
.t' '

:ft
,

i;~t

f
J

~!
1:1'1

IJ.
f

\'
j

,.,1

If "

rl

I
w,j

...

I-

y'
J

~\

\

( go :>
, ,

?,

~GOttiit\. welkebij, meë ~ijne Iegioénen;,"op denv!oèc

\r~Igde~"Ond'er ,;pe~'unftjgîng van,:hec.ftéfreHêht, 1<;>F
.. ~.' . ." " .' ',' m, ,.' .
'de gehu,chr,ender Marfèrs, genaderd zijnde, vond'hij

,". I '. ",,' "

b~n zörgelods, ongewapend en 'HalflIapènde,l;>iJhul1:' .

1':IenfèésrelIjkeri maalcijä. 'Met 'd~ '[nelheid "dd I>.!ik-,
~l11~en dè wdedc' ,eens"tijgers, vielen; de coh6rcen

, " ',' 'I, "

e)lan C.lÉC1N'Aen de lêgioéQèn van áE~.MANICtJS, Dl}
j' , . .', "" ,'.

op h~11aan. Geene fekfe, noch jare~, vonäéni,me-

'àbJijcle~, 'Gee~e 'heiligdommen we'rdenv~rfchÓbnd.

:oè" pracbtige tell1pelvan Tanfal1Cf''wera '..qH~'t den
grond gelijkge"înàa'ftt:Nënde~ijsfu1IjkfteTIhgciilg,ond~;

de wee"dboze" en' niets"kwkads ver.moedend~?,lJ,.fflr-, " ,. ,

ûn á~ngerjgt. ,,' i'

Vah' daar:'vetrpreidden'Zich', deI ,zegévièrende b~n..
, I """ ,

'dèn, ~ijd en 'zijd. Het ~and werd vijftig fgijlep vet,
(e"'vqur' en te zwaard, ~erwoest." De l1ab~iig~v9l.. .

"i{e~, ,aelBhukters, Tubirlnten en (Jflpeten, w~Mên,
gelijk de MarJèrs, bijna geheer~e~ni~ld. Deze ver... ,

wàestet1de'~ogt '-'volbragt z~jnde, t voerde GER.MÁNICUS

,;ijn' leger '~eer naar den Rijq t~rug', waar, her' d~
t\\1inicrkw:i~ticrelr'be'trok. (*)""',' " .
" " , .' , . 'i' '

"~1i!'liet lang biecha (het was zes jaren na de neder:

J~~g !riny'A~us) 'bedreigden 'd~:Ger11JCtnen,de' ~hf- ,
ruskitj (f) rol: 'f)onqgenoocfchapovergehaald neb)'"

j, ~ibe~de,;on4erkriJgsb~'veI vandenzrlidétJ' A,RMINItJS,'P
'~p nieuw de 'Romeinen. ' ' ,

," " J ',' ~,
<t,

"

.\ u' '/ "rl...

(41)TACI'l'.Ann. IJb. I cat'. SO en,5,1.
Ct) Êeli \.6~ .~lit inhér'bisdóni .ref(fe~/lim81tirê .B"U~/"

.''Yfijk , Pjltie~hçim,.lltl/pçrflnRI,.r,hnue/npt/rg,eni. JVoondf.<I . -', ,
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&~J3ERîtrs'zonaf in hè~~riftiéndefaar na ,CHRISTTJS

gebdo~te': GERMAN'idbs,coe,nil1 (j~ltien 'zijn~è, om

.de fcbattÎng in te vQrderen,ná:1t' db 'iEems ~,om /;pec ' ,

gêweld e1e~'krijg$'; ntet '6p ,~~&~la:iès tefbeb8"èJ1.
ClECINA, i~ébdei;bevelhèDker~ óbder GÈR~A:&IttJ~,

n1arfcliè~rde',;dien. tCri:g~vöjge:rnet,Jveehig r~gÎ1nènL
ten; Jdoor l1e'c"1ahd\'dèrllrukt~reiJ. baar gemd'de;fi-

, vier.' PEDO '!Ie'idd~Lzijne ruiters ,'door de grenzen'der
rriezm, \, ~ó'GiR'ihNtc(J's ~lfJ,v~eräë vi~r }(éurben:'

den aari','öve~ dè",mergri, ~ére~t1ge~ê1ezicht~1 zàlttel1
pij dè 'Eein~ t*)~. . 1 i\ ," '; J,. ',' . .?

