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I N • H O U D
_ VANDITDEEL.
IJe Tydvakken der Natuur. Bladz.
Eerjis lydvak, toen de Aarde en de Flaneeten hacire gedaante hebben aan~

genomen.

Tweede Tydvak , toen de fiof,
/levig geworden zynde

, de binnen -rots van den
bol y gelyk ook de groote glasaartige majjds

^
die aan deszelfs opper-

vlakte zyn
, gefoi meerd heeft. . .

j rr

Derde Tydvak
, toen de wateren onze vajie landen bedekt hebben.

Vierde Tydvak., toen de wateren geweeken zyn, en de vuurfpuwende bergen
begonnen hebben te iverken. . ...

Vyfde Tydvak, toen de ülyfanten en andere dieren van het Zuiden, de landen
van het Noorden bewoond hebben, . . ,

Zesde Tydvak, toen de Oude van de Nieuwe Wereld is afgefcheiden
Zevende Tydvak, toen des Menfchen vermorren de werking der Natuur onder-

Jfeund heeft, . .

“
.

Ophelde, ende en bevejtigende Nooten, voor defadla, die 'in de Tydvakken der
Natuur ter neder gejleld worden.

Op de voorafgaande Verhandeling.
, , ,

Aantekeningen op het eerjie Tydvak.
• • . op het tweede Tydvak.
• , • op het derde Tydvak.

, ,

. . . op het vyfde Tydvak.

. . . op het zesde Tydvak.

. op het zevende Tydvak. . .

Verklaaring van de Geographifche Kaart der Fooi -landen.
Byvoegzels en Verbeteringen, voor de Artykelen, die de bewyzen van de Be-

fchoiiwing van den Aardkloot bevatten, enz.
Byvoegzels

, tot liet Artykel
, over de formatie der Flaneeten.

I. Over den af(land der Aarde van de Zon. . ,
II, Over de fioffe der Zonne en der Flaneeten.

rtr ^ betrekking van de vajiheid der Flaneeten met haare fnelheid.
V. Over de betrekking door Newton gegeeven, tujfchen de vajiheid der

Bwopav .,1 f” warmte of hitte, die zy ondergaan,
byvoegzels en Verbeteringen, voor het Artykel Aardbejchryving.

^
De oppervlakte der oude en nieuwe Wereld.

IV. Over de uitvinding van het Kompas.
V. Over de ontdekking van Amerika.

Byvoegzels
, tot het Artykel, van het voordbrengen der beddingen of hagen aarde,

I. Over de hagen of beddingen aarde op verjchillende phatfen.
II. Over de binnen Rots van dtn Aardbol, .

lil. Over de ghswording der kalkaartige jloffen.

'

Byvoegzels en Verbeteringen op het Artykel, waarvan de tytêl is,
I, De Schelpen en andere voortbrengzels der zee. ,

'

ITT
plaatfen daar men Schelpen gevonden heeft.

. Over de groote Voluti, Amnions - hoornen genaamd, en over eenige
groote beenderen van Landdieren. . .

yvoegze s tot het Artykel
, waarvan de lylel is, de oneffenheden op de opper-

vlakte der Aarde. ^

j , jj r rr
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DE ALGEMEENE EN BYZONDERE

natuurlyke historie.

DE TYDVAKKEN DER NATUUR.

/^elyk men in de burgerlyke Hiftorie de tytels raadpleegt! de ge-

nprt
opzoekt, de oude infcriptks ontcyStn, om de tyd-

menfchlyke omwentelingen te bepaaien, en de dagtekeningen
behoort men in de Natuurlyke Hiftoric

-nr-inden H
^ Wereld op te flaan , de oude gedenkftukken uit de inge»

i«n pn
delven, derzelver overgeblevene brokken te ver-zamelen, alle de kenmerken der Natuurkundige veranderingen, die ons

tot de verfche dene tydperken der Natuur kunnen opleiden , in cén lichaam
van bewyzen zamen te brengen : du is het eenigfl; middel om eenige pun-
ten in de oneindigheid der onmeetbaare ruimte vafl: te Rellen

, en een
zeker getal tel-fteenen op de eeuwige baane des tyds op te rechten. Het
voorledene is even als de afftand; ons gezicht verzwakt daarin
neemt af, naarmaate dezelve grooter is ; en het zoude zelfs zig daarin ve
heel verhezen, zo de Hiltorie- en de Tydreken- kunde niet hier en daar
vuurbakens opgericht, en de duifterfte punten als met toortfen verhelderdXFl! Deel. A



2 D E N A tuurlyke historie

h'idden; maar, niettegenflaande deze lichten der gefchreeven overieve-

rhi, hoe veele onzekirheid, echter, zo men tot eenige eeuwen opklimt,

ontmoS men in dcfaëiaf hoe veele dwaahngen treft men aan wegens de

oSSe^der gebeurceniffen ! en welk een ftikke dmfternis omringt met

dftvden die d^eze overlevering zyn voorgegaan ! Daarenboven heeft de>

z^vron alleenlvk de bedryven van eenige Volken, dat is te zeggen,

d-Terrichtingen. Jan een zeef klein gedeelte van het men.chlykc geflacht

overgeTrit; ^ overige gedeelte der menfchen heeft voor ons, heeft

voS^de naLmelingfchap, al^ niet beftaan; zy zyn uit hun Niet alleen-

iTre vomfchyn gtkomen, om voorby te gaan als fchaduwen, die geen

J^rfnoo^aditL laaten; en hadt het den Hemel mogen behaagen , dat

dfnaam van alle dil gewaande helden ,
welker raisdaaden , of bloeddorftige

rtem, mit zo veel geruchts vermeld zyn, eveneens m den nacht der ver-

^^Duïftrekfdr^^^^^
van den eenen kant bepaald door de

duifterniffen van een tyd, vry na aan den onzen komende, zig aan den

anS kant niet uit, dan tot kleine gedeelrem der aarde , die by opvol-
anueii-j.1

„eweeft door Natiën, we Ken werk gemaakt hebben om

£”fetag?nU bewaaren. aerwyl de‘-Natuuriyke Hifto-

rfe'fveneens alle de ruimten, alle de eeuwen bevat, en geene andere

^^rdvk de'Natmir^elykty^^ is^et de Rof, de ruimte , en den tyd , zo is

haare hiftorie die van alle de zelfftandigheden , van alle de plaatlen , van alle

Senfen fchoon het in den eerften opflag fchynt dat haare groote werken

Verminderen of veranderen, fchoon zy zig m haare voortbrengzelen,

S de brooL en kortlle van duur ,
ftandvaftigdezelfde toont ;

dewyl haare

mSellen vder oogenblik op nieuws voor onze oogen verfchynen; zal
ceifte m y ° ^der by beziende, bemerken, dat haar loop met

^nlRrSt eenvormig is, dat zy merkelyke verfcheidenheden toelaat, dat zy

'zelfs naar nieuwe zamenvoegingen ,
naar veranderingen van ftof en ge-

d-v-ntp fchikt; ja, dat zy, zo vafl: als zy fchynt in haar geheel, zo veran-

derivk ’is in elk haarer deelen; en zo wy haar in haare geheele uitgellrektheid

omvatten ,
zullen wy ’er niet aan kunnen twyfelen , of zy is thans zeer ver-

fchillendc van ’t geen zy in den beginne was, en van t geen zy inde opvol-

ïhifder tTden gewordL is; en het zyn deze verfcheidene veranderingen,

wdken iw haaïe Tydvakkcn noemen. De Natuur heeft z,g in verfchi ende

b?vonden; de oppervlakte der aarde heeft opvolgdyk verfchi ence-

“
lorini-on namrenomeii; de Hemelen zelve zyn veranderd, en alle de

n van het I^atuiirlyk Heelal zyn, even ais die der zedelyke wereld, m

Snt ge oPvoW verfcheWenhedent by voor-

Sd draalt, waarin wy thans de Natuur zien, is zo veel ons werk als

hï haare; wy hebben haar weeten te maatigen, te wyzen, naar onze be-

hoeften, naar onze verlangens teplooijen ; wy hebben de aarde beproefd,

beteeld, vruchtbaar gemaakt, en de gedaante, waaronder zy zig thans

SSnt. is zeer verfchillende van die der tyden, die de. mtvindmg der
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konflen zyn voorgegaan. De gouden eeuw van de zedeleer
, of liever

van de faliel, was niet dp de y2eren eeuw der Natuurkunde en der Waar-
heid; de menfch van dientyd, nog halfwild, verftrooid, weinig tulryk,
voelde zyne magt niet

, kende zjrnen waaren rykdom niet ; de fchat zyner
kennis lag nog begraaven

; hy wift niet, wat ^er door de kracht van ver-
eenigden was uit te werken, en het kwam niet in hem op, dat hy door
de gemeenfchaplyke, door te zamen beraamde en achtervolgde pooeinccn
het zo verre zou kunnen brengen, dat hy zyne denkbeelden op de geheelè
gedaante van het Heelal

, zou kunnen drukken.
°

Dus moet men de Natuur gaan zoeken
, en zien in die nieuwelings

ontdekte ftreeken, in die, van alle tyden her, onbewoonde landen, die
ons een denkbeeld van haaren ouden ftaat kunnen geeven, en die oude
ftaat is nog nieuw, in vergelyking van dien, toen de werelddeelen onzer
aarde nog door de wateren bedekt waren , toen de viflehen onze vJaktens
bewoonden, toen de tegenwoordige bergen zee- klippen waren; hoe veele
veranderingen en verfchillende flaaten hebben malkanderen

,
federt die

oude tyden, (die evenwel niet de eerfte waren), moeten opvolgen, tot
aan den tyd daar de Hillorie begint ! hoe veele zaaken in duifternis begraa-
yen ! hoe veele uitlcomften ten eenemaal vergeeten ! hoe veele omwente-
lingen de geheugenis der menfehen voorgegaan ! hlen heeft eene zeer
zeer lange achtervolging van waarneemingen

; men heeft dertig eeuwen
oefening van den menfchlyken geeft noodig gehad om den tegenwoordigen
ftaat der zaaken te kennen. De aarde is nog niet ontdekt; het is flegts
federt korten tyd dat men haare gedaante heeft bepaald: het is niet dan in
onze dagen, dat men de befchouwing haarer inwendige geftddheid heeft
aangevangen, en dat men heeft beginnen te onderzoeken en te toonen de
orde en fchikking der ftoffen, daarzy uit beftaat; het is dus niet dan van
dat oogenblik, dat men kan beginnen de Natuur met haar zeh'e te verge-
lyken , en van haaren tegenwoordigen eh bekenden ftaat tot eenige tydvak-
ken van een ouder ftaat op te klimmen.
Maar dewyl wy in dezen den nacht der tyden moeten doorwroeten; uit

Vip
j^^*”houwing der thans beftaandedingen

,
het oud beftaan der vernietigde

enkele kragt der overgeblevene ftukken tot de
begraavene ftukken opklimmen; in één woord,aewyi^ met ftegts het nieuwer, of laater voorledene, maar ook het oud-

Ite voorledene, door het enkel tegenwoordige moeten beoordeelen, en wvom ons tot dat oogpunt te verheffen, de vereen'iging van alle onze krach-
ten noodig hebben, zullen wy drie groote middelen in dezen gebruiker.
JO. De faaa, die ons tot den oorfprong der Natuur kunnen doen naderen
2°. De gedenkftukken , welken men als de getuigen van haar vroegft be'
ftaan moet befchouwen. 3». De overleveringen

, die ons eenig denIbeeH
van volgende tydperken van beftaan kunnen geeven

, waarna wy zullen
poogen het geheel te verbinden door de overeenftemmingen diewyzul'en
aanireffen, om een keten te formeeren, die uit den top van de fchaaie
der tyden tot op ons zal nederdaalcn.

A 2



4 DE NATUURLYKE HISTORIE
Eerste Factüm.

De aarde is onder den Equator verheven, en onder de Poolen ver-
laagd, in de evenredigheid, welke de wetten der zwaarte en der middel-
punt -fchuwende kracht vorderen.

Tweede Factum.
De aardbol heeft eene inwendige warmte, die denzelven eigen is en

die niet afhangt van de warmte, welke de zonneflraalen daaraan kunnen
mededeelen.

Derde Factum.
De warmte, welke de zon aan de aarde toezendt, is vry klein, in ver-

gelyking van de eigen warmte van den bol; en deze warmte, door de zon
aan denzelven toegezonden, zoude op zigzelve niet genoeg zyn om de lee-
vende Natuur in weezen te houden.

Vierde Factum.
De ftoffen, daar de aardbol uit beftaat, zyn in het algemeen van den

aart van glas , en kunnen allen tot glas gebragt worden.
V Y F D E Factum.

Men vindt op de geheele oppervlakte der aarde, en zelfs op de bergen
tot 1500 en 2000 toifes (•) hoogte, eene oneindige hoeveelheid fchelpen’
en andere voortbrengzelen der zee.

^ ’

Laat ons nu eerfl; onderzoeken
, of ’er in deze faStay welken ik wil be-

zigen, niets voorkome, dat men billyker wyze kan betwiften: laat ons
zien of zy allen wél beweezen zjn, of ten minften wél beweezen kunnen
worden, waarna wy zullen overgaan tot de gevolgen, welkenmen daaruit
kan afleiden.

Het eerftc van de meerdere hoogte der aarde , aan den ASqua-
tor ,

en van haare platting aan de Poolen
, is wiskiinllig beweezen en

natuurkundig beveiligd door de befchoiiwing van de zwaarte en de proef-
neemingen van het llinger - uurwerk. De aardbol heeft juill de gedaante
welke een vloeiende bol zoude neemen

, die met dezelfde fndheid
, welke

de aardbol heeft, om haar eigen middelpunt draaide. Dus is het eerfle
gevolg, dat uit dit onbetwiflbaar voortvloeit, dat de Hof, waaruit
onze aarde beftaat, in een Haat van vloeibaarheid was, op het oogenbiik
als zy haare gedaante heeft aangenomen , en dat oogenbiik is dat, waarin
zy begonnen lieeft om.haar zelve te draaijen ; want byaldien de aarde niet
vloeibaar was geweefl, en dezelfde llevigte of hardheid hadt gehad, als

welke zy tegenwoordig heeft, is het blykbaar, dat deze ftolFe zo vaft en
hard, niet zoude hebben kunnen gehoorzaamen aan de wet van de middel-
punt- fchuwende kragc, en dat zy bygevolg, in weêrwil van de Ihelheid
haarer draaijende beweeging, in plaats van een knolrond te zyn, gehoogd
onder den iEquator, en geplat aan de Poolen, integendeel een voJkomene
Ipheer zoude zyn, en nooit eene andere gedaante dan die van een volmaakt

Wy belioüden bet woord toffes, voor dat van roeden t

? voetm hollandfcfa, .

men weet dat deze maat 6
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ronden bal hebben kunnen aanneemen
, uit kragt van de ondèrlingÊ aan*

trekking van alle de deden der ftoffe, daar zy uit beflaat.
Schoon nu in ’c algemeen alle vloeibaarheid de warmte tot oorzaak

heeft, dcR’yl het water zelf zonder de warmte niet dan eene vafte zelfftan*
digheid formeeren zoude, hebben wy evenwel twee verfchillende wvzenom de mogelykheid van dezen eerüen ftaat van vloeibaarheid in den 4rd-
lol to begrypon, omdat do Natoor in don ootflon „„S
fchynt te hebben om dezelve uit te werken. Het eerfte if de ontbindins
of zelfs de verweeking en verdunning der aardfche RoflFen in het water;
en het tweede haare fmelting door het vuur: maar het is bekend , dat het
grootfte gedeelte der vafte ftoffen, daar de aardbol uit beftaat, niet ont-
bindbaar zyn in’t water, en tevens ziet elk, dat de hoeveelheid van water
zo klem IS, in vergelyldng van die der drooge ftoffen, dat het niet moge-
fyk IS dat het eerfte de laatfte zou doorweekt, verdund, en tot eene fyne
vloeibaare pap gemaakt hebben: dewyl dus deze ftaat van vloeibaarheid,
waarin de geheele maua der aarde zich bevonden heeft, niet heeft kunnen
uitgewerkt worden, noch door de ontbinding, noch door de verdunning
.en vermenging met het water, volgt van zelf, dat deze vloeibaarheid eenl
Imeltmg geweeft is , door het vuur veroorzaakt.

Dit wettig gevolg, reeds zeer aanneemelyk in zigzelven, krygt een nieu-wen trap van de grootfte waarfchynlykheid door het tweede fa^umen wordt eene volkomene zekerheid door het derde. De iniSrewarmte van onzen bol, die nog werkelyk beftaat, en die veel grToÏÏf
dan die welken ons van de zon aankomt, toont ons, dat dit oud vLr
t welk de bol ondergaan heeft, nog op verre na niet verfpild, en dat d4
oppervlakte der aarde meer bekoeld is dan haar binnenfte. Ontwyfelbaare
en herhaalde proefneemingen verzekeren ons , dat de geheele maffa vanden bol een eigene, en van de zon geheel onafhangelyke warmte heeft;

ztnSTS.*’'’''"
van oLe%vintrmero„“ê^mers (a)

, en men bemerkt dezelve op eene nog taftbaarer wvze, zodra

mate SiSft '« vermeerderen naar

wörder ómdè Jf o! ’ a
yan het geen gedaan fou moeten

ipn van den bol ^r.
graaden van deze inwendige tt'armte in de dien-ten v?in ^ op tc neemen en te bepaalen! Wy hebben in de bergen

tot eenige honderd toifes diepte gegraaven om ’er de metaaïï u t tehadfn"wy hebben in de vlakten P^tten.van eenige honderd voeten^^^^
gedolven; dat zyn onze grootfte uithaalingen

, of liever onze diepfte wroe
tingen ; zy ontgingen naauwlyks den bovenften korft van den bol en
echter is de inwendige warmte daar reeds merkbaarer dan aan de opper-

W Dit is breeder voorgedraagen onder Bet artvkel é/t’s ÏÏ'Jmi’nr i • i-

Mémoirci fitr la Temperaiure des Planctes
’ m kct arty*

CO hier achier de nadcie ophelderingen en bewyzea in de Njoten,

^ 3'



(5
de NATÜURLYKE HISTORIE

vlakte ; men moet derhalven vermoeden, dat, zo men dieper indrong,

deze warmte grooter zoude zyn ,
en dat de deelen naby het middelpunt der

aarde heeter zyn dan die, welke daar verre aÜiggén, gelyk men ziet dat

in een bol, die in ’t vuur gloeijend is gemaakt, die gloeijmg nog aanhoudt

in de deelen, die naby het middelpunt zyn, langen tyd nadat de opper-

vlakte, en het gedeelte dat inmiddelyk daaraan grentl, dien trap van hitte

reeds verboren heeft. Dit vuur
,
of liever deze inwendige warmte der

aarde, wordt nog nader aangeweezen, door de uitwerkzelen der eleftrici-

teit die deze donkere warmte in fchitterende vlammingeii verandert.

Het’ wordt ons ook getoond door de warmte van het zee -water, die op

dezelfde dieptens ten naaftenby gelyk is aan de binnenwai-mte_ der aar-

de (2). Daarenboven is het gemaklyk te bewyzen, dat de vloeibaarheid

van de wateren der zee in ’c algemeen niet moet toegefclireeven worden

aan de magt der zonneftraalen, naardien het door de ondervinding bewee-

zen is ,
dat het licht der zonne Hechts tot zes honderd voeten door-

dringt (3), zelfs door het helderlle water, en dat by gevolg haare warmte

miffehien niet tot het vierde gedeelte dezer dikte, dat is te zeggen tot

honderd vyftig voeten komt (4). Dus zouden alle wateren, die beneden

deze diepte zyn bevrozen liggen zonder de inwendige wamte der aarde,

die alleen hunne vloeibaarheid onderhouden kan. Nog is het eveneens

door de ondervinding beweezen, dat de warmte der zonnellraaien niet

meer dan vyfeien of twintig voet in de aarde indringt, naardien het ys op

die diepte geduurende de heetlle zomers bewaard kan wordpn. Derhalven

is het beweezen, dat ’er beneden de kom der zee, gelyk in de eerlbe laag

der aarde een aeduurige uitvloeijing van warmte :s , die de vloeibaarheid

der wateren onderhoudt, en de warmte van de aarde voortbrengf. Der-

halven beftaat in haar binnenfte eene warmte, die haar in eigendom be-

hoort , en die geheel onafhanglyk is van die welke de zon haar kan mede-

deelen.

Wy kunnen dit algemeene faStum nog beveiligen door een groot aantal

bvzondere Elk menfeh heeft wel eens opgemerkt, dat in tyden van

kleine voril, wanneer ’er fneeuw ligt of valt, dezelve fmelc op alle plaat-

fen alwaar de uitvloeizels der aarde een vryen uittogt hebben
,

gelyk op

de putten, overdekte waterleidingen, gewelven, regenbakken, enz. ter-

wyl op het overig gedeelte van de ruimte, alwaar de grond door de vorfl:

gellooten, de bintien -uitvloei zelen onderfchept, de Iheeuw blyfe liggen

,

en ys wordt, in plaats van te fmeltcn.

