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V,AN DE ZED.I~N EN; ~EWOO"N1r.N Or(ZEtt
voo R VADER E N. CO)-

(~\

.,t, .Zed~!/{ke Deugden.

O. . ,," . \ .
nieheidenfche Voorzaten zijn bèroemd:

i. Door hunne gàstvrijheid. Zij noodigden den

vre"emdeIin~ih bunne wodingen 'en bodein hem aan,
hetgeen zij hadde~~ ~enen -vreemdeling uit zijn buis
te weren" werd voor de grood1:e.fchande gerekend.
,Wanneer de voorraad ontbrak, wees de gastheer den
vreemdeling paar het naaste huis, waar hij met de-

:zelfde. beleefdheid omVft1Jgenen ompaald/werd.' Zij
- maakten hierin geen'onder[cheid tUs[chen bekenden

en' onbekenden. \Vanneel: de vreemdeling vertrok f

gaf men hem', wat. hij begeerde, als het maar eenig-
zinsdoenlijk tvas.' ., - ' ,

:. 1. Dpor hunne kuischheid.. Daar de 111annenvan
\ .

andere volkeren~ zoo've~e vrouwen namen aIs ziJmaar
Konden onderhouderl', en'dezelve om de minfie beuze-

, I

'ling,weder wegzonden, vergenoegde~zij zich met ééne
,vrouw. De huweHjke-i1~werden fireng onderhouden"

~ .IA'; ''i ',' ..,', "
..,.'" en

"Pi('( t", \ <.
(*) Deze bcrigrcn zijn uit TAqTus ontleend, pen Ro~

. me,illsèh ri'dder, die onder VESP,\SIAAN:,'gezaghebber Vfln het

~3e~g!sch'Galljen, en l1aderhall'd,zoo mcnmee,n't)burge.ll1ees.
~r t~..R~me geweest ü. .l '

r

I
ij .
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I
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" "
(: 3~),..~ '.. I

..

en ,"het oyerfpel was al1er~e,ldzaamst;e~ne vr°tJ~..;" ' I..., , ,'m

zjcb hi~raan,'fchnldig Îllak~nste,.werd op beetel' daadJ" / 'e . '" ' ""',

, ep ;wel 9.Q8F~~~q Ip~n/ zeJven'gefhafc. Hij zette'peyI

Ivrouw ,na,(I.~t,.in t~genwoordjgQeid van "hare -bloé~iver-, ., ,,' .

wanfen " mf1,afge[n~d~ne. haren, .ten .~uize t,tiç".:~?
dr~e.f ~e~,~.,alge~felende, door,~lf de wijken ,vqpr,ç...

Sêh9pn ander-e.~J~daden" do~r, eepe boece~! k\:m~~!1,
afgemaal{tword~n~'."NOpt:,h~~)Pv.~~fr.pel,was bij ~e~" J

~e
,

ene Ve~gifli
,

'en
,

is." .pee,ne fCh<;O
,

~.hei~;t
,

geel1~ ,f
,

e~gd ~

,geene riJkdOll1men, kpnden haar aan eqn.enP1a~',' . , ,

helpen. ,

3. ' Dopr tduwe en eerlijkheid t' die zelfs, aan

,4<Rome~~fche Keizers niet onbek~nd"W:1St welke
daarom ook. de Germanén het /liefst, [ot, ,hunne

lijf~~ht gebruikten. ..

H. G.odsdiefJ~t.

, \

I

Hunne, Goden waren volgens ,TAcrTus: TutsÇ9,
MA~NUS, H~RTHUS,lVlERCURH-\~, HERCULES 'en MARS,.

" , "

welke nogrànp~nht1nne t~al andere namen z,Ullenge..
I/, . t1gd,hebbeq., ly.[ERcu~uusaItQ~ns, wa.f)~,bij' .ben

bekend .ol1der den naam' van, ,WODAN', waarvan
'" ~ , ,~ '" " '

~10g .4e naa~~ Woensdag ~f(h1mt.. ClESAR 2egt:
daç.. zij geel1~ andere Ç,Odel) vereerd, hebbent
,q~n ~ulke,weHEe zij zage\l; 'bij voorbeeld :,fle" ' . .

Zon,. de"Maan en. " 4~t,Vuur. . And~re fchrijveH
.vermeerderen bet getal dier "Goden nog met ,..AH.a..t
en WELDÄ. Hunnen Godsdiénsc verrigtten- zij in

heilige bosfchen. Zij hadden. geene tempelen \,,Oor. '" \ ' . '"
A!J. . h~'
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)mnneGoden, en evenzoo' ,min'afbeelditJgenvan de..

