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iins uic, tenzij men de Tei~otenn uitzondere, die,
1 ,de beste rui/tersleverden, g~lijk de Cdtten het bestel

voetVolk. De wapènrnsting der ruiters be!l:()nda'Ïieeri
}' , , .' '., '

'ineen [child en een~ Framie" ,volgens TACITUS:!,
Met een zadtHte rijden,' werd bij hen vopr fchande
gehouden. De voetkneèhtèh meden tnsfchen de rui~

ters in. 'Soldij w.erd aan hen nièt gegeven. pe btlit. ~ '

dien Zij, :door :hunnedapperheiq, 'op qen vijanà behá~i~

den,' was het eenig voordeel" dát zij:genocen. Allee?
de jongelingen, die tOt het gevolg d~rVor!l:én be~

h,oorden, hadde!L'bij hunne opperhoofden, de vrije

tafel, ~tl werden d:iaJfnbóvcn van hen mét paarden
en wapenenvoorzièn. ~ ~. ,),'S

De -Regimenten en Kompágnié:nwerdea. ni~t, gel.lj:k
in 'onze tijden., uitraIrerlei manfchnppen'Ce-zamen'ge..I" -

ftèld~'illaar éll{ geDacht maakte eertè bijiondere/bende

-, llit" en die merkt TACrTU'Sniet regt"aán, als ce.ne

rvo~rriatn~ fpobr Wt dapperheid. 'Elk fcháamdezich.;

"bor .Jden vijan"dtew'Ükeri., onder het oog van vader, .

óom,broeder. en JlJ:ef,~n werd re~n'-~anhen 'ge,dood,
àè' anderen' vonden"'Zîch',' claaf"'aê~' gêfheuvelde' hûn. ,
bloedverwamwas, ,. ce ~erker 'opgewekt, "om iijnen
aÖod""ce'wreken. Elk 'regcsgebied ~haa .zijn Ondè(-

réttbièTëiî'veldteeken',' waarbij zich de onderI1oorige
manfchap voegen" moest. Dit, beCtói1dmisfchien .In

J , - ' , -

nee "H.Nveafbeeld[élvan ,een of ander dier. .zoo
l. ha-d~im'de, CJmfJren eene,n koperen, 'dfgo}Jden ftier;

Wé1I(e"bÖntbt een 'veIBreekenver!l:rèkre. "',

~~B~r ~pperbevelover het leger' werd in "die zelf<fe
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vergqdering ;.,.wailt\t1 dy oprlog b'e!1otcI1W:1S, voor~el,1

tijd" dat, deze1ve duurde, :Jan iemand 'uit het voireI "" ,.

opgedragen, dien men 'daal'wc hctgefchikst, oor~
, ..1 I

. deelde. ) ,

, VroQwen 'en 'kindere1f~volgdèn hunne mannenen
,rn~êrs iu den krijg:' de eeraen'~ om hare 'mannen
~andreiking ce dpen ~ beiden ,.om,' door hunne teg~~-

waordigheid, deiêlve tc?meer tOC-(fapperheid aan'te
moedigen.. .;" ,., ", .

;''tJunne llàgorJ'"êningwèekveqê van' d~tegenwoor-

aige~af. Zij 'wa~',? naar' de' wiJze van fonimige trek..

v'og~Îs,'irigct'igt, dietin\cweereijéh vliegen, welke zich. ",

~á,ri vor&n,Iih 'é'énp~ri't Jveré~nigen ,en voorts gaande
I '. 'I' ",' ,., " ".'

\veg verwijderen. AIIen" di~ 'tOt eén -gef1acht, ()f

gehucht bchoOl:den, -w'erden:'bij elkancièr gevoegd en
ihkleine bllenJcn gefchaarà, welke niet ,'gelijk 'bij

. ons,' in ddé gelijke reijen of gelederen' be!l:onden.eR

. zi~Jareg'cs.en links tlitbreidden, ~aar .de-gedaancevan
"", .', ,,'''. " .

eenendriehoek oe van eenen k~g'éI"'hà'~delJ.JDeze
van voren, in' een öf meer man, béginnende, vér..
meerderden g~ande. weg, tÇ>tdac' tijl, eene' gÎ1nfche.

breedte 1.1ftmaakcetr.Daar ziJ nu, áe fterJd1:en éó

dapper!l:en, buiten twijfel, vopraan plaatsten, badden

zij, door zulk eene fchikking,de bestegelegenhe~d,. '\.

