wanneer zy , mannen geworden, die misdaden bedrijven, die

\p£ nut

is.

gedoogt

,

men

van hunne kintfche jaren af al te gemoet
gezien heeft $ wat doet gy dan toch anders,
dan dieven maken , en dezelve (traffen , die gy
gemaakt hebt ? Terwijl ik met mijn reden zoo
voortging , had ondertuflchen dien Rechtsgeleerde zich gereet gemaakt om te fpreeken , en
by hem zelven voorgenomen die gewoone
wijze der difputanten te volgen, die meer
vlijts aanwenden in 't herhalen, dan in 'c antwoorden j zoo veel lofs dunkt hun , dat 'er in
een goed geheugen leid. Uwe redenen , zeide
hy, luiden vry^wel, na dat gy een vreemdeling zijt, die deze dingen meer hebt van
hooren zeggen , dan dat gy 'er zelfs hebt kunnen
op acht neemen ; maar ik zal 'er uin weinige
woorden een duidelijk bericht van doen. Ik
zal voor eerfteensop ordre verhalen, het gene
gy gezegt hebt daarna zal ik toonen , waar in u
d' onwetenheid onzer zaken bedrogen heeft 5
ten lelte zal ik al uwe redenen oplofTen , en te
niet doen.
dan van het eerfte , 't welk ik
;

Om

hebbe mynen aanvang te neemen y
my dunkt dat gy vier dingen. Zwijgt , zeide
de Kardinaal, want my dunkt niet dat gy met
weinige woorden gedaan zult hebben, daargy
alzoo begint. Wy zullen u derhalve op heden
belooft

,

omlaften van deze- moeielijkheid in 't antwoorbehoudens dat gy evenwel uw volkomen
recht behoud tot de malle by een komfte,die

den

,
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zal, ten

ware dar

u, of Rafaél eenige verhindering voorquam
Maar onderwijlen mijn goede Rafaël zou ik
wel gaarne van u eens hooren willen waarom
,

,

,

u dunkt

moet

:

met de doot niet en
of wat gy voor een an-

dat de dievery

geftraft

worden

5

dere ftrafTe verkiezen zoud , die nutter ware
voor het gemeene befte ? want gy 7.elf en zijt
niet van gevoelen , dat menze dulden zal Maar
indien men nu tot fteelen vervalt, daar het den
hals is, wat geweld, wat vreeze zal de quaatdoenders , als men hun eens het leven verzeekert heeft , kunnen vervaart maken , die dui~
den zouden, dat zy , met de verzachting van
{traflfe , even als met zeekere vergeldinge, tot
quaatdoen genoodigt wierden ? Ik daar op Het
fchynt my zeeker , minnelyke Vader, gantfch
onbillyk te wezen , dat men eenen menfch om
eenig geld, dat hy geftolen heeft, om 't leven
helpt. Want ik acht dat ook alle wereltfcherykdommen by het menfchelijk leven in waardye
niet te gelyken zijn. Maar wil men zeggen , dat
men , niet om het geld , maar om het gequetfte
recht, en 't overtreden der wetten , met deze
Straffe moet boeten; zou men dat opperrecht
dan met rVden een opperfte geweld en onrecht
dienen te noemen ? Want zulke gtifcrenge wetten
en zvn niet goed te keuren , die zoo haalt als'er
geringe zaaken maar een weinig misdaan word,
daetlyk den beul het zwaard in handen geven:
noch zulke Stoifche regelen -die alle misdaden
even zwaar fchatten , invoegt^ datfc geen onder:

,

m

of yemand eenen menfch verof dat hy hemde beurs aeemt, w«elke

kheid

{lellen

moord

,

,

mis-
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•.misdaden ( indien men de billijkheid eenig plaats
geeft ) met malkanderen geene gelykheid of
maaglchap hebben. God heeft bevolen , dat men
niemand zou dooden , en zullen vvy yemand
een weinigje geitolen gelts zoo lichtelijk het leven
nemen? Maar zoo iemand hier wil zeggen, dat dit

om

gebod Gods de macht van het dooden verbied,
voor zoo veel de menfchelyke wet niet toelaat,
dat men zal dooden ; wat is 'er in de wege, dat de
menfchen verhindert opgelykewy ze onderling
te overleggen , hoe verre het verkrachten, het
overfpel
en valfch eedzweeren is toe te laaten ?
Want indien, daar God eenen ygely ken niet almaar ook van
leen het recht van eenen anderen
zich zelven te dooden benomen heeft, d'onderlinge beilemminge van menfchen , na zeekerc
regelen aangaande malkanderen om te brengen
over een Hemmende, zoo veel vermogen moet
hebben, dat fy hare bedienaar die (onder eenig
Goddelyk voorfchritt die genen gedoot hebben,
die de menfchelyke wet bevolen heeft te dooden,
uit de banden van dat gebod ontllaat fal dan niet
in dezer voegen dat Goddelyk Gebod zoo veel
rechts hebben, als de menichelyke wetten daar
aan zullen koomen te gedoogen ? En 't zal zeeker
gebeuren dat de menfchen na 't felve rechtfnoer
in alle dingen ordineeren lullen, hoe verre de
Goddelyke bevelen dienen onderhouden te
worden. Kort om, de Mofayiche wet, al was
fy hard en ongenadig, te weten, geordineert
over Haven en daar by hertnekkjge menfchen ,
heeft evenwel de dieverye niet met de dood ,
maar mer geld geürafr. En men moet niet achten , datGo'Jl in de Nieuwe Wet der Genade
watf
B f
,

,

,

,
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waar inhy , gelyk een Vader, gebied over 7yne kinderen voert, ons noch meer verlof gegeven heeft om wreetheidte plegen over maïkanderen. Dit fijn de reden , die my dit ombrengen
ongeoorloft doen achten. Maar niemand meen
it, fal'erwefen, ofhyfietwel, hoe onredelyk
dit het is , ja ook hoe fchadelyk voor het gemeene belle, datmengelyke ftraffe over eenen dief
en dootflager koomt te plegen. Want als een
,

dat hem , als hy
maar om dieveryegedoemtis', foo veel telydtn
{laat , als of hy noch daar en boven eenen dootilag begaan hadde , foo word hy, alleen door
dit inlicht, geprikkelt om van kant te helpen
dengenen, dien hy anderfins maar fijn geld ibu
geplondert hebben j want behalve dat hy , gevangen fijnde , geen meerder gevaar lyd , foo
ïs'er ook in hetombrengen meer veiligheid , en
meer hope dat het ftuk verholen zal bly ven
dewyl de getuige van 't feit uit de wereld is.
prikkelen derhalve de dieven aan tot het ombren-

IVÏoordenaar

koomt

te iien

,

Wy

gen van goede luiden, daar wy hun al teveel
loeken vervaart te maken. Aangaande nu dat
men gewoonlijk vraagt , wat frraffe dat'er becjuamer zou kunnen wefen, die is, myns oordeels, vry lichter te vinden , dan eene , die

Want

noch erger kon fijn.

wat hoeven

twyflFelen, dat fuik een middel nut

is

wy te
om de

welk wy weten dat wel
eer foo lang in gebruik is geweeftby de Romeinen, mannen die hun foo wel veritonden op
regelen van (laat en regeeringe?Te weten, fy
verwefen de genen , die veel quaats gedaan hadden , tot <le fteenputten , en het graaven in de

boosheden

te ilraffen

,

't

my-
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mynen, daa^fè altijt boeien aan de beenen hadwat dit {tuk belangt , geen
den. Hoewel ik
,

meer pryfen kan dan
geduurendemyn Pelgrimaadje

infettinge van eenig volk

degene, die

ik,

in Perfien gefien en

,

aangemerkt hebbe by de ge-

men gemeenlyk noemt

Polylenten ;
een vry groot volk, en dat na billyke regelen
leeft, ftaande op fijn eigen wetten, en in alles
uitgenomen dat het
fijn vryheid hebbende ,
jaarlyks (chattinge betaalt aan den Koning der
Perfen. Wyders , dewylle verre van de Zee leggen, en fchier heel in de bergen fchuilen en te
vrede fijn met de vruchten van hun eigenland,
daar alles wel in tieren wil , foo beurt het Telden
datfe andere volken befoeken,of dat ook fylieden
befogt worden. Evenwel Toeken fy,gelyk dat ook
van ouds noit by hun getracht is , hunne Lantpalen niet uit te breiden , en Ty kunnen gemakkely k
befchermt worden van de gene , die ly hebben,
behalve dat het de bergen ook doen , en de
fchattinge, die Ty den regeerenden Vorft betalen.
Altyd buiten den oorlog gefloten bly vende , leials
denfe een leven , dat meer gemakkelyk
prachtigis, en fijn meer gelukkig, dan edelof
verm3art 5 want niemand , uitgenomen hunne
nabuur, weet, naikmeene, qualyk eens,hoefe
genoemt worde. De genen dan, die by dit volk
overtuigt worden van dieverye, geven het 2eftolen goed aan den eigenaar weder , niet aan den
Schout, gelijk men elders gewoon is 5 want
zy achten dat die immers zoo weinig rechts
overliet geftolen goed heeft, als den dief zel-

nen

,

die

,

,

ve.

Is het

goed

niet

haclt en voldoet de

meer voorhanden , men
waardye uit de middelen
van

a8

MORU

S

Ejland

van de dieven i en geeft aan hunne wij ven en kinderen al wat 'eroverfchiet, zy zelve worden tot
«erken verwezen. Indien de dieverye niet heel
boven de kerf gaat, men zet hun niet gevangen,
•noch hangt hun boeien aan de beenen,maar zy arbeiden in de gemeene werken, als vrye luiden. Die
de handen niet reppen willen, en den luyaart (pelen worden niet in de boeien gezet, maar wakker
afgefmeeit die lullig oppaflfen , hebben geen
faiaatte lijden, alleen maar vvordenze'savonts
by name opgeroepen, in hunne flaapcellen geil. )ten.
Zy hebben geen ongemak in hunleven
dan datfe geduurig moeten arbeiden
want de
genen, die in de gemeene werken flooven,
;

:

men goed onderhoud

het gemeen.
zommigeplaat't anders. Op
ien haalc men het gene dat aan hun gehangen
word, uit de Aalmoefle j en hoewel dit inkomen onzeker ïchijnt, men vind evenwel geen
ichafc

uit

Elders hebben zy

overvloediger, zulk een barmhertigheid is 'er
onder dit volk. Elders worden hier toe zeekere
ialcomften geordineert. Andere plaat/en zijn 'er,
daarze tot dit gebruik hooft voor hooft geven.
Ja elders weder, doen zy geen werk voor het
gemeen, maar is 'er yemand particuliers, die
huurlingen van doen heeft, zoo befpreekt hy
den arbeid van yemand onder henlieden tegen
zulk eenen dag, en dat aan de Markt voor eenen gezetten prijs, die een weinig minder is,
dan men voor het werk van vrye luiden zou
geven ; 't is daar benevens geoorloft , hun de
ilaafleluyheid

met zweepen

uit te drijven.

Zoo

gebeurt het, datfe altijt in in 't werk zijn, en,
boven hunnen nootdruft, alle dage noch elk

wat
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Wat geven, dat in de beurs der gemeente komt.
Altezamen, en zy alleen gaan gekleed ineenderhande kleur men maakt hun het hoott niet
maar fnijd hun htJMiair een weinig bokaal
ven d'ooren , van welken 't eene met het af
knippen van tenkleenilucxkengeteekent word.
Zy mogen elk wel kol! en drank van hunne
vrienden ontfangen, en een kleed van de kleur,
die zy dragen 5 maar indien 'er geld gegeven
wierd , dat zou den hals wezen, zoo wel voor
den gever, als den ontfanger 't was ook niet
,

,

,

:

min

vry perfoon geld
ontfïng van eenen gedoemden , het mocht dan
wezen, daar het om wilde, en dat ook flaven
( want zoo noemen zy de gedoemden ) hand
aan 't geweer floegen. Yder geweit teekent met
zijn eigen merk de zynen, 't welk zy op verbeurte van 't leven niet mogen afleggen , en
zoo dier zou het hun ook {taan , indienze gezien wierden buiten de palen der plaatfe, daar
zy t'huis hooren, of datfè eenige praat hielden met eenen iiaaf van een ander gewefte,
Maar het toeleggen op weg loopen ishunimmers zoo gevaarlijk, ale of zy weg liepen. Jazoo een (laaf hier kennifle van gehad heeft,
die moet fterven, maar heeft een vry perfoon
gevaarlijk, indien

een

hem

de hand geUent, die raakt in ilavernye.
In tegendeel {laat 'er belooninge voor den aanbrenger ; die vry is ontfangt geld , maar een
,

zyne vryheid

en d' een zoo wel als de
ander heeft 'er niet af te dragen, dat hy 't geheim geweten heeft 5 dit maakt datfe liever nut
berouw krijgen, dan de lefte hand leenen aan
een gevaarlijk bellaan, Dit is in deze zake hunne
ilaif

$
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wet en order, gelijk ik verhaalt hebbe, waar
van men de menfchelijkheid en nuttigheid gefbakkelijk vatten kan j dewijl het deze alleen
geladen heeft op he^jooden van de gebreeken,
houdende de menfcnWi in bleven, endiezoodai ig bandelende, datfe gedwongenzijn goed
te w/rn, en met het overig deel van hun leven de fchade , die zy te voren gedaan hebben,
Weder goed te maken. Kort om , men is zoo
Weinig beducht, datfe tot hunne voorige gewoonten vervallen zullen, dat ook de reizende
luiden, die ergens na toe willen , hun met
nc wegwijzer! veiliger achten , dan met die
ilaven die aan yder oord telkens verwiffelt
Worden. Te weten , om diefttal te plegen , is

hun

alles

in

de wege

de handen

fijn

hun on-

het geld dient alleen om hunne
ichelmerye t' ontdekken, en die betrapt word,

gewapent

,

vind fijn itrafire gereed , en ganfeh geen hope
van ergens na toe te vlieden. Want hoefoueen
menfeh die heel anders als het volk gekleed
bednegen, en fyne vlucht ontveinzen
gaat
ku n.-n , ten ware dat hy zonder kleederen
weg liep ? Maar dan fou hy ook aan lijn oor
kenbaar wefen. Doch men mocht zeggen , zy
mochten door onderling verflant hun gefamentlijk eens opwerpen tegen den ftaat. Hier
leid quanluis her gevaar, even als of'ereenige
buurte fuik een hope kon icheppen , fonderte
voren de (laven van veele geweieen aan te Toeken en hunnen zin te peilen, die tot de t'famenrotting (oo weinig gelegentheid hebben ,
datfe ook niet by een komen , of te zamen
praten , of malkanderen groeten mogen $ ja
,

,

,

't is
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gclooven, dat fy onderwijl niet onbe*
iülk eenen toeleg bedien
fbuden
zy
weten dat gevaarlijk
trouwen
>
is voor den heelder , en den uitbrenger niet
weinig voordeels verleent. En fbnder dit wanneer fy gehooriaam en lijtfaam fijn , en van
hun felven goede hope geven, datfe voortaan
een beter leven zullen leiden , foo is 'er niemand onder hun, of hy hoopt ,dus doende t
noch eens in vryheidte geraken 5 want alle
jaren raken 'er eenigen op vrye voeten, door
datfè hun geduldig gedragen hebben. Als ik deze
dingen verhaalt en daar bygevoegt haddedatik
geen reden fag waarom men deze maniere ook
't

is

te

teutert

hun eigen volk

,

,

Engeland niet fou kunnen onderhouden en
dat vry meer nuttigheid dan die rechtspleging,
waar van die Rechtsgeleerde met fuik eenen
lof gefproken hadde
iöo kreeg ik van denfèlven tot antwoord
't Waar onmogelijk, dat
men fulks oit in Engeland fou kunnen te werk
{tellen, zonder den Staat te brengen in 't grootfte
gevaar van de wereld
en onder dit feggen
fchudde hy 't hooft , trok fijnen mond fche<rf,
en (weeg alzoo ftille. Al de genen, die tegenwoordig waren, hielden 't roet hem. De Kardinaal toen hier cp
Men kan geen feeker
oordeel vellen , of de zaak wel qualijk ibu
in

,

,

;

:

,

:

foo lang als zy niet ter proeve geals het vonniflè.
doots gelefen is , d'uitvoering deffelven

uitvallen
ftelt

des

is.

,

Maar indien de Prins,

en een proeve nam van de/è gedaar de
de plaatfen onderwijlen
quaatdoenders den toevlucht neemen hun recht
benomen hebbende, dan zeeker, indien het
liet uitflellen,

woonte

,

,

,

werk
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Eyland,

Haan quam, zou het rechtmatig

wet igt worden 5 maar 7.00 niet, het
kui
irr.lK-n \iii degenen* die te voren verwezen
zou ook dan niet min nut wezen voorde
rmeente en ook niet min rechtvaardig, dan
of het nu gedaan wierde, en men had ondertuffeben uit dit werk ganfeh geen gevaar te wachten. Ja my dunkt zeker dat men op gelijke
\\ ijze ook heel wel zou kunnen omfpringen met
de Lar.tloopers tegen de welke wy , met al onze
c r lenantien en bevelen , tot noch toe niet uirgechl hebben.
De/e redenen, die zvaltezamen verwierpen ,
toen ikze verhaalde, wierden
toenzede Kardinaal gezegt hadde, eenitemmig van hun allen
geprezen maar noch voornamentlyk dat zeggen
van de Lantloopers , dewyl'erdit van hem bygevoegt was Ik twyffele, of het gene dat daar
op volgde niet beter gezwegen diende want het
was beïachelyk. 'k Zal het evenwel verhalen, om.
dat'er niet cjuaads mede gemengt was, en dat
het eenigfins tot myn voorltel diende.
By geval Was'ef een panlekker^ ojftrent, die
quanluis den Gek wilde maken, maar echter
hem zoodanig hield, dathy meer een rechte,dan
gemaakte,j\ar ie heen te weien want men lachte
dfkwilfl meer om hem, dan om zijn qumkflae< n
die'ef te kael en onnoozel uit cjuamen.
Niettemin ontglipten hem fo^wylen eenige
fcheuten, die zoo heel vreemt niet en waren,
invoegen datle het Spreekwoord waar maakten,
dat men
met dikwils te werpen , wel eens
twalef oogen werpt. Dewyl dan een van de
gatten begon te zeggen , dat ik nudezorgehad
zijn,

G

,

1

,

:

,

-

,

,
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weg genomen aangaande de dieve , en dat'er ook
by den Kardinaal ordre geftelt was over de Lantloopcrs, maar dat'er nu overig was,dat den Staat
die £>enen bezorgde,die door ziekte of ouderdom
tot armoede gekomen , en by gevolg onbequaam
waren om de kolt met hunne handen te winnen $
zo fchoot'er die Gek op uit Laat my daar mede
begaan, want ik zie wel, hoe men ook daar mede
leven moet. Ik verlang ook het hert uit mijn lyf,
:

om dit

f lag van volk ergens na toe helpen,op datfè
mijn gezicht mogen zyn , die my zoo dikwils baloorig gemaakt hebben, als zy rny om geld
bedelden met hun klaagachtig geiel , hoewelze
my noit zoo (choon witten te zingen, datfe my
eenen Huiver uit de beurs lotten. Want altyt
fchort 'er een van beide, of dat my niet en luft
te geven
of dat ik niet en kan , dewijl het by my
een dorre ttroom is. Dit maakt datfe nu wys

uit

,

worden, want alszemy maar zien komen , zoo
fparenze de moeite, en laten my ftilzwijgens
voorby gaan $ zoo weinig muts hebbenze op my
ben hun immers zoo dim in d'oogen , als
of ik de kap droeg. Maar ik beveele,dat men, volgens wet en regel , al deze bedelaars bergen en
verdeelen zal in de Kloofters der Benedictijnen ,
en dat menze tot Leekebroeders make$ maat
het vrouvolk tot Nonnen en Be^gynen. de Kardinaal beantwoorde dit met een lachje , en prees
den vond uit boert, maar d'andere gatten hingen'er uit erntt hun zegel aan. Een broeder ook ,
die in de Godheid gettudeert was , beviel dezen
fcheut op de Religieuzen en Monniken zoo wel
dat hy hem nu mede aen tafel liet hooren , een
Perioon anderfins , die fchier nors van ftatigheid
ja ik

G

was
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en /uit, zcide hy, de bedelaars*
wezen, of gy moet ook weten,
w.nr gy met onze ord: e helende zult Daarisal
m voorzien, zeidedePanlekker: De Kardinaal
heeft voorn lieden wel te degen gezorgt, als hy
order Helde, hoe men de Laiitlooperszoutuchn
en aan 't werk helpen , want gy lieden zyt
,

rootiteLantloopers, die men vind. De Gaften keeken den Kardinaal eens aan, enalszy
dit hy hem op dezen quinkfhg niet
vrcemt en hield begonden zy daar mede wel in
,

,

,

hunnen

fchik te

wezen

,

uitgenomen den armen

broeder: want hy met zulk een peekei gewreven
zijnde
werd ( en 't gaf my ook geen wonder )
gram en verbolgen , dat hy niet machtig was
zich t'onthouden van feheltwoorden. Hy noemde den Gek eenen fielt, lafteraar, oorblazer,
en Kind <\es+ verderfs, hem ook vervaariyke
dreigementen uit de Schriftuure na 't hooft fmytende. Nu begon den fpotvogel merernftte fpottcn$ en raakte recht op zyn anker te land. Vergramt u niet,zeide hy,myn goeden broeder; want
daar Haat immers, datge uwe ziele in lijtiaamheit
moet bezitten. Den broeder hierop (wantikzal
u zijn eige woorden verhalen. ) Ik en verftoore
my niet, Galgbrok of is het zoo ik en zondige daar niet aan
want de Plalmiil zegt :
Word toorniü, en wilt niet zondigen. Vanden
Kardinaal ondertuflehen met zoetigheid aan geJproken dat hy zoo driftig niet wezen zoude,
antwoorde hy
Mijn Heer, ik en (preek e niet
dan uit eenen goeden y ver, gelijk ik fchuldig ben:
want de Heiligen hebben eenen goeden yver
gehad, dies word 'er gezegt Den yver uwes,
,

i

:

,

:

,

:

:
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zingt in de

verflonden, en

Irrifores

Helizei

,

Dum con\cendit domum Dei,
Zelum Calvifcntiunt.
Dat de genen, die met Helizeus, daar hy ten
Tempel opklom, hunnen fpot hielden, den
yver van den Kaalkop gewaar wierden j gelyk
mogelyk dien Spotvogel, fpreeuw en fchuimer
zal gewaar worden. De Kardinaal zeide
Mif.
fchien is uwen yver wel goed, maar ikhoude
evenwel, datgy, is het niet heiliger, ten minfte
wijzer doen zult, indien gy u wacht van een ge:

voorubelachelykis, aan te gaan tegen
eenen met wien men fcherft , en den draak fteekt.
Hy daar op Neen , Heere , ik en zou niet wyzer doen $ want Salomon zelve , die de wyfle
was, zegt Antwoord den zot na zyne zotheid.
Zoo doe ik ook, en toone hem de gracht, waar
kijf, dat

:

:

hy fmooren zal, indien hy hem zelven niet
degen bewaarr. Want indien veele befpotters
van Helizeus, die maar eenen Kaalkop was, den
yver van 4e« den Kaalkop gevoeld hebben , hoe
veel te meer zal die gevoelt worden vaneenen ,
die den draak fteekt met veele broeders, onder
dewelke veele kaalhoofdigen zyn?Hymagook
zonder dit , wel denken , dat wy de Bulle van den
Paus hebben , waar door in den Ban gedaan worden al de genen die den fpot met onzebroederfchap houden. Als de Kardinaal zag , dat dit
gekijf geen einde nam
verzond hy den Panlekker meteenen wenk, en bracht de praat op wat
in

te

,

,

C

2
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rees hy'op van
degenen, die
geven
aan
tafel, om gehoor te
hc.n ergens over quamen moeien, en hyleide
ons uir.
hoe lang ik u
//iet eens, myn goede Morus
opgehouden hebbe met dit verhaal. Ik zou het
v.in (chaamte Wegen zoo lang niet derven maken
lubben had gy'ec my niet begeerig om gebeden en behalve dit dacht my, datgyzootoeluifterde, als of het u leet was, dat'er iets van
die praat verzwegen wierde, die, hoewei wat
beknopter evenwel van my in 't geheel verhaalt
molt worden , om het oordeel van de genen , die
geen werk maakten van deredenen, toen ikfe
by bracht j en nochtans dezelve daatlyk goed
keurden toenze by den Kardinaal niet verworpen wierden , hem in dier voegen pluimftrykende, datfe ook de fratfen van dien Panlekker ,
die jokkensgewys by dienHeer toe geftemt wierden, gunltig onthaalden, enbyna aar$men als
ernftige redenen 5 invoegen dat gy hier uit kunt
armeeten, hoe veel dat ik, en myn raatgeven by
de Hovelingen zou gelden.
Zeeker zeide ik mijn goede Rafael , gy hebt
my zonderling vermaak gedaan met zulk een
die zoo wel met aardigheid, alsmet
vertelling
wijsheid vermengt Was. Behalve dit, zoo docht
my onderwylen dat ik niet alleen in mijn Vaderland was maar dat ik eeniger maten ook weder
jongwierd, door de vermakelijke geheugenifle
van dien Kardinaal, in wiens hof ik in myne
kintsheid ben opgevoed en gy Rafael, die dezen man in zulk een hooge achtinge hebt, zoud
niet slenken kunnen , hoe veel ik u daar wel liers.

Een weinig daarna zoo

,

,

,

,

,

1

,

:

ver

UTOPIA.

i.'Bock

37

hebbe, fchoon gy my ook anderfins een
lieven vriend waart. Wyders, ik en kan noch in
geener maniere myn gevoelen veranderen ja
houde voor gewis, indien gy uw gemoed ontdaan
kunt van d'af keerigheid die het van de Hoven
der Princen heefr , "dat gy met raad en daad grooten dienft zult kunnen bewyzen aan het gemeene
ver

om

,

,

befte; overzulks ïs'er niets, dat meer uwen,
dat is, eenes d^gelyken mans plicht , betamen
datdeRepuzal. Uwen Plato is van gevoelen
wan-,
zullen
wezen
,
blyken dan eerft gelukkig
,

neerofdePhilofophen'tbewinthebben,ofdatde #
Koningen hun met de Philofophie bemoeien :
maar hoe verre zal da ar 't geluk te zoeken wezen,
indien de Philofophen hun ook niet eens gewaardigen den Koningen hunnen raad deelachtig te
maken ? Hy daar op weder Zy vallen zoo ftuurs
niet, ofzy zouden hun wel laten vinden, ja zy
hebben hun daar in al gecjueten met het uitgeven
van veele boeken, indien flechts de genen , die
gereet waren om goeden raad
aan't roet zitten
Plato heeft het wel zeeker
Maar
volgen.
op te
:

,

noit te v/achten heeft , dat
meeningen van
d'averechtfe
de Koningen, die
als met de pap
veel
jongs op ingezogen , en zoo
gegeten hebben, het raargeven van de PhiLofophen veel geloofs zullen geven , indien zy zelfs

voorzien, dat

hun

niet

men

met de Philofophie bemoeien.

Hy zelf.

hid'er ook ondervindingen van by den Tyran
Dionyfius. Indien ik nu eensby yemand van de
Koningen met heilzame befluiten voor den dag
quam en hem uit het herte zocht te roeien het
',

verderffelijk zaad

ontfraan

;

,

meent ay

waar

uit

niet, dat

C
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de fchop geven , of, ten befte genomen , vqof
eenen Gek uitmaken zoude? Wel aan, neemt
nu dat ik by den Koning van Vrankryk ben , en
in zyncn Raadzitte, daar men inde geheimkamcr, de Koning onderden ring van wyze Hcercn zelf tegenwoordig zynde, wel crnftelykzit
en handelt, wat liften en fnedige vonden dat hy
zal aanwenden om Milanen te houden , en dat
afvallig Napels weder te krygen } hoe hy voorts
de Venetianen verdelgen , en geheel Italien hem
onderwerpen zal , en daar na de Vlamingen ,
Brabanders en eindelyk geheel Bourgondien
aan zyn gebied rijgen, en behalve dit noch andere volkeren, daar hy al lang te voren in zijn
gedachten den Scepter over ge voert heeft Terwylnuyemand hier raad een verdrag te fluiten
met deVenetianen,om dat zoo lang te houden,als
het hem dienen zal
met henlieden zyn voorne,

:

\

me gemeen

maken,

ja hun ook in handen te
geven een gedeelte van den veroverden beuit
dien hy daarna, als het werk eenen goeden uit-

te

wederom eifche Terwyl
men Duitfchefoldaten
moet aanneemen; eenander, datmendeZwirfers met geld in ruft houde Een ander
dat de
ilag

genomen

heeft,

:

een ander voorihat dat

:

,

ongunftige Godheit des Arents met goud , als
met een orTergave , moetgepaait worden : Tcrwy! het eenen anderen dunkt dat men peis moet
maken met den Koning van Arragon en van 't
,

Ryk vanNavarre,

dat niet wel te

houden

is

,

af-

men den

vrede daar mede kocht;
Ken ander, ondertuiTchen van gevoelen is, dat
men den Prins van Kaftilje mereenige hope van
yerwantfehap moet lokken, en de voornaamftc
ftaan, als of

van
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van zijne Hovelingen met zeekere eergaven aan
de hand krijgen: Terwijl men noch beladen is
met het zwaarfte van allen, hoe men 't ondertuflchen met Engeland zal maken wijders, dat
men evenwel van vrede moet handelen, en de
altyt zwakke bontgenootfchap met iterke banden
aan een knoopen ? dat men hun den naam van
vrienden geve , maar een oog op hun houde als
ofze vyanden waren;dat men overzulks de Schotten gereet houde even als op de wacht lraande ,
en toeziende op alle gelegentheid om den Engelfchen, indienze hun ergens beginnen te roeren, terftont op den hals gezonden te worden ;
dat men daar nevens in 't heimclyk (want dat
wastezulks in 't openbaar gefchieden zoude
van
adel moet
gens 't verbont) eenigen balling
onderhouden,die reekent dat hem die kroon van
rechtswegen toekomt, om den Prins door diereden byhem zoo veel als verdacht te houden. Ik
zegge, indien onder 't verhandelen van zoo gewichtige zaken daar den oorlog om flrijd word
aangeraden by zoo veel deftige neeren ik een on:

,

,

,

,

,

,

noozel manneken hier eens oprees , en vooriloeg van (treek te veranderen 3 dat ik oordeelde, men molt Italien niet moeien, en zich te
huis houden
dat het fchier nier mogelijk
was dat zoo groot een Land als Vranknjk ,
van een perfo on na behooren kon geregeert
worden
en by gevolg de Koning niet te
denken hadde van noch andere Lanrfchappen
te winnen 5 hoe zou het hunfmaken, indien
ik hun daar nevens voor oogen flelde d' Inzeftingen der A chorioten 7 een volk dat tegen
ylind der Utopersïn 't zuidooften gele;

,

,

C
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Deze hadden wel eer oorlog gevoert
noch een ander Rijk voor hunnen Koning
te bekomen, 't welk hy dreef dat hem, ten
aanziet) van oude verwantfehap , toebehoorde,
in dar ten lelie verovert hebbende wierdenze gewaar, dat het bewaren hun immers zoo.

gen

is

,

moeielijk viel, als het veroveren, dewijlzegeduurig nieu werk vonden of met inlanrkhe
beroerten , of met den inval der ukheemfchen ,
gebeten op-de genen, die hun hadden overeven. Dus mollen zy , of voor » of tegen
nieuwe
dit
volk , zonder ophouden fchrap {taan
zienden noit gelegentheid om de (oldaten
quyt te worden Onderwijl zagen zy hun berooven, het geld uit het land lleepen , en dat
hun bloed vaft. geftort wierd , eens anders
glorie ten gevallen ; dat, men onder den vrede
immers zoo onveilig was 5 dat 'er quaade zeden uit den oorlog fprooten onder den Lantlufl tot rooven en pionderen
j datfe den
hadden ingezogen de moedwil door 't houwen en kerven was aangewaflen s dat men op
de Wetten niet en paite
dewijl de Koning ,
met het bezorgen van de twee Rijken verdeelt
zijnde, des te minder opzicht over een van
beide kon houden. Eindelijk ,dewijlze bevonden dat 'er anders geen einde zou wezen van
200 veel ongemakken gingenze den Raad veraderen en itelden den Koning met groote
§
rleeftheid voor, dat hy kiezen zoude een van
de twee Rijken
want dat hyze beide niet
houden mocht, om dat hun volk meer in getal
was, dan dat liet van eenen gedeelden Koning zou kunnen geregeert worden 5 ook genoegde

zaat

;

,

,

,

;
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de niemand dat yemand anders zijnen Muildrijver met hem gemeen hadde. Dus werd die
goede Prins gedwongen met zijn voorig Rijk
te vredente wezen, latende het nieuwe yemand
dje ook niet
van zyne vrienden in handen
,

,

lang daar na , daar uit gejaagt wierd.
Indien ik boven dit verhaal, dan noch ging
toonen , dat al deze Krijgsrultingen waar door
zoo vceie volkeren om zijnent wille ontruft
wierden evenwel , na datfe zyne fchatten uicgeput, en 't volk bedorven hadden , door eeuig
toeval tot een vruchteloos einde geraken zoudan ; dathy derhalve het Rijk zyner voorzaten
,

bezorgen , vercieren zoo veel hem mogelijk
was , en tot eenen bloeienden ftant brengen
molt 5 dat hy en zyne onderdanen malkanderen
beminnen zouden en hy onder hun leven, in
iiilte gebieden
en andere rijken niet moeien
muil , dewijl het gene, dat hem nu te beurte
gevallen was, om zyne grootheid hen werks
genoeg geven konde j hoe dunkt u, mijn goede MoruS/dat ik d' ooren zou vinden, indien
ik met zulke redenen voor den dag quam ? Ik
daar op
zeeker niet heel gunftig. Welaan,
zeide hy ik houde my noch al in de Raadkamer. Indien de Raatsheeren met den Koning in handeling waren
om uit te vinden
met wat praktijken zy hem de geltkoffers mochten opvullen, daar d'een voorflaat van het geld
hoogcr te zetten , wanneer hy veel heeft uit te
geven , en weder te doen gaan binnen zijn
Waardye
wanneer hy 't moet opgaderen;op
dat hy niet alleen met weinig veel fchults bctale , maar ook veel voor weinig ontfan
daat
C 5
,