Dit alleen zou genoeg zyn om te bewyzen , dat deze uitvloeizels van

het binnenfte der aarde een zeer wezendlyken en merkbaaren trap van

warmte hebben; maar het is nutloos hier nieuwe proeven
,

door de

ondervinding en de waarneemingen beveiligd, op te ftapelenj het is ons
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genoeg, dat men dezelve voortaan niet meer in twyfel zal kunnen trekken,

en dat men deze inwendige warmte der aarde Icenne als een zeer wezendlyk

en zeer algemeen faclutn, waarvan men gelyk als van andere aigemetne

fa^a der Natuur, de byzondere uitworkzels moet afleiden.

Het is eveneens met iict vierde faBum gcfteldj na de bewyzénde bly-

ken, welken wy daarvan op vcricheiden plaatfen van onze belchouwing
van den aardbol gegeeven hebben, kan men niet twyfelen, of (5) de flof-

fen, -waaruit onze bol beftaat, zyn van den aart van glas ; de wczer.dlyke
zelfftandigheid der mmeraalen ,

der gewaflen , en der dieren is niet dan
eene glas-aartige ftofFe, want alle haare overblyfzels na de verdelgingen
kunnen tot glas gebragt worden

;
de flofFen

, welken de fcheikuridigen

refraBaires of onfmeltbaar noemen
,
en welken zy als zodanig befchouwtn

,

omdat zy aan het vuur hunner ovens weêrftaan zonder tot glas over te

f
aan ,

kunnen daar echter door de werken van een geweldiger vuur toe ge-
ragt worden. Dus hebben alle de ftoff^n, daar de aardbol uit beflaat

,

ten rainften alle die ons bekend zyn , het glas tot bafis haarer zelfflandig-

heid (6); en wy kunnen haar, wanneer wy haar de grootile werking van
het vuur dan ondergaan

, allen tot haaren eerflen ftaat w-ederbrengen.
De oorfpronglyke ftaat van fmeliing van de gebeele mafla der aarde, en

haare vloeibaarheid door de werking van het vuur
, is dan op de ftriktfte

wyze beweezen nair de netfte regels, welken eene goede redeneerkunde
vordert: lo. a priori, door het eerfte fadlum van de verhooging der aarde
onder den .Equator en haare verlaaging aan de Poolen ; 20. ab aBu door
het tweede en derde fa^um van de inwendige warmte der aarde die noa
voor handen is; 3'>. a poprion, door het vierde faftum, dat ons het voort,
hrengzel van deze werking des vuurs, dat is te zeggen, liet glas in alle

de aardfche zelfftandigheden bewyft.

Maar fchoon de ftoffen, daar de aardbol uit beftaat, in haaren eerften
ftaat glas geweeft zyn , en fchoon men dezelve daar toe ook weder bren-
gen kan, moet men haar echter onderfcheiden en afzonderlyk befchou-
wen m.et betrekking tot den ftaat waarin zy zig bevinden

, vóór dat zy tot
d'cn eerften ftaat van glas wederkeeren

, door de werking van het vuur.
Deze aanmerking is hier te noodiger, omdat dezelve alleen ons het onder-
fcheid kan aanwyzcn, waarin de formatie dezer ftoffen vcrfchilt. Men
moet haar dan vooreerft verdeden in glaswordcnde, en in kalkwordende
ftoffen : de eerfte ondergaan geene verandering door de werking van het
vuur ,

ten zy het zelve gebragt worde tot een trap van hitte in ftaat om
haar tot te doen overgaan. De andere integendeel ondervinden met
een veel minder tmp van hitte de werking van het vuur, die haar tot Icalk

doet overgaan. De hoeveelheid der kalkaartigc zelfftandigheden
, ïchoon

zeer aanmerkelyk op de aarde, is echter zeer klein in vergelykiug der glas-

CO Zie hier achter de ophelderende en bevetligende Nooten van de faBas^
edj lii'C ibidem.
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aartige; h^t vyMe faBum

,

dat wy vooraf gemeld hebben, bewyfl:, dat
haare formatie ook van een anderen tyd en van een ander element is , en
men ziet, dat alle ftoffen, die niet onmiddelyk zyn voortgebragt door de
werking van de eerfte hitte, of van het vuur, dat zy oorfpronglyk in zig
hadden

, door de tuflchenkomfl van het water geformeerd zyn
, omdat zy

allen zamengefteld zyn uit fdielpen en andere overblyfzels van voortbreng-
zelen der zee. Wy ftellen in de klaflèn der glas- aartige ftoffen de rots-
fteen, de quartfen, de zanden, de grés, en degraniten; deleijen, de
fchiften, de klei, de metaalen, en metaal - aartige mineraalen: alle deze
ftoffen te zaraengenoraen maaken in der daad den waaren grond, on ZyH
de oorfpronglyke zelfftandigheid , daar de aardbol ten groocften deele uit

beftaat. Alle die ftoffen zyn oorfpronglyk door het eerfte vuur voortge-
bragt. Het zand is niet dan gepulverifeerd glas , de klei niet dan zand
in water gerot, de leijen en fchiften niet dan gedroogde en verharde klei-

Jen; de rots, de grés, de graniet-, zyn niet dan glasachtige maffa’s, of
glas -aartige zanden onder eene zaraengegroeide gedaante. De keiftee-

np, de kriftallen , de metaalen, en de meefte andere mineraalen, zyn
niet dan de afdruppingen, de uirzweecingen of de opheffingen dier eer-
fte ftoffen, die allen ons haare eerllc afkomft, en haare oorfpronglyke
natuur openbaaren door haare bekwaamheid om onmiddelyk tot glas over
te gaan.

Maar de kalkaartige zanden en grieten , de hardfteenen , de kryten , de
moëlion, de marmers, de albaften, de kalkaartige fpathen, doove en
doorfchynende , in één woord

, alle de ftoffen , die tot kalk overgaan

,

vertoonen niet ten eerften haare eerfte natuur , fchoon oorfpronglyk glas

zynde, gelyk alle de anderen : deze kalkaarcige ftoffen hebben in haare

inwendigfte deelen veranderingen ondergaan , die haare natuur ontaart

hebben ; zy zyn in het water geformeerd; allen beftaan zy geheellyk

uit madreporen , uit fchelpen
,

en uit affchaafzels van de deelen
, die

tot deze water - dieren behoord hebben
, die alleen de vloeiftoffen in

vafte ftoffen kunnen veranderen
, en het water der zee tot fteen maa-

ken (Zi). De gemeene marmers
, en de andere kalkaartige fteenen beftaan

uit geheele fchelpen, en brokken van fchelpen, van madreporen
, van

aftroïten, enz., waarvan ook alle de deelen nog zeer blykbaar, of ten

minften vry duidelyk, te bemerken zyn; de grintzanden zyn niet dan
overblyfzels van marmers en van kalkaartige fteenen , welken de werking
der lucht en de vorft van de rotzen los maakt, en men kan kalk maaken
van deze grintzanden , even als van marmer of fteen ; men kan die ook

maa-

Qb") Men kan zig een net denkbeeld van deze verandering maaken. Het zee- water bevat
aarde - deeltjes in een ftaat van ontbinding; deze deeltjes met de dierlyke flof verbonden,
werken zaïncn om de fchelpen te formeeren door de fpysvertaering dezer dieren

;
gelyk de

zyde voortgebragt wordt van het fap der bladeren met de dierlyke Hof van den zywonn
verbonden.

I



DE TYDVAKKEN DER NATUUR. 9

tnaaken van de fchelpen zelven
, en met het kryt en de tuffteenen

,
welken

wederom niet zyn dan affchaafzels of brokjes van die zelfde ftoffen. De
albaiten en de marmers , welke men met dezelven moet vergel-yken voor
zo verre zy albaft bevatten, konnen befcliouwd worden als eroote ftalaóH*
ten, die zig formeeren ten koftc der andere marmers en der gemeene
fteenen

; de kalkaartige fpathen formeeren zig insgelyks door de uitzwee-
ting of afdrapping m de kalkaartige ftoffen

, gllyk het rots-kriftS zLformeert m de glasaartige ftoffen. iSit alles kan blykL nit de belbhomvinf

dS^Natuur*
onderzoek van de gedenkftnkkef

Eerste Gedénkstukken.
Men vindt aan de oppervlakte, en in het binnenfte der aarde fcheben,

en andere voortbrengzelen der zee; en alle de ftoffen, welke men kalk-
aartig noemt, beftaan uit derzelver affchaafzelen.

Tweede Gedenkstukken,

rvk Eniehnd ’ M
•'^««'•tbrengzelen, welken men ih Frank-

&t ondSzoeU^^
’ hec^ovenge van Europa

,
uit de aardenaait, onderzoekende, bemerkt men dat een groot gedeelte van de foor-

der dieren, waaraan deze overblyfzels beLordSben, ?n de aan-liggende zeen niet gevonden worden, en dat die foorten, of niet meer be

fchen en planten, waarvan niet ééne fnfrr

’

mdrukzels Van vis-

of geheel niet meer beftaan, of nietS
den worden.

“ zuidelyke khmaaten gevon-

.
Derde Gedenkstukken.

Men vmdt in Sibarien, en in de andere Noordelyke ftreeken van Fn

zee - voortbrengzelen nn
fchelpen

, en andere deelen van
vonden worden.

’ ^ ^ ootere diepten in het binnenfte der aarde ge-

Men vindt flagtatbcm 1,eende?enY ® V ^

van rivierpaarden , niet flegts in de Noordfch^^r'^^'^
’ tanden

reld, maa? ook in de landfn van Lf
olyfanten en de rivierpaarden in de Nieuwe Wereld niet beftaan.

- . Gedenkstukken.
Men vindt in t midden van valte landen nn i- n
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tot dieren van dat geflagt in de Zuidelyke zeèn werkelyk beftaande, doch

waarvan verfcheiden geene overeenkomft hebben met andere
,

die thans

in leeven zyn ,
zo fWt de foorten daarvan fchynen verloeren en verdelgd

te zyn, door oorzaaW die ons tot nog toe onbekend zyn gebleeven.

Deze gedenkftukken vergelykende met óefa^as, ziet men cerftond dat

de tyd van de forraaatüe der glasaartige ftoffen verder af is, dan die van de

zamenftelling der kalkaartige zelfftandigheden ; en het fchynt dat men reeds

vier, en zelfs vyf verfchillende vakken in de grootfte diepten der tyden

kan onderfcheiden. De eerfte, waarin ftoffen van den aardbol door het

vuur in een ftaat van fmelting waren
,
wa^in dus de aarde haare gedaante

heeft aangenomen, en door de omwenteling om haar as, hooger aan den

jEquator ,
en laager aan de Poolen, is geworden. Het tweede, waarin deze

ftof van den bol ,
vaft of lievig geworden zynde, de grootemaffa’s van glas-

aartige ftoffen geformeerd heeft. Het derde, waarin de zee , de thans

bewoonde aarde bedekkende, de fchelp- en fchaal- dieren heeft gevoed,

welker overblyfzels de kalkaartige zelfftandigheden geformeerd hebben. Het
vierde, waarin de afwyking van diezelfde zeen, die het vafte land bedek-

ten ,
is voorgevallen. Een vyfde tydvak, dat zig even duidelyk ais die vier

eem'elde vertoont, is dat van den tyd, waarin de olyfanten, de rivier-

naarden, en de andere dieren van het Zuiden, de landen van het Noorden

bewoond hebben. Dit tydvak is blykbaar laater dan het vierde, dewyl de

overblyfzels dezer land -dieren bykans aan de oppervlakte der aarde ge-

vonden worden, terwyl die der zee- dieren voor het grootfte gedeelte, "en

wel in dezelfde plaatfen, zeer diep in den grond begraaven liggen.

Hoe! zal men zeggen, hebben dan de olyfanten en andere dieren van

het Zuiden voormaals in het Noorden geleefd ? Dit ftuk, hoe zonderling,

hoe buitengewoon het moge fchynen, is egter volkomen zeker. Men
heeft gevonden, en men vindt nog dagelyks, inSiberien, in Rusland, en

in de andere Noordelyke landen van Europa en van Afia, yvoir in groo-

te menigte; de olyfants - flagtanden worden, op eenige voeten diepte,

van onder de aarde opgedolven, of ontdekken zig door de wateren,

wanneer deze den grond
, aan den kant der rivieren , doen mvallen

;

men vindt deze beenderen en olyfants -tanden op zo veele verfchillende

plaatfen ,
en in zo groote menigte , dat men niet kan volftaan met te

zeggen dat het overblyfzels zyn van eenige olyfanten , door de men-

fchen in deze koude klimaaten overgevoerd, en men is thans, door de

herhaalde blyken ,
verpligt te erkennen , dat deze dieren voormaals

de natuurlyke bewoonders dezer Noordelyke Janden waren
,
gelyk zy thans

van de Zu’ideJyke zyn. En , het geen dit ftuk nog te verwonderlyker
, dat

is te zeggen, te moeijelyker om te verklaaren, maakt, is, dat men deze

overblyfzels der dieren van het Zuiden van onze Oude Wereld, niet llegts

vindt in de Provintiën van ons Noorden, maar ook in de landen van Ea-

nada en andere ftreeken van Noord- Amerika. Wy hebben in des Ko-

nings kabinet verfcheidene flagtanden, en eene menigte beenderen van
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olyfanten in Siberie gevonden

; wy hebben andere flagtanden en andere
beenderen van olyfanten, die m Franlcryk gevonden zvn; en eindelvk
wy hebben olyfants- flagtanden

, en tanden%an rivierjaarden in Ame-
rika gevonden, m de landen grenzende aan de rivier d’Oiio; het is der-
halven rioodzaakelyk dat deze dieren die niet kunnen beftaan

, en die inder-
daad nog niet bellaan dan in de heete landen, voormaals beftaan hebbenm de Noordfche en dat bygevolg deze koude gordel toen zowarm vyas als tegenwoordig onze verzengde gordel is • wanr

het oorfpronglykmaakzel, ff, zo men wil, df eteni'ardïegefteldheid van het lichaam der dieren, het welk het meeft bepaJiSk
in de Natuur is, zo verre heeft kunnen veranderen

, dat het rendier het
temperament van den olyfant gekregen hebbe ; en men kan niet onderftel-
len , dat deze dieren van het Zuiden

, die een groote hitte noodig hebbenom te beftaan
, zouden hebben kunnen leeven en voortteelen in de landenvan het iSoorden, byaldien de warmte van het klimaat toen even eerinff

Trokkln"^ pn d-'®
De Hr. Gmelin, die Siberie is dforge?

derftelhng
, dat de groote overftroomingen

, in de Zuidelyke landen voor-pvallen, de olyfanten naar de Noordfche ftreeken gedreeven zouden heb*

men STwerkze!; men heeft mifTchien ni reeds fitliS M ^an het uit-

dan alle de olyfanten der Indiën! dSi S-inï?'
"

konnen verfchalFen
; men zarermettertyd nog veel mS-^ditïadeT"

die groote woeftynen van het Noorden, dienu nognaauwiyksbekendTynS
worden, eens bevolkt zullen zyn, en de gronden door menfchen Snienbewerkt en omgegraaven worden. Daarenboven zou het wel vreemd zvndeze dieren den weg genomen zouden hebben

, die minft meT hunne

ndngJn^an^STu^^^^
onderfteld wordende door de overftroo*

InmKr kcL hJdef
te zyn verfchiliende wegen ter

ften graa^vL tot den zeftig.

landen bepaalen nf OnftpfV
vroeger onder weg in gelukkiger

het te begrvSn
Weftelyk verfpreide konden? en hoe is

duizend mylen verre in
Zuidelyke zeen tot

zend in de Nieuwe WereM meer dan drie dui*

overftrooming der zee in de groote In^lën n?rV
t>nmogely’k , dat een

naar Siberie, gedreeven hebbe; en het is ^venp«
Kanaaa, of zelfs

gekomen zouden zyn Ss hSnSffverbfykelI

Weinig voldaan met deze verklaaring
, heb ik gedagt dat men Vr^dere van konde geeven, die aanneemelyker in zig zelve"« myne befchmiwing van de aarde ftrookt; maar? vdör’dat ik dSefJe

•O 4^
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voorftelle, zal ik, om alle zwaarigheden te voorkomen, waarneemen,

lo. dat het yvoir, ’t welk men in Siberië, en in Kanada vindt, zekerlyk

vvoir is van den olyfant , en niet yvoir van de morfe of van de zee-koe

,

gelyk eenige reizigers beweerd hebben j men vindt ook in de Noordelyke

landen uitgegraaven yvoir van morfes, maar het is verfchillende van dat der

olyfanten, en men kan deze twee foorten ligtlyk onderfcheiden door de

vergelyking van haar inwendig weefzel ; de flagtanden , de baktanden , de

fchouderbladen ,
de dyebeenen, en de andere beenderen, in de landen

van het Noorden gevonden, zyn zekerlyk olyfants-beenderen
, wy hebben

dezelven vergeleeken met verfcheidene betrekkelyke deelen van het geheele

geraamte des olyfants , en daar is niet aan te twyfelen of het zyn dezelfde

foorten ;
de groote vierkante tanden

,
in dezelfde Noordfche landen ge-

vonden, waarvan de zyde die vermaalt, de gedaante van klaver heeft,

hebben alle de kenmerken van baktanden van het rivierpaard , en die

andere verbaazend groote tanden, waarvan de zyde die vermaalt, uit

groote {lompe punten beftaat, hebben behoord tot een foort van dieren,

die thans van den aardbodem verdelgd is
,

gelyk de groote fchelpen ,

ammons- hoornen geheeten, uit zee verdelgd zyn.

20. De beenderen en de flagtanden dezer oude olyfanten zyn ten minflen

zo groot en zo dik als die der thans beflaande olyfanten (7) , waarmede

wy dezelve vergeleeken hebben j
waaruit blykt, dat zy de Noordfche lan-

den niet door dwang bewoond hebben, maar dat zy daar in hunnen na-

uiiirlyken ftaat beflonden ,
en naar eigen verkiezing leefden

,
dewyl zy daar

hunne volkomen groei, en zelfs hunne hoogftc grootte, gekregen heb-

ben • dus kan men niet onderftellen , dat zy door de menfchen derwaards

zvn ffebragt; de enkele ilaat van gevangenis, onafbanglyk van de ftreng-

heid des klimaats (8), zou hen tot een derde, of een vierde, van de

grootte welke hunne overblyfzels tegenwoordig aanwyzen
,

verminderd

hebben. „ -

,

30, De groote hoeveelheid, welke men by geval daarvan gevonden

heeft, in deze byna woelle landen, waar geen menfch ze gaat zoeken
, is

genoeg om te bewyzen dat het niet door één toeval, of door verfcheiden

toevallen, noch in een enkelen en denzelfden tyd is, dat eenige individus

van deze foort zig in deze Noordfche flreeken bevonden hebben
, maar dat

men volflrekt noodzaaklyk moet vaflftellen ,
dat de foort zelve daar voor-

maals beftaan heeft, en niet alleen onderhoud heeft gevonden, maar ook

gemaklyk heeft kunnen voortteelen, gelyk zy tegenwoordig beflaat, on-

derhoudt vindt, en voortteelt in de Zuidelyke flreeken.

Dit gefteld zynde komt het my voor dat de vraag zig bepaalt om te

weeten , of liever beflaat in te zoeken , of ’er eene oorzaak zy
, of eene

oorzaak geweefl: zy, die de warmte in verfchillende deelen van den aardbol

(7) Zie de Nooten.
Zie iiielem.
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zo verre hebbe kunnen veranderen
, dat de landen van het Noorden

tegenwoordig zeer koud, voormaals de trap van warmte der Zuidelvke
landen ondervonden hebben? ^

Eenige Natuurkundigen zouden kunnen denken, dat dit uitwerkzel
voortgebragt ƒoor de verandering der fchuinte van de Eclipticaom dat op het eerfte gezigt die verandering fchynt aantewyzen dat de
helling van de as des aardsbols met dezelfde zybde

, de aarde vooïmaS
heeft kunnen draaijen op een as zo verre verwvderd v,n dm
thans draalt , dat Siberië zig toen onder den Aïqiiator kodde wmd
De ftarrekundigen hebben waargenomen, dat de verandering der fchuinté
van de Ecliptica van omtrent 45 fekonden in een eeuw isj dus onderftel-
lende, dat deze vermeerdering agtervolgende en ftandvaftig ware zvn ’er
maar zedig eeuwen noodig om een verfchil van 45 minuten voor/ te bren-
gen , en drie duizend zes honderd eeuwen

, omdat van 45 graaden te rmakp,-. •

het welk den 6otei graad van de breedte, tot den lyden, Jat is te zego-en*
de landen van Siberie, waar de olyfanten eertyds beftaan hebben, ISude*
brengen tot de landen van Indién

, daar zy tegenwoordig leeven. Ivhi komt
het er maar op aan, zal men zeggen, dit lange tydperk der voorgaande tvdcnaan te nceraen om reden te gecyen van het verblyf der olyfanten in Siberie.Daar zyn drie honderd zeaig duizend jaaren verloopen dat de aarde draaideop een as, 45 graaden verwyderd van die waar op zy tegemSt draa^^^^de 1 5de graad tegenwoordige breedte was toen de bofte

Hier op antwoord ik
, dat dit denkheplH pr. i,».- ...ma ?

dat ’cr uit voort komt, zig niet kimnen ftaande houden^'^LT’
wel gaat onderzoeken. De verandering van de fchuinte
niet eene opvolgende en ftandvaftige vermindering of vermeerderine *^het
IS integendeel met dan eene bepaalde verfcheidenheid , en die danceS
naar dien kant, en dan eens naar den anderen, gefchiedt; dewelke bvgevolg op geenerleije wyze, noch voor eenig klimaat, dat verfchil van

hel’if
'^°°'^^brengen; want de variatie in dehol.mg van de as der aarde

, wordt veroorzaakt door de werking der Planeeten d.e de jerplaatfen zonder den Equator aan“fS Zo
l, welke die van Venna

den, 47 minuten het dubbeld zyn der helling van^ïïo
Eveneens kan de werking van Jupker in het beloop

van Venus.

derd en zes-en-dertig duizend jaaren
,
de fchuinte ïan de ISS

2 graaden 38 minuten veranderen , en nog wordt dit uitwerkzel voor p?,?
gedeelte door het voorige opgewoogen, zodat het niet mogelvk is dat dm
verandering m de f^-hmnte van de as der aarde ooit tot 6 ^naden uten zy men wilde onderftellen, dat alle de loopkringen der plaueeien zev/
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veranderen zullen

;
eene onderftelling , welke wy niet kunnen

, of niet
moeten ,

toelaaten
,

dewyl ’er geen oorzaak is die dezelve in der daad
kan voortbrengen. En dew>-yl men over het voorledenen niet kan oordec-
len dan door 'de befchouwing van het tegenwoordige

,
en door een gezigt

van het toekomende ,
is het niet mogelyk , hoe verre men de grenzen

van den tyd ook pooge uit te zetten, te onderftellen
,

dat de variatie van
de Ecliptica ooit een verfchil van meer dan 6 graaden in de klimaaten der
aarde hebbe kunnen voortbrengen. Dus is deze oorzaak geheel onvol-
doende, en de verklaaring, welke men daar uic zockc te trekken

, moet
verworpen worden

_

Ivlaar ik denk in Itaat te zyn, om deze, zo moeijelyke verklaaring

te kunnen geeven, en dezelve van een onmiddelyke oorzaak af te leiden.