DIn in hunne vijanden ce,dringen) en het 'mo~st àezel(de,c, . "

werking" hebbe~:~- :ils eene kiel ,'waarmeàehet Mut
van elkander gefpleten wordt, gelijk.de ROl11çineQ.

)l'ieerdanee~~,iondervondelthéb'bén~' (" ' ,I" , . i' ' .
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VI. PPoningen,kleeàing , [Pijs lIJ ilrank."
. ,

De oude Germanen woonden nieE in meden en' ,

dorpen, maar in gehu~htèn, waarin de woningen,

wijd en ziJd, verfpreid lagen. Een ieder {Joeg. naar
zijne verkiezing, op e~ne plaats, welke hem voet.;.

zijn h~,isgezin.en, vee, deger~jfelijk!J:e fCheel1, b,ij ,

voorbeeld, ,b~een~ welt., een boscb of groel1lan,d,
zijne woning op. E>ebuizen lagen verre uit elkander

ren om elk der~e~ve, was eene gro~te rl1imte, die
. dOOf;, paalwerk afgefloten was ~i e-enigzins gelijk aal}

,onze boerenhoven. De ret:leneo, waarom' buizen

zoo v~rarooid lagen, meent TACITUS,of in de on.

k~nde van te bouwen p. of in de;:) v~ees voor brand"
i':e moeten, zoeken. KàJk en pannen kenden onze

I Voorvader~niei~ Zij bouwden h,unnewoningenvan
iuw hout, leem en ftroo. De wandenvan fommige

\

gebouwen, ~~ren van binnen met bHnl{endeporklei

'beltreken. Oqk hadden zij holen in de a~rde, welk~
Zfj, ~es'wini:~rs'Tet veel!mest ~~~ekêêri),om hun- I

~en, voorraad van levensmiddelen voor den vorst en
. ,ç_or den vij~nd te, beveiJigen.

'.' ,~ " , ,

h

Kteeding.I \ '. ,

"ijtU'!De kleeding' 'be!J:ond Îl1.,eéne [bort van matueJ,

uttde :6~idva9 'ee~ wild ("') of tam .dier, of va~
11:ro-, ' p'iI, "h"' ".' (

(e) De uitge!!:rekte wouden leverden ,~ in die dagen,' eene

J.'iic!1igté'grof wild; als: herten. wolven eu wilde zwijnen.
I!}p.; In het HercijmSlh wo >ld) hielden zich, volgens Cl;-

tJ MR,
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,
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i
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\
, -y!'

I f,rave wollen fioffe )'gemaakt:, feJtken zij, met hç~
baar llaarbuiten gekeerd, om:~de fchouders bingen,

1\en met eenen I gesp of doorn vastmaaktel]" ',om wiBq.

, en r~gen af tekeeren.' Deze mantel wordt doorrTA-.

Cli'US [agum genoemd; een v.r°ord, dat van.Celti.,

fchen oorfprong is jen door 'J1,iltmantel of krijgs.
. mantel vertaald,w~rdt. Qe rijkfien en aanzienlijk!J:en

droegen eerte bijzondere kleeding, die, zich. naauw 6rlt~
al de ledenl des ligchaams ~ooc. De vrouwen ve~-
fcliiIdenaIleen daárin van <fen opfchik'der mannen.j

dat zij, .in plaats van beestenhuiden, hare k]eederen. (!

uit lfimen v,ervaardigden, Waaraan zij onderfcheidêne'
kleuren wisten! te geven. ! Hare armen. borst eu
.beenen waren' bloot. -

)

i,

('

\'

Spijs en Drank.

Hun voedCelbefionduic wilde ~rucbten, verscb

yleescb en' ~eftremde melk" zooJ als TACITUSzegt.
Daar zij nkkerpouw dreven, cis I1et intusfchen zeer

( waar.ccbijnlijk,dat zi~ook prood gekend_hebben. .Die
( .m~'

, ,\
j 11,

aAR., ooJewilde osfen of ~orosfeDo~~, die, wegens bUDlt,
fnetheid en aetkte. de koningen der ~ouden, en vO,ormen-

fchen en di,ren geJva~rUjk~ waren. Dit was aUeêlJgenoegt
0111de. JÎ1eedder .Duïcfchejongelinge~op te wekken, daar "-

diegenen d. groot11en roem bchaatd~n, 'welke de meesten."