,

,

U

:

,

,

,
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daar d' ander raad, dat hy zich houden zal,
als of hy wilde oorlogen, en onder dien dekmantel een hoptn gelds by een gefchraapt
hebbende, dan vrede make , wanneer hy 't
zal goed vinden , en dat met heilige voorwendingen , om het gemeen volxken de kapte
vullen, namentlijk, ke* het deerdeden Godvruchtigen Prince , dat 'er zooveel menfehenbloet zou vergoten worden
daar een derde
hem in 't hooft hangt eenige oude wetten en
regelen , al van de Wormen doorgeten , en
achter de bank geraakt, door dat men die in
lange niet onderhouden heeft j dat hy derhalve,
dewijl 't niemand heugde ; datfeingeilelt waren,
en y.y by gevolg by cenen ygelijken overtreden zijn de boeten daar over moet laten opbrengen , dat 'er geen overvloediger , geen eerlijker inkomen is, dewijl het zoo veel als
vermomt is met de gerechtigheid ; Daar een
vierde hem vermant, hy op zware boete
veele dingen verbicde, voornamelyk de gene, daar de gemeente aan gelegen leid^datfe
verboden worden
en daarna voor een goed
Üuk gelds hem vinden late by de genen, die
fchaoe lyden by het verbod $ dat hy dus niet
:

,

,

alleen

<n\r\{\

kan winnen by de gemeente, maar

ilubbeld voordeel doen j want voor eer/1 moeten 'er eenige bloeden, die uit gewinzuchtin 't
net raakten, ten tweede, worden aan anderen

de

en des te hooger ver,
Princen goedertierentheid quanlïus grooteris, al zynde de gene; die men bezwaar! vk bewegen kan, om tegen 't voordeel
fier gemeente iets te vergunnen aan eenig byzonderprivilegiën wel dier

kocht

,

hoe

's
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der perfoon , weshalve hy 't niet bekomen kan ,
dan met groote koften Daar een ander hem
vroed maekt, dat hy moet aan de hand houden
al deoverigheden, die, waar het te paffe komt,
voor 's Konings recht ftryden , dat hy , hen
daar nevens in 't Hof doen halen, ennoodigen
moet, om in zyne tegenwoordigheid over zyne
zaken te handelen; dat 'er in dier voegen geen
zaak van hem zoo openbaar onrechtvaardig zal
wezen, waar in niet yemand van henlieden of
uit yver van te wederfpreeken, ofuitfchaamte
van 't zelve te zeggen, dat een ander zegt, of
om gunft te winnen, by, hem eenigen weg zal
vinden , waar langs zommige te achterhalen zyn.
Dat 'er in dier voegen, daar de Rechteren in
hun gevoelen ftryden , en de zaak , die door
haer zelve klaar en naakt is, bedifputeert , en de
waarheid in gefchil getrocken word bequame
gelegentheid aan den Koning ftaat om het recht
na zyn voordeel te duide \ dat al d' anderen of uit
vrefeof uit fchaamte hem zullen toevallen, en zo
fpree&men daarna in de vyerfchaar onbeteutert
het vonnis uit. Want den genen
die voor den
Prince vonnift, kan geen dekmantel ontbree:

,

,

,

Te

wien het genoeg is , dat of
de billijkheid , of de woorden der wetten, of
den verdraaiden zin derzelver op zyn zyde ftaat
of eindelyk , 't onwederfpreekelyk voorrecht
des Princen, 't welk by Godvruchtige overigheden zwaarder dan alle wetten weegt Daarzy
altezamen in dit gevoelen van Craflus over een
dragen, en t'famen ftemmen Dat noit een Prins
die een leger moet onderhouden
gehs genoeg
heeft 5 dat een Koning ook niets ongerechtu*
doet
ken.

weten

,

:

:

,
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doet , en al waar 't dat hy er den wil toe hadde
zulks nier en konde want dat een yders goedereu
de zyne fijn, gclyk ook de menfehen zelve,, en dat
een ygclvk niet meer eigen heeft, dan 's Konings
goctheit hem laat bezitten; dat'er den Prince veel
aan gelegen is, dat der ingezetenen befitting maar
weinig zijn als.zynde hier in zyne veiligheit gele,

:

gen, dat de gemeente door middelen en vrydom
niet kome te dertelen; want datfe door zulke dingeduldig worden, om hen onder geftrengen
ge en onbillijke heerfchappyen te buigen , daar in

mm

tegendeel de moedigheid gekneuft word door
behoeftigheid en armoede, die onsgedukleeren , en in den onderdrukten de hooge geeften fmooren , om het juk van den hals te fchudden.
Neemt eens , dat ik hier wederom overend ry«
zende (taande hield, dat al dit raden niet alleen
voor den Koning oneerlyk , maar ook ichadelyk
wa%wiens eere zoo wel,als zyne veyligheid,meer
in 's volks middelen, dan in de zyne, gelegen
is. Indien ik toonen ging, dat zy eenen Koning
om henlieder , niet om 's Konings wille, verkozen, te weten, om door zynen arbeid en vlyt
teil een gemakkelijk leven en voor allen overiaifc
veilig, te leiden 5 en dat derhalve die zorge den
Prince toequam, dat hy meer voor zijn volks
wel varetl zorgde , dan voor hem zelven , even
gelyk het de plicht is vaneenen herder , liever
de Schapen , dan hem zelven te weiden , ten
aanzien dat hy een veehoeder is Want dat zy
verre verdoolt zyn , die meenen.dat 's volk armoede de valtighcid aan den vrede geeft, is af te
peemen uit de zaak zelve. Te weten, waar zult

gy
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twift en krakeel vinden

,

4J

dan onder de

Wie haakt

vyeriger nader dingen verandennge dan de gene,die in den tcgenwoordigeu
iiaat van leven ganfch geen behagen heeft?Ot wie
is'er om kort te gaan,onverfaagder om alles om te
wroeten, op hope dat hem van elderswatgeluks toerolle , dan die niets te verliezen heeft?
En indien 'tgebeurde, dat'er eenig Koning by
dezynen zoo veracht of gehaat was, dat hy niet
machtig was hun anders in hunnen plicht te houden, dan door klein te achten , door tefchatten,
en fcheeren , en hun tot bedelarye te brengen, 't zou feeker beter voor hem wefen, dat
hy lïch der regeeringe ontlloege, dan dat hy
daar in bleve door foodanige practyken, door
dewelke, fchoon hem den titel *a« van 't gebied eigen blijft, hy evenwel fijne Majefteit
quijt raakt. Want het palt de Koninklijke waardigheid , datfe gebied voere niet over bedelaars
maar over luiden van groote middelen en aanbedelaars?

iien.

Dit zeeker werd ook gevat by dien deftigen
en grootmoedigen Romein Fabritius , als hy
antwoorden, dat hy liever gebieden wilde over,
rij e luiden, dan zelf rijk wezen. En om de
waarheid te zeggen , dat een eenig menfch in
welluften en dirtelheden zou wentelen, onderwijlen dat anderen de lucht vullen met jammerklagen en kermen , dat zou meer fchijn^fi
of hy 't opzicht over een gevangenhuis , dan
over een Koninkrijk hadde. Kort om , gelijk
het een onbedreven Doktor is , die geen ziekte
weet te genezen , zonder een andere te verWekken. Zoo mede , de gene die het leven
zijner

M
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met geen ander middel ziet te
moet belijden, dat hy over vrye

verbeteren ,
luiden niet weet te gebieden , ja dient veel eer, of
Zijne ilur heid of hoovaardye te veranderen; want
dit zijn gemeenlijk de gebreeken, die over hem
's volks verachtmge of haat koomen te verwekken. Dathyteere op her zijne, fonder iemand
fchadetedoen , dat hy zijnen Staat regele na zijn
inkomen, de boosheden in toom houde, en dat
hy door goede onderrechtinge zijner onderdanen veel eer voorkome, dan aangroeien late de mifdaden , die hy daarna moet ftraffen
dat hy de wetten , daar de kracht van overgegaan is niet reukeloos weder op de baan brenge,
voornamelijk de gene, die lang ontwent zijn ,
en die men wei heeft kunnen ontbeeren en
dat hy , onder den naam van verbeurt goed
noit de hand op iet zoodanigs legge, 't welk
een rechter niet lijden zoude, dat een particudie

lier

,

als onbillijk

en loos in zijnen handel , onder

zich zou liepen.

Indien ik hun hier ging voor oogen leggen
de wet der Macarenfen, die ook niet verre Van
't Kyland Utopia gelegen zijn, welker Koning,
opden dag dat hy gekroont word , onderbeen
groote ttaatfïe van offerhanden zich met eede
verbind, dat hy op eenen tijd noit meer m zijne k die zul hebben, dan duizend ponden goutSj
ot zoo veel zilvers, als dat goud in waardye
bedraagt.

Deze wet is , na hun zeggen , ingeftelt van
zeiker goedertier Prince wien het welvaren
des Vaderlants meer ter herte ging , dan {zij,

ne rijkdommen , even

als

een hinderpaal van

zoo
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zoo veel fchats op een tegaderen, als'er ftrek>ken zoude om d' armoede in zijne onderdanen
te brengen. Te weten , hy zag , dat die /chat
volilaan konde, het zy dan, dat de Koning
tegen d' Oproerigen , of dat het Rijk tegen
den aanloop der v vanden te ftrijden hadde :
maar dar, die te gering was om d' ingezetenen aan te moedigen tot het beoorlogen van
vreemde Rijken , 't welk ook de voornaamile
reden geweeft is, dat die wet gemaakt wierd:
de naaite daar aan, om dat hy oordeelde, dat
'er in dezer voegen gezorgt was, dat 'ergeen
geld ontbrakc om onder de borgeren dagelijks gehandelt te worden; en dewijl de Koring nootfikelijk moet uitdeelen, al wat 'er in
de fchatkiite boven de wettigt matekoomtaan
,

te groeien

,

heeft

hy geoordeelt dat hy

niet

zoeken zoude de gelcgentheden van onrecht
te doen. Zoodanig een Koning zal niet alleen
den boozen tot fchrik 7.ijn , maar ook van de
vroomen bemint worden.
Indien ik dan deze en diergelijke dingen ging"
ophalen by luiden, die van een geheel ander
gevoelen zijn, meent gy niet dat het voor dooven gezongen zou wezen ? Ik daar op
Dat
zou wel zecker zijn , en ik ben 'er om de
waarheid te zeggen, niet over verwondert, ja
recht uit gezegt, my dunkt nie^dat men dusdanige redenen voeren, of zoodanigen raad geven moet, die men zecker weet, dat noit zal
aangenomen worden. Want waar toe zou dit
dienen, or hoe zou zulk een ongewoone reden in 't herte vin henlieden vloeien kuonen
die van 't gevoelen, dat recht daar tegen aan
:

,

ge-
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Datvriende keel toe vol zijn
Philofophie
fchoolfe
oen onder een over deze
gekant

is, tot

?

met malkandercn praat houden is aangenaam $
miar in den raad der Princen daar groote zakoken met groot gezag gehandelt worden
men deze dingen niette paffe. Dat was zeide
hy mijn zeggen, dat de Philofophie by de
Zy doet
Princen geen plaats heeft. Ik daarop
wcli maar niet deze (choolle, die wel meenen
ïoude, dat alles overal voeglijk was maar daar
,

,

,

,

,

:

:

een andere Philofophie, die borgerlijker is^
en weet op wat toneel zy verfchijnt waar na
zy haar poituur fielt, in die fabel, die onder
de hand is, neemt zy haren plicht gevoeglijk en
eerh|k waar. Van defe moet gy u dienen.
Anderfins* indien gy , als 'er een Spel van
Plautus gefpeelt word , daar d' oude wijven
onder malkandercn kluiven
op het Toneel
quaamt gekleed als een Philofófph , en uit
Oclavia de plaats opfeide waar in Seneca met
Nero reden voert, fou het niet beter welen ,
dat gy een
flomme perfbnaadje geweeffc
waart, dan met kw het verhalen van vreemde
dingen fuik een treurig blylpel gemaakt re hebben ? Want gy (ült het fpel daar men mede
doende is vervallenen en verderven daar gy'er
heel andere dingen onder mengt, al ishetfehoon
dat bet gene gy toebrengt, vry beter is. Gy
moet in 't pel dat menfpeelt, met al uw vermogen zien wel te fpelen en het daarom niet
heel verbrodden, dewyl u een ander, dat aardiger is, in den zin chi et.
is

,

,

,

,

,

,

f

,

:

f

Zoo leid het met het Gemeene befte zoo leid
,

het met het raatllaan der Princen.

Indien d'averecht-
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meeningen niet tot den wortel toe kunnen
uitgeroeit worden, en gy na uw begeererrgeen
kans ziet om de verouderde gebreken te genezen ,
men moet daarom de hand van de Republyke f
niet aftrekken, en het fchip in 't onweder laten /
dry ven, om dat gy de winde niet {tillen kunt.
Maar gy moet niet voorden dag komen metongewoone en ongehoorde reden die gy weet dat
by luiden die recht anders gevoelen, niet gelden zullen , maar zydelings zien te buigen , en uw
befte doen, om na uw vermogen alles bequameirechtfe

'

,

,

lyk te handelen, en te wege te brengen, dat het
gene , 't welk gy niet goed kunt maken , ten
minfte niet heel quaed en is. Want dat alles wtl

zou wezen, is onimogelyk, ten waar dat alle
menfehen wel waren , 't welk ik noch in ettelijke
jaaren niet te gemoet zie. Hy weder: Indien ik
'zoo dede
dat zou even zoo veel wezen, alsof
daar ik anderen hunne dolligheid zoek te
ik
genezen , zelf dol ging worden. Want wil ik
waarheid fpreeken , ik ben gehouden de voorgemelde dingen te zeggen j maar met valsheden
voor den dag te komen , ofi'tPhilolbphen werk
is, weet ik niet, altyt hou ik'er my buiten. Niettemin zoo zie ik niet, al is'tdatmijn voorflagen hun miflehien onaangenaam zyn , en verveelen zouden, waarom men achten moet, dat die
zoo byfter ftooten. Indien ik zulke dingen te
berde bracht
gelijk'er by Plato in zijn Republyke verdicht worden, of zulke, gelyk'erby
dl topers in zwang gaan , deze, hoewelze
beter zyn ( gelykze in der waarheid zyn ) mochten vreemt en onhebbelijk fchynen , dewyl hier
elk zy n byz onder goed bezit , en aldaar een yder
,

,

,

])

al-
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even na, engemeenis. 't Iswaar> datmyn
reden nier gevallen kan aan henlieden , die enkel
van vDonu'cmcn zyn den averechtfen weg in te
loopen^, daar ik hun herroepe , enhetnakende
onheil vertoont- maar wat fteekt'er toch anderdat niet betamelijk , of behoorlyk is
fins in
indien
overal gezegt te worden? En voorwaar
men als ongewoon en onhebbelvk alles moet
achter wege laten, 't welk by den volke voor
vreemt geacht word, om dat hunne zeden verdorven zyn zoo 7.1I men by de Chriilenen meeft
dat Chriftus ons geleert
alles dienen te zwijgen
en
waar
zwijgen tot zoo verre
van
hy
het
heeft
verboden heett dat hy ookbelafte dat men op
de ilaken zou prediken het gene hy zynenDifcipelen toegeluillert hadde. En het grootfte deel

alles

,

,

,

,

,

,

,

van zyne leeringen is ongelyk meer verfchillende
van deze tegenwoordige, dan het gene dat ik
verhaalt hebbe.
.Maar de Predikanten, een loozenhoop, fijn
na my dunkt fuik eenen raad , als gy ons voor,

houd

,

gevolgt

,

die

,

als

het volk te wrevelig

hunne zeden en manieren na den regel
Chriilite fchikken, fijne leere, als offe van loot
\\ as
na 's volks manieren gebogen hebben om
KM) quantuis noch eenige overeenkoming te wege
te brengen Met welk fake iknietenfie, datfy
iet anders gevordert hebben
dan datdeluiden
vrypoltiger mogen Godloos wefen renikfeeker
fou ook lóo veel inde raatkamers der Princen te
wege brengen. Want ik ibubyhun, of van een
I

in

,

,

:

,

ander gevoelen fijn, 't welk fijn foude , als of ik
niets «n gevoelde, of ik fbu hun involgen, en,
gelyk Mitioby Terentiusfegt, een Mejdehelper
in hunne dolligheid wefen moeten.
Gy
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wilt dat ik zydelings gaan zal , en indien
niet alles ten befte kan hemelt worden , dat men

nochtans de dingen banteeregevoeglyker wyze,
en, zoo veel als mogelijk is , inde weer zy, dat
men de boosheid vermindere. Maar ik en zie niet
wat dit zeggen wil, en waar men belenden zal.
Dewijl het daar geen tyd is van veinze of ooglui-

ken men moet 'er de fnoode raatflagen opentlyk
goet keuren
en de lantverderffelijke befluiten
onderteekenen. Het zou verfpieders ja zoo veel
als verraders werk wezen indien men voordachtelyk in 't Godloos raatflaan bewilligde. Kort
om, daar valt geen voordeel te doen, als gy onder zulke amprgenooten geraakt zyt , die eer den
degelijkften man bederven 'zouden, dandatfe
zelf zouden te verbeteren zyn. Gy zult of door
hunnen flimmen ommegang verergert worden,
of uwe onnoozelheid en oprechtigheid zal hun
tot eenen goeden dekmantel wezen om hunne
boosheid en dwaasheid te doen gelden , zoo wyd
dat men met dien zydegang
is 't 'er van daan
eenig verbetering zou kunnen inbrengen. Hier:

,

,

,

,

om

met een geeftige gelykenifle te
kennen waarom de wyzen hun met reden van
d* gemeene bedieningen onthouden. Te weten
daar zy 't volk over Üraatgeduurig in den regen
zien loopen
en hun niet overreden kunnen
datfe uit den regen gaan , en hun onderdak begeven zoo houden zy hen wetende dat fy met
uitgaan niet anders winnen dan datfe met eenen
doornat worden , binnensdeurs, hun tevreden
houdende,datfe felf ten minden in veiligheit fijn
wanneerfe de dwaasheid van anderen niet kunnen
gcnelen. Hoewel feeker myn waarde Morus
geeft Plato
,

,

,

,

,

,

D
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(op dat ik rond ga, zoo alshet my op 't hert leid )
my dunkt dat overal, daar het goed byzondere
Mee fiers heeft, endaar het geld by eenen ygelykcn de wet (lek op alle dingen, aldaar het gemeene befte fchiernoit rechtvaardig of voorfpoedig kan geregeert worden; of gy moetmeehen
dat men'aldaar rechtvaardigheid pleegt, daar al
dc belle dingen de fnootite menfehen in handen
vailen, of dat men daar gelukkig is, daar alles
verdeelt word onder weinigen, die men noch
in alles niet gemakkelyk handelt j daar onderwyl al d'overige luiden in jammerlyke elende
leve.

Hierom als ik by my zelven ga overdenken de wyze en heilige inftellingen der Utopers
by dewelke met zoo weinige wetten de
dingen zoo gemakkelyk gehanthaaft worden
zulks dat'er de deugd haren loon heeft
en
fchoon 'er de dingen in 't gemeen zijn, evenwel
by eenen ygelijken alles overvloeit en dat ik
dan by deze gewoonten van henlieden eens in
vergelyking brenge zoo veele volkeren , eenigen altyt inflcllende en ordineerende, zonder
dat'er oit eens genoeg geordineert en geregelt
is van al die genen, onder de welken een ygelyk het geene hy bekomen heeft
zijn eigen
byzonder goed noemt j die met dagelykszoo
,

,

,

:

,

veele wetten te maken dit niet uitwerken kunnen
dat een ygelyk of bekome, of beware , of van eens
anders goed vol komélijk onde;icheide het gene
dat iy een y der onderling hun eigebyfonder goed
noemen, gelijk dat kennelyk genoeg isaan die
oneind igc , en zoo wel geduurig opryzende, als
noit eindigende proceflen ; wanneer my , zegge-

UTOPIA.
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,

houde
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deze dingen in gedachten

komen

goeden

,

zoo

en ben'er
niet over verwondert, dat hy zich niet gewaardigde hun eenige wetten te geven > die weigerig
vielen , die gene t'aanvaarden , waar doorzy
altezarnen even veel geriefs aan alle goederen genooten. Want die wyze man kon wel voorzien , dat dit enkel het eenig middel was tot
het gemeen welvaren , indien men gemeenfchap
van goederen maakte, welke gemeenfèhap ik
niet en weet of men wel oit onderhouden kan,
alwaa^r een ygelyk in zijn eigen byzonder goed
ik het Plato al heel ten

,

'zit.

En zeeker als yder een onder zekeren titel
zoo veel na zich haalt, als in zyn vermogen is,
al is den overvloed der dingen dan noch zoo
groot , weinigen onder malkanderen daar mee
Ichoot gegaan laten al d'overigen niet anders
dan armoede en het gebeurt al dikwils dat de
lelie ten vollen waardig zyn den rykdom , daar
d' eerde den baas in fpelen , dewyl diegroote
HanlTen roofgierig onvroom en voorden Staat
onnut zijn en d'anderen in tegendeel , zedige en
oprechte luiden en die door hunne dagelykfche
naaritigheid meer doen voor hetgemeene belle ,
dan voor hun zelven.
Dit gevoelen leid dan wel vaft by myjtf , dat'er
in de dingen geen billijke of gerechtige deelinge gefchieden of dat het geluk onder de menichen bloeien kan, zoo lang men het byzonder
eigendom in de goederen niet uit de weeg doet s
,

,

:

,

,

,

maar dat het grootite en belle gedeelte der menfchen, als dat in Wezen blytt in behoeftigheid en
,

aogftigcq

lalt

van fwarigheden
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beken wel dat men die elende wel een
kan verlichten, maar heel weg te
neemen, houde ik onmogelijk. Te weten inIk

,

weinigje

,

dien men ging ordineeren , dat niemand eenig
land boven gezette bepaling zou bezitten , en
dat men op de gcltmiddelen een wettige peil
zette j indien men door zeekere wetten quam
te verhinderen, dat de Prins niet te machtig
wierde, en het volk van gelijken niet buiten
den band fprong 3 indien ook de Magiftraats
ampten niet bekuipt , of voor geld opgeveilt
wierden, of dat 'er geen kollen in hoefden ge-

daan

te

worden

;

want dus doende word

'er niet

voet gegeven om geld met lift en
bedrog by een te /chrapen , maar men moet
ook nootfakelijk aan rijke luiden d' ampten
beveelen , die beter van verftandige mochten
bedient worden. Ik zeggen , men zou met zulke wetten, even gelijk de zieke lichamen , waar
in geen hope van opkomen is, met geduurig
itooven onderhouden worden, zoo mede ook
deze qualen verzoeten en matigen kunnen :
maar zoo lang een yder in zijn eigen zit, is
't buiten alle
hope , datfe tot gezontheid en
alleen

goede gefteltenifle geraken zullen. Ja terwijl gy
doende zijt met een lid te genezen , zult gy 't
gebrek van d' andere leden wakker maken $
aldus ontilaat 'er onderling uit de genezinge
van 't een de ziekte van 't andere , dewijl men
aldus niemanden iets toe kan voegen, of het
word eenen anderen ontnomen. Ik daar op :
De zaak (chijnt my recht anders toe, te weten, dat men niet in gerieflijkheid leven kan,
daar alle dingen gemeen zijn. Want waar zou
,

't

ge-
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daan komen, wan't gerief der dingen van
neer een yder het werken laat {taan ? En dat
heeft men te wachten daar niemand ten sanen uit het
zien van gewin aangelokt word
betrouwen op eens anders naarifigheid tot luyheid vervalt. Maar als hem ook de behoeftigheid drukt en niemand wettig voor 't zyne
mag houden het gene hy bekomen heeft, kan
't dan anders wezen, of daar zullen geduurige
,

,

,

krakkeelen en dootilagen op volgen ? voornamelik daar het gezag en d' eerbiedigheid van
de Magiflraats peribonen weg is j en 't gaat
mijn begrijp te boven, dat dezelve eenige plaatfe zou hebben by zulke luiden , die altezamen
van eenderley (taat zijn. Hy weder: 't En geefc
my niet eens vreemt, dat gy hier niet door en
kunt zien dewijl 'er in uwe gedachten geen
beeld van die zake, of altijd maar een vallen
ge weefl is. Maar indien gy met my in Utopia
geweeft waart, en henlieder gewoonten en wet,

,

ten

met oogen gezien hadde

,

gelijk

my

heeft

mogen gebeuren,

die daar meer dan vijf jaeren doorgebracht hebbe, danzoud gy volmon-

dig belijden, dat u nergens , behalve daar,
eenig wel geregelt volk was bejegent, 't En
zou my ook noit gelult. hebben van daar te
fcheiden, was het niet geweeft om zulk een

nieuwe wereld bekent te maken.
Hier zeide Egidius
Ik val zeeker vry wat
:

ongelovig in aan te neemen , dat 'er in die nieua\ e weereld een volk te vinden zou
wezen, 't
welk beter, dan in deze onie bekende wereld, geregelt is , waar in de vernuften niet plomper ,

en

,

zoo

ik

meene, ouder Republijken zijn,
dan
D 4
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dan aldaar, en in dewelke de lange ervarenthrid veele dingen tot 's levens gerief gevonden

noch, dat

beeft, ik zwijge

zommige

'er

din-

gen bv ons door 't geval gevonden zijn, die
door geene fchrar.derheid hadden kunnen bedacht worden.
Hy daar op Wat de outheid der Republijken belangt, gy zoud daar beter van kunnen
oordeelen
indien gy de Hiftorien van dat
Land doorlezen hadde want mag men daar
geloof in Ifellen zoo waren 'er by henlieden
al Steden
eer dat hier menfehen waren. Maar
wat het vernuft of geval raakt
dat heeft zoo
Wel ginder als hier kunnen wezen. Wijders,
ik houde het zeeker
dat wy 't hun afwinnen
in fchranderheid, evenwel komen wy in vlijt
en naarftigheid by hen lieden niet eens te
:

,

;

,

,

,

,

paffe.

Want
(gelijk

hadden zy
eer wy daar aanquamen
hunne Jaarboeken te kennen geven) van
,

degelegentheid derBovenmiddellijnichen (zulk
eenen naam geven zy ons ) noit eenig tal of
teeken gehoort, uitgezonden dat 'er wel eer
over twalef hondert jaren een Schip verging
by 't Kyland Utopia, 't welk byquaad weder
aldaar verzeilt was. Benige Romeinen en Egyptenaaren raakten aan Ürand uit de fchipbreuke,
die federt noit daar van daan gefcheiden zijn.
Maar ziet toch eens, wat zy by dit eenig geval door hunne naaritigheidwel-gewonnen hebhen. Daar was geen kond in 't Roorniche
Rijk, die eenigfins tot gerief diende, of zy
leerden die van deze gebergde vreemdelingen »
of zy zijn 'er achtergekomen met zoeken , toen
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zy maar de beginfelen weg hadden 5 zoo ve e
voordeels bracht het hun aan, toen maar een s
van hier eenigen by henlieden verzeilden. Maar
of 'er met diergelijk avontuur oit yemand aldaar te voren geweeft is , dat is hun zoo weinig bekent, als het milTchien den nakomelingen bekent zal wezen, dat ik t' eeniger tijd
aldaar geweeil ben.
Zy hebben hun wel met een gaauwi^heid
weten eigen te maaken al wat 'er geneflijksby
ons gevonden is maar ik meene dat het lang
aanzal lijden S eer wy iets koomen aan te neemen, 't welk beter by henlieden, dan byons
ingettelt is. En na mijn gevoelen is dit het eenige , het welk te wege brengt dat hunne zaken met meer beleid bedient worden , en gelukkiger bloeien dan d' onze, daar wy nochtans in vernuft en middelen voor henlieden niet
;

hoeven

te wijken.
Ik zeide dan tegens

hem Mijn waarde Ramijn
genegen
verzoek en bede te
gy
bewilligen , zoo befchrijft ons dit Eyland ;
noch wilt uw verhaal niet inkorten, maar iq
ordre verhalen, hoe 't aldaar met de landeryen, Rivieren lieden , menfehen , gewoonfièl,

:

zijt

,

ten

,

gen

infettingen

met

,

wetten

,

ja

eindelijk

,

gele-

welk u dunkt dat
wy gaarne weten zouden $ maar gy moet
achten dat ik daar alles onder verita , dat wy niet
is

al

het gene,

't

en weten.

Hy daar op Ik en zoek geen fchoonder 1
want hetleid my altemaal verfch in geheugen
m*ar hier is tijd en ledigheid toe van noode
Laat
D 5
:

:

.
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zeide ik, binnengaan, daar
1,-ut ons din
de tafel g<. dekt itaat, daar na zullen wy tijd hebben na ons bcgcereD. Wel aan, zeide hy.
/ii)o raakten wy binnen aan 't middagmaal
en na den eten ter zelver itede wedergekeert
gaan wy ons zetten op dezelve zitplaatfe,
7! inde
<lau ik, en Egidius, na dat de dienaars laft
;even was wel zorge te dragen, dat niemand
ons fjuameteilooren Rataël aanmaanden , dat
hy volgens zijn belofte, onze nieusgierigheid
paaien zoude. Als hy dan zag dat wy aandachtig
en graag WatCfl om toe te luifteren , bleef hy
oen «reinig Kitten zonder ipreken , en als by
I)
n iclven in gedjehten , waar na hy op deze
volgende wijze begon.
,

,

,

,
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ET

Eyland Utopia beflaat in zijn
rriddeldeel de breete van hon-

nergens is
dert duizend roeden
het breeder , 't valt ook een groot
i\uk weegs niet veel fmalder daar
na loopt het van wederzyde allengs met fcherpe punten uit. Deze maken , zoo
netals ofze met eencn pafler getrokken waren , in
een ronte van vijf hondertEngelichemylen , het
geheel Eyland halve maans gewyze. De Zee
tuflehen beide de punten invloeiende, fchcidfc
,

ontrent vyf duizend en vyfhondert roeden van
malkandere. Zy fpreit haar uit door dit ruime
vak, en minder een Zee, dan een wijd itilitaande water gelijkende, dewijl de winden niet flor*
men kunnen door dat'er het land rontorr. leid ,
maaktiè byna den heelen boezem van dat Lantkhaptot een veilige haven , en leid de Schepen 9
tot groot gerief der ingezetenen, overal henen.
,

De
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De mond
<?oor de

van deze boezem is van d'eene zyde
banken, van d'anderen doordefteen-

klippen gevaarlijk.Ontrent in 't midden fteekt'er
een rots te water uit, die geen hindert doet,
wair op een tooren geboud is , die zy met wacht
bezet houden , al d'andere zyn blinde en zox'gegelyke klippen. Zy lieden kennen alleen de gelegentheid van den grond , en daarom gebeurt
het niet lichtelijk , dat'er eenig vreemdeling in
dezen boezem komt, of een Utoper moet zyn
Lootsman wezen , die het ook zelf cjuaad genoeg
zouden hebben , ten ware dat zy hunnen gang
namen opeenige bakens, die langs den Oever
ftaan. Alszy deze van plaats gingen verwiiTelen ,
zoudenzeeen heele vloot der vyanden , fchoon
datie in veele Schepenen beftont , gemakkelyk
verderven Aan d'andere zijde is het Land wel
van havens verzien , maar de plaatlen , daar
men te land ftijgt , zyn van natuure, of van
menfchen handen overal zoo bebolwerkt, dat
weinige bezettelingen wel machtig zijn om heele
troepen daar vandaan te drijven. Wyders, dat
land, gelyk men zegt, en zoo alsook degelegentheid der plaatfe te kennen geeft, wierdeertyts van de zee niet omcingeh maar Utopus,
óic het veroverde , en toen na zynen naam noemde ( want voor zijnen tijd werd het Abraxageheeten ) en dien plompen en onbeflepen hoop
tot zulk een tucht en manierlykheid bracht , datfènufchier alle andere menfchen daar in te boven gaan , heeft, na dathy met zijn eerfte aan komite verwinner geworden was, het geweft,
aan de zyde daar het aan 't vafte land paalde,
:

zevenduizenden vyfhondert roeden weegs laater;
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en de zee rontom den lande
niet alleen
geleid. Hy en gebruikte tot dit werk
zouden
denken
d'inwoonderen , op datfe niet
dien
zuudatmenhunfmaat aandede, met aan
ren arbeid te zetten, maur {telde ook al zynefoldaten daar aan ; invoegen dat het werk door zulk
:en menigte van handen met ongelooffelyke
vaardigheid teneinde geraakt zynde, denabuuwerk
rige volkeren (die dit eerft als dollemans
gelukkigen
eenen
befpot hadden ) door zulk
üitflag dede verwonderen y en fchrik en verbaafttfn

doorgraven

*

heid aanjoeg.
In 't Eyland leggen vier en vijftig Steden, allemaal fchoon en groot, die malkander in taai,
manieren , keuren en Wetten heel gelijk zyn zy
:

leggen op eenderhande wyze, en de gedaante van
den bouw is , zoo veel als de gelegentheid van
den grond toeliet, een en dezelve. Die naaft by
malkanderen fijn, leggen ontrent acht uuren
gaans van een en geen leid'erfoo verre of men
kan van daar tot een andere Stad te voet komen
op eenen dag.
Uit elke Stad komen jaarlijks drie bedaagde
borgeren, en die wel ervaren fijn , te Amaurotum by malkander, om aldaar over 's Lams gemeene' faaken te handelen. Dit houd men voor
deHooftitad, die, terwylfe foo veel als het
middelpunt van 't land is, heel gereet leid voor
de genen , die van alle kanten , als leden van
den' Staat, daar na toe komen. De Landcryen
:

,

de Steden foo gerieflyk toegewcfen, dat'er
geencStad van cenigen kant minder lan ds onder
aan
'haar heeft, dan vijt hondert bunderen
we(bmmige kanten {trekt het veel ruimer , te
fijn

:

ten

MORUS

€i
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ten , daar de Steden wat verder van een leggen. I)i ir ifl geen liad, die begeerigis om hare lantpalen uit te breiden j want zy achten
't land
dat zy bezitten, meer boudan heeren zijn. Zy hebben overal op
de landeryen gerieffeiijke huizingen, die met

dat zy van

,

lieden

verzien zijn. Deze worden
uit gezette buurten
, die
daar na toe trekken. Geen boeren-huisgezin
is 'er, of het
beitaat ten minllen in veertig

boetegereetfehap

bewoont van borgcren

perföonen zoo manhals vrouvolk, en noch
twee (laven daarenboven over welk gezinde 't
gezag voeren een huisvader en huismoeder,
die beide gezet en op hiar jiaren zijn, en elke dertig huisgezinnen {taan onder eenen Overite. Uitelk gezinde keert'er jaarlyks weder in de
itad tot twintig in getal
die op het land twee
jaren gedient hebben Men zend'er uit deitadin
henlieder plaatfè even zoo veel wederom
om
onderwezen te worden van degenen, die daar
een jaar geweeiï hebben en by gevolg hun op
den lantbouw verftaan op dat zy anderen in
her jaar daar aan volgende leeren zouden j want
indien zy altemaalen nieuwelingen, en in den
lantbouw onbedreven waren, zou het te vreesen (taan, dat het gewas niet (o wel Hagen zoude.
En hoewd men deze wyze van 't vernieuwen der
boalieden jaarlyks onderhoud, opdat niemantin
dat arbeid (aam leven tegen zynen dank langer
hoeve te bly ven, zoo zijn'er niettemin veele die
verlor krygen om meer jaren te blyven dewyiZC van natuur in d'oeffeninge van den lantbouw
vermaak fcheppen.
Behalve dat de lantluiden den akker bouwen ,
,

,

,

,

,

,

,

,
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bemoeienfe hun ook met de beellen aan te fokken, met hout op te leggen, en dat te water
ofte lande, zoo als het belt vallen wil, naar
de Had te voeren. Zy broeien de kiekens uit
in oneindige menigte, op een verwonderlijke
maniere.
Want zy laten d' Eyeren van de
hennen niet uitbroeien , maar wetenze te doen
leven, en uit te kippen door een groote menigte
van eyeren in gelijkmatige warmte te ftooven.
Zoo haaft als de kiekens uit den dop komen,
loopenzede menfehen na, en houdenze niet
anders, als hare moeders. De paarden, dieze
houden , zijn heel weinig , en niet anders als
wild en ongetemt, en tot geen ander gebruik,
dan om de jeugd in het paartrijden te oeffenen. Want zy (pannen deOfTenzoo wel voor
den wagen, als voor den ploeg, en hoewel
zy bekennen dat die in dnft en wakkerheid
niet by de paarden te pas komen, zoo houden
zy die evenwel voor geduldiger, endatfezoo
veel pebreeken niet onderhavig zijn, en daar
benevens met minder moeite en koiten gehouden worden, en eindelijk afgewerkt zijnde ,
noch tot fpijze dienen kunnen. De greinen geT
ant
bruiken zy niet anders, dan tot brood.
henheder drank is wijn uit druiven, of appelen, of peeren geperit, of ook wel (om wijle
klaar water, ook dikwils het gene zy opgekookt
hebben met honig of zoethout, dat by liun in
,

W

grooten overvloed

Hoewel zy 't net uitreedaar
vry vaft op ) hoe
(
veel jaarlijkfche lijftocht dat elke Stad met
haar omleggende woonftederj van doen heek,
zoo verzorgen zy niettemin hun van granen

kencn

want zy

is.

zijn

en
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dan zy tot hun
doen hebben en dit om

en vee veel overvloediger
eigen hootdrüft van

S
,

,

hunne nagebuuren van het overige mede te deelcn. Al wat hun van noodige dingen op het land

koomt regebreeken,

dat vorderenzy de Stad af,
hoeven in te mangelen
da;
dat
zonder
(e
en
voor andere dingen, bekomen zy 't van de
Magjitraat, die het hun gewillig en gaarne
geeft. Want zy komen daar meerendeels ook
alle maanden op zeckeren Feeltdag, die in de
Steilen gehouden word. Als den dag van'toegilen voorhanden is, zoo doen d'overften der
Lantliden de weet aan de Magi {traten der Steden hoe veel getal van borgers dat men aan
hun moet zenden en als deze menigte tegen
<\cn dag van 't oegften tijdig gereet Haat, zoo
fcheelr het niet veel , of den geheelen oegit
raakt in de fchuuren op eenen dag, als het
maar wat fchoon en helder weer is.
,

;

VAN DE STEDEN,
~En in ft by %onder

van

de Stad

Amau-

rot urn.