\Vy hebben ftraks gezien, dat de aardbol, toen hy zyne gedaante heeft
aangenomen, in een ftaat van vloeibaarheid was, en het is beweezen, dat,

dewyl het water de ontbinding der aardfehe RofFen niet heeft kunnen
voortbrengen ,

deze vloeibaarheid eene fraeltins was door het vuur veroor-
zaakt. Om nu van dezen eerften Raat van branding en fmeldng over te gaan
tot dien van eene zagte en gemaatigde warmte, is ’er tyd noodiggeweeft; de
bol heeft niet eensklaps koud kunnen worden tot dat punt als dezelve thans is-

dus was in den eerften tyd en na zyne formatie de eigen warmte van de aarde
oneindig grooter dan die welke zy van de zon ontvangt, naardien deze
warmte zelfs nog heden veel grooter is. Toen vervolgens dit groot vuur
allengs vervloogen was, heeft het klimaat der Poolen, even als alle de
andere klimaaten, opvolgende graaden van mindere warmte , of van ver-

kouding, ondervonden; daar is derhalven een tyd, en zelfs een lange

a»tervolging van tyden geweeft , geduurende dcwelken de landen van
het Noorden, nadat zy, even als alle de anderen gebrand hadden, dezelfde

warmte hebben genooten, welke tegenwoordig de landen van het Zuiden
genieten; bygevolg hebben deze Noordfche landen kunnen en moeten be-

woond worden door die dieren
, die zig thans in de Zuidelyke landen ont-

houden ,
en voor welken deze warmte noodig is. Op die wyze verbindt zig

ökfa£tum, wel verre van buitengewoon te zyn, volmaakt met de and tre

faclat, en het is ’er flegts een enkel gevolg van. Wel verre van te ftryden

met de befchouwing der aarde, wejke wy vaftgefleld hebben, wordt dit

zelfde (luk integendeel daarvan een bykomend bewys, dat dezelve beveiligt

in het duiflerfle ftuk, dat is te_ zeggen, wanneer men begint te vallen in die

diepte des tyds, waarin het licht van het vernuft fchynt uit te gaan, en
waarin het zelve, by gebrek van waarneemingen, ons niet verder fchynt
te kunnen leiden.

Een zesde tydperk, laater dan de vyf anderen, is dat van de affeheiding
der twee Werelden: het is zeker, dat zy niet gefcheiden waren in den
tyd toen de olyfanten eveneens in de Noordfche landen van Amerika

, van
Europa, en van Afia, leefden; ik zeg eveneens, want men vindt even-
eens hunne beenderen in Siherie, in Rusland, en in Kanada; de affch°i-
ding der twee halve Werelden is derhalven niet gebeurd dan in laatere ty-
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den dan die van het verblyf dezer dieren in de Noordlvke landen • maar
dewyl men ook flagtanden van olyfanten vindt in Polen, in DuitfchSm Frankryk, en Iulien(9), moet men daaruit beüuiten

, dat
de Moordelyke landen kouder zyn geworden, deze dieren naar gemaatTed^
klimaaten gcweeken zyn, alwaar de warmte der zonne en de
van den bol, Net verlies van de binnenwïmte veroed^^^^^^
lyk, toen deze klimaaten met ’er tyd alwSerom ?e knnd’^vn
zy allengs de klimaaten van den verzengden gordel hehKpn

^ S^'^'^^orden ,

zynde die, daar de binnen-warmte langft bewafrdl
van den knolronden bol, en de eenigfte ftreeken, waar deze wa?mte
die der zonne vereenigd. nog fterk genoeg is om hunne natuur ftaande Shouden , en hunne voortteeling te bevorderen.

lc

Eveneens vindt men in Frankryk, en in alle de andere deelen van Eu.ropa, fchelpen, geraamten, en wervelbeenderen van ze7dTirZr j-
met kunnen beftaan dan in de Zuidelyke zeèn. Daar is derhllven ’m'de

oorzaak laatende verklaaren, fchynt hetac-lve rot een volledig bewp ,e

ziet men duidelyk, dat de oorfDronglvlrp wfrl
voortbrengzelen

,

is gebleeven, en zig zonder vefanderine fn
^^^^elfde

waard heeft; het beeld van yd^ .‘1^*".^=-
vorm IS even weinig verantierd, maar fteeds dezeiw ^

i

lang men zig de opvolging der tyden verbeelden moje?^wdk?;n
van voortteehngen men toelaate, of onderllelle, de individu’s van ydeJgeflagt vertoonen heden de vormen van die der eerfte eeuwen voorJ Sde groote foorten, waarvan het indrukzel het meeft vaft en de fronveranderlykft is, want de mindere foorten hebben velvk

Nat uur

eene merkbaare wyze alle dc uitwerkzels van de vèrRhïlen^dr^'^van ontaarding ondervonden ; alleenlvlr Zr.
oorzaaken

tere foorten gelvk de olvfanr
ten opzigte dier groo-

hunne oude’ overblyfzels met die vnn^
aanmerken, dat men,

dat in het algIS tyd vergelykende, befpeurt

woordlg ^y„? do Namurwa/to^ dan z, regen!

der aarde gaf aan haare voortbremr7pi!n In ^
i ^A’

inwendige Warmte
breidheid, 'daarvoor zy vatbaar waren • danr^

e flerkte, en alle de uitge-

der natuur reuzen in yder geiiagt geweSl
dwergen zyn laater, dat is te zeggen

, na de be’koudiS
’er (gelyk andere gedenkftukken fchynen te bewyzen) verlnrAw
zyn geweeft, dat is te zeggen, dieren, die voormaals beftaan heb^^^^”die met meer beftaan, kunnen het geen andere zyn dan die welker natuur

(9) Zie de Nooten.
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eene grootere warmte vorderde dan de tegenwoordige warmte van de ver-

zengde lugtftreek. Die byfler groote, byna vierkante baktanden, rnet

groote flompe punten ; die groote verlbeende fchelpen , waarvan fommige

verfcheiden voeten middelyns (lo) hebben; verfcheiden andere opgegraa-

ven viflchen en fchelpen, waarvan men de gelykfoortlge nergens vindt,

hebben niet beftaan dan in die eerfte tyden, waarin de aarde en de zee,

nog warm of heet zynde, dieren moeiten voeden, voor welken die trap

van warmte noodig was, en die thans niet meer beftaan om dat zy waar-

Jchynlyk door de bekouding zyn omgekoomen.

Zie daar dan de orde der tyden door Aq faeta en door de gedenk-

ftukken aangeweezcn ; zie daar zes tydperken in de opvolging der eerfte

leeftyden der Natuur ;
zes vakken van duurzaamheid ,

waarvan de grens-

perken ,
fchoon nog onbepaald

,
niet minder wezendiyk zyn ;

want die tyd-

vakken zyn niet, zo als die der burgerlyke Hillorie, door vafte punten

afgetekend, of bepaald door eeuwen en andere gedeeltens van den tyd,

wdken men naauwkeurig kan tellen en meeten, wy kunnen egcer de-

zelve met malkanderen vergelyken, derzelver betrekkelyke duuring be-

erooten, en tot elk dezer perken van de duurzaamheid andere gedenk-

ftukken en andere fa£la brengen ,
die ons gelyktydige dagtekeningen en

miflchien ook eenige tuflchen - tydperken
,

en andere, die daarop vol-

gen, zullen aanwyzen.

Maar laaten \vy, eer wy verder gaan, ons fpoeden om eene zwaare

tegenwerping, die zelfs tot eene belchuyiging zou kunnen ontaarten,

voor te komen. „Hoe brengt gy, zal men zeggen, die hooge oudheid,

„ welke gy aan de ftolFe geeft, overeen met de heilige overleverin-

gen die ftegts zes of agc duizend jaaren aan de wereld toekennen?
” Hoe fterk uwe bewyzen, hoe gegrond uwe redeneeringen

,
hoe blyk-

” baar uwe faSta mogen zyn ,
moeten wy echter aan het geen in de heilige

” Schrift gezegd wordt, de voorkeur geeven; dat tegen te fpreeken
” zoude het zelfde zyn als God zclven tegen te fpreeken, die de goed-

„ heid heeft gehad ons zyne openbaaring deswegen te fchenken.”
’ Het vervult myne ziel met fraart zo dikwdls men dien groocen,_ dien

heiligen naam van God misbruikt; ik ben verontwaardigd, zo dikwils

de menfch dien ontheiligt, en het denkbeeld van het eerfte Weezen
ontwydt door dat van zyn eigen vinding daarvoor in de plaats te ftellen.

Hoe dieper ik in den boezem der Natuur ben in^edrongen, hoe meer ik

derzelver Maaker heb bewonderd en geëerbiedigd ; maar een blinde eer-

bied zoude bygeloof zyn ; de waare Godsdienft vordert een verlichten eer-

bied. Laat ons dan de eerfte fa£ta, wdke de Godstolk ons ten opzichte

der fchepping heeft medegedeeld, op eene verftandige wyze nagaan
; Iaat

ons die ftraalcn, het hemels licht ontvloeid, zorgvuldig verzamelen
; wel

verre van de waarheid te verduifteren, kunnen zy niet tniifen daar een nieu»

wen trap van helderheid en luifter by te voegen.

(lo) Zie de Nooten.
In
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In den Beginne schiep God den Hemel en de AardeDat ml niet ze-gen dat God in den beginne den hemef en de aardefchiep zo als zy thans zyn

;

naardien onraiddelvk daarna ü ” j ,

^

dat de aarde woeji en ledig was, en dat de zon de mmn

’

niet dan op den vierden dag der fchepnine in den bom?i
darren

,

den. Men zou derhalven^den
men wilde ftaande houden dat in den beeintie %od d

^I^yden, zo
fcUep .0 als zy zyrt. Het was in een
der daad maakte zo als zy tegenwoordig zyn, dooi- a^n de ndaante te geeven, en de zon het licht, en de ftarrcn in ^en hemei^fplaatfen. Dus, om deze eerfte woorden wél te verllaan
zaaklyk een woord invullen

, waardoor het geheel verbonden word^^”

TiP
eerfle tyd

, de oudfte van alle tyden , eeduurendp a

p, tfeet
het woord van den Godlylen tolk hooren.

^ ^

De Aarde was woest en ledig; dr ntTTe^„WAS op den afgrond; en de geest Trir.
ERNISSE

d= geeft van God wy-
duidelyk aan

, dat het geduurende werkwoord niet
de aarde woefl was, en dat de duifterniffen
deze woefte Raat, zo deze duiftere gedaante van defaCn^^^dag beftaan hadt, zo zelfs die Raat niet Tang Sc
o|enblirvrn duïtonS’gel^l'ïg^tJ™ “4''“ f

óögJnbTLr'&v”? enr;3e
kan. maanSf^da™ opmoet „"rl" ‘‘"'l'"'''"''

'‘"‘‘"'S'''
doen , de fcheppin<r der ï, ? i

te vol-
de byzondere eif opvolvendf vnnrnk

^^Semeen befchouwen als ouder dan
daanten. ^ ortbrengzels van haare verfchillende ge-

Dit onderRelt zaaken dk ged?an“wafën^“ e'n m j ^
het IS het ontwerp van een nieuw voorneèmen; het Jleft e?rb^

n"
• ’

kennen om den ouden , of werkelyk beRaanden toeRnnrl dZ 5^ ° te

nieuwen toeRand te brengen.
’ ^OQltznd der dingen m een

,,Zie daarlree,fte''woorrv» God“hêc"ia ro«.h“'"'
‘AV?rfl“,.°“Senoeg aanwyft, d^at het voortbrengzSlkhtfin éS
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crpfrhÏPflflp • evenwel vertoonde zig het licht niet terftond , of

het blief geduurende een tyd met

rSe^itn veriX ”n God zelf nam tyd om het te befchouwen;

irr'i'AÏ het' licht goed was, en Hy scheid-

De daad van de fcheiding des lichts met de duifternilTe is derhalven

hlvkbaar onderfcheiden ,
en Natuurkundig verwyderd, door een riumte

^ ^ \ cl TTin daad van voortbrenging i en die tyd, geduurende den
van tyd, A® bïhaas het licht te befchouwen, om te zien dat het
welken het

^ zeggen, nuttig tot zyne ontwerpen ;
die tyd, zeg ik,

ped was, d t^^
j„oef|evoegd worden, by dien van den cahos, die zig

nL °?egon ?e ontwarren^dan na dat het licht van de duifternis was afge-

^‘^^

7,-f^daar dan twee tyden, zie daar twee ruimtens van Jiurz^mheid

,

welken de heilige Text ons verpligt te erkennen. De eerfte tulTchen de

fel Sng van de ftofFe in het algemeen, en de voortbrenging van het

Slir De tweede tuffehen die voortbrenging van licht en deszelfs

aSeidbg met de duifterniff^^ Dus, wel verre van Gods woord te kort
aticneiaing

1 hoogere oudheid toe te fchryven dan aan de

i" '= het zelve daar en

K«n zo veel lerbied als men Iian, door ons verfland naar hel zelve le

rEen. In der daad het licht, dat onze zielen verlicht, komt dat met

van God’ de waarheden, welken het ons vertoont, kunnen die ftryden

mïï die welken Hy ons geopenbaard heeft? men moet zig herinneren

,

met die, menfehen is voortgezet, dat zyn woord
dat zyne

een^arme taal, ontbloot van de noodige uitdrukkm-

nr^de Ifgewokken denkbeelden voor te draagen
,
zo dat de tolk van

dh Godlyk wiord dikwils verpligt is geweeft woorden te pbrmken, wel-

ker betekenilTen niet dan door de omftandigheden bepaald kunnen worden :

1 ^ voorbeeld, het woord fcheppen en het woord formeeren of maaken wor-

den onverfchillig gebruikt om dezelfde zaak, of gelyke zaaken, «it te

drukken terwyl in onze taaien elk dier twee woorden een ze^ verfchil-

lende én zeer bepaalde betekenis heeft: fcheppen is een zelfllandigheid

uk Niets haaien of voortbrengen ;
formeeren of maaken is dezelve uit iets

baaien en daar aan eene vorm, of gedaante geeven
; enhet lchynt, dat

het woord fcheppen (c) by voorkeur, en milTchien eemglyk, .tot het

Lrftp vers van Genefis behoort, waarvan de nette overzetting in onze

Si Let zvn? inden beginne haalde God uit Niets de Jlojfe des hemels en

dat dit woord fcheppen , of uit niets haa-

ien
,

niet’ dan op fie eerfte woorden moet worden toegepaft, is, dat dp-

fO Het woord bara, ’t welk men kier overzet door , wordt iii alle an-

derVpiaatfen der Schriftuur overgezec door formeeren

,

of maaken.
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wyl al de ftoffe van den hemel en van de aarde gefchapen, of van den
beginne uit niets gehaald is geworden, het niet meer mogelvk, en bv ge-
volg met langer > nieuwe fchepping van ftoffe te onderftdlen

,

dewyl dan alle ftop van den beginne af niet zoude gefchapen zvn ne!
weeft, by gevolg kan het werk der zes dagen niet verftaan worden dan alseene formatie, eene voortbrenging van de gedaanten der ftoffe, die voorafgefchapen was , en niet als andere fcheppingen van nieuwe J
lelyk uit het niets gehaald; en inderdaadr^iaarlefSen ^

formaties of voortbrengzelen ui°denTnL^^^
der ftoffe ir, wordt alleenlyk gezegd, dat het licht is gemaal " en'S

gefchapen._ Alles loopt dan zamen om te bewyzen, dat de
ftoffe in den beginne is pfchapen, en dat het niet dan in volgende tyden
IS geweeft, dat het aan het Opperweezen heeft behaagd aan dezelve haaregedaante te geeven, en dat in plaats van alles in het zelfde oogenblik tefcheppen en te formeeren, gelyk Hy zou hebben kunnen doen, zo Hvde geheele uitgeflrektheid zyner Alraagt hadt willen te werk ftellen Hv

met gezegd heeft dan met (kn lyd te werken, opvolglyk voort

werïen^t? ftellen
aanraerkelyke ruimtens tullhhen^V zynerwericen te ftellen. Wat kunnen wy verftaan door de zes dagen welken deheilige Sehryver ons zo naauwkenrig aanwyft, door dezelven ckn een na

XoïaSA™ t,dpS:ier”„ffche"
woord van dagen, by gebrek
kunnen geene betrekking hebben tot onïe ’

^^g^weezen,
’er dne van deze dagen zyn omgegaan vóór dat de°Ln^fnïln h;„,t?g£
plaatft was. Het is dus met mogelyk , dat deze dagen gelyk waren fande onzen

, en de Godstolk fchynt dit ook genoeg aan te wyzen door dezelve
Iteeds te tellen van den avond tot den morgen, daar de zonne- dagen ge-

Sn j
morgen tot den avond. Die zes dalen wa-

Hchtl
zonne -dagen gelyk aan de onzen, nog zelfs dagen des

dagln wSen zdfsïklpei'ï
ti^gonnen en des morgens eindigden.^ Deze

aan het werk Het
zouden met evenredig geweeft zyn

Hiftodl?,^4^,XS Sï/'l zes tydperkel:^de heilige

van het verhaal frhvrfr^l«,r/
duurzaamheid derzelven, maar de zin

ken zo verre het maaken om hen uit te ftrek-

bewyzen moeten. WaafoS dan’^zl^
welke wy

dien langeren tyd, wL™ wy"g?lnïebS
het leenen vafi

toe genoodzaakt zyn, door de zekere^ieiding'^n^het
^

de verfchynzelen der Natuur? waarom ons dfe duurzaamheid tlweigerlr
daar God ons dezelve m zyn woord fchenkt, terwyl hetzelve tegenftrid;

’

?.‘S‘Ssr.^;zi,rj!S,s'xs~— '•

C ^
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de fchepping van den menfch, niet meer dan zes of agt duizend jaaren
verloopen zyn , omdat de verfchillende geflachtlyften van het menfchlyk
geflacht van Adam af niet meer aanwyzen ; wy zyn dit geloof, dit teken
van onderwerping en van eerbied, fchuldig aan dc oudfte en de heiligde
van alle overleveringen ; wy zyn haar zelfs meer fchuldig, te weeten van
nooit af te wyken van de letter dezer heilige overlevering

, dan wanneer
de letter doodt

,

dat is te zeggen
, wanneer dezelve regelregc tegen de ge-

zonde reden fchynt aangekant, en drydig met de waarheid derfa&a van de
Natuur

j want alle reden, alle waarheid , komt eveneens van God en daar
is dusgeen verfchil, geene ftrydigheid, tuffehen de waarheden, welken Hv
ons geopenbaard heeft , en tuifchen die

, welken Hy ons heeft vergund door
onze eigene onderzoekingen en waarneemingen te ontdekken

; daar is, zeg
ik, geen ander verfchil , dan dat van een eerde gund, vrywillig beweezen^
met een tweede gund welke hy heeft goedgevonden uit te dellen

, en ons
door onzen arbeid te doen verdienen, en het is ter dezer oorzaake, dat
zyn Tolk tot de_ eerde menfehen , die nog zeer onkundig waren, niet heeft
gefproken dan in den gemeenen zin, en dat hy zig niet verheft boven
hunne kundigheden , die

,
wel verre van tot de waare kennis van het we-

reld -gedel te gaan, zig niet verder uitdrek ten dan de gemeene denkbeel-
den, op het enkel berigt der zintuigen gegrond, omdat het inderdaad tot
het volk was, dat hy moed fpreeken, en omdat zyn woord ydel en onver-
daanbaar zou geweed zyn, zo het zelve zodanig ware geweed als men
het thans zou voordraagen

, naardien zelfs tegenwoordig maar een klein
getal menfehen gevonden wordt, voor welken de Starrekundige en Na-
tuurkundige waarheden genoeg bekend zyn om daaraan niet te kunnen
twyfelen, en de voordrage van zaaken wèl te verdaan.