;; N;a~ lJfükteren'~etfl:rooiIti':Yé' :hébbén,' trok 'd~

1ege~, 'ovir~,de Uirerile' gréfJzéri",yan de~en'~;~ÜèS~t

waecusfchen de 'Ecl}1s enUppë"Jag ,\verWoèstèÎ1d~', \

GERMANIC&S, coc~e["bo1>ch T~'ut;êburg ,"êheiM~n
'volgens -rA:C1TUS, aan (1c!.;fFpe gé'J5IliIá~st,~ri" naar
CI.'uvEluu~~"(aant"de 'grellten vah)1~t' blsddm Pácl~rborn. '

'

gezocht" h16ètf'wötdén'; dè:-'pl~~t;,4.waarde Déncflu': ' .'. . .,
w~an"vÀitus,,:'1,zdb a!s bo%n gezegd"is, 'vedlágen\w~-'

, ~ "rein, 'wÜlencfe,"dbor~dn,geq, teo einlie,' d(f aI~à}r'nog'
~er11:roöid' lig'geride" 4ood~beendereri . der" Rom'einen 7. '

Îte bçgi-av~ti>~zönd ClECI,NA'vooruit ~ om bruggeri"~n

(tijken~ fil '~ábI yóchtig~ moëfasfe'tt.'e~"bediiegèl~jke"

'Velden', "!téJlë~gen/ . Dezen' laat11:en lijkdienSt;, aan"
"ËunÎ1e' bro~1iHs\' 6ewezènhebbende', crókke~ 4e lJ-o;.

7';ietnen, Eh.irag"ecl1en 'önbelÎisferidêû lIag m'et ÀRnjI-
";~rûs .~'gerIadtfe' lieBben, ,I náar' de Eem$' terug.Èêu
deel der l"uire~!iKréèg &dér, , f~ng$~ei htang ~er

t~, "f "",q.d., 'I u . . ~
,,' '{,'.t. <,'. ' ' .' ' '2ee~ ","
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zee, naar den Rijn te trekken. Ç:nJ:CINA~erd ge-

) last, met zijne benden, ~J!1E~ ~~~ggS!l.S' op het
t 'fpoedigfté, over te [rekken. "

, Deze bruggen waren, " reeds eenlge jaren voor
CHRIS';US 'geboorte", door LUClUs DOMITIUS, een, J

R.omeinsch r~dder en grootv1t4ervan NERO, over d~
]~oerasfen~aangelégd, maar zeer vervallen.

" ',' Vele bosfchen) groeiden toen op de ,hoogten, 'aan
weerskanten dezer' moerasfen , 'en A~RMINIUS, die CiC!:'

'CINA. op deszelfs te{u,gtogt.voorgekomen'was, haq
ZijRvolk in dezelvegew,orpen, hetgeendenRomein-

,Jchen veldbeer, zoodanig,in den oyertogt over deze
bruggen,welke door ouderdom en regenvlagenver-
gaan~ herfteld,moestenworden, belemmerde, dat hij'
zich, gedwbng~nvond, zijne 'manfcbappenaldaar 'te.
,Jegeren, óip een gedeelte derzelve ~an de, brug te,
doen werken, en een gedeelte, tot be~ekkjng der

.Wj.rklieden, te gebruiken. Jn welken hoogstmoeij~
ltjke.n arbeid, 4e 'Romeinen, met ~racht, dool' de
Gervzanen en Cherus#en, geftoord werd~n. De

.t 'tqeftand 4er eerstg~nleldémwas inderdaad ~agche1ijk~ '

(daár zij ~~es~n v~~~t~n,in een diep veen, waar zij 'l

'geen~n' voetJ kondrn vast ze~ten, om hunne pijlen eq

fpiefen, de no()dig~ en, 1!ev.i~erigting te-geven. I,n,
, ,w~~~~n ,gevaarlijk en coeft;1nd, de Cherusken' nog dil: '

voord(:el, ha4den".dal zij geWÇloQwar~n in moerasfen

:. te ftrijden en hunne gçweldiglabge fpiefen, gefchi~t'
. ware},1~ ~~zelfs /van verre te kwetfcn. .

~en gevoJgehiervan werd~n ~e Rgmeinfche keur";
. . , »en... . ~'

.

-,

---
I

I
,'> ,t'

I

f I( 33 ),
~ '

"bendel1 zoodanig geteiste~d, dat 'zij tot wijken ge~J

bragt, en in hunnelege~plaats terug gedrongen wel:-
'den. .