ALS
"is

men

een van de Steden gezien heeft,

het zoo veel

v

als

had menzeal

te

zamen

gezien ; zoo wonder wel gelijkenze na malkander in alles y daar het de gelegentheid van den

grond

dan maar een van alwant daar leid weinig
ian, wat voor een dat ik uitkiezen, geen liever nochtans
dan Am&urotum want 'dit is de
aantlenlijkfte , alszijndede gene, waar aan de
toelaat.

Ik zal 'er

len gaan uitbeelden

,

,

:
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overige, om de vergaderinge der Staten, eere toedragen ;ook is 'er geene, die my beter
bekent is , dewjl ik daar vijf jaren achter een

sewoonthebbe.

Amaurotum is dan gelegen op een langiaam
af hellend gebergte , byna vierkant van gedaante. Want haare breete, die haar begin neemt
een weinig beneden den top van den berg ,
duizend Roebeflaut tot aan de Rivier Any
drus
J
«
'm*
den, maar langs den oever loopt de Stad in
de lengte wat

meer

uit.

d'

Anydrus neemt

haren oorfprong tachtig Engeifche mijlen boven de Stad Amaurotum , uit een kleine fonteine maar onderwege aangewaflen door den
waar onder
toevloed van andere Rivieren
dat 'er twee al tamelijk groot zijn, heeftze
voor de Stad zelve in de breete wel twee hondert en vijftig Roeden, en daar na noch breeder wel feiiig Engeifche mijlen voortgevloeit,
verheft men haar in den Oceaan.
In deze gehe ele ruimte
die tuflchen de
Stad en de Zee leid , en ook eenige mylen
boven de Stad, heeft men d' inkomende vloed
en ebbe, yder zes uuren achter een, met
eenen fterken ftroom. Als de zee opkomt,
drijftle de Rivier terugge, en beilaat de ganfche kil van d'Anydrus met hare golven wel
dertig Engel/che mijlen weegs. Dan maakt zy
noch wat verder het Rivierwater brak, de Rivier daarna allengs verzoetende, vloeit onbedorven door de Stad , en volgt van gelijken de
/vee, als zy weder afloopt, fchier tot de gaten
toe, zonder datfc haren {maak en zoetheid verheft. De Stad en paalt aandenoyerkantvan de
,

>

,

E

Ri-
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geen uitlteekfel of houten verdek *
dat op palen ruit , maar met een brugge van
iieen, die lchoon gewelfde boogen heeft, en
dit na <\tn kant, daar de zee wijdft van daan
is, op dat men dien geheelen hoek van de Stad
mee de Schepen zonder hinder zou mogen voorRivier

r

by varen.
Zy hebben noch een andere Rivier, die, al
isze niet heel groot , even wel byzonder klaar
en lieflijk is. Deze haren oorfprong nemende
uit het zelve gebergte, waarop de Stad gelegen
is, vloeit langs af hellende wegen middendoor
de Stad, en vermengt haar met de Rivier Anydrus. 't Begin en d'oorfprong van deze rivier is
maar een weinig buiten de Stad , weshalve
d'Amauroten die plaats met een bolwerk aan de
Stad gevoegt hebben op dat de vyand indien
hy hun eens beitooken quam hun het water
niet affnyden , eenen anderen weg omleiden , of
ook bederven zoude kunnen. Dit laten zy van
daar door fteene loopen langs verfcheide wegen
na het lager deel van de Stad vloeien; maar de
burgers, welker wooningen niet gelegen zyn om
dit gerief te genieten, hebben ruime bakken ,
waar in zy het regenwater tot een zelve gebruik
,

,

,

bewaren.
De Stad is omcingelt met eenen hoogen en
breeden wal , vol toornen en rondeelen de
grient is droog , maar diep en breed, en met
diitelige boflehaadje bewailen , zy omvangt de
Stad van drie zyden , aan de vierde zijde loopt de
rivier, die voor de Stad grachts genoegis. De
zoo wel tot fleepen en
llraaten leggen gerynyk
voeren, aU uit de tocht van den wind; deWoo:

,

nin-
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"ingen [zyn vry zindelijk, waar van de lange
ftreek , die als een gefchoore lijn door de heele
wyk gaat, langs de gevelen, tegen over maikanderen {taande , gezien word.
Deze wijken vallen twintig voet breed. Tegen
de huizen van achteren , zoo verre als de lengte
van de wyk (trekt, leit een breedenhof , en die
van alle zijden met den rug van de wyken omheiningtis. Daar is geen huis , of het heeft, behalve de voordeur aandeftraat, ook een deur,
daar men van achteren in den hof komt. Ook
zijn het dubbeldeuren, die met pas aan te roeren opengaande, en dan van zelfs toevallende,
eenen ygelyken in laten komen , die wil , zoo
weinig heeft men ergens iets, dat eigen en byzonder is. Want alle tien jaren veranderen zy
zelf van huizinge met het lot te werpen. Zy maken veel werks van deze hoven hierin hebben
zy wijngaarden, vruchten, kruiden, en bloemen, van zulk een fchoonheid , en zoo wel
waargenomen , dat ik nergens oit iets van meerder vruchtbaarheid en cierhjkheid gezien hebbe.
:

En

't

is

niet alleen

't

vermaak

,

dat

hun in

dit

tuinen zoo y verig maakt , maar de wyken itellea
hier glory in , datfe onderling d'een d'ander
in 't havenen van hunnen hof overtreffen. En
zeeker daar zou in de heele Stad qualyk iet anders te vinden wezen, dat meer dienen kan, of
tot gerief der borgeren, of tot hun vermakelyk
onderhoud en hierom fchynthet , dat den bouheer nergens meer zorge voorgedragen heeft,
>

:

dan voor dusdanige hoven
is
vi

5 want na hun zeggen
deze heele gedaante der Stad van Eutopus zelal van 't begin af, ontworpen geweeit. Maar
het
E 2
,
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het cieraad en d' overige voltooyinge , heeft
hy bevolen aan de naarttigheid der nakomelingen dewyl hy zag, dat eenes menichen leven
niet lang genoeg was , om dit alles ten einde te
brengen.
In hunne Iaarboeken derhalve, die, van federt dat het Eyland overging , een Hiitorie behelzen van zeventien hondert en zedig jaren , en
die naarftelyk en eerbiediglijk by hun bewaart
worden Haat te lezen , dat de huizen in den beginne laag en even gelijk hutten en tenten waren ,
van alderhande hout ilechts ilordig opgefmeten ,
de wanden bedekt zijnde met een pieiiter van
ilijk, en dat de dakken {pits oploopende met
ilroo bedekt lagen. Maar nu ziet men al de huizen drie verdiepingen hoog , de muuren van
buiten uit arduin, traslreen , of gebakkeKareelen
opgchaalt,daar zy dellukken en brokken binnens
huis van verbezigen. De daken makenze plat,
die zy met zeekere oude kalk beleggen, die
kleen van prys, maar echter zoo getempertis,
dat'er het vyer geen vat op heeft, en dat zy,
beter dan loot , tegen ftorm en onweder opmoge.
Zy houden den wind buiten met giaze venfters j
want het glas is 'er heel gemeen ook onderwijle
met ramen van dun doek die zy metdoorfchynende Oly, of kleefachtig lap heilrijken , en
dit zeeker tot tweederhanden gerief
want in
dezer voegen gebeurt het dat 'er meer lichts
door komt j en datfe minder nood vanden wind
hebben.
,

,
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Van d^Ovcrighcden der Stad,

"pLke

hun zei ven
eenen OveHle, dien zy in d'oude
tale $yphogrant noemen
maar in de tale,die zy
nu gebruiken , Phvlarchus Üyer tien Syphogranten met hunne huisgezinnen word geÜelt
een Protophylarchus , gelijk men nu zegt maar
Wel eer noemde men hem Traniborus Kortom,
al de Syphogranten
die twee hondert in getal
zijn, kiezen, na dat hun den eed is afgenomen ,
dat zy eenen verkiezen zullen , dien zy alderbequaamft achten, met heimelyke (temmen , den
Prince te weten, eenen uit de vier, die hun
van 't volk zijn opgegeven want uit yder vierdepart der Stede prijil men den Raad een uitgelezen perfoon aan. Indien men op den Prins geen
vermoeden I^'gr » dat hy uit is op dwinglandye ,
zoo voert hy 't gebied voor al zijn leven. De
Traniboren , verkiezen zy alle jaar , maar zy
verzettenze niet lichteiyk.
Al de andere Ovewghedén gaan jaarlijks af. De Traniboren
komen ook alledrie dagen by den Prins in den
raad, en fomwylenoch dikwijlder, indien het de
zaak zoo vereifcht. Zy raatflagen over de zaken
van 't gemeen, en indien'er eeniggefchil is onder byzondere luiden, 't welk weinig gebeurt,
dat word van henlieden tijdig afgedaan. Zy hebben altyd twee Syphogranten in den Raad en
alle daag weder andere, endaar mag niets, 't
welk de gemeene zake betreft voor goed gekeurt worden, ten zy dat'er den Raad drie ilagen lang overgezeten heeft, eer het beflooten
dertig huisgezinnen kiezen

"*-"jaarlyks

,

.

,

.

,

,
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word. 't Zou den hals wezen indien men , buiten den Raad , of de wettige vergaderinge
over de gemeene zaken ging raadplegen. Dit is,
zeggen zy , daarom ingeftelt , op dat de Prins,
en de Traniboren niet zouden t'famenfpannen
en het volk met geweld onderdrukt hebbende ,
den (laat van'tgemeene befte veranderen kunnen.
En hierom al wat men oordeelt van gewichte te
wezen , dat brengt men m de vergaderinge der
Syphogranten , die, alfze het ftuk hunne huisgezinnen gemeen gemaakt hebben , daarna onder
rnalkanderen raadplegen, en den Raad hun goetdunken aandienen. Somwyle verblyft de faak aan
de vergaderinge der Leden van 't heele Eyland.
Ja den Raad houd ook dit voor een gewoonte,dat
men geen zaak ten zelvendagen, datfe word voorgefiagen , gaat overwegen , maar men fteltfe uit
tot de volgende byeenkomfte , op dat niemand
of hy eens onbedacht quam voor te flaan het gene
hem los in den zin fchoot daarna liever redenen
zou zoeken uit te vinden , om zyne voorflagen
tebeweeren, dan het gene, 't welk het gemeene
befte ten voordeel dient: ja liever willen zoude,
dat den Staat hinder leed, dan dat zyn eer en
achting gekrenkt wierde
en dit door zeekere
,

,

,

,

averechtfe en ontydige fchaamte , om niet te
doen fchynen dat hy weinig overlegs in het begin gehad heeft, daar hy in 'c begin moft toegezien hebben , dat hy liever bedachtfaam , dan
Jchielyk te fpreeken quam.
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Van de Ambachten of Handwerken.

E En handwerk
mannen

is

'er, dat

eenen ygelijken

,

gemeen is te.
als
zoo
in verniemand
daar
weten , de lantbouw
hun almen
fchoont word. Hier in onderwijl!:
leffente
tezamen van jongs op eensdeels met
geven in de Schooien, eensdeels met hun op
vrouwen

,

,

,

het land te brengen , dat dicht onder de Stad
niet
leid , even als ofze fpeelen gingen , daarze
werk
't
aan
hand
de
ook
alleen toekijken, maar
te o efflaan , als of het was om het lichaam
fenen. Behalve

den Lantbouw, die

(

gelijk ik

gezegt nebbe ) eenen ygelijken gemeen is , zoo
hand wei k ,
leert een yder noch een by zonder
zoo veel als zijn eigen. Dit is meeft Wollewe-

ven, of Linnenreden, of Timmeren , Smeden of Metfelen. Anders heeft men daar geen
hantwerk, dat naam mag hebben , dat 'er
veelen in bezig zijn. Want wat de kleederen
eigen
belandt , die maakt yder huisgezin tot zijn
,

gebruik en behoefte. De dracht derzelver,behalve dat'erzoo veel onderscheid in is, datmen man
en vrouwe, en een gehuwde uit een ongehuwde
kan onderkennen is eveneens doorliet geheele
Ey land, van tijd tot tyd doorgaans zonder veranderinge. Het fatfoen is in 'toog niet onaangenaam", en bequaam tot 's lichaams bewegmge,
ook gepait na dat het heet of koud is. Maar
uit die andere handwerken word 'er eengeleert
by eenen ygelyken , zoo wel by de vrousper-

denmannen. Het vrouvolk, als de
fwakftc, hanteeren het werk, dat gemakkelyk
valt
E 4
foonen,

als

MORÜS

7i

Eyland

valt , en werken meeft in linnen en wolle ,
maar de mannen beveelt men de hantwerken,
daar meer krachten toe noodig fyn. Meeflen-

deel word een yder opgequeekt in zijn Vaders
hantwerk, want daar toe worden veelen van
doch indien iemants zinlijknatuure gedreven
heid elders heen leid , zoo maakt men hem
tot een ledemaat van eenig huisgezin waarin
dat hantwerk geoeffent word , daar zijnen luft
na (trekt, en niet alleen zijn Vader, maar ook
de Magiftraat is hier mede gemoeit, om te bezorgen dat hy onder eenen vroomen en eer:

,

koome te dienen. |a indien
een hantwerk volleert zijnde, begeerig is , om daar nevens noch een ander te
leeren, dat word hem vergunt op gelijke maniere. Als hy beide de hantwerken weg heeft,
ïlaat hem vry te kiezen welk hy van beide
doen wil , ten ware dat men in de Srad het
eene handwerk meer , dan 't ander van doen hadde. 't Is het voornaamfte en byna eeniglle
werk der Syphogranten datfe toezien en zorge dragen, dat niemand gaat lanterfanten ,
maar dat een ygelijk zijn werk naarftelijk
waarneeme. 't Is evenwel hun meening niet ,
dat ymand van 's morgens vroeg tot diep in
der nacht , hem zelven met geduurig arbeiden
want dit zou imals een ezel zou afllooven
mers zoo ilim zijn als of zy fliven waren ?
hoewel nochtans d'ambachts lieden (chier overal
hun leven zoo doorbrengen.
d'Utopers , die eenen heel anderen zwier
houden, deelen den dag met den nacht in vierentwintig gelijke uuren, belleden alleen zes uuren
lijken huisvader

yemand

in

,

:

,
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in den arbeid, drie voor den middag, waa
van
en als zy
na zy 't 'noeinuel houden
hebgeruft
uuren
twee
zijnde,
opgedaan
tafel
ben worden by hun de drie volgende uuren
met liet avonddie aan den arbeid befteet zijn
maal gefloten. Dewijl zy van 's middags d'uu,

,

,

,

,

ren beginnen te tellen

,

gaan zy

ten achten

na bedde, en brengen acht uuren over met
die tuffchen d'uuren van 't
llapen. Al de tijd
werken, ilapen, en eren valt die mag yder
een na zijn goetvinden doorbrengen evenwel
niet inoverdaat of luyigheid maar hy moet
het gene, dat buiten zijn werk is , wel aanleggen tot eenige andere oeffening , na hem de zinlijkheid ftrekt. Deze tulTchenruimten hangen
2y wel meeft aan de geleertheid. Wantmen is
'er gewoon dagelijks openbare lefièn te doen,
eer dat het dag word, welke die genen alleen
gehouden zijn by te woonen die tot de geleertheid byzonderlijk aangefokt worden. Wij,

,

,

,

komt 'er uit alle foorte van volk, zoowel
mannen als vrouwen een groote menigte tot
ders

,

het gehoor van de lelTen , anderen tot wat anders , na dat ygelijks genegentheid ftrtkt,
Indien evenwel yemand dezen tijdt liever
aan zijn hantwerk wil hangen, gelijk 'er
veele zulke zijn ,
die geenen luft hebben
om hun hooft met eenige wetenschappen
tebreeken, men belet hem daar niet in, ja dat
meer is , men pr'yft hem ook , als een die nut
is voor het gemeene befte. Naar 't avontmaal
brengen zy een uur met fpeelen over , des zomers in de tuinen , maar d^s winters in de gemeene zalen, waarin zy maaltyd houde. Al?

£

e

daar
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daar oeflfenen zy de Mufyk , of onderhouden
malkander met eenig difcoers. Van het dobbelen , en diergelyk onbehoorlyk en fchadelyk
fpelen hebben zy geen kennifTe met allen. Evenwei zyn by hun in zwang twee Spelen , die
niet qualijk na 't Schaakfpel gelijken. Het eene heet het Getalgevecht , waar in het eene
getal van het ander gevangen word
het ander
noemen zy den ftrijd der deugden en ondeugden , waar in d'ondeugden in volle flagordre
de deugden flag leveren. Dit Spel wijlt heel
aardig aan, zooweld'oneenigheidder ondeugden onder malkander , als d'eendrachtigheid
derzelver tegen de deugden 5 defgeiijks wat voor
ondeugd dat elke deugd byzonderlijk te vy:

and heeft j wat voor geweld zy voor de vuifl
gebruiken 5 met wat voor liftigheden zy van
ter zijden invallen 5 met wat verweeringe de
deugden 't geweld der ondeugden verzwakken;
met wat gaauwigheden zy d'aanflagen derzelver afwijzen , eindelijk , door welke middelen
dat een van beide de partyen de zege bekomt.
Maar hier is iets, dat wat fcherper dient ingezien , om uw misverftant voor te komen. Want
om dat ze maar zes uuren in 't werk zijn , zoud
gy mifïchien kunnen denken, dat 'er hetgel>rek van nootdruftige dingen op volgen zoude.
Doch 't is 'er zoo verre van daan, dat dit gebeuren zoude, dat zulk een .tijd tot den overvloed van alle dingen , die zeeker of tot nootdrufc
of tot gemak des levens vereifcht worden, niet alleen genoeg maar te veel is. En
gy zult dir ook kunnen begrijpen, indienge
hy u zelven eens gaat overwegen, wat 'er by
,

,

an-
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andere volkeren wel menigte van luiden hun
leven in ledigheid

flijren.

welk de

Voor

eerft

byna

al

van al
den hoop, ofin de plaatlen , daar mende vrouwen werkelijk vind , daar gebeurt het veeltijts ,
dat de mannen den doenniet ipelen in haarliederftede. Wat komt hier noch wel een groote
meenigte by van Prieiters en Religieuzen , gelijk menze noemt, die niet een hand aan 't
werk {teeken ? Zet al de rijken hier eens nevens , voornamelijk die landeryen bezitten , die
men gemeenlijk jonkers, enedelingen noemt,
telt 'er hun gevolg eens by, te weten, al dat
gefpuisvan ftraatflijpers , die aan het rapier vaft
gemaakt zijn eindelijk die dikke en kloeke
't

vrouvolk

,

't

helft uitmaakt

:

fchooybrokken, die om hunne vadïighud re
dekken , hun houden als ofze eenig lichaamelijk
zeeker gy zult vry weiniger,
gebrek hadden
dangygemeent hadde, het getal vinden van de
die met hunnen arbeid alles verichatgenen
wat by de mentenen gebruikt word.
fen
Overreekent nu eens, hoe weinige, dat 'er
zelf uit deze in nootfakelijke hantwerken bezig zijn. Daar zeeker alles om geld gedaan
word , moeten nootfakelijk veel hantwerken
geoeffent worden, die heel onnut en overtollig
zijn
en alleen tot overdaat en welluftighckl
dienen. Want indien zelf deze menigte, die
nu het werk doet, aan zoo weinige hantwerken gezet wierde , als 'er tot bequaam gerief
der natuure vereifcht worden , zoo zou in zulk
eenen overvloed der dingen als 'er dan nootfakelijk te volgen ftont, het goed, dat 'er gemaakt word , zoo leeg van prijs wezen dat
:

,

,

,

,

,
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zeeker de hantwerkslieden geen droog broot
voor koonen zouden. Maar indien al deze, die
nu doende zijn met onnutte hantwerken , en
daar nevens al dat volk , dat in ledigheid en
'er

vadfigheid leeft, onder dewelken yder perfoon
van 't gene dat anderen met werken vervaardigen, wel zoo veel verflijt, als twee werkluiden van zulke dingen; op de werken van 't gemeen , en zulke, die nut en noodig zijn , beftelt wierden, zoo kunt gy lichtelijk vatten,
,

hoe weinig

tijds

dat 'er genoeg, ja over zou

wezen om alles te verfchafifen , 't welk tot nootwendigheid of gemak vereifcht word, ja laat
'er viy het eerlijk en natuurlijk vermaak al by
komen.

De zaak zelf wijft het uit in Utopia, dat dit
zeeker en waar is.
Want in heel Amaurotum , en daar omftreeks, zult gy quahjk vijf
hondert leeggangers vinden uit al den hoop van
mannen en vrouwen, die noch tot het werken, van
wegen hunne jaren en fterkte , becjuaam zijn.

En

al is't,

dat onder

hun de Syphogranten,

volgens de wetten , niet behoeven te werken,
zy evenwel onthouden hun daar niet van, op datK met hun voorbeeld te lichtelijker anderen zouden aan 't werk iluwen
Lenen zelven vrydom genieten de genen,
welken het volk, van de Prielteren aangemaant
zijnde,met heimelijke toeflemminge der Syphogranten een gedurige ledigheid tot het leeren der
wetenfehappen vergunt. Maar zoo 't gebeurt dat
iemand onder dezelve zulk een voortgang niet en
doet, als men van hem verwachte, zoofteekt
picnhem onder d'ambachtsluiden, en in tegendeel
,
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deel geburt het dikwils, dat een ambachtsgezel
den tyd* dien hy voor zich zelven heeft, zoo
yverig aan de letteren te kolt hangt, en zoo veel
door zijne naarttigheid vordert , dat men hem

van de werkbank afneemt, en een plaats onder
de geleerden inruimt.
Üitdezegeletterde ordre kieft men Gezanten,
Priefterenj Traniboren, ja ook den Prins zelve, dien zy in hun oude tale ffa rfanes maar
in de tegenwoordige Ademus noemen. Dewyi
nu fchier al d'ovenge menigte noch ledig is, noch
zijnen tijd overbrengt met onnutte hantwerken ,
zoo valt het licht uit te rekenen , wat'er wel werks
in weinige uuren gedaan kan worden.
Tot die dingen, die ik nu verhaalt hebbe,
komt noch deze gemakkelijkheid , dat zy in
veele nootwendige ambachten minder arbeid,
dan andere volkeren, hoeven te doen. AVant
het bouwen of herftellen eifcht voor eerft. overal
daarom zulk eenen geduurigen arbeid van veelen
dat het gene een Vader gebcut heeft, een
loskop van een Zoon allengs laat vervallen, en
zo iszyn nazaat gedwongen van meusmet groote
koften te herbouwen het gene men anders mee
een kleintje had kunnen overend houden ja dikwils zal'er ook een huis wezen, dat eenen anderen
wel dier van bouwen gellaan heeft
't welk een
ander, die toch geenen deeg heeft als hy niet
en timmert, verachten, endatonbewoont
en
by gevolg vervallen latende, elders een ander
met geen minder koften gaan bouwen zal. Maar
by dTJropers,dew\Terallesordentelyk gefchikt,
en de Republyk wel geregeltis , gebeurt het
heel zelden
dat'er een nieuw erf gekozen word
,

,

:

,

,

,

,

om
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om een huis op te zetten , en niet alleen ismen
daar daatlijk in de weer, om het tegenwoordig
mangel te beteren, maar men helpc'er ook de
plaatièn , daar het fchynt/oFer metier tyd wat
aan haperen mocht. En hier doorgefcbied het,
dat de timmeraadjen met weinig arbeids heel
lang overend blyven, ja dat'er onder dit flag
van werkluiden onderwylen qualijk iets te doen
valt, uitgezon'dert dat men hun midlerwyl het
houtwerk t'huis doet fchaven, en de fteenen
laat hakken en bereiden ,
om , of 'er eenig

werk quam

in te florten

,

dat te tydiger op te hei-

pen.

Maar

nu eens hoe weinige werklieden dat
zy in de kleederen noodig hebben voor eerft*
daarfe in hun werk doendefijn, h ebben feilordig een vacht of leederen kleed aan 't lyf, daarfe wel feven jaar genoeg aan hebben enkomenfe opilraat, ibö liaan iy eenen mantel daar over,
om die ruwe kleederen te dekken, enditllag
van mantels heeft door het heele Eyland eenderhande, en lijn natuurlyke verwe. Zy hebben derhalve van 't wolle laken niet alleen veel
minder van doen , dan ergens elders van doen is,
maar het is'er ook ongelyk onkoftelyker maar
tot het linnen hoeft zoo veel arbeids niet, dies
ziet

:

:

:

word

het daar

meer

gebruikt. In delinnelloffe
in het wolleal,
leen na de fuiverheid, van fyn linnen word er
fien fy alleen na

de blankhei d

geen werk gemaakt. Het gebeurt derhalve , daar
in andere landen nergens een Perfoon genoeg
heeft aan vierofvyflake roken vanonderfcheide
kleuren, en foo veel fijde mantels, ja die wat
weitfer weien willen , ook niet aan tien , dat een
yder
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vrede houd,

yder fich aldaar met ecnen rok te
en dat veeltyts wel twee jaren lang. Ook is'er
geen reden, waarom hy 'er na meer fou trachten 5 want als hylè alhadde, zouhy niet meer
bewaart wefen voor de koude , noch men iöu
niet achten , dat hy door het kleed een hair meer
opgefchiktwas.

Dewijlzehundanaltezamen bezighouden in
nutte hantwerken, en datfè met den weinigen
arbeid, die daarin gedaan word, gerieft zijn,
zoo gebeurt het wel, dat zy airemet, dewijlze
toch overvloed van alles mee werken bekomen
hebben, in groote menigte uittrekken om de
gemeene gangpaden ( indienze ergens afgeloopen of onefTen geworden zijn ) weder op te
maken ,, en dat 'er dikwils ook , als 'er ook diervanfRaathuis
gelijk werk niet te doen valt
,

word

men

weiniger uuren zal
werken. Want ook d'Overigheden oefTenen
hunne borgers met geenenovertolligen arbeid;
dewijl d'inftelling en regel van die Repubhjke
voornamelijk dit eenig oogmerk heeft, dat 'er
afgelezen

,

dat

zoo veel als de gemeene nootwendigheden
gedoogen willen heel veel tijds van de dienftbaarheid des lichaams tot de vryheid en haveninge des gemoeds aan de borgeren toegebracht worde want daar in achten zy,dat het ge,

:

luk des levens gelegen

Van

is.

d onderlinge
1

Gemeenschapen.

my dunkt^dat iknu diene te verhalen,
-'hoe de borgers onderling te zamen omgaan , wat het volk voor gemeenfehap onder
"A/fAer

•*

mal

M
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malkanderen heeft, en in wat manierede goederen verfpreit worden. De huisgezinnen dan»
dewijl de Stad uit dezelve beitaat , worden
meeltendeels uit verwantlchappen gemaakt.
Want de dochters (wanneerze huwbaar geworden zijn) aan 't manvolk uitbefteet zijnde, gaan
over in henlieder wooningen maar de zoonen,
en naderhand de neven, blijven in 't huisgezin, en {taan onder den outften huisvader ten
ware dat hy van ouderdom kints geworden was
want dan is de geene , die hem naaft in
:

,

jaren komt, over 't huisgezin meefter. Maar
op dat de Stad niet te weinig van menfchen
worden, of ook alte veel aangroeien zou kunnen ( want elke Stad, de Raatsvergadering

uitgezondert beftaat in zes duizend huisgezinnen ) zoo v/ord 'er zorge gedragen dat 'er
in geen huisgezin weiniger huwbare perfooneri
dan tien, of meer dan zeftien koomen te wezen. Op het getal der minderjarige kan men geen
bepalinge maken.
Zulk een maniere word gemakkelijk onderhouden
dewyl men de huisgelinnen
daar te
weinig koppen zijn verziet met de genen ,
,

,

,

,

,

die in volle huisgezinnen

zoo de Stad

overfchieten.

Maar

geheel te overvloedig koomt
aan ie groeien,, zoo ontlaft zy haar in andere
Steden , die wwmig bevolkt zijn. Doch zoo zy
rnifïchien

van

in

't

door

't

heeleEyland met den aanwas

volk geenen raad * weten, dan monfteren zy uit elke (lad eenige borgeren uit, en
maken een Volkplanting in het land, dat hun
naaft aan de hand leid daar d'mgezetenen veel
lands, dat ongebout is > te veel hebben. Hier
't

oei-
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St
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onderhouden zy hunne lantsgewoonten en wetten, en erkennen 's lants ingezetenen als hunne medeborgeren
der hun te leven.