.'zeive; want, zij 'bielden-'tJet ,In'et de lVÎajefieit'-hunner
;Goden onbel1:aa~baar:'dezetvebinnen'de wanden vad

'eel1en tempel 'te ~ilIen, bcfiulcen, ot op eene men- -'f I '

(chelijke ~ijze'te wiJlen afbeelden. Men leest flechts\ '

VànJeen~nenkelen tempel', die in het land der Marfen.
'",gevonden, ,endOOfGEÓIANJCUSverwoest weid e).

De offeranden, welk~' zij aan bunne Coden ,bragcén,
beftonden in ,dieren; doch aan 'WODANo.fferdenzij,'f

op zekere dagen, 'ook' menCchen, watmoe zij bunne, \

,gevangene vijanden, gebruijuea.Depriesters f1:onden'

bij hen in g~oot aanzien, en, bef1:~urd~azelfs ,de
, ~

volksvergaderingen,' waarin ZIj,1 met ee~woord,
, ., ) - 0,

ftilzwijgen geboden.

111. R~ger;;zgsvor~.I ..;'

De Konirgenwerdenuit de edelen'Ct); de leger..
hóofden uit de clapperfien verkozen.c Ondercusfcl1ea

11addcndè Koningen geen onbeperkt gezag; ook wa-
,L. \

rèn, de bevelhebbers meer iu 'aanzien, wegens.hunne
-, T' .." I

dapperne~d, dan wegen~ hunnen -rang; zij hadqen de

"magt niec,hunne onderhoórigen, zelfs., wanneer die
I ( bee

!. ' .
't*) MösER., in21jne OSIla1;lrukifchegerchi<:bte !,i~heil\, bladz.

J~'2, ..houdt het 'voor 'zéér waarfchijnlijk, dat deze tempel"

" ;in, het tegen"\oorclig Munfterlan4, g,e!l~genbebbe. !'

, ct}:..,TAC~Germ. cap. VII. Hieruit kan men opmaken,

,Çat er ~eeds vóór d~ t,ijdenvan T~CITU!S,,.eèn erfelijke.adel
.,bij, d~ Germanen befton4., die, door de heldendaden-der.. , ",! , ' ' <

Voorvadèren, verkrègcl1 werd. Gelijk TACfTt1iook duid...
,.' .,. ,,'
Jijk tckcnnea geeft, cap. XIU..

(

- 11

. I1

I
I
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( ! )

het verdiend .badden, tei IlraffemI Dit, k.wam alIèen. ," ,

, aan de priesters toe, die de fir~f,in den naam,der
Goden" bepaalden ~n uicoefenden.; I/,

'Bij de nie~we of volJe maan,! werden volk~verga.
derjng~n gehouden, AJlcn, cHede wapenen ,voor het!

Vaderland droegen, hadden het l'egt, in 1 de:m,verga-
deringen, welke' op een open veld of in een bosch

plaats had~en, te verfchijnen."De m~nigte'kwam
gewapendbij (een; de priesters geboden fiilzwijgen,
en d~ Koningof een der ~oorDaamfien,, elk }Jadat
hij in jaren, in' adeldom, inoorlog!roem, óf in wel..-/)

fprekendbeiduitmuntte, werd gehoord; meer,' we-
'gens zii~càcbtb,narheidom raad te geven" dan,wegens

, zijnè magt om: ~e gebieden. Als hetvoorfiel mis-
ihaagde,~erd }jet met een luid gemompel afgekeurd,
maar zoo het behaagç1e"r~mme]de men met de fpie~'

,feri en er was, '}gelijk TACITUSa~nm~rkt, geen ze-
kerdet: en revens eerlijker reeken "van goedkeuring,

'd:tn hetgeen zij du~ met de. wápenen gaven.
, Op deze volksvergaderingenwerden nUegewigtig~,

,zàken, die' vooraf, door de voornaamf1:endes, volks,, )"

n1et alle n'aauwkeurigheia Qvcrwógen waren, behan..

deld; ;lIsbij voorbeeld: ,het verkiezen vimeenenKoning, ,

bf van' eenen veldheer; bet aanfieUen van overheden,
;r. . I .

regters en bijzitters (ç>verde. ~nderfcheidene difhikcen,
hel: makoo van vre,de, of hecberamen, van eenep

. oorlog, enz.
, Op dezever gaderingen"werden 'ook'- de overtredersr '

, der 'wetten aangeklaagd;, en wanneer de ~sdaadhe.
, A a ' . w~...
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WttétJ wns; tot de verdiehde firaf ve~toora~eld~~'Ver; '.

raders èft overioopcrs:werden aah'de Ibüóinén)opge7o.