Laat ons dan zien, wat de Natuurkunde in die eerde ouderdommen der
wereld ware , en wat zy nog heden zoude zyn zo de menfch nooit de na-
tuur beoefend hadt. Men ziet den hemd, en men befchouwt denzelven
als een gewelf van azuur, waarin de zon en de maan de voornaamde ee-
darnteiis fchynen te zyn

, waarvan de eerde deeds het licht van den dae
voortbrengt, en de tweede dikwyls dat van den nagt maakt; men ziet deze
gedarntens verfchynen, of opgaan, aan eenen kant, en verdwynen of
ondergaan, aan eenen anderen, na hunnen loop volbragt, en hun licht
geduurende een zekeren tyd gegeeven te hebben. Men ziet dat de zee
van dezelfde kleur is als het azuur 'gewelf , en dat zy, wanneer men haar
van verre befchouwt, den hemel fchynt te raaiccn; alle de denkbeelden
van het volk in opzigt van het wereld- delzel, niden niet dan op deze drie
of vier gewaarwordingen , en hoe valfch dezelvcn weezen mogen

, men
moed zig daar naar fchikken om zig te doen verdaan.

’

Ingevolge van dit gezigt, dat de zee zig van verre met den hemel
fchynt te vereenigen , was het natuurlyk zig te verbeelden

, dat ’er inder-
daad Boven- wateren en Beneden- wateren bedaan , waarvan de eerde
den hémel, de laatde de zee, vervullen, en dat, om de Boven- wateren
cp te houden, een firmament noodig was, dat is te zeggen, een deunzel
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een vaft en doorfchynend gewelf, door het welk men het azuur der Boven-
wateren bemerkte; dus wordt ’er gezegd: daar zy een uitfpanzel in het
rmddcn der ,

en dat maake fcheiding tuffchen -wateren en wateren.
En God

«««f" “f en maakte fcheiding tuffchen de wateren
die onder het ^ttfpanzel zyn en tvJJ'ehen de waterfn die boven het
uitfpanzel zyn, en God noemde het uitfpanzel hemel, en de ver^
gadering der wateren noemde Hy zeën. Het is rnr j ,

beelden dat gebragt moeten worden de Huizen des hemk- dS te
gen, de poorten, of de venfttrs, van dat vafte firmament, die zig opel'-
den,^toen er water moefl worden uitgeftort om de aarde te verdrinken.
Het IS msgelyks naar dezelfde denkbeelden, dat ’er gezegd wordt, dat de
viiTchen en de vogels een gemeenen oorfprong gehad hebben. De vilTchen
zullen voortgebragt zyn geworden door de Beneden - wateren

, en de voaelsdoor de Boven - wateren
, omdat zy door hunne vlugt het gewelf van ai^ur

naderen, en het pmeen zig dit gewelf verbeeldt als weinig boven de Wol-

fDvkeTrann^dir
^Ityd geloofd, dat de llarren als

Jykers aan dit vafte gewelf zyn vaft geklonken, en dat zy kleiner zyn

fcTeiït
kleiner dan de zon. Het zelfde Jemeen onder-fcheidt zelfs de planeeten niet van de vafte ftarren

, en het is te dez-^r

befchom;d°S?ht"We?de%£^^^^^^^ bengc van de fchepping wordt
is van alle de hemelfche lichaamen’, enz° enz

inderdaad het kleinfte

Alles wordt in het verhaal van Mofes naar het"b4erin n
fchikt; alles wordt daar vertoond met betrekking van del!%eme^enfnmenfeh, voor welken het met noodig was het waare zamcnftel oer wereld
te bewyzen, maar voor welken het genoeg was ondervveezen te worden

wSels^lv^ilfAlmLfn/
Schepper was verfchuldigd door hem de uit-

den^i! f
2.0 veele weldaaden te vertoonen; de waarhe-oen der Natuur moeften niet dan met ’er tvd verfchvnfn Lwezen bewaarde zie dezelve als het zekerH- mi^rtoi

ynen , en het Opper-
roepen, Wanneer heteelnnf

™^ool om den menfeh tot hem te

den raaken • wanneer hv van
der eeuwen

, aan het wankelen zou-

mogt vergeeten wln^ oorfprong verwyderd
, zynen Schepper

fchouwtooneel der Natuur
^ ^ gewoon geworden met het

werkoormk ’ HeTw^Erf
r”**

God in den geeft, h« lurf v/n
vcrllerkcn ,

co zelfs te vergrooten; ’ydere ontdektiliï:,/*? 1?,'* “,1 '5"* “
uitwerkzel voort; ydere nieuwe ftap, welke wy in lie nWÏur doï
ons tot den Schepper naderen. Eene nieuwe waarheid is eenp cH’
wonderwerk, het uitwerkzel daarvan is het zelfde, er verf^hPr
een waar mirakel, dan voor zo ver dit een fchitterende hlvkGod onmiddelyk en zeldzaam geeft, terwyl hy zig van d“norn de wonderen, waarmede hy den boeLm defnat^r^^ï

n

ontdekken en te openbaaren; fn dat, terwyl dezetéde;™ IrlSie.?
G 3 .

*•
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blik voorkomen, en van alle tyden her, en in alle tyden, aan zyne be»

fchouwing worden voorgefteld ,
God hem onophoudelyk tot zig roept,

niet flegts door het fchouwtooneel , dat werkelyk beftaat, maar ook door

de opvolgende ontwikkeling zyner werken.

Voor het overige heb ik my deze uitlegging der eerfte verzen van Ge-

nefis niet veroorloofd, dan met oogmerk om eene groote nuttigheid uit te

werken, te weeten, eens vooral, de kennis der JNatuur met die der God-

geleerdheid overeen te brengen ; zy kunnen , naar myne gedagten ,
mal-

kanderen niet daninfchyn tegenfpreeken, en myne verklaanng meen ik dat

dit bewyft. Maar zo deze verklaanng , fchoon eenvoudig en zeer duide-

lyk, aan eenige geeften al te ftrikt aan de letter gebonden, onvoldoende,

en zelfs ontydig, mogt voorkomen, verzoek ik hen my naar rayn oogmerk
te beoordeelen ,

en in aanmerking te neemen
, dat , dewyl myn ftelzel over

de Tydvakken der Natuur louter onderftellende is
, het zelve niet nadeelig

kan zyn voor de geopenbaarde waarheden, die zo veele onveranderlyke

zetregels zyn
,
van geene onderftellingen afhangende , en waaraan ik alle

myne gedagten Reeds onderwerp.
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EERSTE TYDVak.
Toen de Aarde en de Platieeten haare gedaame hélen aangenomen.

Tn dien eerften tyd, waarin de Aarde, in een ftaat van fmeitins- 7vnr!pJ- en om haar eigen as draaiende
,

haare gedaante heeft aangeniLicn
en zig op den AEqnator verhoogd, terwyl zy zig aan de Poolen verlaagde!
waren de andere planeeten in den zelfden ftaat van fmelting, dewvl zvom zelve draaiende, even als de aarde, eene verhoogde rondte onden JEquator, en ingeplatte onder de Poolen hebben aangenomen endeze hooging en platting evenredig zyn aan de Inelheid haarer omwènte-

r
Jnpiter verfchaft ’cr ons het bewys van; gelvk dezelveveel fchielyker draait dan de aardbol, is hy ingevolge da^fan ook meerverheven op zyn Aiquator, en meer verlaagd onder zyne Poolen

, want dewaarneemingen bevyyzen ons, dat de twee diameters van deze planeetmeer dan een dertiende verfchillen
, terwyl die der aarde llegts een

dL ''«l'düllen; zy toonen onsinsgeljksrdati"

meeten te kunnen worden
; en in Ie main welke? J Starrekundigen ge-

nog vry wat langzaamer is, fchynen de beide diamet'^??|ehfk°“Dr^^^
heid van omwenteling der planeeten is derhalven de eenige oorzaak v?n
oerzelver zvvelling onder den ^Equator, en die zwelling, die ter zelfdertyd gefchied is als hunne platting onder de poolen, onderflelt eene vol-kome vloeibaarheid in de geheele maffa van deze bollen

, dat is te zee^eneen ftaat van fmelting, doof vuur veroorzaakt (d).

he?ïïïfH??rr’ P’aneeten in dezelfde rigting, en byna in

en op dtn zelfdenvd^
zon loopen, fchynen zy door een zelfden Ichok,

van omloon l uHl’ u
zyn gebragt; haare. beweeging

gelyktydig^zo wr.1^ ^ 1,^ draaijmg om haar eigen as,%n
vuur; en^dezc b?LVginSn ïebbe^n n

vloeibaarheid of fmelting doorbet

den door den fchok ,^die^iaar tef

getr” ffen g^worder,^!? de™ elgin^^g

door deze fnelheid van draaijing zyn de eerfte uitterkzcls^van dT^dd??
punt-fchuwende kragt maguger geweell dan die der zwaarte; ineevoi;
hiervan is in deze vloeibaare malTas eene affcheiding en eene voort^rpin?
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van deden naar haaren iEquator, alwaar deze midddpunt-fchuwende kragt

de grootfte is
,
gefchied ,

welke deden ,
door deze kragt afgefcheiden en

voortgedreeven
,

vergezellende maffas hebben geformeerd, en fatdliten

of wagters zyn geworden, die hebben moeten rondloopen, en die inder-

daad alleen rondloopen in het vlak van den iEquator der planeet, waarvan

zy door deze oorzaak zyn afgefcheiden; de fatdliten der planeeten hebben

zig derhalven geformeerd ten korte van de ftoffe haarer hoofdplaneet,

gelyk de planeeten zelven, zig geformeerd hebben ten korten van de

maua der zon. Dus is de tyd van de formatie der fatdliten dezelfde

als die van het begin der omwentelmg van de planeeten
, het is liet

ooeenbUk, waarin de ftof, daar zy uit bertaan
,

zig verzamelde, en

nog niets anders formeerde dan vloeiende bollen; in dezen ftaat kon de

getaolten ftoffe daarvan ligtlyk afgefcheiden en voortgeworpen worden

,

want zodra de oppervlakte dezer bollen begonnen liadt door de bekouding

wat ftevigte te krygen en ftyf te tvorden , kon de ftoffe, fchoon door de-

zelfde middelpunt -fchuwende kragt bezield, omdat zy door die van za-

menhang wederhouden wierdt , niet meer afgefcheiden , of door die zelfde

beweeging van omwenteling buiten de planeet geworpen worden.

Dewyl wy in de Natuur geene oorzaak van warmte, geen vuur, dan dat

der zonne kennen ,
waardoor de ftof der aarde kan gefmolten

,
of in een ftaat

van fraelting gehouden zyn_, fchynt het my toe, darmen, niet willende

toeftaan ,
dat de planeeten uit de zon zyn voortgekoinen , ten minften ver-

pligt zou zyn te onderftellen, dat zy aan de hitte van dat geftarnce digt

genoeg zyn blootgefteld geweeft om te kunnen fraeken. Maar deze onder-

ftelling zou nog niet voldoen om het uitwerkzel te verklaaren, en zou zelfs

ffchGCl vcrvslltn door eenc noodztiakGlyke oniftcindiglieidj nssmlyk dut cr

tyd noodig is om het vuur, hoe geweldig het ook weezen moge, de vafte

ftof, die voor het zelve wordt blootgefteld
,

te doen doordringen
, en

een zeer lange tyd om die ftoffen te fmelten. Men heeft uit de proefnee-

mingen {b) die voorgegaan zyn, gezien, dat, om een lichaam tot den

trap van fmelting heet te maaken, ten minften het vyftiende gedeelte van

den tyd noodig is, welke vereifcht wordt om het te bekoelen, en dat, uit

hoofde van de groote omtrekken der aarde ,
en der andere planeeten

,
het

volftrekt noodig is te ftellen, dat zy, gedimrende versheiden eeuwen vlak

bv de zon hebben ftand gehouden, om den, trap van hitte, tot haare fmel-

tmg noodig , te ontvangen ; nu is het zonder voorbeeld in het Heelal

,

dat eenig lichaam, eenige planeet, eenige komeet, by de zon blyve ftand

houden, zelfs voor één oogenblik; in tegendeel hoe meer de komeeten

dezelve naderen ,
hoe fneller haare beweeging is

; de tyd van haar perihe-

lium is ten uiterften kort, en het vuur van dit geftarnce, terwyl het de

oppervlakte fchroeit, heeft den tyd niet om de maffa der komeeten, zelfs

die digtft daaraan naderen, te doordringen.
^ Dus

(b") Zie de ifle en ada Memorie, over de warmte der lichaaraen.
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Dus loopt alles te zamen om te toonen, dat het niet genoeg is geweeft,

dat de aarde en de planeeten , even als zekere komeeten
, in de nabuur-

fchap der zonne zyn voorby getrokken , om te fmelten ; wy moeten derhal-

vcn vermoeden ,
dat deze ftof der planeeten voormaals tot het lichaam

der zonne zelve behoord hebbe
, en daarvan

,
gelyk wy gezegd hebben

,

door een enkele en zelfde botzing is afgetrokken; want de komeeten, die

de zon meeft naderen, vertoonen ons niet dan den eerften trap van de
groote uitwerkzelen der hitte; zy fchynen voorgegaan te worden door
een brandende damp , wanneer zy tot de zon naderen , en van een gelyke
damp, wanneer zy zig van dit geftarnte verwyderen; dus ftrekt een ge-
deelte van de oppervlakkige ftoffe der komeet zig rondsom dezelve uit , en

vertoont zig voor onze oogen in de gedaante van lichtende dampen
,
die

zig bevinden in een Haat van uitzetting en vlugtigheid door het vuur der

zonne veroorzaakt; maar de kern(ii), dat is te zeggen, het lichaam zelf

van de komeet, fchyntniet diep doordrongen van het vuur, dewyl het niet
lichtende is, gelyk evenwel ydere mafla van yzer , van glas, of andere vafte

ftoffe , inwendig door dit element doordrongen zoude zyn ; by gevolg
fchynt het noodzaakelyk

,
dat de ftof der aarde en der planeeten , die in een

ftaat van fmelting is geweeft, tot het lichaam der zonne zelve behoord
hebbe , en dat zy een gedeelte hebbe uitgemaakt der gefmolten ftoffen

,
die

de mafla van dit vuur - geftarnce zamen ftellen.

_
De planeeten hebben haare beweeging door eene enkele en zelfde bot-

zmg gekreegen, dewyl zy alle in dezelfde rigting, en byna op hetzelfde
vlak, rondloopen; de komeeten, m tegendeel, die, even als de planee-
ten , rondom de zon loopen

,
maar m verfchiiiende rigtingen , en op ver-

fchillende vlaliken, fchynen door verfchillende ftooten in beweeging te
zyn gebragc. Men moet derhalven de beweeging der planeeten tot een
enkel tydvak brengen

,
tervvyl die der komeeten op verfchillende tyden zou

kunnen voortgebragt zyn. Dus kan niets ons wegens den oorfprong van
de beweeging der komeeten opheldering geeven, maar wy kunnen over
dien der planeeten redeneeren

, omdat deze onder malkanderen gemeene
betrekkingen hebben , die vry duidelyk aamvyzen , dat zy door een enkele
en ^Ifde ftooting in beweeging zyn gebragt. Het ftaat derhalven vry in
de iNatuur de oorzaak op te fpooren , die deze groote ftooting heeft kun-
nen voortbrengen

,
terwyl wy niet veel redeneeringen kunnen formeeren

,
noch zells onderzoekingen doen, over de oorzaaken der beweeging- van
Itooting 01 aandryving in de komeeten.

Indien _ men aüeenlyk de vlugtige betrekkingen en ligte kenmerken, die
eenige giflingen kunnen verfchaffen , by malkander verzamelde, zoude
men zig kunnen verbeelden, om eemgzins, fchoon onvoimaaktlyk, aan
de nieuwsgierigheid van den geeft te voldoen, dat de komeeten van ons
zonneftelzel geformeerd zyn door het barften van eene vafte ftar , of van

Zie hier achter, de Nooten.

Deel D
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eene zon in de nabuurfchap van de onze, waarvan alle de verftrooide dee*

len geen middelpunt of gemeen brandpunt meer hebbende, genoodzaakt
zullen geweefl zyn om te gehoorzaamen aan de aantrekkende kragt van onze
zon , die van dien tyd af de fpil en het gemeen brandpunt van alle onze

komeeten zal geworden zyn. Wy en onze naneeven zullen ’er niet meer
van zeggen ,

tot dat men van verdere waarneemingen eenige gemeene be-

trekking in de beweeging van voortdryving der komeeten kome te ontdek-

ken; want dewyl wy niets dan door vergelyking kennen , zo moet, zodra

alle betrekking ons ontbreekt, en geene overeenkomfl zig vertoont, alle

Vpnnlï wvken < cn niet fïegts onze reden , maar zelfs onze verbeeldina te

kort fcwltcn. Terwyl ik my dan te vooren (c) heb onthouden om over

de oorzaak der beweeging van aandryving in de komeeten giffingen te

formeeren, heb ik gemeend te moeten redeneeren over die van de aan-

dryving, of ftooting der planeeten; en ik heb vooraf, niet als eene we-

zendlyke en zekere zakk, maar flegts als iets mogelyks vaftgefteld, dat de

ftof der planeeten buiten de zon is geworpen door den fchok van een ko-

meet. l^eze onderftelling is hier op gegrond, dat ’er in de Natuur, buiten

da komeeten ,
geene lichaamen in beweeging zyn , die zulk eene groote

beweeging kunnen mededeelen , of hebben kunnen mededeelen
, aan zulke

groote raaflas ,
en tevens op dezen grond , dat de komeeten fomtyds zo

digt by de zon naderen, dat het, om zo tefpreeken, noodzaakelyk is,

dat eenige daar fchuins invallen, en dus de oppervlakte uitvooren, terwyl

zy de floflFen,_door haaren floot in beweeginggebragt, voor zig heendryven.
Eveneens is het met de oorzaak die de hitte der zonne heeft kunnen

voortbrengen ;
het is my voorgekomen (d) dat men dezelve van de natiiur-

Ivke uitwerkzelen kan a'fleiden , dat is te zeggen , dezelve vinden in het

ftelzel der wereld zelf ; want dewyl de zon moefl draagen al het gewigt

,

alle de werking van de doordringende kragt der groote lichaamen, die

rondsom haar loopen ,
en ten zelfden tyde moefl lyden de fnelle werking van

die foort van inwendige wryying in alle de deelen haarer maffa, zo heefc

de floffe, waaruit zy beflaat, in den flaat der grootfle verdeeJing moeten

2yii ;
zy heeft vloeibaar, lichtende en brandende moeten worden en bly-

ven ,
naarmaate van deze drukking

,
en van die inwendige wryving, even-

eens blyvende fland ’ houden. De onregelmaatige beweegingen van de

vlakken der zon ,
zo wel als derzelver vrywillige verfchyning en verdwy-

ning, bewyzen genoeg, dat dit geflarnte vloeibaar is, en dat ’er van tyd

tot tyd aan deszelfs oppervlakte een foort van mtwerpzelen of fchuim op-

komen, waarvan een gedeelte onregelmaatig op die gefmolten floffen dryft,

en waarvan andere klompen zig voor een tyd vafl zetten ,
en , even als de

eerfle ,
verdwynen ,

zodra de werking van het vuur baar op nieuws ver-

deelt. Men weet , dat het door middel van fommige dezer vafle vlakken

Cö Zie het artykel van de formatie der Planeeten, Ifte Deel van deze Natuurlyke Iliflorie.