,

mdienze genegen

zijn

on-

Zymet gewilligen vereenigt
verfmelten lichtlijk onder malkandcrcn
in een en dezelve wetten en manieren , en dit tot
voordeel van beide de volkeren. Want het land
komt door hunne keuren en wetten tot zulk een
vrugtbaarheid,dat 'er beide de volken rykelijk op
leven kunnen , daar het te voren geen tier genoeg
hadde voor een volk alleen. Die weigerig vallen
na hunne wetten te leven , drijven zy buiten de
lantpalen , die zy hun zelven geftelt hebben :
de genen, die wederftant bieden , doen zyden
oorlog aan want dien oorlog achten zy dat op
rechtvaardige gronden ftaat , indien eenig volk
het gebruik en bezit van zulk een land, dat het
zelf niet en gebruikt, maar als onnut en ledig
bezit, nochtans koomt te verbieden aan anderen , die* volgens de wet der natuure, daarvan
behooren te leven. Zoo 't eens gebeurt , dat
eenige van haare Steden door eenig toeval zoo
verre koomen te verminderen,dat(e uit d'overige
deelen des Eylants , als elke Had op haar gezette
maat blyft, niet weder kunnen gevult worden
( 't welk men
xegt dat by menfchen gedenken
niet meer dan tweemaal gebeurt is , doordat'er
een zware fterfte ontftaan was ) zoo worden dezelve gevult metborgers, die men uit de Volkplanting weder ontbied. Want het is hun liever ,
dat de Volkplantinge woef leggen , dan, dat'er
een van de Steden des Eylands vermindert
word. Maar ik keere my weder tot het onderling gezelling leven der borneren.
zijnde

,

:

t.

F
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(gelijk ik gezegt

hebbe)

ftaat

on-

der des outiten gehoorzaamheid. De wy ven dienen de mannen, en de kinderen hunne ouders,
en in 't kort, de minderjarigen de genen , die
ouder zyn. Al de Stad is gedeeltin vier gelyke
deelen. In'tmidden van yder gedeelte is de markt
van alderhande dingen. Het werk van yder huisgezin word derwaarts henen gevoert inzeekere
huizingen, en de foorten worden elk byzonder.
in pakfolders verdeelt. Yder huisvader eifcht van
deze dingen, wat hy en de zynen van nooden
hebben, en hy gaat henen met alles wa^hy begeert, en zonder geld, zonder iets tepandete
laten. Want wat reden zou'er zijn , dat men hem
iets weigeren zoude ? dewijl'er alles genoeg in
overvloed is, en dat men niet eens hoeft te den-

ken, dat yemant meer eifchen wil, dan hy van
doen heeft? En waarom zou men meenen , dat
hy overtollige dingen zou eifchen die zeeker
,

dat hem noit iets gebreeken zal ? De begeerte
en fchrokachtigheid ontftaat in allerhande foorte
van dieren , of uit vreeze voor behoeftigheid ,of
in den menfeh komt het all,en uit hovaardye , die
't haar tot roem reekent, datzy met overtolligen
ommeflag alle anderen teboven gaat j maar dit
js

,

gebrek heeft ganlch geen plaats in de gewoonten
der Utopers.
By de markten, daar ik van gezegt hebbe,
ftaan de Spijskramen , daar men niet alleen
moeskruiden, boomvruchten, en brood by een
brengt, maar ook vifïchen , en al wat'er eetbaar is
van viervoetige dieren en vogelen,de plaatfen geordineert zynde buiten de Stad, alwaar men de
imetten en vuiligheden in'tvloeiende water moet
at-

UTOPIA,
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Van

hier vervoert

geflagt en gereinigt

is
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8f

men het

vee, dat

door de handen der

flavenj:

want zy willen hunne borgers niet aan het Aagten
van de heeften gewennen (een werk,dat na hunne meeninge , de zagtmoedigheid , de menfchelykfte neiging, van onze natuure,allengs verdwynendoet) noch zy laten toe dat'er iets in de ftad
gebracht word 't welk eenigfins vuil en onzuiver
is
op dat niet de lucht door den ftank vergiftigt
zynde
eenige ziekte zou veroorzaken. Hier
nevens heeft elke wijk eenige ruime zalen, die
even verre van malkanderen af {taan , en elk
haren eigen naam hebben. Hier in woonende
Sy phogranten , yder onder hun hebbende dertig
huizgezinnen , te weten , van elke zyde vyftien 9
om daar ten eten te komen. De Kokken van elke
zaal komen ter gezetter uure op de markt , en opgegeven hebbende, hoe fterk dat hun volk is,
,

,

,

,

eifchen daar fpyze voor Maar eerft word'er gczorgt voor de zieken, die men in Stadsgafthui-

zen bedient. Wantzy hebben in den omvang van
de ftad vier Gafthuizen, pas buiten de veften,
óic zoo ruim zijn
dat elk wel zoo veel volks,
als een klein ftedeken , «bergen kan en dit eensdeels , op dat het getal der zieken , al was het
noch zoo groot niet bekrompen , en by gevolg ongemakkelijk zou geplaatft wezen anderdeels, op dat de genen, die zulk een ziekte
datfè anderen daar mede befmetten
hebben
zouden wat verder zouden kunnen geplaatft
worden van den anderen hoop derzieken. Defc
,

:

,

,

:

,

,

Gafthuifen fijn foodanig vet fbrgt , en fbo vol gepropt van alles, wat tot de gefontheid dienen
kan, ook draagt men daar fuik eenfeherpeen

F

2

naar-
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heeft zoo geduurjg

medecy nmeefteren by de hand, dat
hoewel'er niemand tegen zijnen dank gebracht
Word, evenwel (chier niemand in de heelellad

d'ervarenfte

die zich qualyk te pas voelende,
niet liever daar zyn ziekbedde, dan in zyn huis
te

vinden

is,

zou begeeren.
Na dat de ziekebezorger de fpijzen , na 't voorichrift der medecijnmeefteren, gekozen heeft,
zo word daarna al het befte gelykelyk gedeelt on*
der de zalen na datfe elk in getal zijn, uitgenomen dat men hier den Prince , denBnTchop,
en den Traniboren eerbiedig verzorgt, en ook
den Gezanten , en al d uitheemfèhen , indien
'er eenige zijn , dat weinig en zelden gebeurt
maar als deze ook tegenwoordig zijn , verfchaft men hun zeekere huizingen , die wel
geftofreert zyn. Het geheel Syphograntendom komt in deze middag-$j?"a vond- eetzalen ,
by 't klinken der trompette gewaarfchuwt
zijnde , op gezette uuren te zamen , behalve
de genen , die in de gafthuizen , of t' huis ziek
leggen hoewel niemand belet word , na dat
de zalen verzorgt zijn , de fpijze van de markt
in zijn huis te vorderen , dewijlze wel weten
dat niemand dit doen zal, of daar moet eenige
reden zyn. Want al is het fchoon , dat het
vryftaat, de tafel t' huis te dekken, zoo is hier
evenwel niemand graag na, dewijl het niet voor
eerlijk gehouden word, en dat het ook zothrid
is, de moeite te neemen van een flechter maal
te bereiden, daarmenin de zaal, die zoo dicht
aan de hand leid, een ruime en overvloedige
tafel gereet heeft. Al het werk in deze zaal ,
:

dat
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dat eenigfins morflig of moeielijk valt ,
van de flaven gedaan. Wijders , de vrouwen
alleen , die namentlyk uit yder huisgezin elk
hare beurt houden , neemen het ampt waar van
de fpyze te kooken en te bereiden , ja van het
heele gaftmaal in zyn fatfben te brengen. Men
dekt drie of meer tafelen , na dat het getal
van de gatten valt. De mannen zet mrn tegen
den wand aan, het vrouvolk op de buitenbanken, opdatzy, ofhaarfchielijkietsoverquam ,
fwelk men ziet , dat haar altemet gebeurt, alsze zwanger zijn zonder eenige wanordre te maken mogen oprijzen, en by nare Voeders gaan.
Deze zitten met de zoogende kinderen in een
byzondere kamer, die daar toe gemaakt is, en
hebben altyd vyer , en fchoon water by de

hand , ook zynze niet zonder de wiegen , om
zoo wei de kinderkens te kunnen nederleggen,
als haar uit de windels genomen
voor 't vyer
los te maken , en met kortswyl te verquik,

ken.

Elk kind word van zijn eige moeder gezoogt,
indien het de dood of ziekte nieten verhindert:
maar als dit gebeurt, dan zijn de vrouwen der
Syphogranten daadijk inde weer met een voefter
te zoeken
en daar raakt menligtelijk aan want
die daar toe bequaamzijn, zijn tot geen werk
,

:

gereeder
heid by
dat ook
voedfter

niet

moeder

was.

In de

deren

,

en happiger, dewijl die barmhertigeenen ygelijken geprezen word , en

de gene die opgequeekt word zyn
minder acht, als of het zijn eige
,

kamer van de voeders zitten al de kindie

noch onder
1'

3

p!e

vijf jaren

zyn

:

al

d'an
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d'anderegladhairigen, onder welk getal zyalle
knechjes en meisjes reekenen , die noch niet
houbaar zyn , dienen ter tafel, of die daar noch
kyken 't evenwel aan, en dit
te jong toe zyn
'zoo (hl, datmenze niet eens hoort kikken. Zy
eten, zoo klein als groot, het gene dat hun van
,

de gent^ die aanzitten, gegeven word , nog men
dekt voor die kinderen geen andere byfondere tafel. In 't midden van d'eerfte tafel , 't welk d'aanzienlykfte plaats is en van waar men ( dewijl die
tafel daar op hethoogende van de zaal ftaat) de
geheele menigte zien kan , fit de Syphogrant met
,

fijn

huisvrouwe.

men
met

Twee

uitdemeerderjaarigen

fet

hier by. Want aan al de tafelen fitten fy
hun vieren by een. Maar foo 't gebeurt ,

dat de Kerk in dat Syphograntendom ftaat
dan fit de Priefter en fijn vrouw by den Syphogrant , als voorfitter in de vergaderinge. Van
wederfijde iet men de jonge , daarna volgen
weder d'oude, en in defèr voegen fittenfe met
huns gelyk door het heele huis by een , en
evenwel tuffchen de meerderjaarigen in 't welk
fy fèggen dat daarom ingeftelt is , op dat de
minderjarigen hun wachten fbuden van onbehoorlijke lofïighcid in woorden en gebaar 5
dewyl men aldus niet aan tafel kan doen of
fèggen, of d 'ouden , die 'er overal ontrent
:

worden 't gewaar. Men fet de gerechten niet op van 't hoog ende tot beneden toe,
maar men dient de fenoonfte gerechten eerft
al d'outften voor, die op aanfienlijke plaatfen

fiiten

,

fonder
, daarna helpt men al d'overigen ,
onderfcheid te maken. Maar de lekkernyen,
die voor d'outften ftaan , en niet foo overvloedig

fitten

UTOPIA.

2. Boel^

87

dig waren, dat menie door de heele eetfaale
eenen ygelyken kon voorfetten , deelen fy , na
hun goetdunken , de geenen mede, die ontrent

hun

fitten.

en evenwel
rechten

is 'er

Aldus eert men den ouderdom
niemand of hy heeft aan die ge-

,

,

fijn deel.

Yder middag en avontmaal beginnen fy met
iet ftichtelyks te lezen
doch dat evenwei
kort valt, op dat het niet verdrietig zou we,

zen, d'üutlten trekken hier eerlijke bemerkingen uit, maar die niet /omber, noch on vermakelijk zijn. Doch zy voeren het woord aan
tafel niet geduurig alleen , maar hooren ook
gaarne de jonkheid fpreeken, ja helpen hun voordachtelijk aan de praat, om aldus een proeve
te nemen van yders imboriren verftant,'t welk
onder de maaltijd wat vrypoltiger word 's Middaags eten zy zoo lang noch zoo hertig \jiet ,
als 'savonts , om dat zy na den middag werken ,
maar na 't avondmaal hun tot den fhap en de
nachtruite begeven, die zy meenendat bcquamer is, om de fpyze tot gezontheid te verteeren.
Men houd'ergeen avondmaal zonder 't mufijkfpel: en men heeft'er onder de nagerechten allerhande verfnapenngen. Zy rooken fpeceryen, en
iprengen welriekende wateren ,ja doen alles dat
eenigfinsde gaften vermaken kan. Want op deze
kant hellen zy al een weinig te veel,invoegen dat
zy oordeelen,dat allerhande foorte van welluitighun
heid ( als'er geen hinder uit ontdaan kan
geoorloftis, Zulk een leven dan is het, datzy
met malkanderen in de Stad leiden maar op het
land , daarze zoo dicht niet by een woonen ,
etenze altemaal elk in hun eigen huis5 want daar
,

,

)

:
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is geen huisgezin, daar iets tot nootdruftgebreekr,
dewijl het alles van henlieden komt, watbyde
Stedelingen genuttigt word.

VAN HET REIZEN
der Utopers.

ï Ndien 't nu gebeurt , dat eenigen begeerte kry"*-genom hunne vrienden, die in een andere
Stad woonen , te bezoeken , of om de plaats
zelve te bekijken

,

die

bekomt

lichtelijk verlof

van zyne Syphogranten en Traniboren , ten ware dat'er eenig noodig werk te doen viel. Men
laat hun dan in eenig getal gelyk van huis gaan
met eenen brief van den Prince, die het verlof
behelft, dit hun tot de reize verleent is, en hun
den* dag (telt , waar in zyn weder t'huis moeten
wezen. Men geeft hun een karre met eenen
Stadsflave , om de OfTen te mennen en te verfbrgen maar de Karre , zoo fy geen vrouvolk in
Sun gefelfchap hebben , fendenfe weder te rug
dewijl hun die te veelballaft en ommeflag maakt.
Al is het dat fy niets mede neemen , zy lyden
echter op de geheele reife nergens gebrek van ,
:

want overal

fijnfe t'huis.

Indienfe

op eenige

dan eenen dag toeven, foooeffenen fy een yder aldaar hun hantwerk , en worden
byjde bafen van 't felve ambacht heel beleefdelijk

plaatfe langer

onthaalt.

Indien yemand op fijn eigen houtje buiten fijn
lantpalen koomt tefwerven, endaar op betrapt
word, fonder dat hy 'sPrincen Geleybrief kan

roonen

,

die

word met

veel fmaats en verwijt als
ee-
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cenen vluchteling weder binnen gebracht , en we
degelijk gehavent; maar koomt hy dat noch
eens te klaaren , zoo is de ilavernije zijn voorland.
Of ook ymand belutt wierde zichtte verluftigen
op 't land, dat onder zyne Stad leid, hy mag het
doen op het woord en verlof van Vader en Moeder: maar waar hy ook op het land komt, daar
geeft men hem geen eten, of hy moet detake,
die voor den noen te doen valt, of zoo veel als
men voor het avondmaal gewoon iste werken,
eerft afdoen. Onder deze voorwaarde mag hy
overal gaan binnen de lantpalen van zijne Stad ;
dewijl hy voor 't gemeen alzoo nut is, alsofhy
binnen de Stad ware.
Gy ziet nu, hoe dat'er geen verlof is van ergens te lanterfanten , geen dekmantel voor de
luyigheid, geen kroegen, daar men wijn of
bier tapt , geen oneerlijke kotten, geen plaat/en',
daar men heimlijk tezamen rot, maar dat men
nootwendig inden gewoonen arbeid of in een
eerlijke ledigheid wezen moet, dewijl men onder een ygelijksoogen is. 't En kan niet anders
v/ezen , of daar moet
op zulk een gewoonte
des volks een overvloed volgen van alle dingen j
en dewijl een ygelijk daar even veel aan deelach,

,

,

word, geien ted het zeeker, dat'er niemand
of een bedelaar wezen kan.
Zoo haaft als het in den Raad te Amaurotum

tig

behoeftig

,

(waarin, gelijk ik gezegt hebbe, jaarlijks drie
leden uit elke Stad verfchijnen ) koomt te blijken , waar dat ergens het gewas in overvloed geilajgt is
en'wederom , waar dat het fchraal omkomt, zoo boet men daatlijk de behoeftigheid
van d'cene plaatie met den overvloed van d'andeF 5
,

90
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dere; en dit doen fy om niet , zonder eenige
TCTgeldioge t' ontfangen voor de genen , daar
zy 't 3an geven. Gebeurt het,dat 2y zelver ergens
gebrek van lijden, zy fpreeken juift de Stad niet
aan, die door hun geholpen is , maar flechts
een and^r , daar zy niets aan gegeven hebben.
Aldus is het geheele Eyland niet anders, als
of het maar een huisgezin was. Maar als zy hun
zelvcn genoeg verzorgt hebben ( 't welk zy achten , dat niet eer gedaan is ofzy moeten voorraad hebben voor twee jaren, om d'onzeekerIieid , ot alles in 't volgende j^laar wel ilagen zal)
dan brengen zy , uit het gene zy oveng hebben
graan, honig, vlas, hout, vermiljoen, en
purper , vellen , was, fmeer, leeder , endaar
nevens vee , in grooten overvloed naarandere
landen toe. Daar fchenkenzy het zevende deel
van al hunne waren aan de behoeftigen , al 't
overige vooreenen redelijken prijs. Uit dezen
,

koophandel brengenze in hun Vaderland

niet al-

leen die waren, dieze t'huis van doen hebben,
( 't welk fchier niet anders als yzer is ) maar noch
daar beneven groot overvloed van goud en zilver.
En dewijlfe hunnen handel lang gedreven hebben, zy nfe nu overal lbo rijkelijk veriien van fulke
dingen; dat het niet te gelooven is. 't Scheelt hun
derhalve tegenwoordig niet veel , of ly voor gereed geit, of op dag verknopen , en het grootite
deel in hunne fchultbneven hebben, die fy echter van de particulieren op goed geloof niet aanneemen, maar de Stad moet inde verbandbrieven , die na gewoonte ingeltelt wórden , voor
Jiurmefehult initaan.

Als den dag van de betalinge vervallen

is »

maant
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particuliere fchuldenaaren om
ge ld »en trekt het in de Schatkiitc,en geniet het
inkomen van dat geld (oo lang , tot dat het
d'Utopcrs hen komen af halen. Zylieden eifchen het meeftentyd noit wederom want fy
achten dat het niet redely kis, de dingen, die
hun nergens toe dienen, henlieden af te halen,
die daar hun voordeel in fien. Wyders , als het
de gelegentheid foo vereifcht, datfe een ander
volk eenig gedeelte daar van leenen willen , dan
vorderen fy 't eindelijk in , of wanneer dat'er
oorlog te voeren itaat; want daar toe alleen bewaaren fy t'huis aldenichat dien ïy hebben, op
datfy in 'tuiterlle gevaar, of in fchielyke voorvallen , daar door mogen gered worden voornamelyk om uitneem fche ioldaten ( die fy liever
in gevaar ftellen , dan hunne borgeren ) aan te
neemen met rijkelijke foldye 5 want fy weten
wel , dat felf de vyanden met veel gelts te koop
fijn, en of door verraad of openbare wed er fpannigheid onderling oneenig gemaakt worden.

maant de Stad de

't

:

:

Om deze reden beware zy

eenen onwaardeer-

doch evenwel niet, of het een
maar zy houden dien in zulker
fchat was
voegen dat ik 't my zeeker fchame te vertellijken fchat:
,

,

dat mijn reden geen
en dit vreeze ik noch des
te gerechtiger, hoe meer ik van my zelven bewullben, dat ik, ten ware ik 't zelf gezien
len

,

dewijl ik

vreeze

geloof zal vinden

5

hadde, my al heel qualijk zou laten bewegen
eenen anderen geloof te geven, als hy met
zulke dingen voor den dag quam. Want dit is.
fchier een vatten regel
dat de genen
diehooren vertellen , even aoo veel gelooft aan* de

om

,

,

din-

$z
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dingen zullen geven , als zy voelen , dat de*
zelve over een komen met hunne gewoonten.
Evenwel, als yemand dedingen met omzichtigheid weegt , zal hy hem mogelijk minder
verwonderen , dewijl al henlieder andere gewoonten zoo verre van d'onze verfcheelen , dat
ook het gebruik van 't goud en zilver meer na
hunne manieren, dan na d'onze gefchikt word.
Te weten , dewijl zy geen geld handelen , maar
tot zulk een, voorval bewaren , dat zoo wel
noit en kan voorkomen , als dat het gebeuren
kan, zoo is ondertuffchen het gout en zilver,
daar het geld van gemaakt word, by henlieden
in dezer voegen , dat het niemand hooger waardeert ,dan den aard van de dingenzeive verdient.
Maar wie en ziet niet , hoe weinig dat dan
het goud en zilver byhet yzer te paffe komt?
want zonder dat kunnen de menfchen zeeker
akoo weinig leven, als zonder vyer en water,
daar onderwijl de natuure aan het goud en zilver geen gebruik verleent heeft, dat wy niet
gemakkelijk ontbeeren kunnen, 't Is de zotheid
der menfchen , die op de zeldfaamheid eenen
hoogen prijs gefèt heeft. De natuure in tegendeel , heeft , gelijk een goedertiere moeder,
al de befte dingen voor de hand gefet , gelyk
de lucht, het water , en d'aarde fèlve $ maar
d'ydele en onprofytelyke dingen heeftfe in eenen hoek weg geftommelt. Indien derhalve
dit goud en filver by hun in eenen tooren wierd
opgefloten , föo föu het volk ( gelijk het een
dwafè argliftigheid heeft ) op den Prins en der»
Raad een quaad bedenken krijgen , dat fy het
volk om den tuin leiden ? en uit dien fchat felf
eenj-
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eenig Voordcel trekken wilden : daarna, indien
'er koppen , fchalen , en andere diergelijke
aardig gegraveerde {tukken uit gemaakt wierden , foo begrijpen fy feeker wel , dat de luiden van fulke dingen , daar fy eens hunnen

op begonden te feiten , heel qualyk fouden te fcheyden wezen wanneer het eens te
gebeuren quam , datmenfe weder fmelten *
en den foldaten uitdeelen moft voor foldye.
defe dingen voor te komen hebben fy
een feeker middel verfonnen, dat immers foo
wel over een komt met hunne andere gewoonten als het recht ftrijdig is met de onfe weshalve het hier niet wei te gelooven is by dé
genen , die d'ondervindinge daar van niet gehad hebbende , van het goud fuik eenen heiligen dag maken, en dat zoo zorgvuldig bewaren. Want zy eten en drinken uit aarde en
glaze vaten , die , al is het datfe aardig van
fatfoen zijn, echter geen Waardy hebben ; daar
zy ondertuflfchen , niet alleen in de gemeene
eetzaalen, maar ook in de particuliere huizen,
de waterpotten, en allerhande morsachtige vaten doorgaans van goud en zilver gebruiken.
Hier nevens makenze uit dezelve metalen de
ketenen en zware boeien , die de flaven aan 't
lyf hebben. Kort om, al de genen * die iets
op hun hoorens hebben pronken met goude
ringen aan d' ooren, dragen goude hoepen aan
de vingers, en gaan om den hals met eenen
gouden halsband ja de kruin is hun ook al met
goud omvangen.
Aldus bezorgen zy op allerhande maniere,
dat by henlieden het goud en zilver niet geacht
fin

,

Om

,

;

,

,

,

word

5)4
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Word, en gebeurt het* dat, daar al d'andcré
volkeren fchier immers zoo pynlijk van deze
metalen affcheiden als of men hun de darmen uit den buik trok indien het by d'Utopers de zaak eens vereifchte, dat men die eens
al en d'al moft uit het land imijten , niemand
achten zoude, dat hy daar by de waarde van
eenen fluiver verlies leed.
Hier nevens rapen zy de Paarlen aan den
oever , ook op zeekere klippen de Diamanten
en Robijnen
evenwel doen zy geen moeite
met zoeken, maar zuiveren en flijpen degene,
die hun by geval in de hand komen. Hier
makenze de kinderen mooy mede , die terwijlze
noch klein zijn daar mede gaan pronken en
,

,

:

,

brageeren, maar als zy, een weinig grooter geworden , beginnen te zien , dat zulke fnuriïeryen alleen maar van kinderen gedragen worden
zoo latenze die , zonder dat het d'ouders eens
hoeven te zeggen van fchaamte wegen af,
even gelijk onze kinderen , alsze beginnen groot
te worden , de bellen , knikkers
en hetpoppegoed wegfmijten.
Wat derhalve de gewoonten , die van andere
volkeren zoo wijd verfcheelen, Wel verfcheidemheid van genegentheden in onze gemoederen kunnen veroorzaken , dat is my noit zoo
gebleeken , als in de Gezanten der Anemolien .
Deze quamen by mijnen tijd te Amaurotum ,
en dewijlze gezonden waren, om van gewichtige faken te handelen , foo was den Raad
daar elke Stad drie leden in heeft , eer fy noch
aanquamen , al vergadert. Al de Gefanten der
nabuurige volkeren, die daar te voren geweeft
,

>

had-
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wel wetende wat gewoonten d'Utopers over hun hadden , hoe weinig eere dat fy
cle koilelijke kleederen aandeden , hoe gering
dat 'er de fïjde geacht wierd en wat het daar
voor een fchande was, als yemand goud aart
komen in foo
't lijf hadde, waren gewent te
Hechte en eenvoudige kleederen, als fy mochten. Maar d'Anemolien * die verder van de hand
lagen , en daarom minder met hun omgegaan
hadden, als fy gehoort hadden dat d'Utopers
eenderhande kleederen droegen , en ilecht in
den dos waren, hun in gebeelt hebbende, dat
fy uit armoede foo gingen, namen voor, gelykfe meer hovaardig dan wijs waren, lbo ko-

hadden

,

,

,

ftelijk als

Goden

uitgeftreeken

hun

in trede te

doen en d'oogen der armen Utopers met den
glans van hunne pracht te verblinden.
De Gefanten derhalve, die drie in getal waren quamen ter poorten in , met een gevolg
,

van hondertperfoonen , altemaal in ondcrfc heide kleedinge, en meelt in fïjde of icharlaken.
De Gefanten felve ( want in hun land warenfe
edelluiden ) hadden kleederen aan met goude
kanten, groote goude ketenen om denhals en
koftelijke ringen aan d'ooren , hier nevens brafeletren aan de handen en de hoeden ftonden
ftijt van juweelen
die onder de paarlen en geiteenten uitblonken , kortom, alle dingen dienden hun tot cieraad die by de Utopers den
flaven tot ftraffe, of tot fchande van oneerlijke luiden, of kinderachtige beuzelingen gere ekent wierden, 't Was derhalve de pijne
waard om re zien hoe zv bromden, en den
,

,

,

,

,

kam om

hoog ttaken,

als

hun

koflelijk

gewaad
ver.

M

96

O R U

S

Ejlard

vergeleeken met deklccdingederUtopers, die
voor deur quamen : maar
in tegendeel had men geen minder deun , als
men begon te merken, hoe averechts dat het
uitviel met hunne verwachtinge, en hoe verre
zy af waren van dje eere en waardeeringe ,die
zy meenden , datfe zouden bekomen hebben s
Want aan ai d'Utopers , uitgenomen heel weinigen, die, om iets te verrichten, wel by uitheemfche volkeren geweeft waren , fcheen al
die pracht en praal een belachehjken toeftel te
wezen, enyder een, die flecht in 't habijt was,
ontfing van hun eerbiedige groetenifïchen , als
of het de heeren geweéft waren , daar zy ondertuÖchen de Gezanten zelve zonder eenige
eerbewijzing lieten voorby gaan, dewijlzehun,
om de dracht der goude ketenen, voor Haven
aanzagen. Ja gy zoud ook gezien hebben , hoe
de kinderen , die nu de paarlen en gefteenten
niet meer en droegen , als zy de hoeden der
Gezanten daar mede bezet zagen , haar moeder aanftieten, en tegens haar zeiden: Moeder,
ey lieve kijkt toch eens dien grootenGuil draagt
noch gefteenten en paarlen, als of hy een kleinen
deumis was Maar de Moeder daar op , en
dat noch wel te degen in emir.
Zwijgt bengel,'t is meen ik, een van de Gezanten haar tafelgekken. Anderen fchrolden op die goude ketenen,
als nergens toe dieneude dewylfe ibo dun waren ,
dat een Haaf die gemakkelyk konde van een rukken, wederom ioo ruim, dathyfekon affchudden , als hy maar wilde, en vry en vrank overal
heen loopen. Maar als de Gefanten , een dag
of twee daar geweefr fijnde , begonden te fien,
in groote meenjgte

!

:

,

hoe
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hoe weinig werks dat men van zoo veel goud»
maakte > en dat het daar ruim zoo veel in verachting was,als 't in waarde gehouden wierd by henlieden , ja dat de ketenen en boeien van eenen
dieopdeloopgeweeft was, meer zwaarvan goud en zilver hadden , als zy met hun
drien beiteet hadden aan hungeheeleuitruftinge, zoo trokken zy wel haait hunne wieken in ,
en dorften hunne kleederen , daar zy zoo trot»
op geweeft hadden, van fchaamte wegen niet
weder aandoen voornaamelijk noch, toen zy
flaaf,

te

:

wat ommegangs gehouden hebbende met de
Utopers , begonden te zien, wat zy voor gewoonten en gevoelen hadden. Want het dunkt
hun vreemt , dat'eryemand onder demenfehen
is, die in den valfchen glans van een klein juweeltje of fteentje zijn vermaak neemt, daar hy
zeeker een iterre ja zelfde zonne kan zien of dat
die grooter edelman
'er yemand zoo dol is
meent te wezen , om dat hy wat fijnder wolle
laken aan 't ly f heeft $ want deze wolle (aliszc
noch zoo fijn geweven ) is weleer de dracht van
een fchaap geweeft, en het was ondertuflehen
niet anders, dan een fchaap. Het geeft hun ook
wonder dat het goud daar 't van nature zoo
onnut is nu door de geheele wereld zoo hoog
gewaardeert word, dat men een menfeh zelve,
door wien en om wiens gebruik het zijn waardy
bekomen heeft, veel minder waardig achtte
weze dan 't goud ; invoegen dat een plompert
en die zoo veel verftant heefc als of hy een blok
was en immers zoo beeltachtig
als zot is,
evenwel gezag heeft over veel wijze en vroome
luiden 5 en dit nergens anders om , dan dat hy een
g 100 *
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groöten hoop dukaaten in zijn kas heeft.Maar zoo
eenig gevaljbfeehigé flimme wetten ( die zoo wel
als het geval , (ie dingen t'onderfte boven keefchat koomen t' ontnee) dien heer zijnen
men, en tot den geringften voetveeg van zijn
geheel huisgezin over te bnengen, zoo ziet men
zeeker wel haaft, dat hy onder 't knechtendom van zijnen knecht raakt , niet anders als
één bylap , die op dien rijkdom word toegeworpen.
Eindelijk, zy/ijn noch meer verwondert over
iVuitfinnigheid van zulken , die aan de rijken,
uien zy niet fchuldig noch onderworpen zijn,
uit geen ander inzicht, dan om datie rijk zijn,
byna Goddelijke eere bewijzen; en dit noch,
daarze hun voor zoo vrek en gierig kennen 3 dat
zy genoeg verzeekert zyn , dat 'er uit zoo veel
fchars , zoo lang als die rijken leven , nieteenen
{tui ver voor hun ten beften zal wezen.
Deze en diergelijke meeningen zijn hun ten
deele eigen geworden uit d' opvoedinge , dewijlze zijn opgetrokken in fuik een Republijke,
welkers wetten en regelen met defe foorten
van (otternye ganfch geene gemeenfchap hebben ; ten deele uit de geleertheid en wetenfchappen. Want hoewel er in elke Stad weinige lijn die ontilagen fijnde van allerhanden
arbeid , alleen tot de ftudien gefchikt worden,
fulke namentlijk, waar in fy van kintsbeen af
eenen byfonderen geeft , verftant en genegentheid tot de goede konften bemerkt hebben,
foo worden evenwel de fchoolen befbcht van
al de kinderen , en al een goed gedeelte des
volks, zoo mannen als vrouwen, hefteden al
,

,

hun
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hun leven lang die uuren waar in wy gezegt
hebben datle niet hoeven te werken,in de geleerd
,

heid en wetenfchappen.
Zy leeren de wetenfchappen in hunne moederlijke tale , want zy is rijk van woorden , en
luid niet onaangenaam, ook kan men zijne gedachten daar in wonder wel uitdrucken. 't Is
fchier defèlvedie men in eengroot gedeelte van
die wereltftreek gebruikt, behalve dat/e overal onvolmaakter gefproken word, en hier en daar

wat verandert.
Onder al deze Philofbphen welker namen in
deze bekende wereld vermaart zijn , was'er eer
,

,

Wy

daar aanquamen , niet een, daar zy oit taal
of teeken van gehoort hadden en niettemin zijn
by henlieden in de Mufijke, Redenkonft, Cijfer- en Meetkonft , byna defelve dingen gevonden die onfe ouden Leermeefteren ons nalieten. Eindelijk , gelijk fy 't byna in alle dingen
tegen d'ouden kunnen op halen , foo moet men
mede feggen , dat fy de vonden van onfe nieuwe
Redenkonftenaars in genen deele bereiken: want
by henlieden is zeeker niet een van die regelen
gevonden, die kleene kruipers van jongens hier
doorgaans uit de kleene Logicalia van buiten
kunnen , te weten van de relhichen , amplificatien, en fuppofitien, hier zoo fcherpfinnig bedacht. Ten anderenen , 't ïs'er zoo verre van
daan, dat zy bequaamheid zouden hebben om
de tweede intentien na te fpeuren dat ook de
menfeh zelve in Ccmmuni gelyk men moet zeggen op fljnfchools, by niemand vanhenlieden
kon gezien worden, hoewel (gelijk gy weet)
een heele Kolos, engrooter danecnigenllcu/ ,
:

,

,

,
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daar

wy hem noch met den

^aanwezen. Maar zy zijn

tylarid

vinger toonden

efi

uitgeleert inidekennif.

den loop der lierren , en de bewegingc
der Hemelronden, ja zy fijn ook fchrandergeweell in gereetfchappen uit te vinden van verfcheidefatloenen waar mede zy heel fïx kunnen
afmecten de bewegingen en gelegentheden van
zonne en mane en van de andere geflernten, die
boven hunnen horizont gezien worden.
Wijders, wat aangaat d'onderlinge overeenie van

,

,

koming en

afkeerigheid der Planeten
en eindete
voorzeglijk , al dat bedrog van uit de Sterren
gen, daar hebben zy noit eens gedachten over
gehad. Uit zeekere teekenen , daar zy vaft op
door lange ervarentheid , weten zy
zijn
te voren, of het regenen of wayen zal, en al
d'andere veranderingen van lucht en weder.
Ma'aur van al die dingen haare oorzaaken,en van't
vloeien der zee, en de (butheid der fel ver , en,in
't kort, van 's Hemels en 's wereltsoorfprongen
natuure, daar (preeken fy eensdeels fo van , gelijk
onfe oude Pnilofophen, eensdeels, gelijk die
onder malkander verfcheelen , lbo wijken defe
mede, daar, daar fy nieuwe oorfaken der dingen (lellen , van hun altemaal af, en komen echter met malkanderen in allen deele niet over
een.
In dat deel der Philofophie , 't welk van de
/eden handelt , difputeeren ly over fulke dingen,
gelijk als

,

wy hun gefchil is over de goederen der
:

deslichams, enoverd'uitwendige; en of
van 't goede die altefamen, of alleen de
gaven der (iele moet toegepall worden. Zy redeneeren over de deugd en wellufligheidj maar

{iele,

den

tijtel

hier
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lot

hun grootfle en voornaamfte gefchil

men 's menfchen

gelukfaligheid {tellen
is. Doch hier

moet", ofhet in een, of meer dingen

wat te veel te hellen na de zy der
genen, die de welluftigheid (tellen, fulks dat
fy 's menfchen gelukfaligheid in 't geheel af
altyt het giüotfte gedeelte , daar mede Jbepain fchijnen fy al

,

len.