./111deze dieren had,l~n afgemaakt e~lhet grootfte getal va}~
Jloónlen konden,er,~oonelJ.Deze hdorneq, welke dikwijls

> \Îqet zilver bel1ageuwerden, ~allneer!zij dit metaal veroverd
or ten 'geîchenk oncvangel,Jhaddeu, ~ien,YeD. bij hunpe ,ast-

~al~D) tot dril}kbe~er.. .
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.t}'JOgeqwij rè" gereeJer denken, daar- CllSAR zegt,:,

dat' zijl, b~harve melk,. k;;las en(yl~esch,' 'ook eêi

~eil)ig "k9r~n .,~g~bn,1Îkt~n.. Hun, g~w?n€!,,:drank was,
Water; maal' I;ij wisten UIt gerst of kOljen, 7 zqo.als
'tACITUSz,erigt, ook een vocht~ çè<'bereiden, dat eene

fQ~rt v~n gisting. ond~rgil1g, tot dat h~t eenige hci~4.
qanigheid van dCQ~ijn had 3ang~nOI11,en., De rnees,çel1

denken, d~t dit dezelfde drank g~~ee~t z~j, wel~eQ'.
'Wij bier,noemenen waarvan wij ,bij ervaring weten,
, dat ?het" Oll~ geworden 'zijnçie, 'cene bedwelmende

kracht beeft. "

,. '. 'I, '

Somtijds 11ieldenzij' ,grootçgastmalen, en b~rgezel:",

~epl'agten zij wel eens, dag en nacht, met drinken
, door, hetwelk zij voor geene fchande, rekçnden.- De'I - ,

dronkenfchap baarde dan dikwijIs:tw'isten llagerij.
lVlet fchelden hieldenzi/'zich niet lang op, het kwam
fpp.e.pigtot dad;elijkheden'en niet zelden, fcheidden

zij, . met' bloedige koppen, ~an een. ,Deze twisten

w~rden echter fpoedig weer b~jgelegd; wam zoo ge-' ,~' . 'd

,~~igd als men e~TI t~jsren was, even zóo gen'egeQ
, ~~~: men ook eoe ;~erzoening"

...

, '..,,, .~ \ VII. Altkerbouw.l'

-' Qf&hop~ .d~ ~~'e G~r;llanen, d,eq meesten, tijd,
(11J.~~~~n W\tp~fJhat1Q,lelen nWt de jagcllecen.r dreven
zij, nogtans c'09k eenigen landbouw. [': Niemand 'had ech...., . "" "

ter. eeneueigenen en' erfeIijkenakkel:. ' Zij verwis[el~&
" I, ,I,; ,

~en de fakkers jaarlijks~ (>Ic) Waarvan ÇESAR.deze
[' T, .

re--. r

(.)~1:ACIT:Ge~1U. ~ap. XX){~~\ ['

},

- /

'-

. .
/

! " ( 15 )
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i .redenengeefct~: :t~Opdat'men, door d~ g.ehecht~,
beid aan den landbouw, de zucbt voor den oqrlog,

" ( -,

\ niee mogt verliezen. !te Opdat meJl zijne ,landpalen, ,
, . A \ l'~ ,.

van' tijd tot 'tijd., niee mogttrachteri uit t,e,breiden.., . p.,

ende magtigende bezittingen.der 1wakk~nniet mog-. . J' ;! "

ten over~eldigen. 3. Opdae mel1 zicp.,dbor, hèt op-
tre1eken van duurzame gebçmwen, niet.,aan' èen gemak.

kelijk leven mog;e ge~ellncn. 4- Opdat de b.egeerce
toe' rijkdommen,' niet onder hen 1110gegekoeseerd

'worden, wa~ruie ha~~1ijke.partijr~m:rpen en'verd~eld.
heden ee wachten waren. " Eindelijk, ,)$. OIJdat.ziJ,

het gemeen ce 'beter in eenengoeden luim mogten,

_hol,1cIen,':Vannee,rdeze',zag:n, d~t er eeneevenre~ig:'
l1,eidvan bezittingen, tUsfchen ben en de vermogend..
Hen, plaats vond. . .

i,' Van den tUinb°11:wmaà!uen zij weinig werk. Vruèhr..;
'dragendi;~'boornen Waren fchaarsch. Vee badden 'Zij
in overvloed, maar het was klein' en ?naanzienIijk.
In het veebeftond hun grootfte rijkdom. 'Goud;en
ziIver'badden zij niet'. Dè fchrandere TACITUS.nlerkt '" '" '

hierbij aan~' aac hij hee niee wagen zOt'Jde,'te beflis., '

fen, of de Goden, in hunne guns~ of ongunst, dit

in~taal, aan de. Get;manen:,geweigerdhagden) pe
handel werd door ruiling g~dreven.