(rf) Zie het artykel, Eerfte Befchouwing der Natuur, in het Xlde Deel.
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d=“»»'yf-en.twindg eu

Ydere komeet nu, en ydere planeet formeeren een jad waarvan dr-fpeeken de ftraalcn zyn der aantrekkende kr^t^- de zon k’df as oFgemeene fpd, van alle deze verfchillende raderen : de komeet of t
neet is daarvan de beweegbaare rand, en dit alles werk^Ter

^

kragt enmet alle zyne fnelheid
, mede tot bet brand^^vL dirnfbrandpunt, waarvan het vuur bygevolg zo lang zal duur^n ^M^n^eene

ging €n de drukking der groote lichafmen dif het voorEbreil"^^Men moet hieruit niet vermoeden, dat, zo men geene planelten ronds-om de vafte ftarren ziet
,

dit alleenlyk aan haaren oneindigen affland is toete fchryven. Ons gezigt is al te bepaald
, onze werktuigen zvn al te zwakom die duiftere Harren te bemerken, naardien zelfs die, welken lichtende

dezelfde oorzaak hebben moeten heet worden fmèltm en
^ T

waarom geene anderen dan de valle Harren Hchrende
^ verklaaren,

het geheele zonneftelzel alle de dwaalendp^
waarom in

En d^yl d. wamtn, doo? Kor '
‘‘“f

"y"'
de reden van het getal, de fnelheid, ra^dé „alf

“

rondsom het brandpunt draaijen, zomoet het vuur "an
heet of liever geweldig, rjn, niet Aegta onrdat de lidiaa“ë„TdK^^^^

vall, en in eene (lerke beweeging zvn maaiook omdat zy in groeten getale zyn; want, behalven de zes^ pLeeten
vanSaturnus, die allen op de zon zwaaren

aarde fnr
een omtrek van Hof, twee duizendmaal grooter dan die der

Stfz7a En’ ^anmerkelykerIn m4
de Plan^EfwTren zfnne,7er
te onderhouden. De menfeh E .genoeg zyn om het nog heden
de planeeten

, die rondsom de
miHchien nooit zo verre brengen om

tyd zal hy naauwkeuriff kurmpn^
e Harren draaijen, te kennen

, maar met ’er

zonneftelzel zy. jk befchEw Je?e?’
^et getal derkoraeeten in het

fchap bewaard ; zie hier onderuiffchen°eti^T'^
^ nakomeling-

fchoon verre af van naauwkeurig te «yn^onzTEnVK '^PF°°“hg> die,

getal dezer omloopende lichaamen om de zon min of lEeTzarbeEfwfDe verzamelingen van waarneemingen laadpleegende
, ziet menfedert het jaar iioi tot 1766, dat is te zeeoen in 7^5

dat
zeftig jaaren, twee honderd agt-en-twintig vEfchyningen vairhnm^'^“'^yn voorgevallen; maar het getal dezer dwaalendeCen d eoCm^yn, IS met zo groot als dat der w^ezendlyke verfchyning^-n

,
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meefte. om niet te zeggen allen, haaren omloop in minder dan zes honderd

wf-en-zeftig iaaren volbrengen. Laat ons dan de twee komeeten neemen,

waarvan de omwentelingen ons volmaakt bekend zyn, teweeten, de ko-

meet van 1680, waarvan het tydperk is van omtrent vyf honderd vyf-en-

zeventig iaaren ,
en die van 1759, waarvan het tydperk is van zes-en-

zeventig iaaren. Men mag gelooven ,
zo lang wy geene naauwkeuriger

kundisLden krygen, dat de middelterm van drie honderd zes-en-twintig

iaaren tuflchen deze twee tydperken van omloop genomen zynde, zo veele

waarvan het tydperk boven de drie honderd zes-en-
jaaren

komeeten beftaan,
j;‘^.“y^nvan e'eh korter tydperk;. dus zoude, alle de

lnmilfen''?ot dril honderd zes-en-twintig jaareii gebragt zynde, yder ko-

meet zig twee maaien vertoond hebben in zes honderd twee-en-vyftig

^ren en men zoude by gevolg ten naaftenby honderd vyftien komeeten

hebben, voor twee honderd agttien verfchymngen in zes honderd vyf-en-

mï^nu in aanmerking neemt dat ’er waarfchynlyk meer komeeten

Tvn buiten het bereik van ons gezigt , of die het oog der waarneemeren

zvn ontfnapt, dan ’er zyn opgemerkc, zal dit getal miflchip tot het drie

voudig groeijen, zodat men redelyker wyze mag denken dat er in het zon-

nXr^ier of wf honderd komeeten beftaan. En zo het met de komeeten

L dezelfde wvze gelegen zy als met de planeeten; zo de grootften verft van

dï zonne verwyderd zyn ,
zo de kleinften de eemgfte zyn, die daar digt

genoeg by naderen om door ons bemerkt te worden, welk oneindig volu-

men van ftof, welke verbazende laft op het lichaam van dit geftarntet

welke drukking, dat is te zeggen, welke wryving, m ^le de deelen haarer

3a, Ïn bÏ gevolg welke hitte ,
en welk vuur, door deze wryving voort-

^^W?nt' in onze onderftelling was de zon reeds eene mafla van gefmolten

ftoffeit zelfs vóór de voortwerping der planeeten; by gevolg hadt dit

vuur toen geene andere oorzaak dan de drukking van dit groot getal komee-

die te vooren reeds om dit gemeen brandpunt wentelden ,
en die daar

^ / heden omwentelen. Zo de oude mafla der zonne een zes honderd

^^rifrfte (e) gedeelte verminderd is geworden, door de voortwerping van

ftof der planeeten by derzelver formatie ,
is de geheele hoeveelheid

oorzaak van het zonnevuur, dat is te zeggen van de geheele drukking,

ÏSmSerd in de evenredigheid van de geheele drukking der planeeten,

verSniad met de eerfte drukking van alle de komeeten
; met uitzondering

die welke het uitwerkzel der voortwerking heeft voortgebragt , en

de ftof zig vermengd heeft met die der planeeten om uj(- je

dcwelke by gevolg, na dit verlies
,
niet dan te heiderer , te

w^rkzaaSer
,’ en te gefchikter glworden is om haare wereld te verlichten,

te verwarmen, en vrugtbaar te maaken.

CO Zie het nrtyTcel vait * formatie der flaneeten, Ifte Deek
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Deze gevolgtreklangen nog verder voortzettende zal men zig ligtelvk Over^
reden , dat de wagters

,

^«ndsom hunne hoofd-planeet draSjel Jn die op
dezelve z^vaa^en en weegen, gelyk de planeeten op de zon, dat dSe waT
tets, zeg Sraad van warmte moeten mededeelen aan deplaneet, om dcne ke zy Joopen; de drukking en de he«7epmnrr
moeten aan de aarde een graad van warmte geeven die 'sroote^

der maan

20 do rnolhe.dv.n ™l»op - bowogi„g dof
die vier wagters, en faturnus, die ’er vyf heeft ^ec
moeten om deze reden alleen met een zekere graad va'fSEfbSfld
zyn. Zo deze planeeten, zeer verre van de zon verwyderd

, nie
als de aarde met eene inwendige warmte begaafd waren

, zouden zv meerdan bevroozen zjn en demterfte koude, welke jupiter en faturnus «geushunnen verren afdand van de zon zouden te verduuren hebben Sênmet kunnen gemaatigd worden dan door de werking hunner waetera Hoï

Deze denkbeelden verbinden zia: volmasTrrJ^ri- »
flage ftrekken voor onze onderftelling weeem Hn f

.^^jke ten grond-
z/zyn daar de eenvoudige ernaSvke^ der planeeten j
dervonden, dat weinige lieden de betreklWnl?^ O”’
dit groot fyflema wel gevat hebben: is ^er o^dl4”ir^r S^zamenljke van
onderwerp

,
en dat meer verdient de krast

“"„^^^^dchen een verhevener
den? men heeft my berifpt zonder my te veVftaa”n ^ wit ®
don? trat anders, dan da? alles fpreekt voor opteeSÓ oog n^ór"?-kenmerk voor hun, die weeten te zien; maar niets is merkbar nieSklaar , voor het Gemeen, en zelfs voor dat geleerd Gemeen n j
vooroordeel verblind wordt. Laat ons echteer poogen de waa?hei7rVh°°^te maaken

, laat ons het getal der waarfchvnlT;kb?ri»«
^^^rheid taftbaar

ons opheldering by opheldering voege/dc bewj’zen tevens menigvuldiler en treffe^dlr t/? '

ons dan vervolgens zondlr onferullheid e/tnnS
worden, en laat

len; want ik heb akyd gedagt^, dat vmand die r izyn onderwerp
, en nooit ml zigzeLn

gen de welvoegelykheid is, andefen daar rS5 hiS
® houden; dat het te-

gevolg de perfooneele aanmerkingen houden, en dat by
Ik erken ,

dat de denkbeelden fan dk hlyVen.

en zelfs harfenflehimmig, kunnen

met dan naar het bericht hunner zintuigen beoordeelendp n ^

hebben, hoe men weete, dat de aarde niet dan eene klei’rw^°°/*'
“^Sreepen

den iEquator verhoogd, en aan de Poolen geplat; voor
weeten hoe men verzekerd kan zyn, dat alle de hemeSSmalkanderen weegen, zwaaren

, werken , en wederwerk^n . i

grootte, hunnen afftand, hunne bewegingen , hunnp,
’ hunne

^
ijg.cn, nunne zwaarte, enz, heeft
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ktinnen meeten

; maar ik ben verzekerd
, dat die zelfde denkbeelden een-

voudig, natuurlyk, en zelfs groot, zullen voorkomen aan het klein getal

van die geenen, die door waarneemingen en agtervolgde opmerkingen de
wetten van ’t Heelal hebben leeren kennen, en die de zaaken naar hunne
kennis beoordeelende , dezelve zonder vooroordeel zien zo als zy zyii , of
zo als zy zouden kunnen zyn ,

want die twee gezigtpunten zyn ten naaften-

by dezelfde
,
en hy ,

die een uurwerk voor de eerde reis befciiouwende

,

zeggen mogt , dat het beginzel van alle deszelfs beweegingen eene veer

ware, fchoon het een gewigr was, zou zig niet vergiffen dan voorliet

Gemeen ,
en zoude in de oogen van een philofooph het werktuig ver-

hebban.»

Jk heb niet verzekerd, nog zelfs Helling beweerd, dat onze aarde en de
planeeten noodzaaklyk en wezendlyk geformeerd zyn door den fdiok van
eene komeet die uit de zon het zes jionderd yyfcigfts gedeelte haarer malTa

heeft uitgeworpen ; maar het geen ik heb willen te kennen geeven , en het

geen ik nog heden als een zeer waarfchyniyke onderftelling verdedig , is

dat een komeet, die in haar perihelium de zon genoeg naderde om der-

zelver oppervlakte affefchaaven , en uittevooren
, zodanige uicwcrkzels

zoude kunnen voortbrengen, en dat het niet onmogelyk is, dat ’er zig

t’eenigen dage op die wyze nieuwe planeeten formeerde, die alle te zamen
gslyk onze planeeten

, _

en byna op het zelfde vlak , rondsom de zon zouden
loopen ;

planeeten die ook om zigzelven zouden wentelen, en waarvan
de doffe, toen zy uit de zon kwamen, in een daat van finelting zynde, aan

de middelpunt -fchuwende kragt zou gehoorzaamen
, en dus hooger aan

den jiquator, en laager aan de Poolen worden
;
planeeten, die eveneens

een grooter of kleiner getal wagters zouden kunnen hebben rondom haar

dr-iaijende, in het vlak van haarer ^quators, en waarvan de beweeg!n-

een gely^^ zouden zyn aan die der wagters van onze planeeten
, zo dat alle

de verfcbynzels van deze mogelyke en den'^beeldige planeeten (ik zeg niet

dezelfde) maar in dezelfde orde en in gely’^ke betrekkingen, zouden zyn

met die der verfchynzelen van de werkelyk bedaande planeeten. En voor

bewys verzoek ik alleen dat men in aanmerking neeme , of de beweeging

van^alle de planeeten in dezelfde rigting, en byna in het zelfde vlak, niet

een gemeenen aandrang onderdellc? ik vraag of ’er in ’t Heelal eenige

iichaamen ,
behalven de komeeten zyn ,

die deze beweeging van aandry-

ving hebben kunnen mededeelen? ik vraag of het niet waarfchynlyk is,

dat ’er van tyd tot tyd komeeten in de zon vallen, dewyl die van KJgo

haare oppervlakte, om zo te fpreeken gefchooren heeft, en of by gevolg

zulk een komeet, die oppervlakte van de zon afvoorende, haare beweeging

van aandryving niet zoude mededeelen aan een zekere hoeveelheid dof

welke zy van het lichaam der zon zoude affeheiden ep buiten werpen ? ik

vraag of in dien droom der voortgeworpen doffe zig door de onderlinge

aantrekking der deelen geene bollen zouden formeeren? of die bollen zig

niet op verfchillende afdanden zouden bevinden , naar de verfchillende

digtheid der doffe? en of de ligede door dezelfde aandryving niet verder
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voortgeftooten zouden worden dan de meet- r j-

de plaatzing van alle deze bollen bykans in het^zelfdfaanwyft, dat de voortgeworpen ftroom « «
zeitde vlak met genoeg

was, en dat zy niet dan een enkele aanrlrptn*
^anmerklyke breedte

=«.’d= de*.’'d<=r ftofF.,

van de gemeene ngting zyn afgeweeken ?V ,

® weinig
der a.arde en der planeeten zoude hebben kun^e^f
het lichaam der zonne zelve hadt gehuisvefl^ zy niet in
deze warmte en dit branden van df zon kan geeïef aSen hlafl en de inwendige wryvmg, door de werkinir van’atSmen, die rondsom haar draaijen

, voortgebra^? '^l?; ^i^i
hchaa-

men alle de betrekkingen onderzoeke dat rnr>n
’ ik vraag, dat

dat men alle de overeenkomlben vergèlyke wLm® ^ bedoelingen volge,
pgrond heb, en dat men zig verlenoecé mS ^ ^ redeneeringe
het Gode behaagd hadt. het ior dTenkde „aSYer ’

‘'f'-
“

ben kunnen gebeuren
, dat de aarde en de nlnnl ^

^ Natuur zoude heb-
meerd waren geworden?

^ ° planeeten op die wyze gefor-
Laaten wy dan ons voorwerp agtervolgen ende tyden is voorgegaan en zig a!n ons leziefon^^^ r'"” ^le

tot den eerden ouderdom van ons Heeld ^wa^! overgaan
ten haare g^aante ontvangen hebbende ’h

' en de planee»
vloaibaar vall a,„ gawordcl Dir«ï„’a ''^'"8“ t«egen

, eil vandoor da anWa vermindering der ™ is LmVlik™aardbol en de andere planeeten - bolleTuU bêE"®''' > <*e dof, d?ar dbegonnen hebben ora Z|gzelven te draaijen fzv hêbSefl?’°'“” > ?'
alle andere vloeibaare dof irehnnr7 on«,:a j

«ebben dus, even ffel«

Ichinvende kragt; de nabimrige deelfn van denVl^^““ '*'? "'ddelfum
betveegmg m deze omwenteling Tnd "rgin”e„ ^

die de grootK
hoogd, die welke naby de Poolen 7 ,rra^

”'?^"’
,

zig derkft onse
niet met al is , zyn verL.d iiï de i„T ' deweeging mLd™

‘

ntetten der zwaaLe mer3ie™es mïd5el„“ ?T, '™"^digheid® d'"d'rde (,z); en deze gcdraLe dt 'I
kragt JeSnfgd

tlerftell^”
bewaard, en zal zig altvd bof planeeten heeft zi

5 “dtSj; .'-.
da; de beweegi^'lv' »?»

zamenhang. - uci jiragt >
De bekoeling nu van de aarde en dna

nadere heete lichaamen aan de °PP«vikK begoLLenl? dL^ef™^^^^
C'«5 21= kier achter de byroegzel., =„ d= opbeWetende Kosten.

^
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fen zyn daar in een vry korten tyd vaft geworden ; zo dra het groote

vuur, waarvan zy doordrongen waren, vervloogen was, hebben de deelen

der flofFe, welken het zelve verdeeld hieldt, zig nader _by malkanderen

eevoegd, en door hunne onderlinge aantrekking als vereenigd; die, welke

vaftheid genoeg hadden om het geweld des vuurs te verduuren, hebben

vafte maffas gemaakt, maar die, welke, zo als delugt en het water, uit-

zetten, of vlug worden, door het vuur, konden geen lichaam met de an-

deren maaken, zy zyn daarvan afgefcheiden geworden
,
in de eerlte tyden

bplrnplinjr Dewvl alle de elementen hervormd en veranderd konden

worden zo was het oogenblik van de ftremming der vatte ftofFen ook dat

^“dïerootfte verandering der elementen, en van de voortbrenging der

vl. Uige IfofFen; zy wierden tot dampen gebragt en verre verfpreid, maa-

ken'Se rondsom de planeeten een foort van dampkring, gelyk aan dien van

de zon- want men weet dat het lichaam van dit vunr-gdlarnte omringd

is van een oroirek van dampen die zig, tot op oneindige afftanden, en mis-

fchien tot dien kring van de aarde
,
uitftrekt (ƒ). Het wezendlyk beitaan

van dezen zonne - dampkring wordt beweezen door een verfchynzel het

welk de geheele taaningen der zon vergezelt: de maan bedekt ’er als dan

voor onze oogen de geheele fchyf van, en evenwel ziet men nog een rand

of groote cirkel van dampen, welks licht levendig genoeg is om ons ten

naaftenby zo veel te verlichten als dat der maan ;
buiten dat zou de aardbol

aeduurende de geheele eclips in de diepfte duifternis gedompeld zyn. Men

Lefc waargenomen, dat deze zonne - dampkring digter is in zyne deelen

die naad aan de zon zyn, en dat hy yler en doorfchynender wordt naar

Late hy zig verder van het lichaam van die vuur- geilarnte venvyderdj

mS kan dus^ niet twyfelen, of de zon omringd zy van een omtrek van

wLr- en lugt- deelen, die vlug geworden zyn, en welken haare gewei-

diize hitte houdt opgeheeven, en op oneindige afftanden venvyderd ; en

of in het oogenblik van de voortwerping der planeeten , de ftroom der vafte

floffen uit het lichaam der zon voortgekomen, terwyl hy haaren damp-

kring doorvloeide, eene groote hoeveelheid dier vlugtige ftoffe waaruit

flip dampkring beftaat, heeft medegevoerd; en het zyn deze zelfde vlug-

rifvp warrige- en Jugt-ftoffen, die vervolgens de dampkringen der planee-

rpn geformeerd hebben, welke aan den dampkring der zon gelyk waren zo

lang de planeeten, even als de zon, in een Haat van fmeitmg of groote

^'°Alie"^dr planeeten waren derhalven niet dan klompen gefmolten glas,

ntnrinffd van een fpheer van dampen. Zo lang die ftaat van imeking ge-

duurd heeft, en zelfs langen- tyd daarna, waren de planeeten van zigzel-

v^ lichtend, gelyk alle de lichaamen in den ftaat van gloeijing zp,

maar naar maate® de planeeten ftevigte kreegen, verloeren zy van, hun

rn 7ie de Memories van de Hren. Cassini, Facio, enz. over het zodiacal licht, en

de Vu handeling van den Hr. pe Mairan, over het Noorder- licht, pag. lo, eijz.



DE TYDVAKKEN DER NATUUR.
O <7

licht ; zy wierden echter niet geheel donker dan na rïot- , • i

delpunt %f geworden waren, en langen tyd na L? valt
oppervlakte, gelyk men ziet dat in eene raalTa van ZS
licht en de vuunge roodheid nog laneen fvd ftand metaal het

oppervlakte vaftheid gekreegen heeft ^ En^in di^n ^^^are

planeeten met haar eigfn viuS fchittlrden f -'^^arin de
vonken werpen, uitbarllingen maaken en ’^itgeeven,
fchillende kookingp ondergaan, naar maa^fXS^Sater^^ïandere ftoffen, die het vuur niet kunnen lyden, naïhii?
te rug vielen. De voortbrenging der elementen en «PPervlakte
ftryd , hebben niet kunnen miflen ongelvkheden ’nnvhpd^^'^°
hoogten, hooien, aan de oppervlakte e/in de
nenfte dezer groote maflas voorttebrencen „„ -

y.an het bin-

dat men moet brengen de formatie van df hoogfte^berïen°def
^ tydperk,

ftfn “ ^«zelfs eer-
vlakte ftyf geworden, waren van binnen opper-
zeer helder licht van zig nitj het waren zo

flitften een
groote zon afgefcheidetf, die voor haar nkt^ din

^ nonnen, van de
welker licht en warmte zig eveneer..! ifprr° omtrek wecken, en
heeft geduurd zo lang de^plaS ,St ^yd van gloeijiS
den , dat IS te zeggen , omtrent 2936 jaaren vofr gewor?
de maan; 2127 jaaren voor merkurius; nqo iaareif

’

<^44-jaaren voor
voor venus; 5140 jaaren voor faturnus

; en 04^^ kaSnToo? ^
de wachters van deze groote planeeten, zo wel de

=

omvangt, welke allen in het vlak van den /4'^l1Q^rv..
faturnus

neet zyn, waren in den tvd der
^ Equator van hunne hoofdpla-

punt-lchuwende kragt dier eroote nlan^ door de middel-
felheid op eig zeS drLijfrDfaardrieÈ.rV'^S* verbazende

van omtrent 9000 mvlen in de «lor
’ van omdraai-

=^^ggen, van zes mylen en een vferde f uuren is, dat is te
^Ifden tyd buiten zig gewornen S ^eeft in dien

dewelken zig^door hunne
deelen van haaren

hebben op 85000 mylen afllands ral

derhnge aantrekking verzameld
formeerd. Ik draag ïierStofdaT Se? d

"laan^hebben g“
wanneer ik zeg , dat het de minfl valle ded ' beveiligd is,
zyn geworden, en dat zy uit de ftreek van ’ die voortgeworpen
pen; want men weet, dat de vaftheid of dietheid“v''°''

5^*" voortgewor-
dor aarde ftaar ala 7°^ tor rooo, dat ia te neggen/“ee/dree^irt
W de oade,r.eld.g ove, de« dt, tan, in de . en .
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minder , en men weet ook , dat de maan rondsom de aarde loopt in een

vlak, dat flegts 23 graaden van onzen ^^uator verwyderd is, en dat haar

middel - afftand van omtrent 8500° mylen is.
.