En om u noch meer

te

doen verwonderen,

dienen hun , in 't beweeren van fuik een
dertel gevoelen, ook van de Religie, fchoon
dat dieitatig engcftreng, en föo veel als fbmber en bars is.
Want noit en difputeeren
over
de gelukfaligheid, of fy neemen,fbo uit de
fy
religie, als uit de Philofophie , die op redenen
Haat, eenige gronden , die fy tezamen vermengen fonder dewelke fy achten dat de reden uit
haar fclve te kreupelen fwak valt in de ware gelukfaligheid na te ipeuren. Die gronden fijn dusdanig
Dat de flele onflerfFelijk en door Gods goedertierenheid tot de gelukfaligheid gefchapen is;
dat onfe deugden en weldaden na dit leven vergeldingc, en de mifdaden (trafFe te wachten heb
ben. En al is 't dat defe dingen tot de Religie behoorcn zy houden egter dat men door de reden
aangeleid word , tot die dingen tegeloven en roe
te Hemmen: welke indien men koomt weg te nemen, zoo /eggen zy rond uit, dat'er niemand zoo
fy

,

:

,

,

,

plomp

ofhyzal,

mag

kollen dat het kolt,
den welluil natrachten , en hier alleen maar
voor zorgen , dat de kleine welluft de groote
niet in dewegezy, of dat hy zulk eene niet nais,

jaage, daar

men

't

in vergeldinge
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lyden moet. Want zy houden 't voor dollemans
werk , de geftrenge en moeielijke deugd te
volgen, en niet alleen te miffen de zoetheid des
levens , maar ook gewillig te lijden 't verdriet en
defmerte, daar men geen vrucht noch voordeel
uit en verwacht ; want wat vrucht kan'er wezen ,
indienge na de dood niets en bekomt, daargy
uw geheel leven onluftig, dat is, inelendegefleeten hebt ? Doch nu en achten zy niet , dat de
gelegen is in alle welluftiggelukzaligheid
de goede en eerlijke. Want dat
heid , maar
daar toe onze natuure, als tot het opperfte goed
getrokken word van de deugd zelve, die enkeals voor den
lijk by de tegenftrydige Secle ,
zetel der gelukfaligheid , genomen word.
Te weten , zy befchry ven de deugd een leven
te zijn volgens de natuure , want 'dat wy daar toe
van God geordineert zijn. Maar dat die gene de
leiding der Natuure volgt , die de reden gehoorzaamt in het zoeken en vlieden der dingen. Wyders , dat de menfchen door de reden voor alle
dingen, in liefde en eerbiedigheid tot de Goddelijke Majcfteitontfteeken worden, welke wy
te danken, hebben, niet alleen daar voor, dat

m

,

wy ook de gelukfaligheid kunnen deelachtig
worden
datfe
daarna ons vermaant en
;

aanprikkelt,om , zooveel doenlyk is, eenheel
onbekomrnert en vrolijk leven te leiden , en ons
aan eenen ygelijker. ais medehelpers te bewyzen
om het zelve te bekomen dewijlwe met hun een
zei ven natuure deelachtig zijn. Want noit is'er
zulk een ftreng navolger van de deugd, en vyand van den welfuft geweeft , die u met moeite,
en wa&ken en verdriet in zulker voegen bezwaarde.
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de, of hy beval u met eenen d'elendeenzwaa*
righeden van anderen, zoo veel u doenlyk was
te verlichten, en hield zulks van wegen de beleeftheid voor lofwaardig.
Indien het nu menfchelijk en beleeft is, dat
d'ene menfch den anderen tot trooft en behoudenis dient, en noch wel mcell (gelijk'er onalle deugden geen deugd den mens eigender
dathy de moeielijkhid van anderen verlicht,
en, met het wegneemen van zijne droefheid ,

der
is)

hem

het

leven

vermakelijk

,

dat

is

,

wel-

maakt, waarom zou de natuur ecnen ygelijken niet aanprikkelen , om defgelyks aan
zich zelven te doen ? Want een van beide moet
hier plaats hebben, is het vermaakelyk,datis, het
welluitig leven, quaad , gy moet'er niet alleen
lultig

niemand toe brengen, maar het
vermogen is eenen ygelijken

felve fo veel in

uw

fchadelyk en
,
doodelijk, onttrekken
of indien gy 'taan anderen, niet alleen, als nut en goed , moogt,
maar ook moet verleenen , waarom dan niet
voornamelijk aan u zelven ?dewyl hetbetameivk
is, dat gy niet minderuzelven, dan anderen,
toegedaan zyt. Want als den natuur aanprikkelt
om goed aan anderen te wezen , zoo moet gy
niet denken dat zy hebben wil, datgy hard en
onbeleeftzult vallen tegen u (elven.
Het vermakelijk leven dan, zegeyizy, dat is,
de welluÜigheid, word, als het einde van onze
werkingen, ons voorgefchreven vandenatuur.e
zelve $ en volgens hare wetten te leven , is by
hun de uiibeeidinge van de deugd. Niemand is
zoo hoog gerezen boven het lot van 't menlche'\ geihehte , dat hy alleen de natuure aan 't
her4
:

G

,
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de genen , dieze
met de gemeenfcbap van een en de zelve
gedaante omhelft , te gelijk op den fchoot
heeft en daar zy by gevolg de men/chen met reden noodigt tot het bevorderen van een vrolijk
leven onder malkanderen, beveeltzeunamentlyk wel naaritig zarge te dragen , datgy niet in
zulker voegen naar uw eigen gemak {laat , dat'er
een ander voor koomt te lijden.
Zy gevoelen derhalve , dat men niet alleen de
herte zou leggen

,

die al

:

contracten, die tufTchen particuliere luiden gemaakt zyn» moet onderhouden , maar ook de ge-"
meene wetten, die by eenen goeden Prince rechtmatig ingefteit Mjn , of by een volk, dat niet tyrannig onderdrukt , noch argeliftig misleid is ,
over het deelachtig maken van 's levens gemakken, dat is, over de flofife van welluftigheid

met gemeene beftemminge zijn goed gevonden,
't Is wijsheid, alsgy, fbnder deze wetten t'overtreden, uw eigen voordeel zoekt: 't is Godvruchtigheid , als het u noch daarenboven te
doen is om het gemeen maar 't is overlaft als
gy, om uw eigen vermaak te bekomen, eenen
anderen het fijne beneemt ; in tegendeel u felven
ierst'ontneemen , om anderen by te zetten, dat
is zeeker een werk van beleeftheid en goedertierenheid 5 en zelf trekt gy altyt hieruit meet'
voordeel, als gy'erfchade bylyd want niet al*
leen word het door gelijkheid van weldaden vergolden , maar zelf uwe bewuftheid van de weldaad, en het herdenken van de liefHe en goetwilligheid der genen , die gy weldaden bewezen
hebt, veroorzaakt u meer vermaaksin de ziele ,
dan dat lichamelijk vermaak fou geweeil hebben,
waar van gyu onthouden hebt.
Ein:

i

:
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Eindelijk, het ontbeeren van een kort en
gering vermaak beloont God met een overgroote

en eeuwigduurende vreugde, 't welk de religie
een gemoed , dat wat medegevoeligis, lichtena datfe de
lijk "vroed maakt. Zy derhalve
zaak wel gewogen en herkaaut hebben , houden in dezer voegen voor vaft , dat al onze
werken en de deugden zelve daar onder gereekent, eindelijk op de welluftigheid , als het ein,

,

de, gelukialigheid^zien.

Zy noemen de welluftigheid al de beweging
en ftant van lichaam en ziele , waar in meri
zich natuurlijker wijze behaagt. En 't is geen
lolligheid, dat zy 'er de natuurlijke begeerte by
voegen. Want gelijk alles wat van natuure ver-

en daar met geen onrecht na geilaan noch iet anders, dat vermakelijker is, by
verloren word , noch daar geen moeielijkheid
opvolgt, niet alleen met de zinnen, maar ook
met derechtereden over een komt zo mede al
die dingen,die buiten de ilreek der natuure onder
de menfehen , die malkanderen met valsheid pajen , voor zoet en aangenaam gereekent worden ( even als of het in hun macht ware, zoo
wel de zaken, als de woorden te veranderen)
gevoelen zy dat niet alleen weinig uitrechten
tot de Gelukzaligheid , maar ook toe groote
verhindering ftrekken
en dit noch daarom ,
dewijlze in de geenen, die eens daar aan vaft
raken, den geheelen geeft bezetten met eenen
valfchen waan van welluitigheid, zulks dat 'er
nergens eenig open blijft voor de ware en rechte
vermakelijkheden. Want daar zijn vry veels
dingen, die, daarzeuit haar eige natuure niet
aan
5
makelijk

is,

:

,
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aan^enaam>, maar , dat meer is, een groot
deel noch al veel bitterheid hebben evenwel,
door d'yilele verlokking der booze begeerlijkheden niet alleen voor d'opperlte welluften
gehouden, maar ook gereekent worden onder
3e Yooruaamite ooraaaken , daar men om
,

,

leeft.

Onder deze fborte van ingebeelde vermaakclijkheid Hellen fy de genen, van welken ik
te voren verhaalt hcbbc , die , hoe fy beter
r.hbaart aan hebben, hoe fy hun felven daar-

om

te beter dunken j en in dees eene fake is
hunne dooling tweevoudig. Want fy fijn foo
wel bedrogen, als fy meenen dat hunnen tabbfttrt uitmunt
dan in d'uitmunter.heid van
hun felve. Want waarom is het fijn laken toch
beter, als het grove, indien gy op het einde
,

daar men dekleedren om gebruikt? Zy
,
lieden echter als of fy in natuure, en niet in
dooling uitftaken , fteeken den kam omhoog,
en geiooven dat hunne waardigheid ook eeniger mate daar door koomt aan te groeien dit
let

:

maakt

de eere, daar fy in een eenvoudig kleed niet eens na fouden derven denken,
voor een prachtig habijt eifchen , als of fy hun
van rechts wegen toequam endatle hun verIrooren, als men hun met weinig eerbiedigbeidi voorby gaat. Maar felf dele ydeleenonprorytelijke eere , die men ons aandoet
bedftt iy

,

,

hoortfe met tot delelve uitiïnnigheid ? Want
wat geert het voor natuurlyk en waarachtig
vermaak, dat een ander lijn hooft ontdekt,
or ïich moede maakt met de knyen te buigen?

Zal hy

uwc

/inerte in

de knyen lbo genefen, of
d'uit-
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3VitGnnif»heid,die u in'thooft fchort,verdry ven?
't Is te verwonderen wat'er in dezen droom van

ydele vermakelijkheid wel aangenaame zotheid
gevoelt word by degenen, die door den waan
van edelheid hun zelven vleyenen kittelen ,dat
het hun te beurte viel uit zulke voorouders geboren te worden die op een lange ry voor rijke luiden ( want den adel beftaat nu nergens anders

in) gehouden zijn, voornamelijk in landeryen :
ja hun dunkt datieniet een hair onedelder zijn ,
(choon dat hun van hunne ouders niets en is nagelaten, ofdatfe, het gene hun was aanbeltorven , verilempt hebben.
By zulk een (oorte zetten d'Utopcrs de genen f
die hun aan juweelen en ileentjens ( gelijk ik gezegt hebbe ) vergaapen , en meenen datfe eenig(ins Goden geworden zyn, indienze eenseenen
uirnemenden (leen bekomen , voornamelijk van
zulk een foorte, die in hunnen tijd by hun volk
hoog gewaardeert word, want een en dezelve

by eenen ygelyken noch t'allen
waarde maar zy willen dien ook bloot
hebban, en niet, wanneer hy in 't goud ltaat
ja ook noch zooniet» orde verkooper moet met
eede beveltigen, en borge Hellen, dat het een
oprecht juweel , en opirechten fleen is
zoo
bezorgt zynze dat hunne oogen toch met eenen
oprechten (teen, en niet met eenen valfchen,
fouden bedrogen worden. Miar waarom fchept
gy in 't kijken minder veimaak in eenen nagemaakten Heen daar uw oog dien niet onderfcheid* kan van eenen oprechten? Ziy behooren u beide in^elvke waardere weefen, en dat
keker immers [00 wel , als orgy blind waart.
foorte zijn niet

,

tijde in

:

,

,
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Maté zulke nu , died'overtolligerykdommen
opleggen, niet om met eenig gebruik van dien
oven lord maaralleen met de gedachten hun te
vermaken, verblydenze hun waarachtig, of is
het niet eer een valfche vreugde, die hun beguichelt ? Of zulke
die door een andere dolligBeid het goud j dat zy niet zullen gebruiken, en
miflchien ook niet meer zien zullen , gaan in
d'aarde delven
en uit vreeze of zy 't verliezen
mochten , verliezen Want wat is anders het begraven daar noch gy , en mifTchen niemand van
11
file menfehen eenig genot van trekt gy niettemin, als uwen fchat weg geltom melt is fpring
op van vreugde, even als of uw gemoed nu va
geen zwaarigheid wift. Maar zoo een dief hier
achterkomt, engy, on/wetende van die dieverye, tien jaren daar na koomt te fler ven, wat is
'eruinal dietien jaren, die gy noch geleefthebt
na dat het geld geftolen was, aan gelegen geweeit , of het gerooft , of dat het bewaart was ?
't Is zeeker, dat het genot al een en 't zelve by
ugeweeftis.
By zulke dwaaze vreugden zetten zy de tuif(chera en dobbelaars , van welker zotheid zy wel
gehoort,maar noit ondervinding gehad hebben ,
ook noch de jagers eri vogelaars. Want wat
leit'er toch
zeggen zy voor vermaak in dat gy
de ikenen in 't Schaakbord fmyr, 't welk gy zoo
dik wils gedaan hebt, invogen dat, indien'eral
^ecnig vermaak in gelegen ware» daar zou echter ttlceerighejd ontftaan uit het menigvuldig
hanteeren? Of wat kan'er zijn voor aangenaamluid of niet liever walging
in het huilen en
baflen der honden te hopren? Of waarom voelt
mer|
,

,

,

?

,

?

,

;

,

,

,

,

,
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een hond eenen
andehaas jaagt, dan als d'eenen hond den
zelve
het
,
ren naloopt? Tc weten, 't is even

men meer vermaak

,

dat'ergefchied, want

als

men

loopt'er, indien het

maar indien gy ulaat

u om loopen te doen
ophouden, dat zy 't wild om hals brengen, en
voor uwe oogen verfcheuren zulle, gy behoort
beweu veel eer door barmhertigheid te laaten
hond
eenen
*
gen daar gy ziet dat een haasje van
vluchtig en
een
fterk
een
,
van
gedierte
een zwak
en eindelijk,
blohertig van een verwoed
verfcheutt
dier
wreed
een
een onnoozel van
*
word.
deze geneele
d' Utopers derhalve hebben
mee
jachtceffeninge.als een werk, dat vrye luiden
is:

,

,

'j

.

en betaimt,overgegevenaande vleefchhouwers,
boven
een hant-werk, waarmede zy , gelykwe
en zy
gezegt hebben , de (laven begaan laten ,
gedeelte
houden het jagen voor het verachtfte
overig werk
v(tn dat handwerk, maar deflelven

meer

nutter, als eerlyker , dewyl dat
in alleen
ten voordeel dient, en de dieren daar

zoowel

maar om den nootdruft gedacht worden, daar
de jager uit 't ombrengen en verfcheuren van een
onnoozel diertje niet anders, dan zyn vermaak
ombrengen,
zoekt. Welke begeerte van het
gehouden
zelf ook in de beeiten, te zien, hun
gemoed
een
uit
wezen
te
word oorfpronkelyk
'c
dat tot wreetheid neigt, of dat eindelijk door
vermadolle
een
zulk
geduurig hanteeren van

de wreerheid over vloeit. Hoewel dan deze en meer diergelijke dingen (want
men zou werk hebben met optellen ) onder de
menfehen in 't gemeen voor wellulten gerekent
workelijkheid

,

tot
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zy echter, dewyl'er g^een natuurlyke

aanuenaamheid in is , houden 't vaft en zeeker*
datfèmerhet waarachtig vermaak ganfch geene
gemeenfchap hebben. Zy wyken ook niet een
hair breet vanhun gevoelen
al is het dat'er in 't
gemeen de zinnen door gekittelt worden, het
welk een werk van de welluftigheid fchijnt te wezen Want het en komt niet toe by de zaak zelve,
maar by henlieder verdorve gewoonte, dat de
bitrere dingen hun zoet en aangenaam dunken :
even gelyk het is met de zwangere vrouwen die,
om dat haar de /maak bedorven is, het pik en
imeer zoeter dan honig achten. Maar echter fal
de welluftigheid alzoo weinig als andere dingen ,
van haar natuure veranderen , omdatyemants
oordeel door ziekte of door gewoonte verbaftert
,

,

:

,

is.

De wel luftigh eden , die d'Utopers voor waarachtige belyden, beflaan in verfcheide foorten»
Want eenige fchryven zy de ziele, eenig den
lichame toe. In de ziele ftelien zy 't veritant *
en die zoetigheid , die uit de befchouwing
der waarheid geboren word. Hier by voegenze de heugenis van een leven , dat wel is aangeleid , en de gewilïe hope der toekomende goederen.
De wellufligheid des lichaems deelen zy in twe
gedaanten, waar van d'eerrle diegeneis, diede

zinnen met dringende aangenaamheid befprocit,
°t welk gefchied eensdeels door de vcrfterkinge
van die deelen, die door onze natuurlyke warmte
7-\]n
afgement5 want defe herittlt men door
fpijfeen drank eensdeels wanneer men looft het
gene , daar het lichaam te veel van overladen is
de:
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defè word gevoelt, wanneermcn de darmen door
den afgang reinigt, of béng is met krabben of verlamelen, ofdathet jeukiel van enig deel met wryven verdreven word. Maar fomwylcnontilaat'er
wellulligheid,die onze leden niets komt te verkenen, daarfe na hak en, noch weg te neemen daarfe
van beladen lijn wyders die evenwel onfe finnen door een verborgen geweld, maar kleene
beweninge, koomt te kittelen en te vermaken,
,

:

,

en tot haar te trekken, hoedanig een dat'erontitaat uitdeMufijke.
Voor de tweede gedaante van den lichamehjken welluft neemen zy de gene, die in eenen ftillen en^nevenmatigen ftant des lichaams
beftaat , dat is namentlijk:, de gezontheid van
eenen ygelijken, niet belemmert met eenig gebrek ot quale. Want al komt die foorte van
welluft zoo niet uit, en al roertle de zinnen
minder, dan die opgezwolle graagte van eten
en drinken
des niettemin wordze by veelen
de voornaamfte gereekent en fchier al de
Utopers erkennenze als de grontveft en ftcun
van al de wellultigheden dewijl zy alleen is de
gene, die den ftaat onzes levens wenichelijk
en aangenaam maakt en dat 'er zonder haar
by wezen, voor geenerhande welluftigheid ergens eenige plaatfe koomt over te blyven
want heel zonder fmerte te wezen, als >'er de
gezontheid niet by en is, word zeekerby henlieden geen^wellufligheid , maar verdooftheid
geheeten.
't Is nu al lang
geleden , dat zy verworpen
hebben 't gevoelen der genen, die dreven dat
men de vafte en beftandige gezontheid ( ecu
,

,

,

,

,

'

£<'-
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gefchil, „daar men by henlieden ook hevig over
gedifputeert heeft) daarom voorgeene welluftigheid houden raofl, om dat, zeidenze, haar

tegenwoordigheid niet kon gevoelt worden
beweging van buiten quam.
in tegendeel fchier altemaal
komenze
Maar nu
hier in met malkanderen over een, dat de
voornaarnfte welluftigheid in de gezontheid
beftaat. Want is de ziekte , zeggen Zy, vermengt met fmerte die een geflagen vyand is
aan de welluftigheid zoo wel als de ziekte
aan de gezontheid ; waarom zou van gelijken
de welluftigheid haar niet met de beftandige
gezontheid vermengen ? Want zy achten/lat het
iot deze zake niets en doet, of men de ziekte
Zegt de fmerte te wezen, of dat 'er de fmerte
mede vermengt is, om dat dit alle beide op
een uitkomt. En is de gefcontheid de welluftigheid zelve, ofveroorzaaktfenootwendig de
welluftigheid , gelijk de warmte van 't vyer oncftaat: zoo heeft men,ze zeeker van wederzijde ,
zulks dat henlieden , die ££n vafte gefontheid
hebben , de welluftigheid niet onfbreeken
als 'er niet eenige

,

,

:

kan.

Behalve dit
wanneer wy eten , feggenfè ,
wat gefchied 'er anders, dan dat de gefontheid,
die vaft begon te befwijken , tegen den honger met de fpijfe haren medegefel vecht ? en
,

wanneerfê die allengs begint te bemachtigen ,
foo brengt felf die vorderinge tot degewooné
frisheid , de welluftigheid in , waar door wy
fuik een verquikking genieten. Maarfal dan de
gefontheid, die in den ftrijd vrolijk is , haar
niet verheugen , als fy de verwinning bekomen
heeft

UTOPIA.
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eindelijk gelukkig geraakt (ïjnde tot

de vorige (lerkheid, daar het haar in tgeheele
gevecht alleen om te doen was , falfe dan daatlijk ongevoelijk en doof worden ? falfe van
hare goederen geen kennis dragen , en daar
niet om geven ? Te feggen dat de geföntheid
achten fy verre buiten de
niet gevoelt word
waarheid te wefen. Want wie is 'er wakende
zeggen zy, die niet en gevoelt, dat hy gezont is,
indien hem niets en fchort ? wie is 'er mee
fuik een groote verdooftheid of flaapfiekte bevangen, dat hy niet en belyd dat hemde gezontheid vermakelijk en aangenaam is ? Maar
wat is andens de vermakelijkheid dan wellufc
tigheid met eenen anderen naam ? Zy hangers
dan voornamelijk aan de welluftigheden der
ziele
als de gene , die zy houden voorde befte
en voornaam(le , welker grootfte gedeeke na
hun gevoelen uit d'oefFeninge der deugden
en de bewudheid van een vroom leven ont,

,

,

,

fraat.

Onder de

welluftigheden

,

die lighamelijk

geven zy den prijs aan de gezontheid :
want zy (lellen, datrnen na d'aangenaamheid
van 't eeten en drinken, en na alles, waardiergelyk vermaak in (leekt, wel moet begeerig
zijn, maarniet, dan ten opfigte van degefonrheid. Want dat Zoodanige dingen niet uit haar
felve genoeglijk zijn, maar voor zoo veel zy
d'ongefontheid , ons heimelijk bekruipende 3
zijn,

wederftaan.

Derhalven

gelijk

by genen wyzen man de

bidden , dan om eewenfehen en de fmerten Re-

ziekte liever zijn af te

ncefmiddelen

te

,

H

v«
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verte verwinnen , dan zich te laten vertrooften :
zoo zou hel van gelyken ook beter wefen , deze foorte van welluiligheid niet te behoeven,
dan daar mede vermaakt te worden.
In welke foorte van welluftigheid indien ie^
mand fïch gelukfalig komt te agten , die moet
ook bekennen, dat hy dan eerft regt gelukkig
zal weien , indien hem fuik een leven gebeurt,
dat geleid word in geduurigen honger, dorft,
jcuking, eten, drinken, wryven en krabben;
doch wie en ziet niet, dat dit zoo wel een
als een elendig en jammerlyk leven zou
vuil
.

zijn

?

Defe welluftigheden zijn zeker de geringde
van allen, als geenfins zuiver en opregt , want
noit en komenze ons over, of zy zijn vereenigt met de ftrydige fmerten ; te weten , den
honger is gekoppelt aan de wellufligheid van 't
eten , en dit gaat noch heel ongelijk toe want
niet alleen is de fmerte geweldiger , maar ook
Iangduuriger ; zy komt 'er ook eer , dan de
wellulligheid , en word niet gedemt , of de
Zy achten
welluttigheid vergaat met eenen.
derhalve dat duidanige welluften niet hoog te
waardeeren zijn, en niet anders, dan voor zoo
veel zy ten nootdruft dienen. Evenwel zijnzy
'er ook mede verfien , en erkennen met een
dankbaar herte de goedwilligheid van de moeder Natuure, die hare fpruiten ook met een
vleyende aangenaamheid weet te lokken tot het
gene 't welk noodwendigheids halven zoo geduurig gepleegt mojl worden. Want hoe lallig
zou ons het leven vallen, indien dele dagelykiche ziekten van dorft en honger , met vergif:

,

ten

,
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en bittere geneesdrartken moeften verdregelijk andere qualen , die
, even
niet
dikwils
en bezoeken ?
ons zoo
Ook de Schoonheid de iterkte , en rapheit
van leden, worden by henlieden, als eigene en
genoegelijkc gaven der natuure , niet verwaarloost. Ja 't is hen ook te doen om die weliu£
die door d'oogen , ooren, en neustigheden
gaten genooten worden, als die ons leven dienen tot vermakelijke fauflen , die de menfeh
door den wil der natuure, als een eigen en
by Tonder goed befit; want daar en is geen andere foorte van dieren , dat hem verwondert
over de gedaante en fchoonheid der wereld,
of behagen fchept in eenige reuken , dan alleen
tot het onderfcheiden der fpyzen, of dat eenig begrijp heeft van gelijkluidende, en onderling verfchillende klanken.
In alles nu hebben zy deze voorzorge dat het
meerder geen hinder koome te lijden van 't
mindere, of dat de fmerte niet t'eeniger tijd
uit de welluitigheid rijze , 't welk na hun gevoelen nootwendig volgen zal, indien dcwelluft oneerlijk is. En zeeker , *t cieraad der fchoonheid te verachten, defterkheid af te flijten de
rappigheid in luiheid te veranderen , het lighaam met vaften uit te mergelen , zijn gezontheid te verkorten , en al de andere minnelijke
gaven der nauiure te verwerpen, dat achten zy
niet beter alsdollemans werk , en 7.00 wel vvreetheid tegen zich zelven , als groote ondankbaarheid tegen de natuure, waar aan men , als of
men zich nier gewaardigde in haar ecnigfïns geten

,

ven worden

,

,

,

houden

te

wezen,

alle

JI

gunÜbewijzen
z

opzegt--

of
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of her moet zoo bykomen, dat yemand zich
van al dit gerief ontbloot, om des te vyeriger
het weivaaren van anderen, en van 'tgemeene
belle te verzorgen , voor welke moeiclijkheden
hem een grooter wellaftigheid van God te wachten ftaat; want dan blijft hy onbefprokcn van,
niemand ten goede', zich zelvenmaarte plagen
om eenen ydelen fchijn van de deugd te hebben, of om te beter gehard te wezen tegen den
aanval van tegenfpoeden, die mogelijk hem

overkomen

r£oit

/uilen.

Dit is d'Ucopers hun gevoelen van de deugd
en wellultigheid , en zy houden, dat 'er by de
menlchelijke reden geen waarachtiger is te bedenken, of de religie, die van boven komt ,
moft den menfeh noch iet heiligers ing^Ven.
Of zy nu hierin wel of qualijk gevoelen , daar
lijd de tijd geen onderzoek van , ook is het niet

nootwendig dewyl wy maar aangenomen hebben hunne wetten en gewoonten te vertellen
en niet te verdedigen. Evenwel, dezeinftellingen mogen zyn,zooze willen, men zal my niet
doen gelooven, dat 'er ergens braver volk is ,
ofeenige Republijke , die gelukkiger bloeit.
Van lichaam zijnze vlug en wakker, meer van
krachten, dan 't hun is aan te zien , evenwel
,

mogen

in Hal en lengte voor mannen doorhoewel
hun land niet overal vrucht,
taan.
*ar, noch de lucht heel gezond is , zy wapenen echter door geregeltheid van leven hun
zoodanig tegen de lucht , en weten de gebreken van tien grond door hunne naariiigheid
zoo te helpen, dat men nergens ter wereld het
vee en de vruchten overvloediger ziet opkomen,
?.y

En

of
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of menfchcn vind , die zoo wakker van lijf en
en zoo weinige ziekten onderhevig
,

leden
zijn.

Men ziet derhalve niet alleen

dat 'er het werk,
vlijtig geis
eigen
welk den lantbouwers
't welk
land,
het
datfe
daan word, te weten,
't

,

:

quaataardigheid geen tier heeft , rnet hun
vernuft en arbeid te recht brengen , maar elders
uic

vindmen boffchadyen van menfehen handen
ten wortel toe uitgeroeit , en elders , daarze
geplant (taan. In welke zake niet gez-en word
op het aanwinnen van vruchtbaar land , maar
op de gereetheid van 't fleepen en voeren, om
by de zee, of rivieren of zelf by de Steden,
het hout wat dichter te hebben^want men kan
gemakkelijker met de vruchten over wegraken,
thn dat rnen met het hout van zoo verre zou koo,

men

lleepen.

van natuure fpraakfaam , vrotot ledigheid genegen, en
,
geduldig genoeg om de handen aan 't werkte
nouden als 't wezen moer. Maar anders zijn
zy 'er zoo heet niet op, daar zy echter m het
werk van den geelt noit moede worden. Als
zy ons eens hoorden fpreeken van de geleertheid en wetenfehappen der Grieken (wantonder de Latijnen was niets, daar heticheendat
zy veel werks van zouden gemaakt hebben ,
uirgefondert van de Hiftoryfchryvers en Poëmet wat
ten) zoo was het te verwonderen
een begeerte zy aanhielden, dat zy die doch ,
by middelvan onfe vertalinge , leerenmogten.
\Vy begonden danleflentedoen , maar dit voor
eerll meer uit inzicht van hen niet tedoendenken
't

lijk,

Volk

is

'er

feherpilnnig

,

H
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ken dat ons dien arbeid verveelde als wel om
maar wy
dat wy 'er eenige vrugt uit verhoopten
waren 'er niet lang aan geweeft of hunne naarfligheid brogtte wege dat wy al daatli ik gewaar
wierden, dat onze moeite niet te vergeefs zou wezen. Want zy begonden de letteren zoo gemakkede woorden zoo rond uit te
lijk na te fchryven
fpret.'ken zo gezwind van buiten te leeren, en zo
dat wy 't voor
net en volkomen op te zeggen
een mirakel zouden genomen hebben, indien
niet het meerendeel van henlieden het puikje van
hunne Scholen geweeft was, en airede totrypheid van jaren gekomen j want behalve de genen, die uit hun zelven tot defe ïludie quanr.en
had 'er ook de Magiltraat eenigen toe
,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

uitgekozen.
Het leed derhalven geen drie jaren, of zy
wiften weg met alles, wat hun indetale voorquam j en zy zouden de goede Autheuren onbelemmert lezen, indien 'er in de boeken geen
fouten waren. En zeker , na ik giile, fooishun
die tale daarom te gemakkelyker in 't leeren
gevallen , dewylzeeenigfins met henlieden vermaagfehapt was. Want ik vermoede dat dit
volk zijnen oorfprong heeft uit Grieken , om
dat hunne fprake, die mei de Perfïaanfche wel
meelt over een komt , noch eenige kentekenen van de Gnekfche behoud in de namen der
Steden en Overigheden.
Toen ik mynen vierden tocht zou gaan doen,
bragt ik een goed getal boeken in plaats van
koopmanschappen , aan boort, om dat ik vaifc
voorgenomen hadde, liever noit , dan ichielyk
,

weerom

te

komen

:

dies hebbenfe van

my

de
meefte
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meefte werken van Ariftoteles , ook Theophraitus van de planten , maar tot mijn leetwezen op
veele plaatfên gefchonden.
Want terwyl wy
voeren, quam'er een aap achter het boek , dat
juift by verzuim open lag, die, fpeelziek en
dertel, hier en daar eenige bladers daar uyt
trok, en aan (lukken fcheurde.