.1

(-'

~ VIII. ]juwelijken.

J' Vóór het twintigLlejá'ar, mogten-de jongeIinge~
zich niee ,inden echt !>egeven. De. vrpuw brag,tgeen

hu.-,
(.) C~SAR de bello Gallico Lib. VI.
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bU\,\1elijksgQedä.'Ind~n ~an';, maar de nlan aah 'de
vrouw.. De J)fPidfchaevbeftond niet in koscbáre kleeJ'

., deren of anderefieradeiJ; manr in osfen en' éen ge. /

toomd' p:!ard, een. fchiId met een' pfriem en éen .

zwaard. De 'naàsthefl:aandender bruid waren hierbij

't:ege~woordig, en keurden den 'bruidfchar. De brpid
gaf op 'hare beurt ,eenige w:!penen,annhnren aan-.

fbanden. man.' Bij 'de inzegening des huwelijks, wetd.

de vrouw ver91aand, d~t zij de m.epgezeIlinvan den'
arbeid en de gevaren ,harei mans moese zijn, dae zij

vrede ,en oorlog, geluk 'en' ellende', met b~m moest'
deelen, hetgeen men" door, de gekoppelde osfen, het
geeoomde paard en, de. ~fc'honkene wapenen, wilde~. "

'afb;eldel1'~

IX. Lijkplegtigheden.

aee verpeugt l)1ij; dat ik in. ftaat ben, hierover
sneer licht te verfpreiden, ttán over eenige andere

,gewoonte,onzer Voorvaderen, daal" Îk, i~ de maand
OC,tober des jaars 18 t? , eene menigte grafplaat-

fen van de vroegfl:ebewoners dc;-.:ergewès'tellgev011..
den' en g~open4' heb.' Sedert .eenen~ geruime~ tijd,
.l1adden de heuvels, ,op de bergen ~u in de dalen,
msfchen WiIfum en Ulzen, ..~ea~n~acQeder oudheit'fkun-,'

digen getrokken. Aan hec einde ~esvool'l1oémdenjaars~.
4e{]ocen eenige ljefhebbersder oudheid C*),' onder
welker geç:!lik mij bevond, dezelve nader ce onder-

/

\

,~ I!

11

1

1

"

zoe.

(-) De Heeren Méd. Doctoren MIQUELen UENINGea tie

Heer Doctor en GriJijer WESS~L",allen te ~ieuwel1hui.
wenende. ,- . . J

"

~

,
(J,17 -). .<

.\

zoeken.. Aa~.den hang vaneenen;bergeen~tJ1den,;.,-

Jp.,depabijpe!d. ~enet wel, uit we1k.eee~èbe~~' on~
fpriJ,1gt , ..oncdekten wij, naasc'e~l~ige groore, ~oqr:

1I)enfchen handen,,,,, blijkbaar opgeyvqfpé~e, lftt}v~len,
~9, federêeenen onlreugelijken.tijd, llunnen ptl!~.
ge.pa~wd, e~e menigte k]eine cirkel,ronde heu7el,tje~:",'

)iie,.a)Jenkenmerke~lvandé g[1\ven.der OUdeq~r,mar'
~en, droegen. Dezelv,e' geöpend .hebbende, v.gnden

~ij . in . ieder ,lt,egvelrje' çf e~p~, urne, (a,sc,hkruik) i' !11~~
beend~ten en"asch gevuJä, p(de bcendéreq,èn a~!;~,,.

~~$(cben zoden beflocen".zond~r ~rnt, '3~of,4~g.é~endieè

!t~dtf ~ulr~e,hegraven~ Eene {oor~g:lijke:b~graafp~aats.?
vOJl?eri wtj, in .de nabij heiq van d~ bo~r[cl~p Itterbee~~

:pijee~'e wel, e,n inde boe~fchap Lemke, tU~f~r.~,~

F ,Ni~uw~nhl1is.en Ul~eó. ?ok" bij dêbgerfchh{> I:Iar-
~inkhuizen. Het gétàl der opgepolvene uróen; kan ,i~.. , " . ,\., ..