, De .volgendedag\Vasvóor de Romeinen niet J11in~
,5Jernoodlottig; ,eensdeels, dewtil de .;vijand, meester

van bet wate,l',2ijnde, hetzelye zoodanig wist te dwin-
gen, dat de ~rabbige veenen., waarove,r de brug moest
berO:eld,worden, nog nàter werden, en dus de-"ar-
beid der Romeinfche {aldntenm. oest verdubbeld wer";

I

den;' anderdeels, omdat hun overO:ç, als toçn zijnen

afcogt bepaald. hebbende , en' de .fchrik" door- .zijne

benden verfpreid zijnde, deze op nieuw door "AR-

MU~IUsen de zijnen wer(den aangevallen en' bijna

overwonnen; Ç.IECJNA,zelf zouqe krijgsgevangen ge~
weestZijn, daar hij, zijn paard onder belJ} gekwets~

~ zijnde, van heczelve afviel, h~d 1')iet de eerfte Jteur-
bende bem ont~et en befchermd. .

Gelukkigvoor de ,Romeinen, dat CJECINA'SweI- ,

fprekendheid zijne manfchappen, welke, den volgen-
t1en nacht, ~rnftig tot vlugten gezind waren" daarvan..

terug, bield, en niet minder gel~kkig voor dezen,
dat de verfchillendë gevoelens der vij;mdelijke beve~-

)' :hebbers , eene verkeerde operatie te weeg brngcen,

daar' ARMINlUsaanraad~e,;. zoo lang te wachten, t9t
dat de vijand weer in de moerasfen moest komen,

.en zijn oórn INGUIOMER,dat 'men ze in de verfchan-
~illg moest aantasten. Deze laatfte voorOag gevolgd
,zijnde, waren de Romeine~ gered. Hunne dappere

~eurpendeD,nu ,op vasten grond 11:rijdende,. rigtten
C I çe-:
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, eene"'vreesCelijkeOagting tusfchen de Ge;NntJnenen '

I, "

Cherufken aan. .ARMINIUS omkwam t~r naauwer

nood heelsbuids;INGUIOMER.zwaar gewond. Thans

fchijncniets meer den' rUstigen aftogt der' Ro-

'meinen betet'te hèbben, die !JUzondergeva:l~ ,de'
lange bruggen her'ftellen cn ovèr' dezelve kónde11

trêluten.(*) (t),
t " M~p

i !

f

r"

('I') Men 1Jeeft, in het laatst v,anOctober 1218, in de
\teencntUsfcken Drenthe eu iWesterw9ldingerland, eel1ebrug
~f ho~tel1 weg gevonden, welkeg uren lang, IC;>tOt JI voe~

"breed, met 2 tot 3 voet los veen bedekt ,en gedeeltelijk
uit denneu piallken, gedeeltelijk, uit gekloofde, of uit gehee-

le, naast elk:mder gelegde, boompjes van elzen, dennen elI
"berkênhout zamen gefield' was. Het graven van eene floot

,of gruppe', tus'fchen de provinciën, Çroningell en Drenthe,
-w.as'het middeltqt deze., ontdekking. Het hout wa~ op
fommige plaatCen vergaan, maar OB.andere, nog geheel gaaf
en ongeCchonden. Vele geleerden, zoo in Nederland als

é(ders, Waren zeer genegen, om deien houten weg voer de

lange /;"uggen van T'ACITUS,te bouden, over welke C.ÉCINA,
,

{

I mét ,zijne 4°, cohorten ofregimê'nten, in het I8de jaar on-

, zer ,tijdrekening, deli terugtogt van de Eems naar den R.ijn
. nam. Detieede klasCe Van het KoninkIljke Nederlandfche

'~lilit~\l~ val w~tenfchappen, letterku'nde en I fcheone'k~n.
'fien, beefc echtér in hare zittiÜg vati. det1 13 Mei' 1819
"êHt gel1oele'n verworpen, en 'in èen ~doo'r déll Urukg~meen

gemáaJtt vedlág, w~arvall ik de eer 'gehad beb, een exem-

~rp:la:1rte ontllanigem, trachtCn te betoogen ,I dat vC).o,rgemeJd
't .11'f,J~I.t~nvoetpa~ ,niet voor eime br\lg, door de Romeinenof

(
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, of' (Joeren ,in Drellthè, te 'houden 'zij, waáffchijnHjk in 'h'et"... ..
, mFJileu der lS<te!'ee'UWJ eer gere~'enh~id valt -de-,iiëhtfng

~ do

....'