Van de
als

Letterkonftenaars hebbenze niemand
Lafèares , want Theodorus Gaza en had ik

kneep genomen, ook liet ik hun geen
woordenboeken als van Hefychius en Diolcorides.
Van Plutarchus boekjes houdenze heel
veel, en zy kunnen hun niet zat lefen aan de
niet

fhakeryen en aardigheden van Lucianus. Uit
de Poëten hebben zy Ariftophanes , Homerus,
en Euripides
als mede Sophocles by Aldus
murius heel kleintjes gedrukt. Uit de Hillo*
ryfehryvers Thucydides , en Herodotus , ook
Herodianus. Ja jn de Genceskonftc had ook
mijn reifgenoot 4Tricius Apinatus met hem medegebragt eenige kleene {rukjes van Hippocrates , en de kleene Konll van Galenus , van
want al
welke boeken zy veel werks maken
is het zoo
dat 'er fchier geen volk in de wereld de Geneeskonlte minder van doen heeft,
zoo houdmenze evenwel nergens in grooter eere, en dit alleen daarom, dewyl de kennifie
deizelver by henlieden gerekent word onder
ce fchoonfre en nutfte deelen der Philofophicj
door welker middel wanneerfe de verborgentheden der naruure doorgronden , foo dunkt
hun dat (e niet alleen daar uit by Tonder vermaak genieten , maar ook in groote gunit" raken by den Schepper en Oorfprong vandeNa,

M

:

1

,
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want zy houden dat defelve, na den
al d'andere Kondenaars , het zigtbaar
gebouw van defc wereld tentoon gedelt heeft
aan den menfeh, dien hy alleen bequaam gemaakt heeft tot zulk een gewigtige zake; en dat
daarom een naaukeurig en vlytig bcichouwer,
en verwonderaar van zijn werk hem liever en
waarder is, dan zulk een, die, als een redeloos gedierte, noch trek noch beweging gevoelt
om zulk een groot en heerlijk wonderluure
ftijl

:

van

,

duk

te bezigtigen.

d'Utopera derhalven, die hun vernuft

in

de

geleertheid gefcherpt hebben , zijn byfonder
gaauw in het vinden der Konden, die eenig-

dienen kunnen om met weinig ommeflag
gemakkelijk te leven. Evenwel hebbenfe ons
twee Konden , het drukken, en papier maken,
dank te weeten
ons echter niet alleen , maar
ook vry een goed gedeelte hun zelven want
als wy hun de Boeken, by Aljus op papier gedrukt, lieten fien , en van de doffe, daar men
van maakt , en van den letterdruk
't papier
praat hadden, en meer zeiden, dan wy beduiden konden (want daar was niemand van ons,
die hem op het een of het ander handwerk
verdond) fbo hebben iy aandonds wel fnedig
geraden hoe 't in fijn werk ging, en daar fy
baden, en blate voren niet dm op vellen ,
begonden iy daatlijk het papier
Jers fehreven
maken, en letterdrukken in 't werk te dellen.
Dit wilde foo in 't eerde niet voort, maar toen
fyi't meet malen befochten -, wierden fy wel
haad fix op alle beide, en hebben 3 z foo verre gebragt, dat indieniè maar Griekfche Koiins

;

:

,

,

pyen
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pyen hadden hun geen boeken fouden kunnen gebreken. Maar nu en hebbenfe niet anders dan ik genoemt hebbe, 't welk echter,
dewylfe den letterdruk hebben, nu by henlieden al in veele duizenden exemplaren verfpreit
,

,

is.

Zy
al in

zijn heel

begeerig te hooren,wat'erover
indien 'er derhalven
om hun land te beden ; die wat

de Wereld omgaat

yemand komt

:

geelt en verftant heeft, of door fijn langduurig reizen veel van vreemde landen weet te
vertellen, (om welke reden dat onfe komfte

hun aangenaam was) dien ontfangen fe met de
grootÜe minzaamheid van de wereld.
Wyders ziet men heel weinig, dat iemand
daar komt om zijnen handel te dryven. \tyant
wat fouden zy 'er doen of zy mollen 'er met
y Ier komen, of met goud en zilver datzy'er
,

,

van daan halen ? Behalven dij
achten fy 't wel fbo geraden, dat de dingen,
die fe t'overvloedig hebben niet van anderen
daar gehaait worden, maar dat fyfe felfs uyt
het land voeren j want dus doende leeren iy
d'uitheemfche volkeren beter kennen, en onderhouden met eenen de kenniffe en 't gebruik
van de Zeevaart.
liever fouden

,

VAN DE SLAVEN.
T "TTopers
^^ genen

en houden niet tot flaven de
die in den oorlog gevangen
zijn
of zy moften dien zelfgevoert hebben,
nochte de kinderen der Haven, ja ook niemand,
dien zy , by andere volkeren een (kaf zijnde,
cl'

,
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bc

M

pri

O R U

bekomen kunnen

-

7

S

Ejland

maar zulke, die by hun met

quaatdoen de flavernye verdienen , of die by
uitheemfche volkeren ( welke fborte wel het
meefte getal maakt ) om hunne begane misdaad verwezen zijn. Want veele van zulken
brengen zy in hun land , dit hun ïbmwijlen
weiningeldts koften, en immers zoo veelom niet
toegefmakt worden
Dit (lag van flaven houdenze niet alleen geduurig aan 't werk , maar ook inde boejen ;
echter handelen zy ftrenger met de inboorlingen , aan dewelke zy achten dat minder zalve
te it rijk en is , en dat (e wat fekier roede verdient
hebben dewijlze hun van de boo&heid niet
hebben kunnen onthouden , fchoon datfè van
jongs op zoo zorgvuldig opgevoed } en in de
,

deugd onderwezen zijn.
't Is by hun een andere
fborte van flaven
wanneer eenigen^ie naarftig zijn enby ander
volk niet kunnen voort raken, in hunne armoede vrywillig onder hun de flavernye verkozen
en,uirgehebben. Deze houden zy in eere
zondert dat men hun wat meer als de borgers
,

,

,

bnt arbeiden, als zijnde zulken, die het werken gewent zijn, zoo Icheelt het niet veel, of
zy hebben 't zoo goet als zy lieden j willenze
vertrecken ( 't welk zelden gebeurt ) men houd
hun niet tegen hunnen dank r noch laat hun met
ledige handen heen gaan.

De zieken

,

gelijk ik gezegt

hebbe

met groote genegemheid waar

,

neemenze

en laten niets
achterwege , dat zoo in 't bezorgen van de geneesmiddelen , als kcukenkoit , tot hunne gexontheid kan dienen. Ja^ls de zieken buiten
,

hope
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worden,gaan zy

houden zoete praat tegen hun en
by
wenden, zoo veel hun mogelijk is , alle verquikkingen aan tot hunne vertrooitinge. Doch
zitten,

'er

zoo

't

gebeurt

,

,

dat de ziekte niet alleen onge-

maar ook zonder ophouden laitig
dan komen de Pnelteren en
en verOverigheden den lijder aanlpreeken
manen hem, dewijl hy toch met zijn leven
en anderen moeieniet meer weet uit te rechten
lijk
en hem zelven laitig zijnde, nu maareen
levend lijk is, dat hy niet by hem zelven beneeflèlijk is,

en

pijnlijk

valt,

,

,

,

en quale langer te votden, of in
het fterven zwarigheid (lelie, dewijl het leven
'zijn torment is 5 maar dat hy gewapent mee
goede hope, hem zelven uit dat bitter leven,
fluite die pelt

uiteen gevangenhuis , of pijnbank , vcrlofïè»
of anders met zijnen wilgedooge, dat anderen
hem daar afhelpen; dat hy hieraan wijflTelijk
zal doen
dewijl de döot hem geen gemak 9
maar ij' elende en pijne benemen zal j ja dat
als

,

het ook Godvruchtig en heilig werk zal wezen ,
om dat hy daar in koomt te volgenden Raad
der Priefteren, die de Tolken van God zyn.

Degenen,

hun hier in gehoor geven eindigen het leven uit hun zelven met vallen , of
men beneemt het hun onder 't ilapcn zonder
datfe 't gevoelen. Zoo te derven houdenze voor
maar niemand dooden/e tegen zynen
eerlyk
dank, noch laten ontrent hem eenige gediendie

,

,

,

Doch indien 't gebeurt
yemind hem zelven koomt te dooden

heid achterwege.

dat

,
,

zonder dat het beftemt is by de Pridlers en
Üvetigheden , dien achtenze noch d' aarde

noch
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noch 't lijk vyer waardig, maar het lichaam word
onlv» raven metfchancie in een Moeras geworpen.

Het vrouvolk en trout 'er niet , of zy moeten ichtien jaren oudzyn jen het manvolk noit
onder de twee-en-twintig. Zoo men bevind^dat
de jongman of dochter d'eerbaarheid in'theimeliik te buiten gegaan hebben, eer datfc getrout zyn, men itraft hem of haar wel degeen zy mogen met malkanderen niet troujyk
wen , of de Prins moet hen de mifdaat vergew,i. 't Gedijd ook den huisvader en de huismoeder in welkers huis deze ergerniffe gefchicd is, tot groote oneere , als otze onacht{aam geweeft waren in hunnen (chuldigen plicht
ivaar te neemen. Dat zy zoo ftreng vallen in
zulk cenen misibg te ftraften, komt daar van
daan, dewylze tegemoet zien , dat , indien,
men 't onwettig verzamelen nietnaarftigkoomt
te beletten , weinigen malkanderen in 't huwelyk
re»t zullen beminnen , waar in zy zien , d ufe met
een perfoon al hun leven moeten overbrengen ,
en daarenboven al moeielykheden uit{taan 3 die
aan dat werk vail zyn.
Kindelyk, in een portuur te kiezen word'er
by henlieden een gewoonte welfcherp ennaaukeung onderhouden hoewel wy die voor heel
,

,

,

,

Want een eeren bedaagde huismoeder toont de vrousperfbon 't zy paffe maagd is , of weduwe aan
haren vrycr moedernaakt, en een ecrlyk degegclyk man zet van gelyken den vryer zonder
kleéderen aan zy Matreste toon. To^hwydeze
manier als onbdioorlyk belcegen, enhaarniet
on^ervmt en

belachelijk hielden.

l.aare

,

,

goed
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goed en keurden fchreeuden zy in tegendeel
over degroote dwaasheid van andere volkeren ,
die in het koopen vaneen paard, daar niet veel
gelts aan hangt, zoo voorzichtig zyn , datzy,
al ftaat het zoo goed als naakt voor hun, even
wel geen bod daar na bieden willen , of de zadel, en 't behangfèl moet'er afgenomen zyn,
op datfefien mogen, of 'er onder aldatdekfel niet
eenige zweering verholen zy en des niettemin
in een portuur te kiezen, waaruit hun vermaak
of af keerigheid al hun leven zal aanhangen , zoo
achteloos te werk gaan, dat zyde heele vrousper/oon noch qualijk uit een hand breette
(want men ziet anders niet als 't aanfigt) komen te waatderen , en tot hun te neemen met
lul: of raak , of zy 'er wel vreedfaam mee leven zullen
indien 'er naderhand eenig letfel
gevonden word. Want altezamen zynze zoo wys
niet, dat het hun alleen om de deugd te doen is ,
en zelf in de huwelvken der wvze luiden trekken
de deugden desgemoeds enigermate haar aangenaamheid uit de lichaamelyke gaven. En 't is
zeekcr wel mo^elvk , dat'er onder die kleederen
zulk een vuil gebrek fchuilt dat de genegenrheid
van den man teenemaal vervreemden zal van de
vrouwe wanneerze zoo verknocht zijn datfe na
den lichame niet fcheiden mogen.
Gebeurt het, dat diergelyke gebreeken door
eenig toeval ontttaan, wanneerze getrout zyn, dan
moet een yder geduldig in zijn lot wezen maar
de wetten moeten een (chot fchieten, dat niemand te voren bedrogen word. En dit molt
,

:

,

,

,

,

:

daarom te vlytiger bezorgt worden , om dat alleen de geenen, diedatgew/efte der wereld be-

woog
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wooncn hun met eene vrouw te vredcn houden*
en dit het weinig voorvalt datfe daar anders , als
door de dood van een fcheiden, of daar moet reden wefenom overfpel of om eenigekoppigheit,
die niet te verdragen is.Te weten, als dcMagiflraat
verlof gegeven heeft aan de party in dezer voegen
beledigt, cm een ander te trouwen? zooleeft
d'andere, 'tzyman of vrouwe, voor eeuwig in
ichande, en in eenen ongehuwden ftaat. Ander*
fins lijden zy 't in geenen deel, dat men een
vrouwe, die geen fchuld heeft tegen haren dank
verftooten zoude, om dat haar een lichamelyk
letfel is overgekomen
want zy houden 't voor
wreetheid dat yemand dan verlaten word , als
hy meefl dient vertroort te worden ; en dat men
aan den ouderdom hulpe noch heul vind, dewyl
hy niet alleen met gebreeken komt, maar ook
•zelfs een gebrek is. Wyders gebeurt hetfbmwylen , dat echte luiden als de zinnen niet
kunnen over een komen indienze beide anderen
gevonden hebben, da irze vrediger mede hoopen te leven , met hun beider wil gelcheiden
worden , en op een nieuw gaan trouwen evenwel niet als met kennifïe vanden Raad, die
geen cchtfcheidinge toelaat, of zy en hunne huisvrouwen moeten van de zaak wel te degen onderrecht zyn. En evenwel valt 'er noch al veel
te doen, eer 't 'ertoe komt, dewylze weten dat
het de liefde tuflchen ech'e luiden niet lier,

,

,

:

,

,

,

:

,

r

ken zoude

,

indien

'er

hope was

,

om met

weinig moeite tot een ander huwelyk te geraken.
De echtbrekers worden geilraft met harde
ttavernye, en de verongelijkten, indienze bei-

de
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de in huwelijk verkort zijn , verftootend'Overfpeelders , en trouwen malkanderen , by aldienze
des gezintzijn, anderiins yemand anders, dien
ze willen. Maar zoo yemand van de beledigden noch in liefde volherd ontrent een portuur, die het zoo flecht liet leggen, die hoeft
wel den echten band niet te brecken , maar
moet den verwezen in 't werken gczelfchap
houden en fom wijlen gebeurt het , dat hy
Weder in vryheid raakt dewijl de Prins door
des eenen leetwezen en des anderen gedienftig
hantreiken tot medelijden bewogen word 5
maar 't is den hals, indien hy weder tot dezelve foute vervalr.
Voor alle andere mifHaaden (lelt de wet geen
vafte en bepaalde ftraffe
maar den Raad ordeneert dezelve
na dat hun dunkt , dat het
:

,

,

De mannen

de
vrouwen , en d' ouders hunne kinderen, ofde
fchuld moet zoo boven de kerf gaan, datfeten
fpiegel van 't gemeen openbaarlijk dienen geftraft te wojtfden. Maar zy lijden voorde zwaarile mi (daden fchier geen andere ftrafFe , dan
het ongemak der flavernye ; want zy houden
dat dit voor de booswichten immers zoo hard
valt
en meer ten voordeel {trekt van 't gemeene befte, dan of zy de (chuldigen daatlijk
gingen ombrengen en van kant helpen 5 <\cwijlze meer voordeel geven met werken, dan
met fter en en aan anderen langer ten fpiegel ftrekken om hun voor djergelijke boosheid
te wachten. Maar indienze in zulk eenen fl
feit

zwaar of

licht

is.

kaflijden

,

,

,

wrevelig zijn

,

men hun om

en de
't

dan brengt
,
even gelijk men de

beeft, (tellen

leven

,

dolle
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men

dolle dieren doet, die
leetenen houden kan.

in

kerkers

noch

Maar den geduldigen
hope niet tfcenemaal af, te weten, mdienze, door de langduurige elende ge-

ïhijd

men

alle

tuchtigt /linde, zulk een leetwezen toonen ,
men zien kan, datfe meer mishagen heb-

dat

ben in de zonden , dan in de itraffe. Somwylen gebeurt het dat door 's Princen genade
of door 't voorbidden der gemeente , hun de
ilavernye verzacht wofd of datle weder vry raa,

f

ken.

Dat yemand toeleid om een dochter t' onis immers zoo gevaarlyk , als of hy 't
gedaan hadde. Want in alle boosheid geld het
valt en zeeker voorneemen byhun zoo veel als
de daad fcelve noch zy achten } dat bet den
booswicht verfchoonen moet dat 'er eenige
verhindering gekomen is , dewyi hy al zynteeren

,

,

,

vermogen aangeleid

heeft

om

het

feit te

volvoe-

ren.

Zy houden

veel van de gekken

tot groote fchande ftrekt

,

dat

,

en gelijk het

yemand

die

komt

zoo mogenze van gelijken wel
veelen , dat men in de zotheid vermaak neemt
war.t'/y rekenen dat de gekken daar groot voordeel hy doen; maar diezoottuursen ibmber valt,
dat hem geen poetlen of woorden vermaken kunnen , onder zulk eenen betrouwenze den gek
niet, vree/ 'iide,dathy niet wils genoeg hebben
zoude by d<^n genen, wien hy niet all^ngeen
voordeel, maar ook geen vermaak geeft, het
eenigile, dat by degekken te haaien is. Dat men
yemand befpot , die mismaakt of kreupel is,
achtenzc niet vuil en fchandelyk voorden genen,
te

mifdocn

,

;

die
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die 't lijd, maar voor den befpotter, die zottelyk aan yemandals een gebrek verwyt, het gene
dat hy buijten fijne fchuld dragen moet.
Nu gelijkfe 't houden voorluyheid en achteloosheid, dat men zijn natuurlykefchoonheidj
niet waar en neemt zoo is 't mede by henlieden
een fchandelyke dertelheid , dat men zijn behulp
neemt van eenig blanketfel. Want zy worden
zelf uit d'ondervindinge gewaar , dat een bevallig
aanzicht het vrouvolk by de mannen zoo aangenaam niet maken kan , als wel haare buigfaamheid enzeegbaare oprechtigheid en is het zoo ,
dat'er eenigenzijn, diealfèn van de fchoonheid
bekoort worden , nie«*amand echter kan vafte
liefde (lellen , ten fy dat hy met deugd en gedien:

:

stigheid

men

word

bejegent.

Zy maaken

niet alleen

quaad doen word afgefchrikt door
de ftraffen maar noodigen ook tot de deugden
met teekenen van eere $ en hierom itellenfe den
dat

van

't

,

mannen, en

deftige

die

hun voor

't

gemeene

befte wel gequeften hebben , pronkbedden op
de markt, tot gedachtenifle van haareloffelyke
daden en met ecnen, op dat de nakomelingen
:

met den roem van hunne voor-ouderen tot de
deugd gepri^lt en aangemoedigt fouden worden. Die met kuipen op 't kutten foekt te raken>
mag fijn leven in geen bedieninge komen. Zy leven minnelyk met malkanderen, want geen
Magiftraars perfoon is 'er groots of bars men
noemtfe Vaders, en fy toonen ook,datfe'tfijn
die gewillig fïjn
geven aan henlieden behoorlyke eere, niemand is 'er toe gedwongen tegen
lijnen dank. Den Prins felve kent men aan klee:

,

dinge noch kroone, maar aan het dragen vao
1

o
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eenen bondel Koorenairen , gclyk ookdenBiffchop gekent word, als menfiet, datdewafle
kaerskomt.
Hunne wetten fijn weinig in getal 5 want die
foo opgevoed fijn, hebben 'er maar weinige van
doen. Ja dir berifpen fy voornamelyk by andere
volkeren, ciat fy aan de boeken in de Rechten,
en d'uitlegi'^rs daar over, die fchier oneindig fijn,

noch

niet

genoeg hebben

:

maar

fy lieden agten.

heel onredelijk,dat men eenige luyden aan fulke
wetten bint , die te menigvuldig fijn te doorlefen ,
ofte duifter om van eenen ygelyken verftaan te
worden. Kortom, de Pleitvogels ,die hun met
loosheid behelpen , en de rechten argliftig verdraaien mogen by henlieden niet banken want
zy achten 't nut te wefen, dat een yderzyneige
zaak bepleite , en den Rechter dezelve dingen
berichte, die hy zijnen Advocaat zou verhaalt

't

,

:

,

minder omwegen
de waarheid gemakkelijker ontdekt word, wanneer de Rechter, op het befcheid des genen, die geen flimmeftreekenuit
zijnen Advocaat geleert heeft , de dingen elk byzonder gaat wegen , en tegen 't befchuldigen der
arglidigen de zijde houd van de genen, die zoo
flim niet en zijn. 't Zou vry moeielyk wezen defe
dingen by andere volkeren waar te neemen,
daar men geen doorkomen weet aan de wetten,
die zo oneindig onder een warren. Wy ders is by
henlieden yder een Rechtsgeleerde.
Want hunne rechten , gelijk ik gezegt hebbe , zijn heel weinig
en hoe daar nevens
d'uitleggingen plomper en klaarder vallen, hoeit voor rechtmaatiger gehouden worden. Te

hebben

:

dat'erin dier voegen

zijn zullen, en

,

wee-
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weten , al de wetten zijn , zeggenze , alleen
maar gemaakt, om eenen ygelijken tot zijnen
plicht te vermanen maar dewijl de fcherpfïnnige
uitleggingen voor 't gemeen te hoog zijn zoo
dienenze alleen maar voor weinigen, daar on;

,

derwijl d'eenvoudige en taftbare zin der wetten
voor ygelijken open leid.
En zeeker, als men op het gemeene volk
ziet , 't welk het meefte getal maakt , en meed
vermaant moet worden, wat fcheelt het toch,
of men heel het maken van de wetten laat blijven, of dat menze maakt, en dan gaat uitleggen in zulk eenen zin , die van niemand , als
met groot vernuft en lang difputeeren, kan
achterhaalt worden , en welkers nafpeuringc
's volks onbeflepen oordeel niet bereiken kan,
noch daar hun leven , verlet zynde met
den nootdruft te winnen , niet genoeg toe
is

?

Deze deugden der JLJtoperen brengen tewege , dat de aangrenz-ende volkeren
die ook
vry, en op haar zei ven zijn ( w ant veele moeten
datfe ud al lang de ban't hun dank weten
den der tyrannye niet gevoelt bebben )by hen,

r

,

lieden komen om Magiftraatsperloonen , die
eenigen jaarlijks , eenigen alle vijf jaren verzoeken , die zy, als de tijd van hun gebied
uit is, met lot en eere te rugge leiden, en

weder nieuwe

En men moet

in

hun Vaderland mede neemen.

zeeker zeggen

, dat
deze volkeren vry zorge dragen voor het welvaren van
hunne Kepublijke want,dewijl deffelvcn heil
en ondergang aan de zeden der üvengheden vavl is> hoe kunnen zy voorzigtigerdoen,
:

H

z

dan
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dan zulke heeren verkiezen, op welker trouwe
de fteekpenningen geen vat hebben, als zijnde
de genen die in korten weder naar hun land
gaande, daar mede niet weten uit te rechten ,
of die onbekent by de borgeren, tot niemand
eenige averechtfe gunft of vyantfchap dragen
kunnen? Welke twee gebreeken , d'eenzydigheid en gierigheid wanneerze zich onder het
rechtsplegen vermengen , zoo leid 'er daatlijk al
de gerechtigheid toe, die detterkite zenuw van
den Staat is.
d'Utopers geven deze volkeren, dieby henlieden komen om Magiftraatsperfoonen , den
titel van bontgenooten 5 al d'anderen , daarze
eenige weldaden aan bewezen hebben , noemenze vrienden. Andere volkeren treden zoo
dikwils in verbond met malkanderen, en breeken en vernieuwen het zelve, maar zylieden
gaan dat met niemand aen. Wantwaartoe , zeggenze , zou men een verbond maken , als of
d'ene menlch den anderen niet genoeg bevredigt
Wierd door de natuure , of hoe na zoud gy meenen,dat zulk een , die de natuur koomt te
verachten
noch op fijn woorden zou paf,

,

,

fen?

Deze hunne meeninge komt wel

rarefl: daar
om
daan
dat
van
in die geweften des aarpodems
,
de Princen hunne onderlinge verbonden en contracten gewoonlyk met weinig getrouheid bewa*
ren. In Europa, en dat voornamelijk in deze Lant{treken , daar het Chriften-Gelooveenzyn Religie plaats heeft is de Majefteit der verbonden overal heilig en ongelchend , eensdeels door de
,

recht-
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rechtvaardigheid en goedertierenheid derPrincen , anderdeels om d'eerbiedigheid en 't ontfag
dat men de Pauzen draagt , die gelijkte alles
Godvruchtelyk nakomen , wat zy tot hunnen
lafte neemen j zoo mede al d'andere Princen
beveelen , datfèin aller maniere op hunne beloften pafïèn , en de genen, die weigerig vallen,
met hunne Geeftelyke macht en geftrengheid
daar toe dwingen. En 't is wel reden, datzy't
voor een fchandelijk {tuk houden , zoo zylieden,
die byzonderlyk den naam van geloovigen voeren
niet getrouw zijn in hunne verbonden.
Maar in die nieuwe ftreke des «ötbodems , die de
Middellijn qualijk zo verre van deze onfè wereld
afzondert, als wel 's volksleven en manieren
van malkander verfcheelen, mag men opgeene verbonden 't zeil gaan 5 want yder derzclve
hoe het met meerder en heiliger omstandigheden,
bezwachjelt word, hoe het fchielijker onderde
voet leid , dewylze lichtelyk iets uit de woorden
opvatten, diezeonderwylen al willens zoo loos
ter needer {lellen , datfè u1>it met zulke vafte
banden te binden fijn , of zy weten ergens een
gat te vinden en tegelijk hun verbondden trouwe
teniet te doen.
,

Üp

welke flimmigheid, ja liever bedriegevalsheid, indien eens particuliere luiden
en
rye
in hunne contracten bevonden wierden, men
zou het met (lijve kaken uitfehreeuwen voor een
kerkfchen.nis, en dat'er de galg na rook , ja zelf
zouden die genen hun zoo hooren laten , die hen
beroemen, datfe zulk eenen raad den Princen in 't
hooft brengen. Hier door komt het dat de geheel e gerechtigheid niet anders fchyot te wezen»
,

I

3

dan

ï? 4
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dan een geringe deugd, die het graauw maar
eigenis, en die op v^er na de Koninklijke hoogheid niet bereiken kan 5 of ten minften 7dat'er
twee gerechtigheden zijn , waar van d'eene voor
'tgemeene volk is, die haar leeghoud, en langs
d'aarde kruipt, zonder oit buiten den cirkel te
mogen komen dewylze van alle kanten kort gehouden word met menigte van banden d'andere
de deugd der Princen , die gelykfè boven die van
't gepeupel uitblinkt , zoo mede onvergelijkelyk
meer vryheid heeft, invoegen,dat zy alles doen
,

:

mag, dat haar in 't hooft fchiet.
Deze gewoonten der Princen

,
die , gelyk ik
gezegt hebbe, aldaar zoo weinig op de verbonden pafïên, brengen, zoo ikachte, by d'Utopers te wege , datfe met niemand in eenig verbond treden, die mogelijk, indienze hier te
lande leefden , van meeninge veranderen zouden.

Hoewel ,

al worden de verbonden noch zoo heionderhouden , echter dunkt hun , dat de
gewoonte van eenig verbond te maken niet
anders, dan een quaad ingeflopen gebruik is
even als of 'er geen gemeenfehap der natuure
was, die de volkeren, daarze flechts met een
fmalle llreek van bergen , of meteen tuflehen-

lig

loopende nviere gefcheiden zijn, aan een koppelt , en datfe achten moeten, datfe onderling
geboren vyanden en partyen zijn, en met recht
malkanders vernielinge zoeken , ten zy dat 'er
de verbonden een fchot voor ichieten. Ja al
zijn de verbonden nu al gemaakt , de vrientfehap
en fchiet geen wortelen, maar het rooven en
pionderen gaat zijnen gang, ten aanzien dat 'er
by onvoorzichtigheid in 't verbond te befchrijven>

UTOPIA,

2. Boek.

X.JJ

geen verbod klaar genoeg in het verdrag
ftaat. Zylieden in tegendeel, zijn
van gevoelen, dat men niemand, die ons geen
ongelijk gedaan heeft, voor eenen vyandmoet
houden dat onze natuurlijke gemeenfchap zoo
veel als een verbond is 5 en dat het verdrag by
de goetwiiligheid, en de woorden by 't herte
in geenen deele te pafle komen
als het
op 't onderling vereenigen van menfchen aankomt.
ven

,

uitgedrukt

;

,

VAN DEN KRIJGSHANDE LJ
den oorlog , een werk, dat puur beeftehoewel dat die onder geen foorte van
dieren zoo geduurig , als by de menfchen gepleegt wort, hebben zy eenen zonderlinge weerzin, en houden, tegen de gewoonte van byna
alle volkeren , dat 'er niets zoo fchandeïijk
en eetloos is dan den roem die by de wapenen gehaalt word. En hierom al is het zoo,
dat zy op gezette dagen , zoo wel vrouwen als
mannen geduurig de wapenen leeren handelen , om , of de nood hen drukte , niet onbequaam ten oorlog te wezen men krijgt 'er
hun evenwel niet lichtelijk aan , of het moet
wezen om hunne grenzen te bewaren, of om
de vyanden in hunner vrienden landen gevalen
len, 'te verjagen, of dat zy uit medelijden

IN

lijk is,

»

,

,

,

:

,

,

beleeftheids halven

eenig volk , dat tyrannig
uit het jok en de ilavernye
,

onderdrukt word,
van den dwingeland door hunne wapenen verloffen. Maar, hoewel zy hunne vrienden de helpende hand bieden, en dit juift doorgaans niet,

H+
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befchermen, maar ook fomwylert
geleden ongelyk vergelden, enwreeken mogen zy doen dit echter noit , of men
moet, als de zaak noch in haar geheel ftaat, by
hun om raad komen, en dat zy , alszedezaak
rechtmaatig vinden, en dedingen ingevordert,
en niet weder gelevert zijn , den oorlog beitemmen :en'tis dan alleen niet, datfe hiertoekomen, als de vyand meteenen inval het vee vervoert heeft, maar ook dan noch veel heviger,
als ergens hunne kooplieden , onder voorwen-?
dinge van onbillijke rechten, of door misduidinge van de goede , eenen ongerechtigen fmaat,
dien men de kleur van gerechtigheid geeft,

op
op

datfe zich

datie

't

,

koomentelvden.

En dien oorlog

,

dien d'Utopers

,

een weinig

te voren ; eer wy daar quamen , den Ne pheloge ten ten gevalle, tegen d 'Alaopo lyten gevoert

dan uit het
,
dat
de
Kooplieden
derNephclogeten
ongelijk,

hebben

,

rees nergens anders uit

onder den dekmantel van
recht ( gelykzy 't namen) was aangedaan. En
zeeker , 't zy dat 'er recht of onrecht gedaan was
het wierd met eenen bloedigen oorlog gewroken.

by

d' Alaopolyten

,

d'Omgelegene volkeren
driften en middelen

met hunne

ftijfden

ge welt en de bitterheid
van beide de partyen, tot dat, de bloeiende
volkeren eenigen hunnen adem teneinde, ee't

nigen wel dapper gehavent zijnde de rampen,
die d'een uit d 'andere ontftonden, met de dienstbaarheid en 't opgeven der Alaopolyten quamen
,

te eindigen.

Want de Nephetogeten ( dewyl d'Utopers
vpor hun zelven niet vochten ) kregenze in hun
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geweld, een volk, dat ingeenen deele by d'Alaopolyten, toenze noch in eenen bloeiende
ftaat waren
te patfê quam. Zoo vinnig vallen
d'Utopers in'tongelyk van hunne vrienden, al
raakt het ook hun geld maar , te wreeken , maar
in hun eigen ongelijk zynze zoo hevig niet, die,
en echter
alsze door bedrog hun goed verliezen
heelshuids daar afkomen , niet anders met hunne gramfchap uitrechten , dan datfe met dat volk
zoo lang hunnen handel fchorten , tot datfe voldoening ontfangen hebben.
En dit en is niet, om datfe minder werk maken van hunne borgere^, als van hunne medegenooten, maarzyneemen 't zwaarder, dat
deze in hunne middelen verkort worden, dan
of men 't hun dede; dewijl hunner vrienden
kooplieden een groóte fmeet uit het verlies
krijgen , om datfe hun eigen byzonder goed
mirten. Maar by hunne borgeren word niet an,

.

ders verloren, als uit het gemeen, behalve noch
dat het t' huis overvloeide , en zoo veel als
overfchoot, want anders zou men 't niet uit
het land voeren: waar uit het gebeurt, d^tde
fchade gefchied , zonder dat 'er yemand gevoelen van heeft. Zy reekenen 't derhalve voor
dat zy , met het omart te groote wreetheid,

brengen van veelen die fchade wreeken zouden , daar niemand van henlieden in leve of
,

noordruft eenig ongemak over te lijden heeft.
Maar zoo 't gebeurt , dat yemand van hunne;
Lantgenooten ergens een arm of been quijt raakt
of dootgefmeten word, zy onderdaan de zaak
door gezanten en 't zy dat zulk een bedrijf
,

uit

d'üverighejd, of

uit
I

5

yemand

particulier^

komt
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komt, indien men hun de hantdadigen
overlevert

wachten

,

,

dat

volk

dan datfe hun

heeft

niet

niet

anders

te

op den hals krij-

daatlijk

gen.

begaan hebben , ftraffenze met de
Een zege , die bloed kort,
alleen
niet
maar zy zijn 'er ook
verdriet hun
,
befchaamt over, dewijlze 't voor 't dolligheid
achten , dat men de waren , al zijnze noch
zoo koftelijk , dierder koopt , danze waardig
zijn: zy beroemen hun machtig , als zy hunne
vyanden met lilt en bedrog verwonnen, en onder de knye gekregen hebben en (tellen daar
over openbaare triomfen toe, en planten zegeteekenen, als of het werk met dapperheid uitgevoert was
want dan pochenze eerft^datfe
mannen zijn en hun kloekmoedig gedragen
hebben , als zy door de krachten van hun vernutt boven {taan , een vermogen , dat , den
menfch uitgezondert, geen van alle gedierten
verleent is. Met lichaamelijke krachten , zeggenze , te vechten
van beeren ,
is het werk
leeuwen wilde zwijnen , wolven , houden , en
van alle andere wilde gedierten , die gelijkfe
ons wel meelt in Üerkteen verwoetheid te bpven gaan , zoo zwichtenze van gelijken altezamsn
voor 't vernuft en de reden.
In 't oorlogen hebbenze anders geen oogwit,
dan om het gene te bekomen , 't welk hun, indienze 't te voren bekomen hadden , in 't
oorlogen zou belet hebben
of, als 't 'er zoo
gelegen
gelevert
kan wormee
is , dat het niet
den koelen zy hunnen moed zoodanig op de
genen, dje zy 'er de fchuld van geven, datzy
na-

Die 't
dood of

feit

flavernye.