/ brtngen. De vadzigèl1'en lafharrigen;, en die hunne'

'ligchamen baddeh laten omëtr~.n, Wérdëi1\1n het flijk
, gedolnpeld, en eene, horde daarop gewörpcn«... Meê

verfchil van ftraf had,deswegeJis plaat}; omdat .melJ.
- begreep, d'1t de openbare (çh~lmfiukken"beHOordea
~entoon gefield tè worden in het 'ftraffb.l;' maar"daj:

'geheiille gruweldl1delr~ diënden verbo~gen4 re .pltj~ .
'~ien".(*);, MIndere misdaden werden ngar.,ge'langvan,
liet.;misdrijf, . mee èene boete', vin e~h'.,zeker aamal

panrdeu'of b.eesten"gefirafc, welkeJbQetè,mtn VÓÇlF
een gedeelte a~n den Koning, of, den Staat ;ICFlvoof
een gedeelce aan hem becaalde", ,die"verongelijkt .w'as:..

'. j.~...
I ,: " ~ vU:'"

. (*) ~[ell hèefc. in het:jaat. 1'81-6, Jn0ohvriëslal1t!" een~:Iijfc

-opgedolvJ~n, dat IZ 'loeten diep }l1h~t veen beg;a.vew éh

meç 1,1108en. hout bedekt W\l8. ;Dit gqraamteba~I n~g "o;~!1
kleed aan ~uit grove \Volle gemaakt, doch zonder nlOuwcn.. I' ;. ".. ; '.

en fchoenen aan de' voeten van onbereid, leder, maar met \

regel1uatig uitgefnedenè fchoone figuren. 'fIet Jijdt geènen
twijfer~ of di,t geraamte is vàlleene ho&ge oudheid: Maar

'i on~allnemelijk is de gedachte Van den b'erigtgever, 'În,een '
der ~ederlandfche tijdfchriften, dat de begr;lven~, waarfchija;

lij,k een vermeeUde tOovenaar ginveest;zij, di$n111epge1Q,~den
daarom zoo diep. in pet veen begraven en met, balken bede!i.t
hebbe, om hem ~et tooveren ria zijnep gaod te bèletten.
"IAcrros zegt ui~drlikkeliJk'ik zijne German-ia cap. XII : " Dat
" de laîhartigen en zulken, die hunne'ligchamen hadden la'-. ~, J

.f. t,en ól1cce,ren.' (igtlf!ri, imbelles1etcorpo1."e.inftmes) op; deze
. ~,wijze, levende begraveq werden." Waarfchijnlijk is d,~

. opgedólvene Germaan, zulk:een fciJandvlek der natte gewees~,

en, we~Gnszii~e misdaden, aldus gefiraft ~èwol'delJ: \
I . . .

.. '
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I Onze Vootvadersbetaaldenaande,N orfl:en geene. . . 0 , :.1

vastgellelde fchatting, maar zij' gaven vrijwillig ,aa.n

deze'lve, eenig vee of koren, welke gercliènken'a~11

Vorften des te aangenamer waren, da.ar zij 'deieJvd'
áls jee'ne hulde befchouwde'n,,. ivèlke 'm'enaari'bun~e

! . " .

mèerdere kunde ~ dapperheid bewees, of als' een,
. bewijs van de aankbaarheid 'der burgers. Söm~ijds

omvlngen de Vorf1:enook wel gefcllèrlkèn várl,ae na-
burige volken, welke in féhöone.'paarden:"uidnup-" " ,0.. 0"

, tende wapenen;gor~e'ls en paaraemutgen, ot' oo~
.j wel in geld, beftonden. Hietmede waren zij ,bijzonder

in Hunnenfchik, omdac'zulke dingen, biJ banne ei:"
gene natiê',zeldzaam, waren, 'enhmdat zij dezel~e,

I ' . .

tévebs, als een openlijk bewijs< der' hooge achtîng' be-
fchoûwden, waarin zij bij hunne naburen fionden.

v'

IV. Wapenen.
I /- , ~/

, 'l ,i,

Yanbim~e wapenen moer men zich geep té groot
denkbeeld vormen, daar,het ijzer b~jhen ze~r fchaarsch

.c., 0 "
was. Zij hadden eene foor.cván [piefen, welke met' '"'-''''''
.een fi11alen kherp, drie- of vierkam, ijzer voor,zicl1
waren, die zij Pfriemen of Priemen höemden., Vtm

de?e had elkkrijg~lmecbt er doorgaan~ twee, i.vaar-

(m~de meI) van riab~j en van verre vocht. Da!i had.
den zij nog eene, fooft van werplpiefen, dl!}korter

'1 van fie,el-warerî, dan de priemen. En eindéJijk bé-
. diénde~ zij zieh ook van ifrjjclbijIen.' Zwaarden vond

men zelden bi} den gemeenen krijg~kI1e'chr.\ Bij gebrek~'4 ' .