'c I

II
11

J.
r
I

I

J
I

I
I

. r
I

I ~

{,'ss)...

"

i'

,Men mag At<:MINIusF'den '!Vorst,der ,Ckel'us,lulhj

èlan'met règt, raTs;den gr611dlegg~rder'DultfCh~iv.~
, " 'C' n" beid.~ ' ,~. .. . , , -, i, , ,i

,des Idqos~~rs ter:4Pd, v.erva..ar4Ig~, /~1Dt, te, allen t~~e:~
. " over de ,veènen'~, 'eene onbelem merde gemèenrchap mèi: hèt

,:1{IQoscer'tefllJbbeb. Het)is ~hietde 'plJ1~tsi1ij!t, oml,;"db '

'ijéwijzenll 'Voo~');thé giSting, te" toetCen.,' Het bevfeeindt

Ji1ij incusfalienfJrrdl1tJ;:\é,overlevering~) welke'izoo vel~ rpij:-
" zonderheden, <'v.a~de<-fi!chting d,~~;~.oo~tt!~sin' ,1465.w~c;t
" te' verteUen,niets vdn dezen bouten weg bewahd heeft.

, , " "","!"

en dat in geene enkele oorkonde uit dien tijd, van' zulk
r ,'.. .,. ..,'. - , ' .. (,', c,

.. ..e~ne brug,< doorde-"veenen gelegd,CIm gemeeiJfcbap~met
'bet k\(~ostèr' ~V11oû1Iéi1 ',' eenigi gewai. gémaîrkt, {'wordt.

, ,'Terwijl de oatfprbtrkeIijlq;! ,,oorltobilen ~v~r .de '/fiiéhdlig

,vanhet,kloo5ter, 1I7ietma"fc.he~" Val1.1I54', };I1;4,,1I89,.

1270, 1.280.. ep yel~ nnder VQl,1de VQ!geqt\.eeeu,weIJ, )11

"de latijnCche,t~al, 01' parkement'. met oupe hollandfche
. letters, fieriijk gefchreven" voor mij, op Jetàf~f'1i~ge~~"

beklaag ik be't vf:rlies der papieren, van het klooster iJ,..
.Ape!, die, warii1eèrde bmg 'Imen oorfpdmg" aan den gods-
dienstijver der Drenthenaren, 'ter gelegenheid van, de, fiich-

ting des kloosters, verfch~ldigdware. ;on~er twijfel, daa1!~
van gewagI Diaken'zouden., qn~~ kundige Doctor MIQU~i.I, '"

heeft in eene uitgebreide memorie, de gronden, voo~' beç
gevoelen der tweede klasrèV~11 het lnfiicuur' bijge'bragt"

"'zoeken te"wederleggen.' ~éllt liefhebber der oûdheid
'.wenscht niet datttijd of toeval,. over deze duistere zaak:

...eenig licht ver.bre~delJ, elI de :gelef:rd..en, uit del!' dqolh,<?f

. ,van gisfingen repàen moge?Misrchi~n vjl1dt ~en , ,bij liet"

bearbeiden ~ier ~eenen; , o.f,he~ v7~der~oPde/v~n ,der ,~rug"
, nog wel. eens hekeen of ander, hetwelkhen op het reçte ,

~Jj>oor' brengt. :," " '., I

0 ' <Ü T4CIT.Ann.Lib. I. cap.6S.
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héttf, berehouwen. Hij' werd in "het,g7~ jaar zij-'
ties levens, door zijne ei,genevrienden, die hem be..

ic'huldigden, dat hij naar ,de .koninklijke'waardigheid

(fireef4e, omgebragc. ,Zijne" vÜ~nden zelfs, de Ro-
t. nzein;n,"geven hem den verdiendenlof. Zij noeme~
'~em den bevrijder van.Duitschland, gen',dapperen

':held ,die de Romeipfçhewap~l1enheefcdurvewcal,";'
'ten, toen ~ome op d~llhoogfttnt~api,zijnergloriE;
'nond, die wel bel1reden, ma,r. nóoit .overwonnen
~

( *)
'.