In iuniter die in 10 uuren om zig zalven draait, en wiens omtrek elf

maa" grooter is dan die der aarde, en de fnelheid van omwenteling 165

mvlen^in ééne minut bedraagt, heeft deze verbazende middelpunt - fchu-

wende kragt een grooten ftroom van ftoffe, van verfchillende graaden

dierheid voortgeworpen, waaruit zig de vier wachters van deze.groote

nlaneet ffeforniGCrd hebben, waarvan de zo klein als de maan^ zig
planeet geiormec

^ aftands bevindt, dat is te zeggen, bypa zo digc
flechts op

de maan by de aarde. De tweede, waarvan de ftof wat

E vaft was dan die van den eerllen , en die omtrent zo groot is als

SSLius ,
heeft zig geformeerd op 141800 mylen. De derde, uit nog

minder digte dealen beftaande, en die ten naaflenby zo groot is als mars

,

heeft zie geformeerd op 225800 mylen afflands. En eindelyk de vierde,

wLrvan dl ftof de ligtfte van alle was , is nog verder voortgeworpen, en

heeft zis niet verzameld dan op 397877 mylen; en alle vier bevinden zy

?ip- OD^zeer weinig na, in het vlak van den ^Equator hunner hoofd-

plfneet, en loopen m dezelfde richting rondsom haar (h); voor het ove-

nlc is de ftof zelve ,
waaruit de bol van jupiter beftaat, veel minder vaft

dan die der aarde. De planeeten dié digtft by de zon zyn, zyn ook de

meeft vafte; die daar verft af zyn , zyn tevens de hgtfte: de vaftheid der

aarde is tot die van jupiter gelyk icoo tot 292, en het is te vermoe-

den ,
dat de ftof, waaruit zyne'fatelliten beftaan, nog minder vaft is dan

nog fchielyker dan jupiter om zig Zelven

draaft heeft niet ftechtsVyf fatelliten yoortgebragt , maar ook een nng,

%T naar myne onderftelling ,
evenwydig moet zyn met zyn .Equator, en

die hem omringt, als een opgehangen en doorgaande brug, op een afftand

-'an 54000 mylen j
die ring veel meer breed dan dik, beftaat uit eene vafte

ondoorfchynende ftoffe, gelyk aan die der wachters; hy is in den zelfden

ffaat van fmelting, en vervolgens van gloeijing, geweeft. Elk dezer groote

hVhïinmen heeft deze oorfpronglyke hitte behouden in de zamengeltelde re-

Jan zvne dikte eii digtheid, zo dat de ring van faturnus, die de

minn-P dikte van alle de hemelfche licliaamen fchynt te hebben, ook het

pprfl; xvne eigen warmte zou verlooren hebben, zo hy met zeer groote

vSvulhngen van warmte gekreegen hadt van faturnus zelven, daar hy

Hr Bailly heeft met zeer waarfchynlyke redenen, uit de beweeging van de
CD De

variuSter getrokken, getoond, dat de eerde dezer wachters loopt

ra net VI»
Mémoires de PAcadémie des Sctencti

, an. 1706.
graad venvyde e

^ de wachters van jupiter en faturnus dezelfde betrekkelyke

3 ^oftheid tuffehen de aarde en de maan Plws heeft, dat is te

lï S ,o'?o=. »
Tieclen.
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teer digt by is: vervolgens zouden de maan en de eerfte wachters vanfaturnus, en van jupiter, di^e de klemfte der planeet- bollen^vn hunneeigen warmte verloeren hebben zn tyden , evenredm- aan
hunne

wLna de dikfte fatelliten hunne ^rmteWlvkfzond.n^
ben

, en allen zouden zy thans meeTveSoid Ivn da^de
verfcheidene hunner van hunne hoofdplanl/ in den beg nneoneindige warmte ontvangen hadden. Eindelyk de tw2
ten, faturnus en jupiter, behouden nog werkelyk eeJe Lfr

“rJf
van die hunner wachters, en zelff van die van?°n boïder

Mars, wiens tyd van omwenteling van vier. en- twintig uuren veerti?minuten en wiens omtrek flechts dertien vvf-en-twtófte ^^
der a^de, draait eenmaal langzaamer dan ie aarfche bof terwvl zvne

vaft de aarde, ió de evenrédKa^so^oï^oo”’ ge«e“ Sfa
Merkurius, wiens vallheid tot die van de aarde is als

fcLIÏnlTrï^^ door eene middllp'unt!
de tyd zyner omwenteling door df ftaiTekuidivïï

^ fchoon
genomen worden, is het meer dan wa j waar-
het dubbeld van dien der aarde te zyn

,

yai:
mag men met grond denken, dat merkurius geene wac£fs

deze planeet wat min-uSr diK IS dan de aarde, in de reden van 17 tnt ts on / u' i

f van 23 uuren 20 minuten, tot 23 iiuren yóSn?
nut’ en 'w vierde myl in l^mï
tiende gedLlffgifoïeTda^ilffc^^^^
tyd haarer fmeltine eeri nf ^ u

P'aneet zou dan , in den
zo haare digtheid arooter dan

^*^*^hen kunnen voortbrengen,
1000. datTsTzeSn van

""den van 1270 tot
hadt tegen de affeSinV /n d^t niet verzet
fte ,

deelen , en het zoude oi^dTe°rpd vloeibaar-

wachters hadt, fchoon ’er waarnemers'^v"n^^ü"^”u
deze planeet bemerkt te hebben.^ beweeren éénen rondom
By alle defaBas, welken ik heb vooreedraaaor. ...

gen, dat my is medegedeeld, door den Hr. I^AiiLY^^Serd
Starrekundige, lid van de Akademie der wetenfehappen
van jnpiter is, gdykmen weet, onderworpen aanSel,“ vSÏ“g^u, die fchynen te kennen te geeven, dat deze gmot-o

^ verandenn-

van onbellendigheid en kookmg^is: neemende dan'"n m^n^iyS
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van algemeene gloeijing en bekoeling der planeeten , de twee uiterflen

,

dat is te zeggen, jupiter als het grootfte en de maan als het kleinfte van
alle de planeet - lichaamen i vindt men, dat het eerfte , dat nog den tyd
niet gehad heeft om te belcouden ,

en eene volkomene ftevigte te krygen

,

ons aan zyne oppervlakte de uitwerkpls vertoont van de inwendige bewee-
ging, die, door het vuur, daar in nog wordt onderhouden, terwyl de
maan, die door haare kleinheid in weinige eeuwen heeft moeten bekoelen,

ons niet dan eene volmaakte ftilte vertoont, dat is te zeggen, eene opper-

vlakte, die fteeds dezelfde is, en waarop men noch beweeging noch ver-

andering bemerkt. Deze twee faCtas , by de ftarrekundigen bcKemj , voe-
gen zig by de andere overeenkomften , welken ik over dit onderwerp heb
bygebragt, en zetten een meerderen trap van waarfchynlykheid aan myne
onderftelling by.

Uit de yergelyking welke wy gemaakt hebben van de hitte der planee-

ten met die der aarde, heeft men gezien dat de tyd van gloeijing voor
den aarbol geduurd heeft twee duizend negen honderd zes- en -dertig jaa-

ren; dat die haarer_ warmte of hitte, tot aan het punt van haar niet te
kunnen aanraaken, is geweeft van vier -en -dertig duizend tweehonderd
zeventig jaaren ,

het welk in het geheel zeven -en -dertig duizend twee
honderd en zes jaaren maakt, en dat dit het eerfte oogenblik is, der moge-
lyke geboorte van de leevende Natuur. Tot dien tyd toe waren de ele-

menten van de lugt en het water nog verward
, en konden zig niet affchei»

den noch rufteii op de brandende oppervlakte der aarde
,

die dezelve in
dampen verlpreidde; maar, zo dra deze hitte bekoeld was , volgde eene
gunftige en vrugtbaare warmte trapsgewyze op, aan het vernielend vuur

,

dat zig tegen alle voortbrenging aankantte, en zelfs tegen het veftigen

der elementen verzettede: het element van het vuur hadt zig in dien eer-

ften tyd van de drie andere elementen , om zo te fpreeken
, meefter ge-

maakt; geen derzelven beftondt afzonderlyk
; de aarde, de lucht, en het

water, door het vuur als gekneed en te zamen verward, booden, in plaats

van hunne onderfcheiden gedaante, niet aan dan eene brandende malTa,
omringd van vlammende dampen; het is dan niet dan na zeven- en -derti®
duizend jaaren , dat de iieden van de aarde de bedryven van hunne wereld
moeten dagtekenen, en de/aéïas der bewerktuigde Natuur berekenen.

Men moet tot dit eerfte tydperk brengen het geen ik van den ftaat des
hemels gefchreeven heb in myne memories over de warmte der planeeten.
Allen waren zy in den beginne fchitterende en lichtende; elk formeerde

eene kleine zon (^) welker warmte en licht allengs verminderd en verfpreid

zyn ,
in de evenredigheid der tyden

, welke ik hiervoor heb aangevveezen

naar myne proefneemingen op de bekoeling der lichaamen in het algemeen

,

W Jupiter, terwyl hy digtfl by de aarde is, vertoont z’g onder een boek van 50 of
60 fekonden. Hy formeerde derhalven eene zon, welker middellyn Hechts een - en- dertig
maal kleiner was dan die van onze zon. ®
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waarvan de duuring naaftenby evenredig is aan hnnne middelly-
nen en aan hunne digtheid (/).

>'

De planeeten, haare wachters, zyn dan, de eene vroesrer
de andere laater , bekoeld

, en, met een gedeelte haarer hitte te verhel
zen, hebben zy haar eigen licht verlooren. De zon alleen heeft zip- in
haaren luifter ftaande gehouden, omdat zy de eenigfle is, om welke epn
genoegzaam aantal hchaamen draaijen, om haar licht, haare warmtp
haar vuur, te onderhouden. «‘mee, en

Maar_ zonder lange ftil te (laan op deze voorwerpen
,

die zo verre van
ons gezicht verwyderd fchynen , laat ons het zelve alleen veftigen op den
bol van onze aarde. Laat ons overgaan tot het tweede tydperlc, dat is te
zeggen ,

tot den tyd , waarin de ftof , daar zy uit beftaat , vaftgevvorden
zynde, de groote malTas glasaartige ftoffe geformeerd heeft.

Ik moet alleenlyk antwoorden op een foort van tegenwerping, welke
men my reeds gemaakt heeft over de zeer lange duuring der tyden.

’

Waar-
om ,

heeft men my gezegd, ons te werpen in zulk eene onbepaalde ruimte
als eene duurzaamheid van honderd agt-en-zeftig duizend jaaren^ want
naar uwe afbeelding is de aarde vyf- en- zeventig duizend jaaren oiid en
de leevende Natuur moet nog drie- en- negentig duizend jaaren bellaan.
Is het gemaklyk, is het zelfs mogelyk, zig een denkbeeld te formeerenvan het geheel, of de gedeelten van zulk eene lange opvolging van eeuwen? ik heb geen ander antwoord daaron fp S j van eeu-

der gedenkftukken , en de befchouwing der werkpn"
’

zal daarvan het nader verhag en de dagtekeningen mJdTdel^e^^fnTjvd"
vakken ,

die op het tegenwoordige dat wy onder handen hebben
, zullen

volgen, en men zal zien, dat wy, wel verre van de duuring des tyds buL
ten noodzaaklykheid te vermeerderen, dezelve daar en tegen miffehien
te veel hebben zamengetrokken.
En waarom fchynt de menfchlyke geeft zig te verliezen in de ruimte der

duuring meer dan in die van de uitgeftrektheid, of van de befchouwino-
getalen? waarom zyn honderd duizenl

ioude dwzend guldens?

Ttot zLT.’ niet met de hand kan gevat,ot tot zigbaare ftukken gebragt worden? of is het niet veel eer omda?
wy, door on. al te kort beftaan, gewoon zynde orho^derd jaaren ïlseene groote fom van tyd te befchouwen. moeite bebben om ons «n denk!
beeld van duizend jaaren te formeeren, en ons eeen tien Z ^

vertegenwoordigen, en honderd duizend zelfs nie?begrypen
eenig middel is deze lange tydperken m verfcheidene Krtere ?e verde?
Jen; door het oog van den geelt de duurzaamheid van elk dier deelenT
vergelyken met de groote uitwerkzelen, en inzonderheid met de zanle

^

CO Zie de eerlle en tweede Memorie, over de voortgangen der warmte
rpooringen, over de warmte der Planeeten.

' de tw"

E 3



DE NATUURLYKE HISTORIE'
38

ftellingen der Natuur; zig een begrip te maaken over het getal der eeu-

wen , die noodig zyn geweeft om alle de fchelpdieren voort te brengen

,

waarvan de aarde vervuld is; vervolgens van het nog grooter getal van

eeuwen , die verloopen zsn voor de vervoering en de nederligging dezer

fchelpen en derzelver affchaafzelen; eindelyk van het getal der andere

volgende eeuwen ,
die noodig zyn geweelT: voor de fteenwording en ver-

drooging van deze llroffen ; en dan zal men bemerken , dat deze zeer groote

duurzaamheid van vyf- en -zeventig duizend jaaren, welke ik berekend

heb, van de formatie der aarde ^ tot haarcn tegenwoordigen ftaat, nog

niet uitseftrekt genoeg is, voor alle de groote werken der Natuur, waarvan

de zamenftelling ons toont , dat zy niet hebben kunnen gemaakt worden

dan door eene langzaame opvolging van geregelde en ftandvaflige bewee-

gingen.

Om dit duidelyker te maaken, zo Iaat ons een voorbeeld geeven,Iaat

ons zoeken hoe veel tyd ’er noodig zy geweeft voor de zamenftelling van

een klei -heuvel van duizend toifes hoogte. De opvolgende bezinkzels der

wateren hebben alle de beddingen geformeerd , waaruit de heuvel beftaat

van de bafis af tot aan zynen kruin. Nu kunnen wy het opvolgend en
dagelyks bezinken der wateren beoordeelen uit de blaaden der leijen ; zy

zyn zo dun, dat men een douzyn kan tellen in de dikte van een lyn;

laat ons dan onderftellen dat yder gety een bezinkzel van een twaalfde van
een lyn dikte nederlegge, dat is te zeggen, van een zesde van een lyn

yder dag ; dus zal het bezinkzel in zes dagen een lyn vermeerderen ; zes

lynen in zes - en - dertig dagen, en by gevolg omtrent vyf duim in een

jaar, het welk meer dan veertien duizend jaaren geeft voor den tyd, die

noodig is geweeft tot de zamenftelling van een klei - heuvel van duizend

toifes hoogte; die tyd zal zelfs al te kort fchynen, zo men denzelven ver-

gelykt met het geen onder onze oogen op fommigeftranden omgaat, al-

waar de zee flib en klei nederlegt gelyk op de kuften van Normandiën (13)

;

want het bezinkzel vermeerdert niet dan ongevoelig , en veel minder dan

vyf duim in ’t jaar. En zo deze klei- heuvel met kalkaartige rotzen wordt

gekroond ,
moet dan de tyd

, welken ik tot veerden duizend jaaren breng,

niet vermeerderd worden met dien, welke noodig is g^eeft voor het

overbrengen der fchelpen, waarmede de heuvel bedekt is? en deze zo

lange duuring heeft die nog niet gevolgd moeten worden van den tyd tot

de verfteening en verdrooging dezer bezinkzelen noodig? en nog van een

even langen tyd om aan den heuvel de uitfpringende en infpringende hoe-

ken te geeven ? Jk heb gemeend nu reeds in dit verflag te moeten tree-

den, om te doen zien ,
dat ik, wel verre van de grenzen der duurzaamheid

te verre uit te ftrekken, dezelven daarentegen heb zameHgetrokken,zoveel

my mogelyk was, zonder de gebeurteniflen
, in de jaarboeken der Natuur

bewaard, op de blykbaarfte wyze tegen tefpreeken.

(13) Zie de Nooten, hier achter.
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tweede T Y D V A K.

Toen de M, flmg geworden zynde, de himen-rots van den hnlgelyk ook de grooU glosaarttge mafas , die aan deszelfs omer'
vlakte zyn, geformeerd heeft.

Men heeft gezien dat ’er,_ in onze onderftelling, twee duizend neeenhonderd zes-en-derüg jaaren hebben moeten verJoopen vóór datae aardbol alle zyne vafthevi heeft kunnen neemen, en zyne^gehedrLlT*
middelpunt ftyf is geworden. Laat ons de uitwerkzels van dtzeftyfwordmg van den gefmolten aardbol vergelyken met het geen wv zien

oegiijt jtoua te worden. Daar worden aan de onovervlakte vatpn «rnbrJngen , ruwheden, gefornieerd, en onder de opperv akte komen ledme nlaat'zen, holen, ruimtens, dewelken ons hier dp ppH}p j
^

de oppervlakte der aarde gevonden wierden en dpnenfle vertoonen kunnen; dus j^unnpn ^
°

beeld maaken van het groot getal bereen \
daaruit reeds een denk-

die van die eerfte tyden af in de buitenft?iaaJi’J^?^" ’

zyn : onze vergelyking is des te naauwkeuriger omdat
welken ik onderftel drie duizend, of drie® duSd r )V'rofe“,ISShoogte te hebben

, ten opzichte van de middellyn der aarde niet meer zvndan een agtfte van een lyn is, ten opzichte van een bol van twee voetenmiddellyns; dus zyn deze ketenen van bergen, die ons zo vLbaSvoorkomen, zo wel in omtrek als in heeste; die vaJeiien 2
drgtforv:?Cb:r"''ï

mceren, toen dezelve zvne milTen zig te for-

voortgebragt door een/ even nftf
natuurlyke uitwerkzels

,

is te zeggen, door de werking

9PPervllkto haïd word”!"'
‘*'=

ding ,
en terwyl dezelvè^ieef hebben door de bekou-

lang daarna, zolang de uitermaatige hitte he^t geduurd
ding, en zelfs eene voortwerping gefchied van alle de vluchtige"
gelyk als van het water, de lucht, en de andere zelfflandighedel
de groote hitte naar buiten dryft, en welke nier kunnen befiaan d-n Tn

"
gemaatigder ftreek dan de

_
oppervlakte der aarde toen was Alle

den bol, in de sedaantet^^dampkring, uit, op een grooten affland, alwaar de hitte Sdcr fté?k
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was; terwyl de vafle gefmolten en glas geworden ftolFen, ftevigte gekree»
gen hebbende, de binnen-rots van den bol formeerden, gelyk ook de pit
der

_
gi;oote bergen

, welker inwendige malTas en bafis inderdaad uit glas-
aartige ftoifea beftaan. Dus behoort de eerfte plaatslyke vaftftelling van
de groote ketenen bergen tot dit tweede tydvak, het welk verfeheiden
eeuwen vroeger is dan de formatie der kalkaartige bergen ,

dewelken niet
beftaan hebben dan na de veftiging der wateren; dewyl hunne zamenftel-

ling onderftelt de fchelpen en andere zelfftandigheden welken de zee voort-
brengt en voedt. Zo lang de oppervlakte van den bol niet ZO verre
bekoeld was ,

dat het water daar op Itonde blyven zonder in dampen uit te
waaffemen , waren alle_ onze zeën in den dampkring ; zy hebben niet kun-
nen nedervallen, en zig op de aarde veftigen

, dan in het oogenblik, toen
haare oppervlakte genoeg bekoeld was om het water niet meer door eene al

te fterke kooking voort te werpen of op te dryven. En die tyd van de
veftiging der wateren op de oppervlakte van den bol

,
is maar weinige eeu-

wen vroeger dan het oogenblik, waarin men deze oppervlakte konde aan-
raaken , zonder zig te branden ; zodat , indien men vyf-en-zeventig dui-
zend jaaren rekent van de formatie der aarde af, en de helft van dien
tyd ftelc voor haare bekoeling tot het punt van haar te kunnen aanraaken ,

’er raiflchien vyf-en-twintigduizend der eerfte jaaren verloopen zyn , vóór
dat het water, fteeds in den dampkring opgeworpen, zig op de opper-
vlakte _vp den bol hebbe kunnen vaftzetten; want, fchoon ’er een groot
verfchil is tulTchen den graad waarop het heet water ophoudt ons te kwet-
zen , tuftchen dien waarop het begint te kooken , en dien waarin het fchie-
lyk in dampen vervliegt, kan men echter verzekeren , dat dit verfchil van
tyd niet grooter is dan ik hier heb opgegeeven.

Dus heeft in die eerfte vyf-en-twinugduizend jaaren, de aardfehe bol,
lichtende en heet gelyk de zon , zyn licht en zyn vuur niet dan allengs ver-
loeren; zyn ftaat van gloeijing heeft tweeduizend negenhonderd zes-en-
dertig jaaren geduurd ,

dewyl hy dezen tyd noodig hadt om tot in het mid-
delpunt ftevig te worden, vervolgens zyn de vafte ftoffen, waaruit hy
beftaat ,

nog geworden
, dewyl zy zig door de bekouding nog meer

en meer in een llooten; zy hebben tennaaftenby haare natuur en ftevigte
gekreegen, zodanig als zy die thans hebben in de rots van den bol, en
in die hooge bergen, die inderdaad in hun binnenfte, en tot aan hunnen
kruin, niet anders beftaan dan uit ftoffen van dezelfde natuur (14); dus
moet hunne oorfprong van dit tydvak gedagtekend worden.