a.an ijzer námen zij, bij her vervaardigen van hUQne
A 4 wa..,.L ( /
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wapenen,.de [oevlttgttot allerlei11offen,w~lke wan-

den veroçrzakenen fchade toêDrcngenköndenc:, tO~

vischbeegeq of gJ,'~ren,.vopr hunne ligtere wapemuigen;
, to~ beengerén van viervoetige' dieren ; tOt osfenhoor-

Den, en eindelijk v,.~oral,tOt h:Jrde !h~enen, bijzonder, '

tot vuurl1:cenen, welke bij allerlei volken, in plán[s
der meraien,cotwapenen gebruikt werden.

Van, boog en pijlen, maakt noch TACITt1S,noch

CJESARgewag; weshalve wij veronderflellcl1, dat onz~
Voorvaders ziep hi~rv!m:niet bedien.d hebben. ,TA'T1 ' . .

,CIT.USfp,reekt it1EUslèhen,vaA misfitia ofwerpg~we-

t~n , welke de vpetknl:\.chtepzet:r ,.verre wisten f~
{mijten. Hierdoor kan men, gevoeg~l1jk,werpfpieCen
of Dingerftcel1eh verftaanó j , f

i?e. weinigften haddenpanrférs, en deze weinigen
. zullen de legerhoofden of bevelhebbers geweest zijri,
welke lederen kolders van zware beesrenhuiden"hadden

, latenbereiden, . of de ijz~re~harnasfen, van de Gal-
liers en, andere volken, ten gefchenke hadden Ol1t-/"

vangen., , \(

De geme~ne krijgsknecot,was dan al1eenrpet zijnen
<bijgsmanrel bekleed. De weÏnigllen hadden ookee.

l1~n helm 'op heç hoofd. In, plaats van helrnen~ Q~-.

dienden zichveJenlvan de' koppen va~ wirde dieren?

beeren of wolven,. oo~--wel vanftieren of bl1ff11s~
welke. koppen met qoren en r\lnden, aan de }miCivasr-
gelaten, en op her,hoofd vah den kriJgsmangeBlaarst,
hem een verfchrikkeJijk aanzien gaven.'

"

J:Ièt fchild,aar elk krijgsmanbezat, was van ge.
"", -. . .. yloch:

"
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'"locb,tenrijsof van ligte planken, of ook wel van
~oombast,. gemaakt. Men d~pf;g dit fchild aan den

linker, arm, en be\yaardehe~ zoo zorgvuldig, dat"ve.,
, - Jen liever hun levenmet denftropwiIdéneindigen,

dan zrnder fchiJd tot de hunnen VIIc'derkeercn,en wat
wonder'? het ~erlies van het [chiId werd als'de' groot-
fte [ch~nde aang~merkt. Hij, die zonder fChild;,;Ui,-
den ftrijd terug kwam? werd. voor infaam gehouden.
" \, (

Hij tp°gt, nÇ!chbij' de beHigeJpIegdghedentegctJwooc-:
~jg zijn, D<;>chin de Yolksyergad~ringeh verfchijnèn~,

V. Wijze vow'fjor!ogen.

<)nze Voorvaders' kenden geetJe:Werving, df geweI~'. . ."
dige {)pfchrijviogtot den krijgsd\enst. Ieder jongeling
was. een geboreQ'fol.daat , 'en 11:elde et eene ecrin ~

zijn Vaderland te yerde~igen. Niem:and durfde, e.ven~-, " ''',

wel, de wapener,~oor bet VaderIanddragen, ten zij,
}]ij daartoe openlijk gewettigd was. In eene openbar<,

vergad~!iog kregen de jongelingen, welke bet volk
( <

,des waardig gekeurd had, danrtoe, e~n plegtig verlof.e .

'.Dè Vader, C,?nhunnef m\Beftaandeo, of wel eén der
< \

V orften, Yeffi~rqe,.ben met, een fchiId çn .een.pfrie~..

Van dit.oQgent:>likaf werden zijbe[cl1ouwd. als nie~
meer tot he~ ouderlijk ,huis, maar tot den Staar be~.", . -'"

boorende , en openlijk der natie ingeliifd.' .. 'p ;I (

De voornaaml1:efterkté der Germanen beffondJn
" .." ," "'..

het voetvolk. Inrus[chen ,haddenaij ook ruiteriJ, maal'!.. , " ,

~ewijl hunne paarden, noch in gefta,Ite en klgekheid, '

(Dochin fnell1eid, .uitftakcn, m,untreQzij bi~rin ge~nS-: I", ',"" . .. ." . . i,
. ,- ft. 5 . zi~
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