Was.'), ,
.' " . 'j' , '<.,

;- ~a ,den dood V;lnAR.MINIUSzocb,ten de Romei1;e~

.hul1.-gezag., in dezegewescen, zoo veel mogelijk, te
ih~ndhaven. Zij' ftèlden overalambtcnarën aan, en

legden ookhie,ren d:mr, waar het Doodig fchee~"
, bezettingen.inyascekasceeI~n,zoo wetom bet volk

in tOOIPte hàl1den,\als om de fchatcingente heffen~
'welke d~stijds nÏèt in geld beftonden ,wane dat ken:

,den ,dë oude Dmtfèp,er$. niet", maar in de voort-
brengfeIendes lands,enwel voornamelijkin osfen-\

en koehuiden. waarvan elk ,distrikt eene zekere hoe..

veelheidç,orae tçnten der ROll1einfchJ''''folaaterJ leve.,\
ren moest. .:.'

De hand over han,dtoenemende.verdrukkingvan
de zijdeáer Romeinfche ambtenaren intusfch~n,' die

n1eer hun e~geÎ1voordeel,dàn heç werzijn der onder-

4!anen;beoogé1en,'bra~t eindelijk hec Romejnrche hè-
- "wind" inlde~e landen~ den dood11:eektoe. 1 ;

In de derde eeuw na de geboOrte van ICH~lsru,~J
" ' J]'o-

(.) T"9IT. Aau. Lib. Ir ca~. HU".',", -, .

" .'

\

"

.

. ,
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, ,C ",).: "': ,
nore~ de p,.ie%~n"Tenkters, Tu!Jttnt~n, CltOUtè,J}j
]Jrukters (*) en anderevolken, eenverbond" waar..,;

bij zij' 'zien onderHnfverpIigtten,het juk der R()~
-111einen,met vereenigde'krachte~,af te fchu~den! f

terwijl zij zich den naamFrankenJ dat"is; ~ 'iJrij#,

1!eden, gaven.. Na vele en bmgdûrige oorlogèQ.

bereiInen zij eindelijk hun oogm~rk. In het Jaar
420 trokken zij ,bij ~oesburg, over' den'Rijn, en

, maakten zich' vàn geheel Gallië'tiof Frankrijk meester..

De. m~ de Frankentegcn de Romeinen uirg~) . . . <

tro~kene, krijgsliedender Tulianten,; bevondenzich
.elders zoo gelukkig, dat zij zich .ombun vaderland

'}

weinig bekommerden,èn geenen wènsch koesterden,
, . . t

°111der~aar,ts weder te ,keeren: De terug gebleve..
nen waren~ bij gebr~k aan genoeg-zame magt ,'ni~
zelden aan de, verdrukking vltn naburige volken blom

, ~ef.1;eld, tegen welke zjj,' met wisfelende kans, fire-
'den. In het midden der 5 Ieeeuw, 'ovêrfiroomdende
H#nnenJ Githen , J"cl!dalen en-Noorm4nnen,. dè

,'me"esteEuropifche,gewesten. Onze Tubantm, die- . I
deze ongenoodjgde gas~,eneven zoo n)in als andere \

, v~lken, in hunland.1ieten nestelen" moésten bun

evenwel, een tijdlàng het ve'rbIijf in hetlel~e vergun-
nen,en .daar de eene zweljm den anderen verdrong,
1eden zij niet weinig vaq die vreemde, horden.

Uit dezeverhuizingender Noordfche volken, onr-
e 3 . Q:on..

- il

( .

1 '

1

\

I-

\ I

C*), Th:!ns~ zoo als men .meent, Gelderfchen, Hol1à~..

der., Zmpbeners, Drenthers, Dentheimers;.,Twenters .1ea
&hnftetfchen, genaamd.
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1tQnqenoveral. grpote ,veranderingeniQ zeden, taal ~ll".,. , ' . ' ~ . ,. .,.

g~~vooncen. / Zij ~add~n op' de ~ befchavi1]g ,èrizer

vqorvaderen , die d,oor de Rqmeinen begon~en~vas;

qeI1;;Q,~deeligi1:el1inyloed~ Kunsten en wetenfchappe~

Qie, nog in de ~eri1:ek~ndschheid, v.:aren, liingep nq

We~~"'g~he~l YËrlqren., Ifet' Land der, 'Tubanten

,~onk 'jl1y'zulk e~nè. ruw~eid" tergg; .dat, men; geduren-

,~e. [,Wee/ee,uweJl, Jw~inÎg -of pie\~(..'fa!\;~~tzelve aange-
teekefld y~ndr~en,qa[ door later~ fC2rijver~, de naam

.' !i,tF 'fuba,n,ten.,.J\ie; )e~1.l.smeer, gem)emd wordt.
. .,1 .

f ,! > i ,. ) It 'Onder'dl Säkftn.'..
, .>.