(' .. :niet meerb~rekenen. C*) Derpeç.sJ:e waren 'ZOo.. ~ . ... } ,

l,roös, daezij, bij ,het opdelven; hoe voorzigtig zl1lk~

"ook gefch!edd~, brakel~~ 4npere'')age~, r,eeds'0oij.'t ". . ",."'" (

1i~t ,openep y;m dengrafhe~v,el, in; fchervenf' dop{),. ., ~ :." "

'wifhebben ook eep g,rq9rg~tat'J.,g~af en ongefcgpn:-'
. . .,.,' .' .,...". ." "".

(den, tè' htii~ gebra~, vài1;welke ~eenige.zoo wijd, ."~',, . .
'ziJÎ1, dat zij wel eenenemm~r waters kunnen bevatten.
.2Je'warèrf álle"van" 'aarde' 'geà~kken';~ddch / Diet van
" :;.~ / ! ê"'.' },B dè..)
; ;' . 1\ , , , '

~::,(~~~.IJet}~~,:Pt!80 t~t 19° i,be~rO~F.'wordcn., Wij~~b.ben:,
,;ynl,tt!Jdtot')1JP, \1Qg,Qletîw,e,Q!1tgekkl!,1gengedaan ell, 1Ude" ' .'" t. . . .,.~ ".'

"maapdfr'fei 1§ ~9,' OP,:'9~~~lfpeplaa~~ ,eenetnelll~te'urllenge..
vo.nden. TusCcnen U1~en en.jGetelowhebben wij, Jn de maand. j' ;, .,.., ."'. . . 1
AugustuSdeszelfden jaars, ,een HunnebedÇzoo al. wen die i.., .' "'". .
,tie ,p~.()vtlu:ieI>r~n~~o 'h cefÖontd~kt.<1.' . 'ft , . , '.' , . .
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, dezelfdêged~:m,ce~:éêfiige.wafel) 'hórig ,~andere plat;
f""fntnige.waren 'zekrgI~d en ~ecbewerkt!~ . iandere'
mèêrruw en,onadil:zäa~lJ~"'. ';,'1 ).

. '.' .) , . '

?, .E>ê' B'e~naereri wà'ren, \ldor een '-gr{)oc ge deel re , 'vriJ
g6ed )Jewaatd 'geMefên\i'hetgeen: men aart het
"dut, '(*) hecwêl!{,.àÜevochtigheid' daaruit getroK.Kèn
heéft\"' ihlOe( toèr'clitiJ~en. Onder de beenderen van, ,

friinrcBen., ;nerkcnde~A~'geneeskundigen~, "oó~' bcen~
açrén'~~ri''paarden. 'j ;}3övenop 'ae á~5éF en 'beendêi
rén);' 'bf;'ob1;:J'\Ver~'lh~pet ' midden",van yele, niet, van

,ÏttleK(lfi1tcn of.poden, ~oiid meh een .klein, zéer

l1~i.fb~Wefkc~'kpdtjè,'hé'cweIk .ge~ponIijk on~g~ft~pt';
of' wattrván '~et '! "bná1ërfte',.n.-iar' boven gekeerd
'co~

.

.;(1
.

.f;:j! )
, .y i) ( ~"

.

~ "1 .' ,; .'
'YaS~(' I" ".

>r Tl1§féhen 'd~ 't!bJ6~el4ri1r,yond'ê~i)Wlj, op ,drie '~~ ,

~lef'plaatferl '( .'éenigé" Itigiri~{ kÓperép fief~àep. (#) ,
'Sommige 'beeddHeh, 'die keribáat war~n, béweleii~
"}". . ': '. . C'.. r,>:" "J (, . .. .! i., "'; ,',

h'aàr~ h'ér. eenpar(~gêvÖeJen .der- artfen,' datd~ vr,oe..
ier~he~oi\~'rSJe,z~f)~~~estén,\ Hi~tgr~6ter' ~è~~~~

~jrl,; ~'dà~ 'd~' t~~~~W'c;l~?~'ig:r~wa~r~an'~ic~ ~,Ok"c)~~

'8g01',ivéf~eftjkibg\;q~r'6pgèdólvene .c.ioodspe~~de\r,q',I~, cr ",' '." "iJ ". 1~> '""" 1. ",'d"

" .". , .t. '11!ec
.~r <,'J:!i"".: 'j hi' .' '" ,;'t,\' ,, "'"

"

!~ ~;) :p~ Oud!~ b~\~Omf~ d;ezer!gew,g,$ten', :hadden ,de ~gê.