Het is insgelyks in deze eerfte zeven-en-dertig duizend jaaren, dat door
de fublmatie of opdryving geformeerd zyn alle de groote aderen en de
groote draaden der mynen , waarin de metaalen gevonden worden : de
metaalachtige zelfftandigheden zyn van de andere glasprtige zelfftandig-
heden afgefcheiden

, door de lange en ftandvaftige hitte die haar heeft

op*

(14) Zie de Koeten, hier achter.
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opgedreeven en van het binnenfte der malTa van den bol, naar alle de
verhevenheden zyner oppervlakte voortgezet, alwaar de gedrongenheid
der ftoffen, door eene fchielyker bekouding veroorzaakt, kloven en hol*
tens liet , die bekorft , en fomtyds vervuld zyn geworden , door deze
metaalagtige zelfftandigheden welken wy daar heden vinden (15); want
men moet ten opzichte van de mynen dezelfde onderfcheiding maaken als

wy hebben aangeweezen voor den oorfprong der glasaardge en der kalk-
aartige ftofFen , waarvan de ecrften voortgebragc zyn door de Werking van
het vuur, en de anderen door de tufTchenkomft van het water In de
metaal -mynen zyn de voornaamfte aders, of, zo men wil, de oórfprong-
iyke malTas voortgebragt geworden

,
door de fmelting en door de opdry-

ving , dat is te zeggen
,

door de werking van het vuur ; en de andere
mynen, welken men moet befchouwen als aderen van den tweeden rang, en
de fchuim van de eerden, zyn niet dan laater, door middel van het water

,

voortgebragt. Deze hoofd -vooren, die de dammen der metaal - boomen
fchynen te vertoonen, alle voortgebragt zynde, het zy door de fmelting, in
den tyd van het oorfpronglyke vuur, het zy door opdryving, in volgende
tyden , hebben zig bevonden

, en bevinden zig nog heden , in de regt
ncêrgaande klooven der hoogde bergen, terwyl het aan den voet dier
zelfde bergen is , dat de kleine aderen zig bevinden

, welken men in den
zoude neemen voor takken van deze metaal - boomen ,

maarwelker oorfprong echter verfchülende is; want deze mvnen van den twee-den rang, zyn met geformeerd door het vuur • ^ ^ V f
den door de agtervolgde werking van het wa’te/

gewor-

de eerde, van deze aderen, mineraal - deeltjes

het heeft medegevoerd
, en onder verfchillende gedaaïfen^^e’n'lleeds

laager dan de oorfpronglyke aderen, heeft nedergelegd (i6).

_
Dewyl dus de voortbrenging dezer mynen van den tweeden rang laater

IS die van de oorfpronglyke mynen, en de zamenloop en tuffehen-
\omtt van het water daarby moet onderfteld worden, zo moet men haare

kalkaartige doffen, brengen tot de volgende

koeK^L’p neggen, tot den tyd, waarin de brandende hitte be-

7ifT tp «pfv’
^ oppervlakte der aarde aan de wateren heeft toegelaatcn

onze vafte iSpn h"
waarin die zelfde wateren

nen hebben
gelaaten

, en waarin dus de dampen begon-

hpt droomend^waP”
bergen te verdikken, om daar de bronnen van

5 TrS tvd zvn > ^óór dezen tweeden en
dezen derden tyd zyn er andere uitwerkzels geweeft, welken wy moeten
aanwyzen.

^

Laaten wy ons, zo ’t mogelyk is, vertegenwoordigen het gezicht
het welk de aarde vertoonde m dit tweede tydvak, dat is te zeggen, oa^

Cis) Zie de Nooten hier achter.

C'6) Zie ibidem.

Deel,

f
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middelylc na dat haare oppervlakte ftevig geworden was, en eer de groote
hitte aan het water vergunde daar op te blyven, of zelfs uit den dampkring
te vallen. De vlakten der bergen, zo wel als het binnenfte van den bol,
beftonden eveneens en eeniglyk uit ftoffen door het vuur gefmoken

, allen
in glas verkeerd, allen van dezelfde natuur. Dat men zig voor een
oogenblik vertegenwoordige de nu beftaande oppervlakte van den bol,
ontbloot van alle zyne zeen , van alle zyne kalkaartige heuvels , zo wel als

van alle zyne horizoncaale laagen van Reen, kryt, tuffleen, groeibaare

aarde, klei, in één woord, van alle de vioeibaare of vafte ftoffen, die door
de wateren geformeerd of nedergelegd zyn geworden j iioedanig. zoude deze
oppervlakte zyn , na het wegneemen van alle deze oneindige ftoffen? Daar
zou niet overblyven dan het geraamte van de aarde , dat is te zeggen

, de
glasaartige rots, die haare inwendige maffa uitmaakt ; daar zouden overbly-

ven de neergaande klooven in den tyd der vaftwording voortgebragt, door
de bekouding vermeerderd^ en verbreed ; d^r zouden overblyven de vafte

metaalen en mineraalen, die, door de werking van het vuur van de glas-

aartige rots afgefcheiden
, door fmeking of opdryving de neergaande kloo-

ven dier verlengingen van de binnen -rots van den bol gevuld hebben •.

en eindelyk zouden ’er overblyven de gaten , de holen , en bogtigheden-

van die rots, die ^er de bafis van is, en die tot fteun verftrekt voor alle

de aardfche ftoffen , door de wateren aangevoerd.

En dewyl deze klooven, door de bekouding veroorzaakt, het vlak der
bergen niet flegts van boven naar beneden

,
maar ook van vooren naar

achteren, of van den eenen kant naar den anderen fnyden
, en in ydereir

berg de algemeene richting zyner eerfte gedaante gevolgd hebben, zo is.

hier uit gelproten, dat demynen, inzonderheid die der dierbaare metaa-

len, met het kompas gezogt moeten worden, door fteeds de richting te
volgen, welke de ontdekking der eerfte ader aanwyft; wantin yderen
berg zyn de neêrgaande klooven ,

die door denzeJven loopen, tennaaftenby
cvenwydig ^ men moet hieruit evenwel niet beftuiten

, zo als eenige'
mineraal -kundigen gedaan hebben, dat men de metaalen altyd in dezelfde
richting moet zoeken ; by voorbeeld, op de lyn van elf uuren, of op die

van middag; want dikwyls wordt een myn van middag of van elf uuren-
gefneeden door een ader van agt of negen uuren, enz- ,

die takken onder
verfthillende richtingen uitfpreidt

; en daarenboven ziet men, dat, vol-
gens de verfchillende gedaante van yderen berg, de neêrgaande klooven
denzelven in der waarheid wel evenwydig^onder malkanderen doorloopen ,
maar dat haare richting, fchoon gemeen in dezelfde plaats, niets gemeens

heeft met de richting der neêrgaande kloven van een anderen berg, ten

zy deze tweede berg evenwydig zy met den eerften.

De metaalen , en de meeuen der metaalaartige mineralen , zyn dan het
werk van het vuur, dewyl men dezelven niet vindt dan in de klooven der
glasaartige rots , en men in deze oorfpronglyke mynen noch fchelpen noch
cenig ander voortbrengzel der zee met dezelven vermengd vindt. De my-
nen vart den tweeden rang ,, die daarentegen , in kleine hoeveellieid

, in de
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kalkaartige fteenen, in de fchiftufFen, in de kleiien j
iyn laacer geformeerd, ten kofte der eerften, en door de^tWcWv ’

van bet water. De brokjes of blaadjes goud en zilveJ
nvieren medevoeren, komen zekerlyk van^e eerfte metaal

eenige

bovenfte bergen beflonten: nog kleL, eS nog d^nerSafe’. ^ tijes kunnen, «g verzamelende, nieuwe kleinf mynen ^rdS®len formeeren; maar deze fchuinloopende mvnfr.
Icnde gedaantens aanneemen, behooren, zo Ik ’cie„4 verfcfail-
veel laater in vergelyking van dien der formatie vaf dl elftï^or de werking van het eerfte oorfpronglyke vuur ztnHet goud en het zilver, die zeer lang in efn ftalt van fL
blyven zonder merkelyk te veranderen

, vertoonen zirdikwiLne oorfpronglyke gekante; alle de anLre memaleF^
|eSmeerd^zyï doTr'^d^^

gr\\dSTnlLf op vlrfcMlS
der bekoeling, alng^z^b o”^iè=v°eJ‘

worden in de Noordfdiè landen
reden daarvan ïs, omdat ’er inVlaLl duiden, de
bergen gevonden worden, in vergelvkbe

Noorden niet dan kleine
de eerfte ftoffen, da: is te zegeel dl fu ! .

Zmdelyke landen-
goud en het zilver geformeerd ^n, ia veel ^ieifjoeï^ner, veel minder bedekt, in deftreeken van het Zufd verheve-
metaalen fchynen het onmiddelyk voortbrengzel van hlr

^ierbaare

andere ftoffen, die hen in huiine myn veSlen zvn 11dende boffen; en gelyk de aders dezer metaalen z!g eeformeel-dbet zy door de fmeking, het zy door de opdrvvina m de I n
^ hebben,

bekoeling, zo worden zy in grootere hoeveelheid^P-evnL

i^er, en het koper, die minder ,,00- k a '=‘-‘‘‘**en
,

gelyk als het
omdat zy ftoffen bevatten, wïInlS ^^gln het vuur,
ben zig in laatere tyden geformeerd • niaaken , heb-
tere hoev.dlKid, Td" ifnden v?n LrN„^S* T" “ veel groo-
Het fchynt ïtlfs

_ dat de Natuii? 1 fn
« die van het Zuiden.

f heeft LteSkï ' Sf' ‘‘''““‘f
™ den

aan de heetlle ftreeken, het vter en hef
^oud on het zilver

het lood en tm aan gemaatigde ftreekel. koudfte landen
, er»

het goud en het zilver in de hoogfte bergen, het v
middelbaare bergen, en het lood en tintin de laLfte

^ in de
Het fchynt nog, dat, fchoon deze eerfte mynen defvIrfSenflen allen in de glasaartige rots gevonden worden, die van ÏÏ.,
J'lver fomtyds met andere metaalen vermengd zvn * dar

\
" Iboper dikwyls vergezeld zyn van ftoffen, die /e tuflehenk
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^vater onderftellen
,

het welk fchynt te bewyzen ,
dat zy niet in denzelfden

tyd zyn voortgebragt. En wat het tin, het lood en de kwik belangt,

daar zyn verfchillendheden in ,
die fchynen te kennen te geeven

,
dat zy in

zeer verfchillende tyden voortgebragt zyn geworden.^ Het lood is het

glasaartigfte van alle de metaalen, en het tin is het minft glasaartige; de

kwik is het'vlugfte van allen, en echter verfchilt zy niet van het goud,

dat het meeft vaft van allen is, dan door den trap vaa vuur, welken hunne

opdryving vordert ; want het goud , zo als alle andere metaalen ,
kan even-

eens vlug gemaakt worden door eene meer of minder groote hitte. Dus

zvn alle de metaalen opyolglyk opgedreeven cn vlug geworden, geduu-

rende de voortgangen der bekoeling. En dewyl Hechts een zeer ligte

craad van warmte noodig is om de kwik vlugtig te raaaken
,
en een mid-

delmaatige hitte genoeg is om het tin en het lood te fmelten
, zo zyn deze

twee metaalen vloeibaar gebleeven nog langen tyd na dat de vier eerften

reeds ftyf geworden waren, en de kwik is nog vloeibaar, om dat de nog

aanhoudende warmte der aarde meer dan genoegzaam is om haar in dien

Raat te houden; zy zal niet vafl: worden dan wanneer de bol een vyfde

meer bekoeld zal zyn clan hy tegenwoordig is, dewyl men 197 graaden

koude, beneden de werkelyke geraaatigdheid der aarde noodig heeft, om
dit vloeibaare metaal te doen vaft worden

,
het geen ten naaflenby het vyf-

de gedeelte uitmaakt van 1000 graaden onder het vriespunt.

Het lood, het tin, en de kwik, zyn dan door hunne vloeibaarheid

allengs geloopen naar de laagfte deelen van de rots des bols, enzyzyn,
even als alle de andere metaalen, opgedreeven in de klooven der hooge

bergen. De yzeragtige ftoffen
,
die eene zeer geweldige hitte konden ver-

draagen zonder genoeg te fmelten om te vloeijen, hebben in de landen

van het’ Noorden zulke aanmerklyke metaal - hoopen geformeerd, dat daar

eeheele bergen van yzer (17), dat is te zeggen , van een glasaartlgen

ïzeragtigen Iteen, die dikwils zeventig ponden yzer per gmntaal levert,

gevonden worden ;
dezen zyn de ooripronglyke yzer - mynen

; zy beflaan

zeer groote ruimten in de llreeken van ons Noorden , en dewyl haare zelf-

llandigheid niet is dan yzer, door de werking des vuurs voortgebragt, zyn

deze mynen vatbaar gebleeven voor de magnedfehe aantrekking, gelylc

alle de yzeragtige ftoffen zyn
, die het vuur ondergaan hebben.

De zeilfteen is van diezelfde natuur; het is niet dan een yzeragtige

Reen ,
waarvan groote maffas ,

en zelfs bergen ,
in fommige Rreeken ,

en

byzonderlyk in die van ons Noorden, gevonden worden (18); het is om

deze reden , dat de kompasnaald zig altyd naar die Rreeken richt , alwaar

alle de yzerraynen magnetisch zyn. De magneetkragt is een RandvaRig

uitwerkzel van eene beRendige eleftriciteit , voortgebragt door de inwen-

dige warmte , en door de omwenteling van den bol ;
maar zo zy eeniglyk

Van deze algemeene oorzaak afhing, zou de kompas -naald altyd, en

overal rechtRreeks op de Pool wyzen; maar nu>ewyzen de verfchillea-

(17) Zie de Nooten hier achter.

^18) Zie ibidem.
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de afwykingen , in de verfchillende landen
, fchoon onder dezelfde pa-

rallel gelegen, dat de byzondere magneet -kragt der bergen van yzer en
reilfteen, zeer veel invloed hcett op de richting van de kompas -naald de-
wyl zy zig meer of minder naar de rechter of flinker zyde van de Pool* ver-
wydert, naar de plaats alwaar zy zig bevindt, en naarden grooteren of
kleineren afftand van deze yzer - bergen.

Maar laat ons wederkeeren tot ons hoofd - voorwerp
,

tot de plaatslvkf
befebryving van den bol vóór dat de wateren gevallen waren • Wv beh
ben flegts eenige

, nog beftaande
, aanwyzingen van de eerfte gedaante

zyner oppervlakte; de hoogfte bergen, uit glasairtige ftofFen beftaande
zyn de Cenige getuigen van dien ouden flaat; zy waren toen nog verhe-
vener dan zy thans zyn , want federt dien tyd en na de veftiging der wa-
teren, hebben de bewoegingen der golven, en vervolgens de redens, de
wil den, de vorft, de vloeden der zee, de val der ftroomen ,

‘^met één
woord alle de aanvallen der elementen van de lucht en het water, en de
fchokken der onderaardfehe beweegingen , niet opgehouden dezelve te
verminderen, af te neemen, en zelfs de minfl vafte t’eelen omtewerpen,
en wy kunnen met twyfelen of de valeijt-n aan den voet dezer bergen zvn
voormaals dieper geweeft dan y.y thans zyn.

° ^

Laat ons poogen een zamengevac begrip, liever dan eene optelling,
van deze eerfte verhevenheden van den bo! te gteven to Dp \zMrr,
Cordelieres, of der bergen van Amerika, die zia rdiftriw , ^
van Terra del Fuego tot hei Noorden van Nieuw IVlpvib^^
uitloopt op Noorddykc landen, welk.n men f

eindelyk

Men kan deze keten -bergen befchouwen als dolrgaandifn engte
van meer dan 1 20 graaden , dat is te zeggen

, van drie duizend mvlcn
want de flraat van Magelaan is flechts etne toevallige fnyding, laater dan
de plaatslyke veftiging van deze keten - bergen

, waarvan de hoogfte
kruinen zyn in de ftreek van Peru

, terwyl zy zig omtrent gelyklyk naar
het Noorden en naar het Zuiden verlaagen ; het is dan onder den ^Equator
zelven, dat de verhevenfte deelen van deze eerfte keten der hoogfte her-
gen d-s Werelds gevonden worden , en wy zullen als eene oplerklyke

by gelyklyk naar het Noorden en naar het Zuiden verlaagen en ook
dat zy ten naaftenby op denzclfden afftand

, dat is te zeggen! tót op vyf-

1
uitoï*ftc 1.

^
I

komen
,
zodat ’er

rp zeggen zeven^
Hechts 30 graaden overblyven,

v' -A e’n eene geNkflZm ® ^ onbekend land aaó
de Zuid Pool ,

en eene gclyke rumte, waarvan men eenige kuften ont-
dekt heeft naar de Noord -I ooi. Ueze keten is met net onder denzclfden
meridiaan ,

en maakt geene rechte lyn
; zy kromt zig et-rft naar het

Ooften, van Baldivia tot aan Lima; en haare grootfte afwyking is onder
den keerkring van den Iteenbok; vervolgens gaat zy voort naar het Wes
ten, k.crt Oofteljdc te rug by Popayan

,
en kromt zig van daar fterk naar

het Weften, van Panama af tot aan Mcxiko, waarna zy Ooftclyk te rug

f
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keert van Mexiko tot aan haar einde , het welk op jo graaden van de

Pool is , en ten naaftanby op de eilanden door de Fonté ontdekt, uitloopt.

De ligging van deze lange opvolging van bergen belchouwende , moet

men nog als eene zeer opmerklyke zaak waarneemen ,
dat ^ allen merk-

iyk nader zyn by de Weftelyke zeen dan by die van het Ooften. go. De
b^ergen van Afrika, waarvan de voornaame keten, door ecnige fchryve-

ren ae roggraad der wereld genaamd , ook zeer verheven is , en zig van

het Zuiden naar ’t Noorden uitftrekt
,
gelyk die der Cordelieres in Ame-

rika. Deze keten, die in der daad de rugge- graad van Afrika maakt,

Kv de kaap de Goede -hoop, en loopt bykans onder dezelfde me-
Degint Middelandfche zee tegen over de punt van Morea.

Wv^^zullen nog waarneemen als iets dat zeer veel opmerking verdient,

ïlt het midden van deze groote keten- bergen, lang omtrent vyfcien

honderd mylen, net onder den Equator gevonden wordt, gelyk als het

middelfte punt der Cordelieres, zodat men niet zeer kan cwyfelen, of

de verhevenfte deelen der grootfte ketenen- bergen in Afrika eu in Ame-

rika eveneens onder den iEquator liggen.

In deze twee Wereld -deelen, waarvan de Equator vry naauwkeurig

de vafte landen doorloopt, zyn dan de voornaamfte bergen prichc van

het Zuiden naar het Noorden, maar zy werpen zeer aannierklyke takken

naar het Ooften en naar het Weften. Afrika wordt van het Ooften naar

het Weften doorfneeden van eene lan§e achtervolging bergen van Kaap-

Gardafou tot aan de Kaap- Verdfcfae eilanden: het Atlas - gebergte fnydt

het zelve ook van het Ooften naar het Weften. In Amerika loopt een

eerfte tak der Cordelieres door de Magellaanfche landen van het Ooften

naar het Weften; een andere ftrekt zig, bykans in dezelfde richting

,

in Paraguay, en in de geheele breedte van Brazmen; eenige andere

Sken ftreWn zig uit van Popayan naar Terra-firma, en tot in Guyane;

• delvk ZO wy fteeds die groote keten -bergen volgen, zal het ons toe-

fchvnen’, dat het fchier- eiland Jucatan, de eilanden Cuba, Jamaïka,

cjnt Domingo, Porto -riko, en alle de Antillifche eilanden, niet zyn dan

pen tak die zig van het Zuiden naar het Noorden uitftrekt, van Cuba en

de Dunt van Florida af, tot aan de meiren van Kanada toe, en van daar

loont van het Ooften naar het Weften, om zig by het uiterfte der Corde-

lierL te voegen boven de meiren Sioux. 30. In het groote vafte land

von Europa en Afia, dat niet aHeen niet, gelyk als die van Amerika en

van Afrika, door den ^Equator wordt doorfneden, maar dat daar zelfs

verre van verwyderd is , zyn de ketens der voornaamfte bergen ,
in plaats

van Zuidelyk en Noordelyk gericht te zyn, van het Weften naar het

Onftpn ffericht; de langfte dezer ketenen begint in het hart yan Spanje,

loont naar de Pyreneen ,
ftrekt zig door Auvergne en V^varais in Frankryk

uit^ «raat vervolgens door de Alpen in Duitschland ,
m Griekenland

, in

de’Krim en bereikt het Kaukafifch- het Taurus- het Imaus- gebergte,

dat Perfie, Cachemire , en den Mogol, ten Noorden omringt, tot aan

Thibet, vanwaar zy zig uitftrekt tot io Clnneefch-Tartaryen, cn tegenover



DE TYDVAKKEM der NATUUR.
ïiet land Jeflb aankomt. De voornaame tahlrK^r, uwerpt, zyn gericht van het ^Joorden naar Wde {Iraat van de roode zee; in jnrlnfT-.,„

Zuiden m Arabië tot ann
Thibet tot aan de punt van MaJakke-

aan de kaap Comoryn • van
van byzondere bergen

, welker
anderen kant werpt deze hoofd . kprln ^ Van IpI»
den , eemge takken

, die zig uitOr^^u Zuiden naar het
in Poolen; vervolgens van L^KaSm- h wan TirÏÏTr
en van Cachemire tot in Siberle- ««

gebergte tot in
naar het Noorden van de hoofd leten^San''^^^^^

het zSn
heeven bergen als die der takken van dif ,pIW f ver-
Narden naar het Zuiden uitftrekken.