:Yan dezen- tijd.,af, peginç d~ gefchiedenis van ons

Vaderland 'Fee( "4on~er te- worden. In de7'!e eeuw' )

puzer, jaarF~iI}ng ~ordçn de yroegere v,olken,' l1r;uk-

,ters, Tenkterf" Ujipetelz, rU~,a,nlen, Chau,c~n,
j,Çha'f!1aven,CheruSfrer.s,enz. ,niet meer.genoemd.

{n bunn,e plaats komen l1echts twe~,lIopfdvolk~n'; ,

, ,~e ':;;akftnen Fr.a1f.l(en" op hçt ~poneel. ' ' ,

De Sakfen ,en Franken w~ren oorfprèmkelijk éé!1'

yol~. JiJe',l~~dlen war~muit ~et.Ipidden'der e,eri1:en
, ont11:aan.'Het waren die, dapperen~ welke de Ro-. - ",I ' "

.inein~n uit Duit,~ch1anden Fl'ankrijk verdrevel1bar
d~p, en die in hupne 9ude woonplaatfenniet wédqr-
gekeerq ~ar~n, omdat de nieuwehun beter beviel~n.

,.:pc §dkftn, ef eigenlijkde Sasfm, war~rîde~f{lam-
,me)ingen dergenen , welke ,regen de 'Romeinenl nieç

, meqe uitgetrokken, maar'zitten geblevenwaren; en
,:van dàar' waarfchijnlijk Sasfen genoemd ,werden.

,. " I Men
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Men ve;'deelt ze,'in oostelijke" ;we;t~Iijke eri. middel

Sasftn', C*)' of 'in Oostphalen, lif'estphfllenen' 'BIl--

ge.ren.' De, eer!1:enwoondên rusfcb.en'de Elveen, dei
Wezer ,en waren amammelingen, c,1erCheruske;:'$.1
De laatfleÜ bevonden zicn rusfchen de Wezer.:ien;'de

EÇ111S.,,'pé' lf7estphalen.of-lf7estfaslen, toti welk~
onze'voorvade,~s,behoorden, hadd~mbun verblijf tus.

, , , "

fehen de Eems end~n Rijn. '
Wegensgebrek',aanbijzondere narigten.moecen'iI,

Wij den" fiaaten de lotgevallell van het Graaf[chap

, Bemheiln, in de 7de en8fte,eeu\y, naar d,enalge.
111eenen~toei1:andr van bet 'oude Sakftn, 'waarvan
Wçstpfmlen eengedeeJte uirmaakte, beoordeelen;, , " ",

gelijk wij de ,zeden en de Jotgevallen. der vrDegi1:e
I

bewoners ~ naar deu]gemeene berigeen , van TACI-
TV'Sbefchreven hebben. Ct) I'

. In het jattt', 769, 'na den ~do~d'vanPII>IN,' k~nin~;
der Fra,nkm, kwam KAREL D)\; GROOTE .op d,t,l}

)' ,

,[toon, en zocht, onder ,bet vooI:w,endf~l,de Sa}fen.
tötbet Cl1dstendom te willen bekeere'n, zijn, gebiea
tot aan de Elve uit te breiden., (*$) ,

I . , ".
.', '" ,C4 I. , De

I'"

(

(*) MQSER.,0$". Gefch. J 'I1hèllbhl!lz., 183.

(Vi Dat wi~ hiel\n niet misgetastt h,ehb~n, b1ijkt"uiL_d~
gevotîdene b.~gra,afpla'at[enteWi1f~m. Daar die jllistmet de, "" .

"b,erigten van ~TACITÜS, nOp-en-Sde, lijkplegtigneden lier: oud~\
Germanen overe.enfle,mmen; zoo, lI!oge.n,wi.j ~ met aJlè 'r,ege,.

,ook de overige ijerigten van die~ geJcqi~dfçhri.jver, anng~an- 'j

de de ze,den der oude Duitfcher s, °Pi9JIP yá~e:rIan.droepasfen.

(..) Of hetK..\R&Lmeer Qm de'vö'ortplan.tigg van.h~"\Chiis-, '
ten"
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