W,?Ollte" gelijk de Romeillell"FIl andere volken,' hunne lijkeit
i'é verbranden, en ,de overgeblevene asèheri' beenderen, itt

' '..' ,.'.' . . '., " .'

\:é'é'!\ihttuik;' of'e~nêlî;}mf, ievè~tam~'îelt el? ~us te ~egravel1.
-. i eh 'tndrerrl'deïè!i kt€IWeTpotjès, 'getÜendbebbeJi ,;iJiiäe. , , ""..". ,'> 1"",,

. 'tran~',;aeHWh~té,,~tfè~tW~ntih (fp"tè'vangèh~ gànhënl1ëtt
'dF. ölYt'e Gehh;Si;:tÎ;"'He<\~:~~hItiînriÛ6Ve~I'ede~~ . vii~\i~~~"

ti]e'Hèrtrjif'1fi'e1:lfmtn~:ié~ii&P8'6efproéiJ;"".. r~ ': ,.", ~';,J~"", "0

~ (*") Rene fq(jrt val(~?p'eÎ1.'~b6J! e~(l'kgper~ntl~ä'f~inlde.
,

(

il

, ,
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{i::")I),é'Ze.IBHcàêkkingd~t oûd~"gràfpL1ntrih''~élfjt ;ilfAt
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~~èreeri, iiieiIi~tgeen'1<ACITUS l,q~t~~alc,~an~ê!~îJ~~,
'\V~h{~!JJa 'ol~'d~Ce1;'m~ne~geW'oön ~v~iè~.~' -:'~Pffrie

~d'o6déî(r~'Jbegráven.'~~J\\>",f' { ..' '~'r' ,r '.'
'Á.1i~' Vad ~deqiJkplegtjghet1éW'~~~~~egt'-bij, "i.'tti'~Yten

,/'zij"'riiep"veél",*erk., pe.,'ngcbatne:ri"Jvàdbeftl~Yjjd~
ti;. ma'rmen, 'w~rdell met' Ieéilê Jzekerè'foortväh'~ifàt

, {;{'ve~brrind. Ct) 'Men 'o~èfldádt d~'i1Jhdl1tWddp+~aëb
:;,,'mJt kleederen, l1ochmd: r.l!éc'c;;frJeh.~Di~ 'Wä1ib:-

'. " nen van de,novérledencn wordetl':àlleênUjk'T:trlêt:~lièt
f;;!lij1Î; ig, he1i)~dilrgeworpën, j:if!fomH.fà~. ~Qrdc,rook'

'. ~,Ihet pa'ard:;;',bètwel~1 "ftïjber~deh;li~ercf\j er"'t)1Jjtè-
!~"voegd!,,{*>Ii'J t., i, ,.(1,
~:ri;;, Ee11"eenvdudlgé' hoop vàri'zOaeJ1 maaokFfîÈic'grnf

,~i"uiC:O;'t~rwijl: l1i~à de .Kostbtlre gea'enkfe;èkc~n? . Îil~ \

-i, Iästîg''vóor! ide~"over1edel1en,'veracht." Ti.,", <

, ru :De'gèdane :ontdekking, komt 31ioo;' m~tideze

ri'b~f~~rij~il1g;i p,vej;een.'- AHeenlijk hebben {vij;: gée'nc\'

wapenenp boe genaamd, in of bij de, aschlfruiken,
'gèvoriäen~' ,~\ L ;;'. ' , . ' '

i:,. Dë .géleerà~\ pltAÎtDT dwaalcdethalVe, wanne~rl1tj
.(je tonde he~veIen, welke zich, in bet landfchap

J)renthe b~vipden ,,\lQdt graven van'Romeinen" of va~

z'. ,""Bc!!\, . ; I gro~

é ':(*) Dè (inófi~:ûsGerlu. ciip:'~7. .'

'" (tJ ~1ïsfcrl\ieJ.1met"h~t h()\tt van deJlnënboo;m~nof van delk"'. ,~ "
,jènèvèrbesfèntlritik. '

IC"') IYelèiëf g~tiéve:iïcfi' hjet~ij tèbeitintèreri, . dWc "ij
ook bee,nderen vnnpaarden Ïil dè \Jl'ii'en'&~Yon\ielÎ hèb-bêJ).

"

,<,

,

"

"~I

(

(~

, \ !