,

:

,

,

,

:

,
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t'onderneemen. Dit zijn d'oogmerken, daarzeop
mikken , en dieze tijdig in 't werk flellen , in
dier voegen echter , datfe meer zorgen om het
gevaar te mijden, dan om roem of eer te be-.
haaien. Zy hebben derhalve zoo ras den oorlog
niet afgekondigt , of zy laten op den vyandlijken
bodem pla^baaten aanilaan , die het zegel voeren van hunne Republijke, 't welk in 't heimelijk op eenen tijd befchiktword , en overal aan
de hoeken, die meeft in 't oog loopen. Hierin
beioovenze een machtige fomme gelts , zoo
yemand den vyandigen Prince van kant helpt:
daarna flellenze kleinder , hoewel ook vry groote
fommen, op het lijf van de genen, daar zy
een hak op hebben welker namen in gemelde placcatten (laan. Dit zijn de genen, diezy
meenen dat naaft den Prince tegen hun de meefte
aanitookers van 't werk zijn.
Maar.zoo wie yemand van de bannelingen
lebend tot hun weet te brengen , beioovenze
eens zoo veel, dan d^n dootilager ja zynoodigen ook de bannelingen met gelijke prijzen
,

:

tegen hunne medegenooten , met verzeekeringe van niet gdtraft te worden. Derhalve gebeurt het daatlijk , dat dezelve niet alleen alle
menfehen verdacht houden , maar datie ook onderling malkandercn weinig betrouwen , of getrou zijn , en in overgroote bekommernifle ,
en ook geen minder gevaar leven. Want men
heeft het lal dikwils gezien , dat niet weinigen onder hun , en de Prins voornaamelijk ,
van die genen verraden wierden, daarze nurt jfA4
meeft op verlaten hadden 5 zoo veel vermo- £g2

A

.
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gen tot allerley hantdadigheid de giften en gefchenken,die by henlieden grof en groot gegeven worden.

Maar dewijlze

hoe

het befoo befbrgen fy ,
dat de weldaden de grootheid van 't gevaar mozien

,

ftaan van die waaghalzen

zorgelijk

is

,

gen opwegen dies beloovenze niet alleen ongemeete fommen gouds, maar ook een eigen
en eeuwig beiit van landeryen die veel opbrengen , en dat in geweften van hunne vrienden .
:

,

daar

't

woonen

veilig te

is

;

en

fy (taan

getrou-

hun woord. Defè gewoonte van de vyandie van
den op prijs te fetten en te koopen
als of het een
anderen wcderfproken word
wreed werk was en een edel gemoed onbetamelijk, rekenen fy hun felven tot grootenlof,
welijk

,

,

,

voegen bloedige oorlogen Tonder flag of (toot voorfichtig te boven komen
en ook beleeftheid en barmhertigheid plegen,
dewijlfe , met het ombrengen van weinigen ,
die fchuld hebben , ee*r talrijke menigte van
onnoofelen het leveu fparen die foo wel van
hunne, ais van der vyanden fijde al vechtende
föuden gefheuvelt hebben ; want fy hebben
fchier foo veel medelijden over 's vyands gemeene foldaten dan over hun eigen volk, wel
wetende,dat zy niet uit hunnen eigen wil ten oorlog trecken
maar door de dolligheid van hunne
Prince daar toe gedwongen worden. Indien het
werk op dezen voet niet wel voort wil, zoo
zaaien en queeken zy de zaaden van oneenigheid
en tvveefpalt, maken dat 's Princen broeder of
vemand uit de Grooten van 't Land eenige hope
als die in defer

,

,

>

krijgt

om aan

't

11 yk te

komen.

UTOPIA.

i.Sttk.

141

Zood'inlantfchepartyfche niet rijzen willen,
roekenen zy de volkeren op, diedigtfteaande
vyanden grenzen, men komt 'er voor den dag
met oude tintels, daar de Koningen altytafverzien zijn 5 en zy belooft hebbende de hand aan
't werk
te leenen , leveren de geltmiddelen
overvloedig, maar hun volk heel fpaarzaam,
dat zy te liefhebben om zoo te wagen , ja zy maken zoo veel werks van malkanderen dat zy
voor den vyandigen Prince niet gaarne yemand
van hunne borgeren ruylen zouden. Maar 't
goud en zilver, nadienze 't alles enkel daartoe
bewaren, hangen zy 'er lichtely kaan; dewylze
niet een hair minder gemak zouden hebben , al
leiden zy'er al den bocht aan te koft.
Ja behalven hunne inlantiehe rykdommen weten zy buitens lands aan hunne fchatten geen einde, want veele volkeren, gelyk ik te voren ver,

hebbe {teeken by hun lieden in fchuld:
dus zenden zy krygsvolk, dat van alle kanten
maarvoornaamelijk by de Zalo poleten geworven is. Dit volk onthoud hem in een geweft,
datooftwaart vijfhondert mylen van Utopia afhaalt

,

,

Is.gruwzaam woeft en wild , en leeft in
, en dorre gebergten , daarze in opgevoed zijn. 7jy zijn fpijkerhard van aard vragen na
hitte, koude, noch arbeid, en weten van geen
gemak ter wereld. Zy oeffenen, genen lantbou w,
en noch op huyfen, noch kleederen paiTende^
bemoeien hun niet anders dan met veehoudenHun leven onderhouden zy meeit met wildevangft en rooven en zijn nergens toebehoren
alstot den oorlog, wairtoexy yverig ft^cgentheid zoeken , en,die gevonden hebbende, fpnnleid,

't

,

,

bofïchaaVen

,

,

,

gen
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gen zy van blyfèhap op, trecken uit in groote
menigt, en bieden yder een, die otn fbldaten
verlegen is, hunnen dienlt aan voor kleine fbldye. Dit ambacht, waar mede men de doot
zoekt, isheteenige, dat hun onderhoud.
Onder de genen , die hun aangenomen
hebben vechtenze als leeuwen , en zijn getrouw totferdood toe. Doch dit is 'er van, datfe tot geenen zeekeren dag willen verbonden
zijn, maar op die voorwaarde een zyde kiezen,
datfe daags daer aan
zoo hun meer Poldye geboden word, by de vyanden mogen dienen; en
diezelve komen den volgenden dag wel weder
over
alsze maar een weinigje meer krygen.
Zelden ontftaat 'er oorlog , of men heeft al veel
van dat volk in beide de legers , derhalve gebeurt
het dagelyks dat de genen , die malkanderen
heel na beftaan, en ono^er eenen Veltheer in
,

,

i

,

dienfl zijnde, heel vriendelyk en gemeenzaam
met malkanderen omgingen, korts daar aan in

partydige troepen verdeelt zijnde, met vyandfchap tegen malkanderen aanloopen, en zonder
op het nabloed, of de vrientfchap te paffen met
groote hevigheid malkander ter neer ftooten uit
geen andere reden tot hun onderling verderfaan,

dan datfè vooreen klein flukgelts
,
onder verfcheide Princen gehuurt^ fcijn, daarze foo fcherp op liaan , datfè lichtelyd bewogen
^ worden om de wederparty te gaan dienen , als
hunne daghuure maar eenen Huiver verhoogt
word.
Zoo.fchielyk bevangt hun de gierigheid, die
hun efater nergens toe dient: want, dat zy met
Woed halen , verteerenze daatly k in gulzigheid
en
geprickelt

!
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en dat noch op een erbarmelyke wyze. Dit volk
üri]d voor d'Utopers tegen al hunne vyanden,
om datzy nergens zoo hooge£>ldy e trecken, als
by henieden: want, gelijk d'Utopers vroome
luiden tot goed werk, zoo dienenze hun mede
tot quaad werk van dit geboefte
't welk zy, als
het de nood vereifcht met groote beloften zoo
verre krygen, datzy hun fteeken in 't grootfte
gevaar van de wereld , daarze veeltyts een groot
,

,

gedeelte niet afkomen, om teeifchen dathun
belooft is maar, die den dans ontjpingen , betalenze oprechtelijk^datfe belooft heoben , om hun
gewillig te maken, of'er iet diergelyks eens weder te doen viel ; want het fcheelt hun niet een
hair, hoe veel dat'er van dat volk in de kaars
vliegt, dewylze achten, dat het menfchclijk
geilachte in hun ten hoogften zou gehouden wezen, indienzedenaartbodem van al dat
vuil en gruwzaam gelpuis eens konden reinigen.
Nevens deze gebruiken zy de benden der genen, daar zy de wapenen voor inde hand nemen, daarna de hulptroepen van al hunne andere vrienden, ten lefte voegen zy 'er hunne
borgeren by , uit dewelke zy yemand , dien
zy voor een rechtfehapen man kennen , tot
Veltheer zetten over 't geheel leger. Deze heeft
'er twee onder hem , die zoo lang als hy behouden is, beide maar flecht (bldaat zijn , doch
als hybly ft, of gevangen word , volgt een van
de twee hem, even als door erffenis, in het gebied , en dan , na 't uitvalt , de derde , om te ver:

hoeden/dat het geheel leger niet overhoop zou
raafcen, wanneer den Veltheer, gelykhetlot
de»

i
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des oorlogs niet te betrouwen is^eenig ongeIn elke Stad neemt men volk
luk overquam.
aan uit de genen, die willig zijn om te dienen :
want men fteekt niemand tegen zijnen dank in
uitlandfcheen oorlog, om datzy 'tzeekerhouden, dat de gene, dieblohertigis, niet alleen
geen dapperheid toonen , maar ook zijne medegezellen vreesachtig maken zal.
Kort om, indien 'er in hun Vaderland oorlog
ontttaat, planten zy zulke bloode guylen, alsze
maar grof en kloek van leden zyn op de fchepenen onder foldaten , die de hande derven reppen, of verdeelenze hier endaar opdeveften,
daarze geen gelegentheid hebben om weg te loo,

pen. Aldus weet de fchaamte, die zy voor hun
eigen volk hebben , de vyand hun met het rapier
op de keel , en d'onmogeli jkheid van te vlieden,
hun de vreesachtigheid uit te dry ven, en de
kny prok aakt dikwils , datlè als leeuwen beginnen te vechten, Maar gelijk 'er niemand uit hunlieden onwillig naar den uitlantfchen oorlog gefleeptword, zoo mede belet men het vrouvolk
niet , die gewillig zyn om haar mannen inden
kryg gezelichap te houden, ja dat meer is, zy
maanenzc daar toe aan , en pryzen haar daarom.
Die mede trecken , ftelt men , elk met haren
man , in een gelid dan zet men ontrent een yder
zyn kinderen zwagers , en bloedrvrienden , op
dat zy eerit malkanderen mogen helpen, die
meelt van de natuure tot onderlingen byftant

m

:

,

geprickelt worden.
't
Is groote fchande, dat man of vrouwe
zonder haar portuur wederkeeren of dat de
zoon weder komt , als zijn vader gebleven is
,

hief
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komt het, dat zy , indienze hantgcrneen worden en de vyanden maar {taande blyven met langwijligen gruwzaam vechten hun
hier door

,

,

weeren zullen, zoo lang alsze bloed in 't lijf
hebben. Te weten , gelijkte alles aanwenden
om zelfde hand niette leenen in 't ftrijden ,
en datlè Hechts met gehuurde foldaten den oorlog kunnen eindigen: zoo mede, als het anders
niet wezen kan, of zy moeten zelf te velde gaan,
zoo quytenze hun immers foo kloekmoedjg,
als (y

lang

hun voorfichtig daar af onthielden ioo
't maar geoorloft was.
iijn niet hevig in 't begin, maar worden
,

als

Zy

onder het vechten allengs felder en hartnecki»
ger, en blyven foo pal tegen den vyand {taan
dat/è eer (heuvelen, dan wijken fullen. En voorwaar, die geruftheid aangaande den dagelijkfchen nootdruft
waar van een yder t'huis
verzeekert is , en d'onbekommerthcid,, hoe 't
hun gefinde lal maken (eenforgc, died'edelmoedige geeften t' onderhoud) blaart hun den
moed op, en maakt^datfe hun verontwaardigen
verwonnen te worden. Hier nevens groeit noch
hun betrouwen uit de kennifie van den krijgshandel; ten lellen hunne rechtfinnige mccningen, waar in fy, foo door onderwijiinge, als
goede regelen en gewoonten der Repubüjke,
van jongs op gekonfijt fijn,verleenen hun vroomheid en dapperheid
waar door fy hun leven
,

g

,

foo gering niet en achten , d/t fy 't lichtvaardig
verreukeloofen , noch foo oneerlijk in waarde
houden , dat zy 't gierig en fchandelijk bewaren,
wanneer zy 't voor een eerlijke dood dienen te

haten.

»
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Eenigcuitgeleze jongelingen, die eedverwanmet malkanderen zijn , zoeken , als den
ftrijd op 't heetfl: is , na den Veltoverfle van
's vyands leger , dezen vallen zy voor de vuift
aan, of zoeken hem met lift in de knip te
krijgen , hy lijd feeft , zoo wel van verre , als
dichte by, en word bevochten meteen lange
en fpitze ilagordre daar telkens de vermoeiden van verfche foldaten verpooft worden en
zoo hy de vlucht niet en neemt , het zal
gebeuren , dat hy niet om hals
«elden
raakt, of den vyanden levendig in handen
ten

>

:

valf.

Zoo de

zege aan hunne zyde

is

,

leggen zy

om de vyanden neder te maken ,
want zy neemen de vluchtelingen liever gevangen dan dat zyzedooden ennoitziet men.
of zy houdat zy de vyanden zoo najaagen
ócn ten miniten een regiment ftaan in volle
niet toe,

,

:

,

ilagordre

al

d'overige troepen

met hun
bekomen hebben,

Tullen fy liever ai

$

verwonnen
fege niet

ja

indien fy

fijnde,

,

lefte

regiment de

de vyanden laten wegloopen, dandatzy 3 niet

hunne geleden tewyken, hun gewennen
zouden de vluchtenden na te jagen want het is,
oelyk het hun noch heugt, al meer dan eens gebeurt , dat hun geheel leger zoo goed als verwonnen en gefbgen was en de vyanden vol vrolykheid over de zege, de loopersgins en herwaarts
uit

:

,

vervolgden
als ondertufïchen een klein getal
van hun volk, wat achter af gelegen zynen
flag waargenomen hebbende , en op die verftroide en zwervende foldaten, en door ingebeelde
veiligheid hun nergens voor hoedende , fchielyk
en
,

,
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en onvoorziens aangevallen , d'uitkomfte van
den geheelen ftag quam te veranderen, en de verwinners, de zege, die zoo gewis en zecker was,
hunuit de handen gewrongen, wederom van de
verwonnelingen bemachtigt wierden. Men zou
niet wel zeggen,ofzyloozerzyn in laagen te leggen , of omzichtiger in dezelve t'ontfnappen.
Gy zoud meenen;datzy de vlucht willen neemen , als zy geen ding minder in dep zin hebben;
in tegendeel , als zy dat voorneemen hebben »
zoud gy waanen,datfe nergens minder op uitzyn.
Want, als fy gewaar worden , dat hun de vyand
te fterk , of het legerveld niet ruim genoeg is,
zoo breekenze hun leger by nacht op, zonder
geluit te flaan
of dienen hun van eenigen oorlogstrek , of wyken overdag zoo langfaam achteruit, en met zulk een gefchiktheid en ordre 3
dat het immers zoo gevaarlyk is , hun aan te
,

taften

,

alsze

wyken

,

dan

alsze ftant

hou-

den.

Zy

arbeiden yverig in een diepe en breede
gracht rontom hun leger te graven, en werpen
d'aarde,die zy uitfpitten , na binnen: en tot
dit werk gebruiken zy hunne flaaven niet >
maar de foldaten liaan 'er zelfde hand aan , en
hec leger is 'er in bezig, uitgenomen degenen,
die gewapent den wal bewaken, of 'er eens
fchielyk onraad quam derhalve, daar zoo veel
handen geroert worden , krygen groote veilingen , en die veel plaats neemen, zoo fchielyk
haar volle fatfoen, dat het niet te gclooven
:

is.

Zy

gebruiken wapenen

K

2

,

daar het flaan en
11 00-

M
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op affluit, en waar in zy echter hun bewegen en roeren kunnen, invoegen datle ook onder het zwemmen hun niet in de weeg zy want
ge wapent te zwemmen zynze gewoon te oeffenen
ftooten

:

onder de beginielen van den krygshandel. Hun
werpgeweer van verre zyn fchichten , die zy zoo
wel met groote kracht, als zekerheid, uitfchieten, niet aljen te voet, maar ook te paarde :
van dichte by hebbenze geen zwaarden maar
die doodelyk zijn, zoo wel met het
heirbylen
fcherp , als door de zwaarte , 't zy datle toehouwen , of {teeken.
In 't uitvinden van krygsgevaarten zynze heel
fnedig en gebruiken , alsze gemaakt zyn groote zorgvuldigheid in die te verbergen, opdatfe
niet, indienzeeer, dan het tijd is, gezien wierden, meer ten fpot, dan tot gerief dienen zouden. Onder het maken is voornaamelyk hunne
zorge , datfe gemackelyk te voeren en bequaam
wezen zouden tot keeren en zwaien. Het beftant,
onderhoudenze
dat zy met de vyanden ingaan
zoo heilig, dat zy 't niet breeken zullen, al
waar 't ook, datfe daar toe getergt wierden. Zy
rechten op 's vyands bodem geen verwoeftingen
aan, noch verbranden het gewas, daar het op 't
ja zy verzorgen ook
veld ftaat
zoo veel hun
doenlyk is , dat het de mcnfchen of paarden niet
koomen te verpletten , achtende dat het tot hun
,

,

,

,

,

,

:

,

f

gerief Haat en watt.

Zy

taften niemand aan, die ongewapentis,
moet een verfpieder wezen. Zy befchermen de Steden, die haar opgeven, ook laaten

of het

zy geen plonderen toe, als zyze bemachtigen
maar helpen de genen , die 't opgeven belet heb ben,
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ben, om 't leven, en maken al d' overigen , die
hun verweert hebben tot ilaven. Al, wat on.
»

weerbaar is, laatenze ongemoeit. Zoo y.y bevinden , dat eenigen tot opgeven geraden hebben,
dien fmakkenze een gedeelte uit de goederen der
verwezenen toe , met al 't overige begiftigen zy
de hulptroepen ; want onder henlieden zou
niemand eenen vinger uitfteeken om iets van
den roof te genieten.
Kort om, als den oorlog ten einde is, zoekenze geen verhaal van d' onkoiten op hunne
vrienden, om dewelkzy die gemaakt hebben ,
maar op de verwonnelingen en vorderen daar
voor eensdeels geld, om dat tegen diergelyke
voorvallen van oorloge te bewaren , -*#*K>deels
landeryen, daarze veel van trekken, en altyt
eigenaars van blyven onder dat volk.
Dusdanig een inkomen hebbenze nu veel by
verfcheide volkeren, 't welk uit vcelerhande
oorzaken allengs aangewaffen, alle jaar meer
bedraagt dan zeven hondert duizend dukaten.
Hier toe zenden zy eenigen uit van hunne borgeren , onder den titel van Rentmeeilers die'er
brcej opleven, en eenen {laathorden niet an»
ders alsofze Graven waren. Daar (chiet evenwel genoeg over, 't welk inde fpaarkifl komt,
,

,

,

,

ten zy datiè 't liever dat volk willen in handen
laten, 't welk zy dikwils zoo lang doen , totdat
zy 't ergens toe noodig hebben , en het gebeurt
fchiernoit, dat by hun degeheele fommeword

ingevordert. Uit gemelde Landeryen wyzenze
een gedeelte toe aan henlieden , die op hun aanmanen zulke waaghalzen worden, gelijk ik te
voren verhaalt hebbe. Zoo eenig Prins, dewa.
tv-

K

3
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penen tegen hun opgenomen hebbende, zich
gereet maakt om hunnen bodem aan te doen zy
trecken hem daatlyk met geweldiger hand te
gemoet buiten hunne lantpalen want men ziet
niet licht, datfe den oorlog voeren op hunne
grenzen, en daar is geen knyprok , die hun zoo
pcrfTen zal , datfe befluiten zullen vreemde hulptroepen in hun Eyland t'ontfangen.
,

:
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Religiën zy n'er niet alleen door 't E yland,
in elke Stad byzonder, verfcheiden en
veelerhande j dewyleenigedeZonne, eenigen
de Maane , eenigen weder een van d'andere
Planeten voor hunnen God eeren en aanbidden.

Men

heeft'er, die eenigmenfch , wiens deugd
of roem weleer uitblonk , niet alleen alseenen
God , maar ook als hunnen opperiïten God eere
bieden. Doch een veel grooter menigte, en die

ongelyk meer wysheid gebruikt , erkent geen
van deze, maarniet dan eenige Godheid, die
onuitfpreeonbekent , eeuwig , ongemeten
kelyk , en boven 't begrip van 't menfcheiyk
vernuft is, en die niet in lichamelijkheid, maar
in kracht haar verlpreit door dit ganfche gebouw
>

der wereld.

Deze Godheid geven zy den titel van Vader,
en fchrijven haar alleen toe aller dingen oorfprong, aanwas, voortgang, veranderingen en
ein-

UTOPIA.
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einden, en daar en is niemand anders, wien
zy eenige Goddelijke eere nevens deze toeeigenen. ]a ook al d'anderen, hoewel fy verfcheidelijk gevoelen , itaan echter met henlieden
toe, dat 'er wel een opperlte Godheid is waar
aan zoo de Schepping van 't Heelal , als de
voorzienigheid is toe te fchnjven , die zy gemeenlijk in hunne lanrstale met den naam van
Mythra beteekenen maar daar in verfcheelen
zy , dat dezelve by anderen anders heet, de't welk
wijl een yder oordeelt, dat het gene
hy voor d'opperite Godheid reekent , wat het
ook wezen mag, ganich en gaar dezelve natuur is , welkers eenige Godheid en Majefteit
de volheid aller dingen , met beikmminge van alle volkeren , word toegefchre,

:

ven.

Wijders, zy beginnen allengs af te wijken
van die verfcheidenheid der bygcloovigheden,
en met malkanderen te fmelten in die eenige
Religie
die boven al d' andere met de re,

komen. Ja daar
waren
d'ovenge,
al
of
aan,
twijffel
hun
indien
overlang al in rook verdweenen ,
yeals
want
't achterdenken niet tegenhiel 3
mand , daar hy overleg maakt om van religie
te veranderen , by geval maar eenige zwarigheid koomt te lijden , zoo maakt hem zijn vreeze
wijs, dat dit niet by geval gebeurt is , maar
hem van boven op den hals gezonden even
welkers Altaar in eenen
als of de Godheid
hoek raakt, haren moed quam koelen over het
Godloos befluit , dat tegen haar «enoomen
word. Maar na dat zy ons van Chnllus, van

delijkheid fchijnt over een te

en

is

geen

,

,

K
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leven, en mirakelen hoorden ver,
eenen van die wonderlijke ftanten
met
,
vaftigheid zoo veeier Martelaren, die met het
uitftorten van hun bloed zulk een menigte volkeren wijd en zijd tot hun gevoelen gebracht
hebben gy zoud niet gelooven met wat voor
een groote genegentheid dat zy hun ook daar
toe hebben laten bewegen, het zy dat dit gefchiede door Gods heimelijke medewerkinge,
of het zy dat het zelve gevoelen hun wel beft
over een dacht te komen met die ketterije,
die meed by henlieden in zwang gaat hoewel
ik achten zoude, dat 'er ook dit niet weinig
toe geholpen heeft, als wy hun vertelden,hoe
Chriftus daar in behagen nam , dat men in 't gezijn leere

halen

,

:

meen met malkanderen

leefde

gelijk zylie-

,

den doen en dat zulks noch in gebruik was
onder de verzamelingen., die beft het Chriftelijk Geloove beleefden.
En zeeker, hoe zulks ook bygekomen is
't getal is vry groot van degenen, die tot onze
,

Religie gekomen , en gedoopt zijn. Maar, nadien 'er onder ons vieren , die noch maar in
hadden twee reis't leven waren (want wy
broeders verlooren ) niemand , dat my noch
zeer doet, een Priefter was , zoo ontbeeren zy
echter noch, daarzy 't geloof al hebben die
Sacramenten , die by ons alleen van de Priefteren bedient worden evenwel hebben zy 'er de
kenniffe van , en (hakken daar na als een vifch
na 't water : ja zy difputeeren al met ernft onder
malkanderen , of zy yemand uit henlieden ,
zonder de zendinge van den Chriiten Paus
en het
fot J*et $efterampt verkiezen mogen
ïcheen
^

,

.;
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fcheen zeeker, dat het daar op uit zou draaien,
maar toen ik vertrok , was de verkiezing noch
niet gedaan. Ja ook deze, die* van de Chriftelijke Religie niet en houden > fchrikken 'er niemand van af, noch Hellen hun tegen yemand ,
die

Ch riften geworden

is, uitgez,ondert,dat 'er

een was uit onze Gemeente, die in mijne tegenwoordigheid in moeite raakte. Hy was zoo
even gedoopt, en ging, hoewel wy 't hem afrieden, in 't openbaar handelen van 't Chriftcn
Geloove, met meeryver, dan wijsheid want
onder het fpreeken begon hy zoo hevig te
worden, dat hy nu niet alleen onzen Gods;

al d'andereftelde, maar die alteaanftonts veroordeelde, voor onheilig
uitkreet, en dat d'aanhange rs fèhuldig waren aan
godloos heid en kerkichennis, en eeuwig in de hel

dienft

boven

zamen

zouden branden.
Als hy niet ophield van zulke dingen te prediken , wierd hy by henlieden aangetaft en
niet als een verachter van de Religie , maar
aU een oproermaker be(c huldigt men ftreek
hem zijn vonnis, en bande hem uit het land;
dewijl men, volgens hunne over oude wetten
en Regelen niemand moeielijk mag vallen om
zijn Religie. Want als Utopus vernomen hadde, dat, eer hy daar in 't land quatn, d'ingezetenen om de verfchillen der Religie geduurig met malkanderen oneenig geweeit waren
en ook bemerkte/dat deze gemeene uncenigheid , waar in yder zijner voorouderen
,

,

,

gevoelen verdedigde,
leent hadde
zoo heeft hy

om hun
al

hem de

gelegent heid veralrezamen t'overweldigdl ,

van cerftenaf, dat hy vcrwinner

K

5

ge-
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geworden was wel

fcherpelijk geordeneert dat
,
een ieder zulk een Religie beleven zoude als
hem goed dacht j en, indien hy 'er ook anderen
toebrengen konde, dat ftont hem vry tedoen ,
behoudens dat hy met zedigheid en bedaattheid
zijn gevoelen quam te beweeren, en niet met
bitterheid andere gevoelens om ver tefmjjten:
kon hy met zoetheid niet uitrechten , hy moii tot
geen geweld , noch lafteren of fchelden komen j anders was den ban , of de flavernye fijn
voorland.
/
Sulke wetten maakte Ufop^s niet alleen ten
aanzien van den vrede, die hy zag dat heel te
gronde ging, door dat de twi 11 en onverzoenlijkenhaat geen einde nam , maar om dat hy oordeelde, dat zulke ordenantien dook ten befte
dienden van de Religie ; want qualijk was hy'er
,

,

toe te krygen

dat hy daar iets in vaft ftelde,als

,

o{ niet deneenen dit , den
anderen dat by God ingegeven wierde, en dat
hy op zoo veelerhande en menigvuldige wijze
begeerde gedient te wezen. En zeeker, hy hield
het heel ongerijmt en buiten reden , dat men geweld en dreigementen gebruiken zoude,om enen
iegelijk voor waarheid tedoen aannemen hetgene men daar voor houd:enx als het fo al lag^dat het
een gevoelen juift waaragtig was en dat ald'andere los gingen kon hy evenwel lichtelyk voordat ( by aldien men met reden en zeegzien
baarheid te werk ging de kracht der waarheid
eindelyk van zelfs eens boven drijven en uitmunten zoude maar indien men met de wapenen en
oproerigheid quam te ftryden , men zou, gelyk de ilimfte menfehen meeft hun ftreng treeken,
niet zeeker zijnde,

,

,

,

,

)

:
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ken» niet anders te' wachten hebben , dan dat
be befte en heiligde Relige onder d'ydelheid
der bygeloovigheden , even gelyk de terwe
onder diftelen en doornen , veritikken zoude.

Hy

derhalve deze geheelezaakonaangcen eenen ygelyken in zijn keur, wat hy
begeerde te gelooven of niet, uitgenomen dat
hy wel fcherp en ftrengelijk verbood , dat iemand van de waardigheid der menfchelijke natuure zoo verre verbafteren zoude, dat hy de
ziele quame te houden voor vergankelijk
zoo
wel als het lichaam , of dat de wereld op wieken
dreef , zonder dat'er eenige voorzienigheid
plaats hadde; en hier komt het van daan , dat,
volgens hun geloovc , de zonden na dit leven
hare flrafte, en de deugden haar beloonirge te
wachten hebben die anders gelcefc , willen zy
ook onder de menfcben niet reekenen, als den
genen, die de verheve natuur zijner ziele, met
de geringheid van 't lichaam , 't welk wy met de
dieren gemeen hebben, in eenen graad lleltj
zoo wijd itVer van , datzy hem voor tenen borger erkennen zouden, die hunne wetten en regelen, indien het hem de vrees niet en belette ,
altezamen onder de voet zou treden.
Want wie kan hier aan twijffelen of zulk een
zoekt heimelijk de gemeene wetten des Vaderlants t'ondermynen, of met geweld tebret ken ,
roert

liet

,

,

:

,

dewijl hy niet als zijn eige begeerlijkheid dient
die builende wetten geen vrees heeft en bui
het lichaam geen hope ter wereld ? Die derhalve zoo gewend leid,maakt men geen eere
tig , noch hy komt pit aan cenig Magiftr;
an
,

i

.
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ampt, of gemeene bedieningen dus

is hy dooreven
als een onnut en vergaans in verachtinge,
worpen wanfchepfel van de natuure. Kort om,
zy itrafFen hem in geener maniere, omdatzy
voor valt houden dat het niemand in zijn macht
heeft, dat hy alles, wat hem lui^gevoele zoude:
men dwingt hem ook met geen dreigementen om
zijngevoelen binnen te houden, nochzy dulden
gevjnflheid en logenen , war.t dezelve , als weinig van bedriegerye verfcheelende , mogenze
toch om hun dood niet veelen. Maar zy verbieden hem voor fijn gevoelen te difputeeren, en
dit alleen maar by 't gemeene volk want by de
Priefteren en deftige luiden in 't bijfönder , laten
fê dit niet alleen toe, maar porren 'er ook toe
aan, dewijlfe betrouwen, dat die viefevafen
eindelijk voor de reden fwichten fullen.
Men heeft'e*,ook anderen en al vry in grooten
getale, dewyKe gedoogt worden, als lijnde fuiken, die al eenigfins hun ituk met reden beweeren, en goed van leven fijn. Defe in een doo»
ling (leekende, die na d'andere ganfeh niet en gelykt , wanen, dat ook de fielen der onredelyke
,

:

,

dieren onfterffelijk fijn , maar datfe echter niet
te gelyken by d'onfe, noch tot fuik een verheve
gelukfaligheid gefchapen fijn. Want fy houden
't fchier altefamen gewis en feeker , dat de geluk
faligheid der menfehen foo ongemeeten (ai weien', dat fy wel eenen iegelijken om fijn fiekte beklagen , maarniemandjOm dat hy fterft , of het
moet wefen , dat fy iemand met anoft en weder-

•

leven fien fcheiden. Te weten, fy
houden dit voor een droevig voorteeken , ofde
fiele wanhopig, en van hare boosheid overtuigt
fin

uit

het

fijn.
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fijnde, voor den uitgang vervaart wasi door
datfe enigen heimelyken indruk heeft van d'aan-

Hier nevens zoo meenenze^aC
behaagen zal (cheppen inde komile van den geenen , die, als hy geroepen is,
niet graag komt aanloopen, maar tegen zynen
dank , en met onwil geileept word.
Die zulk een ilag van derven zien, fchrikken,
dat hun het herte beeft en daarom dragenze
zulke dooden treurig en ililzwjjgens uit, en God
gebeden hebbende, dat hy de zielen genadig zy n
en hun goedertierlyk de zwakheden vergeven
wil, zoo beilulpenze het lichaam met aarde. In
tegendeel, degenen, dieblymoedig en vol van
goede hope dit leven koomen te verlaten , hoort
men niemand beklagen maar zy volgen de lykitaatry al zingende en,de fielen met groote genegentheid aan Gode beveelendc fteekeneindelyk de lichaamen in brand met meer eerbiedigheid, dan rouwe, en itellen op de plaats een
grafnaalde,daar de titels van den overleden in gegraveert flaan na huis gekeert fijnde, doenie
een verhaal vanzijn leven endaden, maardaar
is geen gedeelte van fijn leven, daar fy foo dik wils, en foo gaarne van handelen, als van den
blyden uitgang, dien hy genoomenheefr.
Dat zy zoo de vroomheid gedenken, houdenze niet alleen voor eenen fcherpen prikkel
om de levenden tot de deugd aan te moedigen,
maar achten 't ook eenen dienlt, die den overleden heel aangenaam is ; dewijlzc gcloover^,
dat hy 'er ontrent is, als 'er van hemgefproken word, hoewel de zwakheid van hetfl
febjk gezichte hem niet gewaar word. Want
ftaande

God

ïlrafïe.

niet veel

:

,

,

,

:

het
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het zou niet wel over een komen met het lot
tier gelukfaligen, indienze de vryheid ontbeerden van overal te komen, daarze begeerden
en 't zou een werk van ondankbaarheid zijn
datfe geene genegentheid meer hadden om
hunne vrienden te komen bezoeken , aan deWelken zy , toenze leefden , door onderlinge
zucht en liefde verbonden waren , welke liefde
na hun gevoelen, in vroorne menfchen, wanneerze overleden zijn, veel eer, zoo wel als al
hunne andere gaven,koomt aan te groeien, dan te
verminderen.
Zy gelooven dan, dar. de dooden verkeer en
onder de levenden, als getuigen van a^wat'er
gedaan en gefprooken word, en hierom begevenze hun ftoutmoediger tot het werk , dat
'er te doen valt, hun op zoodanige toezienders
zoo veel als verlatende, en dit betrouwen van
hunner voorouderen tegenwoordigheit maakt,
datfe eenen fchrik hebben van iet oneerlijks t'on-

derneemen.

Van vogelwichelaryen

en alle andere voorbygeloof
, daar
by antellingen van 't ydel
dere volkeren groot werk van gemaakt word
houdenze niet met allen, ja fteeken'erde gek
mede. Maar de mirakelen, die zonder eenig
toedoen der natuure gefchieden , dragenze eerbiedigheid toe, als werken en getuigen van de
hoedanige daar, na
tegenwoordigheid Gods
zeggen
al
hun
dikwils gebeuren , en in gewichtige en twijfelachtige voorvallen bevorderen en
bekomen zy die fomwijlen met vaft betrouwen, door algemeen bidden en fmeeken.
De natuur te befchouwen , en God diar uit
,

:

te
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telooven, achten zy eenen dienft, die hem
aangenaam is. Daar zijn 'er evenwel, en alvry
in groote menigte
die van Godvruchtigheid
gedreven , de geleertheid laten varen , geen
kennifle der dingen zoeken te ^bekomen , hun
tot geenerhande itilte begeven , en Slleen voor
hebben, om met werken, en alle andere goede
dienden , de toekomende gelukfaligheid na
dit leven te verdienen. Eenige derhalven dienen de 'zieken, eenige verftellen d'oneffe wegen , baggeren uit de gragten , kalfateren de
bruggen, graven zooden, zand en fteenen op,
hakken de boomen af, en klievenze, en voeren hout, vruchten, en andere noodwendigheden met karren naarde Steden toe j en niet
maar bewyalleen dienenze voor 't gemeen
zen ook aan particulieren eenen trouwen ja
meer dan flaafachtigen dienft. Want^ als 'er
eenig hard , ongemakkelijk, en morffig werkte
doen is, daar de meefteluidenomden arbeid,
d' afkeerigheid
en,om datzy 'er geen deurko,

,

,

,

men

aan zien , voor vervaart zijn , dat nemen
zy graag en gewillig geheel tot hunnen lafte ,
laten anderen led/g gaan , en houden zelf niet

op van geduurig wroeten en werken 5 evenwel
geven zy anderen de wijt niet , noch fmalen op hun leven, noch houden het hunne voor
beter.

Dit volk hoeze hun flaafachtiger aanflellen,
hoe dat hun grootcr eere by eenen ygelijken
bewezen word. Zy zijn niettemin verdeelt in
tweederhande Sekten, d'eene beftaat in ongehuwden die hun niet alleen geheel en al van
Venuswerk onthouden , maar ook van het
;

,

vleefch
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vleefch eten , zommigen ook van alderhande
gedierten, en zy de fchop gegeven hebbende
aan de welluflen des tegenwoordigen levens,
als ofze fchadelijk en verderfFelijk waren , haken met zwoegen en zweeten niet anders als

naar het taekomendeleven , houdende hun onderwijlen ruftig en blygeeftig, door de hope
van datfe daar eerlang toe komen zullen d'andere Sekte, die immers alzoo arbeidfaam is,
:

het huwelijk boven den onechten ftaat,
achtende/ dat het als een trooft des levens niet
te verwerpen is. en meteenen, datfe dat werk
de natuure, en den Vaderlande kinderen fchuldig

fielt

zijn.

Zy fchuwen geenerhande welluftigheid, alsze hun maar inden arbeid geen hinderpaal is.
Het vleefch van viervoetige dieren is hun daarom te liever, om datfe gewaar worden , datzy
door zulk een fpijze meer fterkte bekomen tot
alderhande werk. Deze houden d'Utopers voor
maar d'andere voor de heiligfte.
de wijfte
Doch indien zylieden die den onechten ftaat
boven het huwelijk en het geftreng boven
hun (luk met
het vermakelijk leven (tellen
redenen wilden (taande houden zy zoudenze
Jeehjk uitlachen, maar nu dragen zy hun eerbiedigheid en eeretoe, om dit zy belijden,
dat hun de Religie daar toe beweegt. Want
het is niet te zeggen, hoe naeu dat d'Utopcrs
hun wachten , van iets lichtvaardig over eeni*
«-e Religie te vonnifTen. Dit zijn dan de genen,
die zy met eenen byzonderen naam in hunne
tale Buthrefquen noemen, 't welk zoo veelis,
als ofwy Religieuzen zeiden.
,

,

,

,

,

Hun-
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heiligheid uit

want in elke ftad hebben zy 'er niet meer dan dertien
het juitte getal van hunne Kerken, of het moet
wezen, dat het leger te velde gaat want dewijl 'er dan uit dezelve een zevental met het
leger optrekt , zoo worden 'er onderwijl even
zoo veel in plaats gezet maar zy lieden wedergekeert zijnde , neemen elk weder hun
plaats in.en deze/die overblijven , houden hun
by den BilTchop ( want e-en is 'er, die over al
d'anderen te zeggen heeft) zoo lang, tot dat
zy als de plaatien open vallen d'een voor en
d'anderna, daarin komen. Zy worden by den
crt

maken daarom

een klein getal

:

:

;

volke verkoozen, en dat, gelijk men d'andere
Magetlraatsperloonen verkieft, met heimelijke
Hemmen , om de kuiperyen voor te komen.
Die gekozen zijn , krygen de wyding in hun
Kollegie. Deze hebben het het bewint over
'tgeeftelijke, bezorgen de Kerkelijke ceremoniën , en zijn over de zeden zoo veel als Keurmeellers en 't word voor groote fchande gereekent, indien zy iemand, als ongeregelt van
leven , ontbieden , of aanlpreeken. Kort om >
,

henlieder ampt is te waarfchuwen
vermanen zoo is het den Prince en
d'andere Üverigheden hun plicht , de boosdoenders in toom te houden, en te ftraffen, of het
moet wezen dat zy den geeftelijken ban gebruiken over degenen, die in de boosheid vergelijk hec

en

te

,

,

,

hard fijn
en daar is fchier geen ftrafYe , die
d'Utopers meer kan vervaart maken. Want dit
is 'er van, dat zy op eenen leelijken naam komen,
en een verborge knaging in hun geweten lyden,
ja'tenlyd niet lang, of zy raken na den lijve in
:

L

fwa*
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'waarigheid , ora dat zy, indien zy in korten
*yd gyeen waarachtig leetwezen aandePrieftcren koomen te toonen by de wereldlijkemacht
gegrepen , en om hunne Godloosheid gettraft
worden.
De kinderen en jongelingen worden by gemelde Pnefteren onderwezen , en zy leeren hun
eerder de deugd en manierlijkheid, als de wetenfchappen want zy doen hun uiterfte befte , om
voor alle werk de rechtfinnige meeningen , en
die nut fijn om hunne Repubhjk {taande te houden, den kinderen, terwijl hun gemoede noch
teder en buigfaam is in te prenten die , alsze de
kinderen, te degen gewent geworden fijn , hun in
hunne manbaarheid , en zoo lang alsfé leven
byblijven , en zonderling dienen om den Staat te
verfèekeren , die niet ten val komt , als door de
gebreeken , die uit averechtfe meeningen oor,

:

:

ipronkelijk fijn.
In de bediening van

Pnefterampt fluit men
maar die kieft
men fèlden en als het al gebeurt , moeten fy weduwen , en hoog op haar dagen fy n. De vrouwen
der Priefteren fijn uit d'aanfienlijkfte geflachten ,
dewijl 'er geen Magiftraatsperfoon by d'Utopers
in fuik een eere enaanfienis, als de Priefteren,
ja indien 't gebeurde, dat fy hun ergens in verliepen , de wereltlijke Overigheid heeft geen
't

ook de vrousperfoonen

niet uit,

recht over hun , maar fy blijven Gode , en hun
fèiven bevolen. Want fy houden 't voor ongeoorloft , dat men eenen , die op fuik een fbnderlinge wijfe Gode gelijk een Offergave, toegewijd
i£,

met menfchen handen fbu aan taften.

En deze gewoonte valt hun gemakkelyker om
t'onderhouden

,

om

dat de Priefteren zoo weinig
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met zulk een toezicht gekorcn
Worden. Men ziet het ook niet licht gebeuren
dat een, die als het puik onderde vroomen tot
zulk een waardigheid puur om fijn deugd , ver*
heven word, tot zonden en ondeugden vervalt:
en of het fchoon al gebeurde, gelijk den aard
der menfchen veranderlijk is zoo heeft men
evenwel om hun klein getal en dewylze nevens
hunne eeregeen macht hebben niet byzonders
van hun te vreezen , 't welk tot eenige fchade van
't gemeene befte zou mogen dienen. Dat zy denig in getal, en

,

,

,

,

felve fbo fpaarzaam en weinig hebben , is om dat
de waardigheid van d'ordre, daar zy nu zulk

een groote eerbiedigheid toe dragen
ilechten zoude

,

als

,

men veelen die eere

niet ver-

deelach-

maakte j en noch voornamelyk, dewyl zy't
wei mogelyk achten, dat men veele menfchen fbo vroom zou vinden , datfe tot fuik een
ampt bequaamfïjn, om het welke te bedienen
wat meer dan matige deugden vereift word. En
fy worden immers fbo veel by d'uitheemfchen ,
als by hun eigen volk in waarde gehouden
gelyk
dat daar in te fienisjdaankook meenedat het van
daan komt. Te weten, als de benden malkantig

niet

,

derenflagleveien, leggen fy ter fydenaf, niet
verredaar vandaan, op hunne knyen, met hun
geeftelijk gewaad aaneen bidden , met de handen
ten hemel geheven, voor eerft om vrede, daarna , om de fege voor hun volk, maar dat diz
evenwel onbloedig wefen mag voor beide de partyen. Als hun volkdevcrwinners fijn, loopenfe
op het gevegt aan en belettei^dat'er geen wreedheid over de verwonnelingen gepleegt word :
hun alleen tegenwoordig te fien,en aan te roepen,
is genoeg om 't leven te behouden, cnfyhoe,

L

z

ven,
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hunne overige goederen voor den
te veiligen , hunne uitspreioorlogs
overlaft des
aan te raken. Dit heeft te
maar
dende gewaaden
eerwaardigheid en
hunne
wege gebracht, dat

ven

,

om

al

gezag overal by alle volkeren in fulker voegeniis
aangewatfèn, dat fy dikvvils van de fijde der
vyanden hunnen borgeren geen minder geluk
toegebracht hebben, alsfy van henlieden tot de

vyanden brachten.
Want het is wel gebeurt, dat, alsd'Utopers
en de vyanden daar iy
in 't onderfpit raakten
wanhopig de vlucht namen, aan 't moorden en
pionderen vielen, door. de tuflchenkomfte der
Prieftercn het ombrengen een einde nam , en
dat, de benden onderling van malkanderen afgefondert , de vrede op billijke voorwaarden ge,

,

maakt en gefloten wierd. En feeker, noit ïs'er
eenig volk foo wild, wreed, en barbarifch geweeft, of fy hielden henlieder lichaam alsgeen dat menfe niet fchenden mocht.
heiligt
Zy vyeren den eerften en letten dag van elke
maand, en foo. mede het begin eneinde van 't
die eindijaar, 't welk fyin maanden deelen ,
het jaar
gelijk
gen met den loop der mane,
Al
word.
met den omloop der zonne gefloten
,

dagen noemenzein hun tale QvjiejTjejwoorden zoo
ni , en de lette ^ragemernj, welke
Nafeeften
en
Voorzy
of
als
veel beteekenen,
die niet
als
Kerken,
fchoone
zeiden. Men ziet 'er
toteenen
zyn
ruim
ook
alleen wel gebout, maar
machtigen hoop volks, gelijk dat noodig was,
dewyl'er zoo weinig fijn. Zy zyn evenwel allemaal wat donker, en dit zeggen zy, dat niet by
d'onwetenheid der boumeefteren , maar by t
goedvinden derPnefteren toekomt, om dat zy
d'eerfte

mee-
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meenerijdat de gedachten door het llerkelicht^
worden, en dat men in een ipaarzaam en
lomber de zinnen vergaart , en meerder aan-,
dachtigheid heeft. Al is de Religie daar byeenen ygelyken niet een en dezelve, evenwel al
hare vormen, hoe veelerbande en menigvuldig
zy wefen mogen, loopen opliet eeren der Goddely ke natuure als tot haar enig emde,langs verfc hei de wegen, met malkanderenuit ; en hierom word'er in deKerken niets gehoort of gezien,
of het fchijnt in 't gemeen over een te komen
met al de Religiën.
Heeft eenige Sekte iets van cenige ceremonyen op haar zelve,dat pleegt een ygelijk binnen
zijn eigen huis. De gemeene dienden gefchieden
na zulk eenen regel diein allen deele de byzondere dienlten in haare waarde laat. Men ziet derhalve in de Kerken geene beelden van Goden
fhan, om yder zijn vryheid te laten, wat hy
God voor een wezen uit zijn Religie wil toefchnjven. Geen byzondere naam Gods word by
hun aangeroepen, maar die van lYlythra alleen, et n
woord, waar mede zyaltezamen eene natuure
van de Goddelijke Majelleit welke die ook wezen mag, beteekenen. Men doet 'er geene gebeden of een yder mag 'er Amen op zeggen ,
fbnder fijne Sekte te ergeren. Zy komen dan
's avonds op de Nafeeden ter kerke,iu>g nugteren
om Gode dank te bewijfen over het gefijnde
lukkig eindigen van het jaar , of de maand waar
van dit Feeft den lelten dag is den dag daar aan
die her Voorfeeft is , gaan fy 's morgens naar de
Kerk toe , om gefamentlijk te bidden , dat -het
aanftaanHe jaar, of de maand , diefy met die
vyerdag Tullen anvangen , voorfpoedig en geltikverftroit

-

,

,

,

,

,

,
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voortgaan. Maar^eer fy ter Kerke gaan
fbo vallen de vrouwen voor
,
haare mans, en de kinderen voor haare ouders op
deknyen, en belijden, als'eriets begaan is, of
dat fy in haren pligt verfuimelijk geweert fijn, har
re fonde , en bidden om vergiffenis van hare dooling : met zulk een voldoeninge leggenze den
huistwift ter neder > indien 'er eenigen nevel

op de Nafeeften

op datfe d'offerhanden met
,
een zuiver en onbelemmert gemoed mogen bywoonen want met beroerde zinnen daar te wezen , achtenzeconfeientiwerk : en hierom , alszemet haat of gramfchap tegen yemand ingenomen zijn » komenze niet tot d'offerhanden , of
den onluft moet eerft uit de weeg , en zy van
hunne paffiengezuivert zijn want anders vreezenze,dat de wraake Gods hunne boosheid zou

mocht gerezen zijn
\

,

Alszy daar komen , neemt het manvolk de rechter zijde van de Kerk in , en het vrouvolk de flinker zijde op haar zelve dan zettenze
hun in dier voegen, dat het manvolk van yder
huis voorden Huisvader zit , en dat de Huismoeder haar vrouvolk voor haar heeft. Dus
word 'er bezorgt , dat buitens huis al hun gebaar
en mijnen worden waargenomen van de genen ,
die t' huis over hun te zeggen en te gebieden hebben ja zy dragen ook goede zorge , dat door[gaans jong by oude zit om te verhoeden/dat de
.kinderen by malkander gezeten , met kinderachtige beuzelingen dien tijd niet koomen over te
brengen, waarinzy hun voornamelijk gewennen moeten aan een Godvruchtige vreeze tot de
Goden , het voornaamfte en eenigfte fchier , dat
hun tot de deugden aanprikkelt.
\n hunne offerhanden flachtenze geen gedieritraffen.

:

:

,
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,
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Gods

goedertie-

niet, dat

renheid met het ombrengen en bloetitorten ver74en is , endathy den dieren daarom het leven
verleent heeft , op dat zy leven zouden. Zy
imooken wierook , en ook andere fpeceryen ,
hier nevens ontiieekenze menigte van wafle
niet datfe onwetende zijn , dat de
,
Goddelijke natuure om dusdanige dingen niet
verlegen is, gelijk ook zelf niet om de gebeden
der menfehen 5 maar hun gevalt een ioorte van
Godsdien(t,daar niemand mede benadeelt word
en 'c is niet te zeggen, hoe deze geuren en lichten, en ookald'andere Kerkgewoonten, 's volks
gemoederen opwekken
en vyeriger in den
Godsdienft ontfteeken kunnen.
In de Kerken zit het volk in wit gewaad, de
Priel ter heefteen veel verwig aan, dat van wonderlijk maakfel en fatfoen is, maar evenwel niet
koltelijk van {toffe want het is niet met goud geborduurt , of bezet met koftelijke gelteemen ,
maar uit veelerhande veders van vogelen zoo
aardig en konltig gewrocht , dat de prijs van
geenerhandeltofYede waardye van 't werk kan
ophalen. Hier nevens zeggen zy , dat 'er in die
vogelpennen en vederen,enin harezeekere fchik
kingen, waar medezy in 't Priefterhjk gewaad
onderkent worden, eenige verhole geheimenilfen begrepen zijn , in welker uitlegginge ( gelijkfe vandePrieiterenmet yver gedaan word)
hun voor oogen geltelt worden de Goddelijke
weldaden aan hun bewezen , en hoeze van gelijken die ontrent God dienen t'erkennen , ook
wat zy onder m alkanderen gehouden zijn waar te
neemen. De Prieiter en komt in dit gewaad zoo

kaarffen

\

,

:

•

of van {tonden aan

haait niet uit de Sacriftie
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het volk uit eerbiedigheid neder, en dat van
met zulk een diepe aandacht enftilte,
dat het gezicht daar van eenen het hert in 't lijf
zou ontfètten , als was'ereenige Godheid tegenwoordig. Als zy een weinig gelegen hebben
geeft de Prieftereen teeken , waar op zy overend rijzen dan zingen zy Gode Lofzangen, daar
zy onder fpeelen op Mufïjk-infrrumenten, die
rneerendeels van ander fatfoen zijn, dan men
hier in onze landen gewoon is. En gelijk 'er veel
onder dezelve ongelijk zoeter geluid geven dan
a\

alle zijden

:

degene, diewy gebruiken: zoo

zijn

?

er

mede

diénieteens by d'onze te pas komen.
Evenwel is 'er een ding, waar in wy by henliedenheel agter leggen: wantal hunne mufijk^tzy
datmenze op d'Orgelen hoort, of dat zyze met
„defimpeleftem zingen, weet de paffien natuurlijk na te boottenen uit te drukken, het geluid
treft net op de zaak, het zy dat de redes fmeekachtig, vrolijk, vredig, beroert , klaagachtig,
.of toornig is, ja de gedaante der welluidentheid
vertoont de zaak , als kon men die voelen en taflen , invoegen dat de gemoederen der toehoorderen wonderlijker wijze geraakt, doortintelden
ontfleeken worden.
DePriefter en het volk zeggen ten lede met
malkander gewoone gebeden op eenerhande
woorden , die zoo ingeftelt zijn , dat een yder
zich zelven in 't byzonder kan toepaflèn , het
gene zy altemaal gelijkelijk opzeggen. Hier in
word God by een yder erkent voor den Schepper en regeerder van alles en uit wien alle andere gaven oorfpronkelijk zijn , en daar benevens
voor zoo veele genoote weldaden gedankt maar
inzonderheid, dat zy onder aulk een gelukkige
eenige

,

#

,

,

:

Re-
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Republijke geboren zijn, zulk een Religie be"
komen nebben, diezy hoopen,dat de waarachMaat^indien zy hier in komen te dooien,
en dat 'er wat beters is in een andere, en Gode
behaaglijker, zoo bidden zy, dat zyne goedertierenheid hun deoogen gelieve te openen want,
dat zy bereid zijn te volgen,waar dat hy hun zal
begeeren te leiden dog,indien'er geen Republijke beter van itijl is, als deze, en hunne Religie
in rechtmaatigheid d'andere te boven gaat, dat
h y ook dan gelieve hun ftantvaftigheid te verkenen, en al d'andere menlchen toteenen zelven
regel van leven , tot een zelve gevoelen van Goddelyke zaken te leiden of ren ware dat hy , volgens zynenongrondeerly leen wil, eenig behagen
nam in deze verfcheidenheid van Religiën.
Eindelyk bidden zy, dat hy na een zachte
doot hun gelieve t'ontfangen , maar hoe vroeg
of fpade, dat zy zulks niet derve voorfchrijvenr
hoewel, als het zonder den wederzin van ujn
tigste

is,

:

:

;

Majefteit wezen mocht, dat het hun veel liever
zouwefenmet een moeielijke en harde doot tot
God re komen dan langer van hem af te blyven
al mogten zy leven in den grootften voorfpoet
,

der wereld. Als dit gebed uit is, vallenze weder
op d'aarde, en kort daar aan opgerezen, 'cheiden
zy om het noenmaal te houden, en het overige
van den dag word met fpelen en oeffenen van
wapenen doorgebracht.
Ik heb u lieden na waarheid , loo veel my
doenük was,het wefen en de gedaante van dieRepublyk befchreven,die myns oordeels niet alleen
te houden is voor de befte , maar ook voor d'cenigtle, die recht heeft, om haar den naam van
Republijke te eigenen. Want in andere geweften

L
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fbrgenfe voor hun eigen gemak , al fchijnenfè 't
breet voor te hebben met het gemeen welvaren.
Hier daar niemand iets voor zyn particulier
heeft, fbrgenfe met ernlt voor het gemeen. En
feeker , men heeft reden van wederfyde, Want,
wie is'er toch , die niet en weet , dat hy in andere
landen, alftaat'erde Republijkein noch loo gelukkigen ftanty-van honger zal moeten fierven»
indien hyhem zei ven in 't byzonder nieten verzorgt ?En daar dwingt hem de nood, dathy
liever voor hem zei ven , dan voor den volke , dat
is, voor anderen, koomt te zorgen. Hier in tegendeel, daar alles eenen ygelijken toebehoort,
,

weet een yder voor vaft ( by aldien de gemeene
graanzolders maar wel verzorgt worden) dat
geen particulier menfch eenig gebrek zal lyden.
Men is 'er ook niet kaarig op het uitreiken der
dingen , en men kent'er behoeftigen noch bedelaars : en al heeft 'er niemand iet/ eigen, 'tzyn
evenwel altemaal rijke luiden. Want wat kanVr
groter rykdom wefen,dan dat men in geruftheid
en vrolikbeid leeft, fbnder dat men ergens voor
hoeft te zorgen ? dat men niet bekommert is over
zijnen nootdruft, niet geplaagt is met het kraken
en ileenen van fijn vrouw, niet en vreeft voor zyn
zoons armoede, nochangftig is,dat 'er penningen ontbreeken zullen , om de dochter uitte belleden j maar dat een yder verzeekert is, dathy
en al de fijnen , zyn vrouwe , kinderen , neven
naneven, naneefskinden , en zoo verre als d'edelluiden hunne nakomelingen uitrekenen , van koft
en nootdruft overvloedig zullen verzien wezen.
Ik zvvyge noch, dat'er immer zoo veelgezorgt

word voor de genen,

die wel eer gewerkt heben nu qjnachtig zyn, als voor degenen,
u
die noch arbeiden,

ben

,
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Nu wilde ik wel eens yemand fïen,die met

de' e

billijkheid fou derven vergelyken
de rcch*'
vaardigheid van anderen, by dewelke, foo moet
ik niet leven, indien ik'er noch eenigen voetftap
van rechtvaardigheid en billikheid vinde. Want
wat is dit voor een rechtvaardigheid, dat eenig

Edeling , ofGoutfmit, of Woekeraar , of eindlyk yemand anders van de genen, dieleêggangers zyn , of die zulke dingen doen waar aan de
Republyke weinig gelegen leid gaan , of uit
iijn onnoodig hantwerk tot een ruim en heerlyk
leven komt 5 daar onderwyl een fleeper , wagenaar, timmerman, lantbouwer ,by zoozwaren en geduurigen arbeid , dat 'er het vee qualvk tegen zou mogen , en echter zulk eenen
nootwendigen , dat zonder den ielven de Republyke ook niet een jaar beftaan fou kunnen
evenwel foo fchraal hunnen nootdruft winnen , en het leven zoo armelyk overbrengen , dat het ongelijk beter met het vee fchynt
te (laan , 't welk niet foo geduurig en werkt,
noch ook veel flimmer koft heeft , die het ook
met meerder fmaak eet, Tonder dat het onderwylen iets bekommert is voor het toekomende ?
Doch henlieden quelt niet alleen voor het tegenwoordige de fchralen en vruchteloofen arbeid ?
maar ook doet hun quijnen't herdenken van den
beho'jfrigen ouderdom
als de genen
die dagelyks niet toe kunnen met het dagloon , datfe winnen , ik laat ftaan, dat 'er iets overfchieten en
gewonnen zou worden, om daaglyks voor den
,

,

,

,

;

ouden dag op te leggen.
Is dit meteen onredelijke en ondankbare Republyke , dieaand'edelluidcn gelijk zyze noemen enGoutfmcede, en diergel yke onnoodi,

,
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ge werkluiden, of aan lediggangers, offlechts
aan pluimftrykers en bootfêmakers * die tot ydel
vermaak dienen, foo mild enquiftig valden in
tegendeel over de lantbouwers de flepers wa,
genaars , en timmerluiden , zonder welkers hulpe de Republyke zou uit hebben , de minfte gunft
en voorzorge niet en draagt ? maar^misbruikt
hebbende den arbeid van hunne bloejende jaren,
hun^van alles behoeftig , zonder datfe eens denkt
aan foo veel waaken en zweeten en foo veele bewefene weldaden met groote ondankbaarheid
foo erbarmelyk aan hun einde laat komen
Jk
roere noch niet aan, dat de ryken van het dagloon der behoeftigen daaglyks wat affchrapen ,
niet alleen door particuliere valsheid, maar ook
door de gemeene wetten j invoegen dat fy d'ondankbaarheid te bewijfen aandegeenen, die de
Republijke dietift gedaan hebben , 't welk te vo,

,

?

ren onrechtvaardig fcheen, ook tot rechtvaardigheid gemaakt hebben 5 en dat noch volgens
de keuren en regten.
Derhalve, wanneer ik al deze Republijken ,
die heden ten dage ergens in hunnen bloey (taan,
met den geeft ga bezichtigen en onderzoeken,zoo
ontmoet my waarachtig niet anders dan een
zeekereedgefpan van rijke luiden , die onder den
naam en titel van Republijke op hun eigen voordeel uit zijn 9 ja die alle middelen en liften bedenkenen uitvinden, hoe iy voor eerft het gene , dat fy met quade praktijken gehaalt
,

,

hebben , buiten vreefe van te verliefen behouen daarna dat fy den arbeid en
den mogen
,

,

dienll van alle behoeftige luiden voor een gering
loon bekomen, tn tot hun verdoen mogen hebben. En defe ilimrrie ftreekcn veranderen in

wet-
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rijke luiden

maar eens be-

flooten hebben, datmenfe uit den

naam van 'tge-

wetten

,

meen, dat is, ook van de behoeftigen

houden^. Maar defe

bloetfuigers

onder,
.wanneerfe
,
toe fou kun-

nu dit alles, daar al de menigte mee
nen onder malkanderen gefchift en gedeelt hebben hoe weinig komt dan evenwel hun geluk
by dat van deRepublijke der Utopers te paffe f
waarin dewijl 'er alle geltfucht te gelijk met
het handelen defTelven uit de weeg gedaan is,
wat is men daar wel verloft van moeielijkheden ,
wat iijn'er wellchelmeryen ten gronde toe uitgeroeit WantjWieis'er, die nieten weet, dat
het bedriegen
fteelen
rooven , krakkeelen,
oproermaken, fchelden , overhoop leggen het
,

,

,

?

,

,

,

moorden

,

verraden,

't

ombrengen met

fenijn,

gruwelen, die door de dagelijkfche (haffen meer
gewroken , dan ingetoomt worden , niet meer
fijn fouden
als men het geld uit de weegdede?
a,alsdat monfterden bek gebroken werd, dat
i;
iet dan ook met de vreeze , en bekommernifie
het zorgen, (looven,en waken, gedaan was? en
zelf de armoede, die enkel om 't geld verlegen
fchijnt te wezen
zou ook van (tonden aan verminderen , indien het geld overal voort was.
,

,

r

Yv e!k op dat gy te klaarder moogt zien , zoo
voert u eens te gemoet een jaar, dat onvruchtbaar en fchraal valt, en veelmenfêhen van honger doet ilerven: ik hou (taande, dat men op
het einde van dien dieren tijd , indien men de rijken hunne graanzolders eens op ging iluiten ,zoo
veel kooren zou kunnen vinden , dat , indien
het was uitgereikt geweeit onder de genen
die
van honger en teering geltorven zijn , niemand
eens gevoelt ofgeweten zou hebben ,dat het zoo
't

,

ichraaA
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op den akker geftelt was. Zoo gemakkezou men aan de koft kunnen komen, indien
niet dat fchoone geld, datquanfuis zoo heerlijk
gevonden is, omdatmen'er het lijf by houden
zou kunnen,ons enkel den weg tot den nootdruft
fchraal
lijk

quam

af te fnijden.

De rijken,ik

wijffel daar niet aan,begrijpen dit
en zijn niet onwetende/ hoe veel beter
dathet welis/datmengeenerhanae noodige dingen gebrek heeft, dan dat men overvloeit van
veeleonnoodige , en dat men ontflagen is van
zoo ontellijke qualen, dan dat ons de groote rijkdommen belegert houden. En ik en wil het zeeker niereen s in twijffel trekken, of het inzicht
van yder zyn eigen gerief , of het ontfag van Chriftus onzen Zaligmaker ( die volgens zyne groote
wijsheid wel weten konde/wat befte was en volgens zijne goedertierentheid niet en kon aanradetyhet geene hy wift,dat ondienftig zou wezen )
zou al overlang de heele wereld lichtelijk bewogen hebben om haar na de wetten van deze Republijke te regelen , was 'er niet flechts etn monilergeweeft, dat hem daar tegen geftelt hadde,
re weten , de hovaardye , den oorfprong en
baarmoeder van alle onheilen en zwaarigheden.
Deze reekent nie^datfe gelukkig is door haar eigen gerief, maar door het ongerief van anderen.
Deze zou zeeker weygerig vallen om een Godinne te wezen, indien 'er geene elendigen overbleven, waarover fy mag heerfchen en de meefter
fpeelen ; onder welken fy uitlicht, haar geluk
vergeleken by hunne elenden ; welker behoeftigheid fy fart en van fpijt doet berften,wanneerfe
met haar rykdommen brageert.
Dithelfch gedroch^fich wortelende in de harten

ook wel

,

t
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ten der menfchcn, trekt hun te rug, en weder-

houdhun, even gelijk een hinderpaal, opdatfè
den weg van een beter leven niet fbuden inflaen
maar^dewijl delen hinderpaal ibo diep in de gemoederen gehecht is , dat fy 'er niet gemakkelijk is uit te rukken , foo vetheuge ik my , dat
fuik een gedaante van Republijke a die ik alle
landen wel gaarne fou toewenfehen, ten minfte
den Utopers is ten deele gevallen , die fulke regelen van leven gekofen hebben , waar mede fy
niet alleen de gronden der Republijke gelukkig
geleid hebben , maarook^ foo veelmals men met
menfchelijke giffinge kan voorleggen, (bodanige,
die eeuwig duuren fullen. Wan^dewijlfe binnen
'slandsde wortel van ftaatfucht en t'famenrottinge met al d' andere gebreeken uitgeroeit hebben , foo hoevenfe niet te vreefen voor inlantfcheoneenigheid, door welker eenig middel iy

veelefterke Steden machteloos gemaakt en vernietigt hebben. Maar dit gebied der Utopers,
zoo lang als 'er d'inlantfche eendracht, en de
heilzaame wetten (taande blijven , kan niet gefchokt of bewogen worden, hoe nijdig dat 'er al
de nabuurige Princen op fijn, die dit n u al dikwils
befbcht hebben, en altijd met hun hooft tegen

den muur liepen.
Aldus eindigde Rafaël fijn reden en hoewel
'er veele dingen by my aangemerkt waren, die
in de feden en wetten van dat volk heel ongerijmt
,

geordeneert lcheenen,nict alleen aangaande het
oorlog voeren, en den Godsdienft,en de Religie ,
en noch daarenboven andere rechten van henlieden, maar noch wel allermeeft daar in, 't welk
de voornaamfte fpil is, daar al hun werk op
draait, te weten, datze gemeenfehap van goederen

i
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deren hebber)

waardoor
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en zonder de handeling van

alleen hetl te

gronde gaat

't

geld zyn

,

,

d edclneid ) ftaat-

al

lykhut luifter , en achtbaatheid,die in 't gemeen voor
de regte (choonheden en cieraden dor Republyk gehouden worden niettemin, dewyl ikwifi^dat hy moede was
van vertellen , en dat ik my niet v -rzeokere konde , of
hy 't al wel zou noemen , dat men met hem in gevoelen
verlcheeldef, voornamelyk , dewyl 't my voorfïont , dat
eenigen daarom van hem berifpt waren , als ofze vreefcfen,dat men meenen zoude, dat hun wijsheid te korc
,

:

quarn , ten waare zy iets uitvonden , waar mede
zy anderen hunne uitvindingen ringclen mochten j
zoo liet ik hetby'c pryzen van hunne geregeltheid,
en zyne vertcllinge, en,hem by de handc neemendc
gaan wy naar binnen, daar de tafel tot het avondmaal gereet (lont; met by voeging nochtans, dat wy
studeren tijd vinden zouden , om ernfkiger over die
dingen te denken , en breeder met hem te fpreken \ ea
och of zulks eens beuren mocht / Ondertuflchen ,
hoewel ik 't niet alles kan goed keuren , dat'et by
hcmvethaalt is, eenen man anderfins, die buiten tegenfpreeken heel gelcert , en in wereltfche zaken
grondig ervaren is zoo moet ik van gelyken bekennen,
dat'er inde Republyke der Utopers vry vecle dingen
fijn, daar men ïn onze RepubJijken meer na wenichen
•,

danhoopen mag,
I
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