^ heten, die zig van het

fS i
“ó?

*""" ™ Vd taf ont ® ttdTf® •* °PP»vlaIttt

aanglweeïef ly" d' eérSferhevenhef
'“^^Sen’,

heden aan de oppervlakte fn df b„l f ^ dï ru v-

f ret drn
^y"\'’»®eid gekreegei ielft ff ?P feoogenblik,

reden m hun binnenfte, en tot in heftaan ook om deJ
ff hari^rrdet- «““

bergen van rws ^ van Sf alle 5e n?
rots der

ne oorfprong, èn hunne nla^'isi glasaartiee ff"

’

der ftyfwording, die nooit toegaat zonder on «hiverkzelem

ïefadHerTd’'"' Ja
™ Smolten »P

hedeT“'''“''“
"n diepten, aan

fornteetf

alle de volgend? wan bergen tl
uitwendige dienterU

» oorzaaken hebben mp,i
» maar'

laatcre oorzaaken hebben inwendige holen
heden bykans overal vtrandeïd; dle^ w5l?^ °°^i^Pronglyke"oneË?
delmaatige hoogte verheften, zyn in v ^^n t een^mid-
der wateren meeftal^ gevuld

, e^n de bezfnkzX
groote hoogten omringd door die zelfde bezik.l„ ha% tot op
oorzaake, dat wy geene andere blykbaare te deze?
daante van de oppervlakte der aarde hebben^da?de k ge.tige, ftof beftaande, waarvan wv de hergen uit eTn-s:.^.

g«'-*g5n ondennffchea zjn zeke? en voldfSe . f riem
’ ™‘ dewjl de hoog.
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fle kruinen dezer eerfte bergen miflchien nooit door de wateren over-

Ibroomd zyn, of ten minften flechts een kleinen tyd onder dezelven kun-

nen geftaan hebben ,
om dat men daar geene overblyfzels van zee - voort-

brengzelen op vindt, dewyl zy ook niet dan uit glasaartige ftoffen beftaan

,

kan men niet twyfelen of zy hunnen oorfprong aan het vuur verfchuldigd

zyn
, en of deze verhevenheden

,
gelyk ook de binnenrots van den bol

,

niet te zaraen één doorgaand lichaam maaken van dezelfde natuur , dat is

te zeggen, van glasaartige floffen, welker formatie vroeger is dan die van

alle andere ftoffen.

Den bol door den Equator fnydende, en de twee halfronden vergelyken-

de ziet men ,
dat het halfrond van onze vafte landen , naar evenredigheid

veel meer lands bevat dan het andere 5 want Afia alleen is veel grooter dan

de deelen van Amerika, van Afrika, van Nieuw -Holland, en van al het

land dat men daar verder ontdekt heeft. Daar waren dus minder verhe-

venheden en ruwheden op het Zuidelyk halfrond dan op het Noordelyk,
zelfs in den tyd, toen de aarde haare ftevigte kreeg; en, zo men voor
een oogenblik dezen algemeenen ftaac der landen en der zeen befchouwt,
zal men bemerken ,

dat alle de groote vafte landen zig vernaauwen naar den
kant van het Zuiden, en dat, in tegendeel, alle de zeen naar dien zelfden

kant breeder worden; de fmalle punt van Zuidelyk Amerika, die van Ka-,

lifornie , die van Groenland, de punt van Afrika, die der twee fchier-

eilanden van Indiën, en eindelyk die van Nieuw- Holland, bewyzen dui-

delyk die vernaauwing der landen en die verbreeding der zeen naar de
Zuidelyke landen : dit fchynt aantewyzen, dat de oppervlakte van den

bol oorfpronglyk dieper valeijen heeft gehad in het Zuidelyk halfrond, en

meer verhevenheden in het Noorder halfrond ; wy zullen ftraks eenige

gevolgen uit deze fchikking der vafte landen en der zeèn afleiden.

De aarde was dan, vóór dat zy de wateren ontvangen hadt, onrcgel-

maatig bezet met hoogtens en dieptens, en met oneffenheden gelyk aan

die, welken wy zien op een blok metaal , of gefmolten glas; zy hadt zelfs

inwendige holligheden ,
waarvan de oorfprong, even als die der uitwen-

dige oneffenheden niet moet worden toegefchreeven dan aan de uitwerk-

zelen der hardwording.
_

De grootfte verhevenheden
, dieptens , uitwen-

dige en inwendige holligheden
, hebben zig toen reeds bevonden

,
en be-

vinden zig nog, onder den ^Equator, tuffehen de twee keerkringen; om
dat deze gordel van de oppervlakte van den bo! , de laatfte is die vaft is

geworden, en omdat de beweeging van omwenteling, die in dezen gordel

de fnelfte is, daar de grootfte uitwerkzels raoeft voortbrengen ;
de gefxnol-

ten ftof zig daar meer hebbende opgeheeven dan overal elders
, en laater

koud geworden zynde, heeft daar meer oneffenheden moeten formeeren

dan in alle de andere deelen van den bol , alwaar de beweeging van om-
wenteling langzaamer ,

en de bekouding fpoediger was : dus vindt men
dan ook onder dezen gordel de hoogfte bergen, de meeft doorfneden zeè'n,

met een oneindig getal eilanden bezaaid, op welker gezicht men niet kan
iwy-
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twyfelen, of dit gedeelte der aarde van zynen oorfornm» ^ 1

maatigfte, en het minft Ryf geworden, van lewS>
*

fchoon de gefinolten ftot van de beide Pnrilf.n ^ l ^
toefchieten om den Equator optehooeen fchvnf hlr
men de twee halfronden vergelyla ^'^'^neer

verfchaft heeft dan de andere, dewvl ’er w I m
° wat minder

is van den keerkring van de kreefraf tol zee
meer zee en minder land is van dien van denXcmbScTfdere Pool. De diepfte valeijen zyn dan geformeerd inmaacigde gordels van het Zuidefyk halfrond^, en de meeft ^afeï P'

met verhevenheden en dLpïïSr
van den bol was gevoord

, en in verlchillendp
‘

elders; het overige
ruwheden, Reeds minder verheeven^naar^L^X^“^®j“
allen beftonden zy niet dan uit dezelfde {refmnfP naderden;
bmnenfle rots van den bol beftaa?K ^^^^uit ook de
digd aan de werking van het oorfpron^lvk

oorfprong verfchul-
glaswording. Dus vertoonde de oppervfakte d^P’ T algemeene
der wateren, niet dan deze eerfte rmJS ^ vóór de aankoraft
onze hoogRe bergen formeeren; die we?kfn

’ ^^ern Van
het vervolg bedekt zynde door de ven waren

, in
voortbrengzelen der zee, of derzelver affchaafze1en'?nTP’, de
met zo diiidelyk bekend als de eerfte; men vindt dikwils^kalk^”’ken boven rouen van graniten en andere rmfDc

^^'*^^^rtige ban-
maar men ziet geene ^maffas van rotrbov^^^^^^^
kunnen derhalven verzekeren zonder vree^A

banken : wy
de rots van den bol een doorgaand dat
den, hoogere en laagere, dil van dezelSe nnt

^ '^‘"'‘^^venhe-
van glasaartige ftoffen • die verhAp j

natuur zyn ; dat is te zeggen
vafte Hof vaS den S;’ zy zyPnfe de’
zelve, waarvan de minll hooge vervolgens van de-
fertjes glas, ^nd

, klei, en file ?e SaapAlfzelcn ,
door de wateren aangevoPd en PP " van de zee - voortbreng,

die het voorwerp van ons defde tydv’ak maakeP^

, 09') Zie de Nooteu.

Deel. G
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derde tydvak.
Toen de wateren onze yajle landen bedekt hebben.

Na verloop van dertig of vyf- en -dertig duizend jaaren na de forma-

tie der planeeten , was de aarde genoeg bekoeld om de wateren te

ontvangen zonder dezelven terftond in dampen te rug te zenden. De
Chaos van den dampkring hadt begonnen zig te ontwarren ; niet flechts

de wateren maar ook de vluchtige ftoffen, welken de al te groote hitte

derwaards hadt verzonden en opgehouden , vielen opvolgelyk neder ; zy
vervulden alle de diepten; bedekten alle de vlakten, alle de tulTchenruim-

ten, die zig bevonden tuffchen de verhevenheden der oppervlakte van
den bol, en zy fteegen zelfs boven alle die, welken niet ten uiterften hoog
waren. Men heeft duidelyke bewyzen , dat de zeen het vafte land van
Europa bedekt hebben ter hoogte van vyftien honderd toifes, boven het

water -pas der tegenwoordige zee (20); dewyl men fchelpen, en andere

zee - voortbrengzelen , in de Alpen en de Pyrenëen
, op deze hoogte vindt.

Men heeft dezelfde bewyzen voor de vafte landen van Afia en Afrika; en

zelfs in dat van Amerika, alwaar de bergen verhevener zyn dan in Eu-

ropa ,
heeft men zee - fchelpen op meer dan twee duizend toifes hoogte

boven het water - pas der Zuid - zee gevonden : het is dan zeker
, dat

in die eerfte tyden de middellyn van den bol twee roylen langer was, naar-

dien dezelve ter hoogte van twee duizend toifes met water was omringd.

De oppervlakte der aarde in het algemeen ,
was dan veel verhevener dan

ZY tegenwoordig is, en geduurende eene lange agtervolging van tyd, heb-

ben de zeen haar geheel bedekt, met uitzondering miflchien van eenige

zeer verheven landen ,
en van de kruinen der hoogfte bergen

,
die alleen

boven deze algemeene zee uitftaken
, waarvan de verhevenheid ten min-

ften was op die hoogte, op welke men ophoudt fchelpen te vinden; waar-

uit men moet opmaaken ,
dat de dieren

, aan welken deze overblyfzels be-

hoord hebben ,
befchouwd mogen worden als de eerfte bewooners van den

bol; en deze bevolking was ontallylc, voor zo veel men uit de oneindige

; hoeveelheid van derzelver overblyfzelen kan beoordeelen
,

dewyl het uit

die overblyfzelen, en derzelver brokken en affchaafzelen is, dat alle de

laagen van kalkaardge fteenen,_ de marmers, de kryten, en de tufftee-

nen
,

geformeerd zyn ,
waaruit onze heuvels befta^n , en die zig tot

groote ftreeken in alle de deelen der aarde uicftrekkcn.

Maar hadden in ’t begin van dit verblyf der wateren op de opper-

vlakte van den bol, dezelven niet een trap van hitte, te groot dan dat onze

(fio) Zie de Nooten hier achter.
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thans beftaande vifTchen en fchelp . viflchen denzelven zouden hebben kun-
nen verdraagen? en moeten wy niet vermoeden, dat de voortbrenjrilen
van eene nog kookende zee, verfchillende waren van die, welLn 5v
thans vertoont? Die groote hitte konde niet ftrooken dan met andere n
tuuren van fche p - viflchen , en viffchen

, en bv eevola is het tnt
fte tyden van dit tydvak, dat is te zeggen, dertifjf
ren van de formatie der aarde , dat men het beftaan dier verloeren
moet brengen , welker wedergaden men nergens vindt • die ^
ten, thans vernietigd, hebben beftaan geduurende de tien of vS;

wateren zig^gevefügd

""'f
verwonderen over het geen ik hier voordraag

,
dater vilTchen, en andere water -dieren geweeft zyn, in ftaat om een^praadvan hitte te verduuren veel grooter dan die van^de tegenwoordige wfrmte

dewyl wy nog heden foorten van vfftchen enplanten kennen
, die Iceven en groeijen in byna kookende watPi-Pn oiJv,™ 50 o/eo (n

herneemen, waarin de wateren, tot hiertoe in
tyden

dikt zyn, en begonnen hebben neder tUallenverdroogde, en door het vuur gefpleeten ilrH f
te verbeelden de verbaazende uitwerkzelen dip’^ Poogen
vluchtige ftoffen, alle afgefcheiden

, zamengeWegd
tyd der vaftwording, en onder den voortgang der’eerfte btkoeHno-^"
gezcld hebben. dI affeheiding van hetlleLnt der iLhtt en van\«element des waters; de fchok der winden en der golven, die als draai-kolken op eene rookende aarde vielen ; de zuivering van den damnkrinp-eiken de zonne-ftraalen te vooren niet doordringen konden dip-7oiw*

wolken^S
teren, beurtelines nedervallInHp^^n”^

’ tie geduurige kooking der wa-
of affpoeling van de lurhr \ ^PS^^jteeven ; eindelyk de waftching,

die allen
, 4t meerde en nf vochtige ftoffen

,

gingen, welke onweders hebben d^e^^nl
nedervielen

; welke bewee-

menten moeten voorgaan vergezellen'^
*
en

^

deze eerfte OOgenblikken van fclok^ing ên geJoef niet
ringen, de eerfte verplaaizingen, dl inbfeekingen en iX”
gen

, die eene tweede gedaante aan het grootfte^ gedeelte
vlakte der aarde gegeeven hebben? MeS voelt li|%k

!

C) Ongetwyfeld naar de fchaal van Reaumur.
C®0 Zie de Nooteii hier achter.
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die haar toen byna geheel bedekten, geduurig geroerd wordende door defneiheid van hunnen val, door de werking der maan op den damokrino
en op de reeds gevallen wateren

, door de geweldigheid der winden en:^
zullen gehoorzaamd hebben aan alle deze aandrangen, en datzv in hunnpbeweegmgen zullen begonnen hebben met de valeijen der aarde diener
mttevooren, met de mmft vafte verhevenheden omtewerpen

, de konnen
der bergen te verlaagen hunne ketenen op de zwakfte plaatfen do8r tebooren; en dat emdelyic die zelfde wateren, na hunne veftiging zig onder-
aardfche wegen zullen hebben gemaakt; dat zy de gewelven der holen on-dermynd zullen hebben , en dezelven daardoor doen inftorcen • K
volg die zelfde wateren zig allengs verlaagd zullen hebben om de
diepten te vullen, welken zy geformeerd hadden. De holen waren hTr
werk van het vuur ; het water heeft ftraks na zyne aankomft begonnen de-
zelve aantetaftcn, het heeft hen vermeld, en gaat nog voort hen te vit
melen ; wy moeten derhalven de verlaaging der wateren toefchryven aan
de inzakking der holen, als aan de eemge oorzaak, die ons door de faBaswordt aangoweezen. ^

Zie daar de eerlle uitwerkzels door de maffa, door het gewist en•door het yoiumcn van het water voortgebragt; maar het heeftTok andere
uitwerkzels voortgehragt door zyne enkele hoedanigheid van water: het
heeft alle de Roffen welken het konde ontbinden, en tot eene pa^of brvmaaken, aangeyat; het heeft zig verbonden met de lucht, deerde enhet vuur; om de zuuren, de zouten, enz. te formeeren; het ifeeft deRhilfotjes en het ftof van het oorfpronglyk glas in klei vkeerd eLe-
lyk, het he.ft, door zyne beweeging

, die zelfde fchilfertjes en alle de
ftoffen, die tot klems omtrekken gebragt waren, van plaats tot plaats ver
voerd. Daar is dus in dit tweede tydperk, van de vyf-en-dertig tot aan
de vyftigduizend jaaren, zulk eene groote verandering in de oppervlakro
van den bol voorgevallen , dat de algcmeene zee, die eerft zeer verheven
was,, zig allengs verlaagd heeft om de diepten te vullen, die veroorz-S
waren door het inzakken der holen, waarvan de natuurlyke geSendoor de werking van dit nieuw element ondermvnd nf ’

ofgeboopee gewigc^der gronden en der waterer.™rL^e“%'bda(i «
ren, .met langer oraagen konden ; naarmaate eenige gromc SkkTnj
gefch.edde Vjm .een of meer holen, en de aarde dus zig^p die 'hS
ver aagde ,

vloeide het water van a e kanten toe nm ^ piaatien

re vulL, CU by gevolg verminderde de "l'lc'meeTet^grde'r'X
naar evenredigheid; zo dat de zee, eerft op twee duizend® 5fo hoogt"
zynde, allengs gezakt is tot op het waterpas, waarop wy haar tegenwoor-
dig zien.

Men moet vermoeden, dat de fchelpen en de andere zee-voortbremr
zeis

,
welken men op groote hoogten boven het tegenwoordig waternn^

der zeè'n vindt, de oudfle foorten der Natuur zyn, en het zoude van
belang zyn voor de Natuurlyke Iliftorie een genoegzaam getal dezer
voortbrengzelen, die zig op deze grootere hoogten bevinden op^eLmt
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len, en dezelven te vergelyken met die, welken in laagere gronden zvn.Wy zyn verzekerd, dat de fchelpen, waaruit onze heuvels biftaan vLr
een gedeelte tot onbekende foorten behooren , dat is te zeggen^ tot foor-
ten, waarvan met ééne zee, die door ons bezogtis, ons ifevende eelvk
foortige vertoont. Indien men ooit eene verzameling maakt van dezf vlr'Reende lichaamen , op de grootfte hoogte in de gebereten ongennvf ï

men miffchien m ftaat zyn om uit de meerdere^of mfndere^cfudheid
foorten iets ten opzichte van de andere foorten vaRteftelIen •

^ ^

’er thans van kan zeggen is dat eenige der gedenkftukken, Se'l"ns"h?tbeftaan aantoonen van zekere land- en zee -dieren, waarvan wy geSie lee^
vende gelykfoortige kennen, ons ten zelfden tyde toonen

, dat deze dieren
groocer waren dan eenige foort van het zelfde geflagt, dat thans befl-aat-

Je groote bakenden met ftompe punten van elf !f twaalf ponden zwaarte’
of middelfyns, tegcréénvoet dikte, waarvan men de verfteende vormen vindt, zyn zékerlv^reu,"

in het geflagt der viervoetige dieren en in dar dor f-hoi
villchen. De Natuur was toen in haare eerfte kra^?

5'

werktulgelyte en ieeVende ftof, in eene grootere warltè /met toÏzaamer vermogen : die organifche, of werktidalvtp
® ^

deeld
, minder verbonden met andere ftoffen en^^nn yJtr

veelheid met zig zelve vereenigen en in pront,.ro rr
gtootere hoe-

in grootere afmeetingen weder te ontwikbolo^^^
maflas verbinden om zig

formeeren. Deze oorzaak is genoegzaam^om r 4
grootere individus te

reusachtige voortbrengzelen, die in deze eerfte a’le de
zo menigvuldig voorkomen (22),

<^rdommen der Wereld
Terwyl de Natuur de zeen vruchtbaar maakte, verfpreidde zv rov»

de begmzels des levens op alle de landen, welken het waKr niet hLt ku?nen onderzetten , of dte fchielyk door het zelve verbaten "ar” n: en dêzi
K”’ ‘''''o'l't “'“"l™ dan tnel dieren en
p
jten

, die in Raat waren om eene veel grooter hitte te verdraairen dtm
Je, welke tegenwoordig voor de leevende Natuur gefchikt is Wv’ bilben gedenkRukken uit den boezem der aarde on ^ j 1

'

dieplf der kool- en klei-mynen gehaald Z nL f
planten, zo wel als derviffehen, fe lïn dele Roff
foorten behooren, die thans beRaan

bevatten, tot geene

len, dat de bevolking der Le m^diS^^^
r^ag derhalven vaRRel-

met gewalTen ; de gelenkRukken en getuiger/vll'ïpn
®

baarer voor de zee, maar die, welke voor^dealrdfKp*^'''^^^'®^''
lyks zeker, en de eene en andere toonen duidd^^ zyn insge-

onder de zèe- dieren, en onder de aardfehe geLlfen 4rnleSÏ,^°°^^^”
liever hebben opgehouden voort te teelen, zodra de aarde en dele’

d°^

C22) Zie de Nooteil.

C^^S) Zie de Nootea.
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groote hitte verJooren hebben

, die voor het lütwerkzel faaarer voortplan-
ting noodig Was.

Dewyl de Ichelpviffchen en de gewalTen van dien eerflen tyd verbazend
vermenigvuldigd waren

,
geduurende den langen tyd van twintig duizend

jaaren, hebben deze foort van dieren, gelyk ook de koraal -polypen, de
madreporen, de aftroïten

,
en alle de kleine diertjes

,
die door het water der

zee in fteen verkeerd worden
, en welker leeven van korten duur is , naamiaate

zy omkwamen, hunne overblyfzels en hunne werken
, aan de grilligheden

der wateren overgegeeven. Deze zullen dczelven overgevoerd verbrvzeld
ennedergelegd, hebben, op duizend en duizend verfcheideneplaatfen^want
het is in deze zelfde tyden , dat de beweeging der getyen en der gerégelde
winden begonnen heeft de horizontaale laagen of beddingen van de opper-
vlakte der aarde te maaken door de bezinkzels der wateren; vervolgens
hebben de flroomen aan alle de heuvelen

, en aan alle de bergen van mid-
delbaare hoogte, correfpondeerende nchtmgan gegeeven, zodat hunne uit-
fpringende hoeken altyd overftaan tegen hunne infpringende hoeken Wy
zullen hier met herhaalen het geen wy in onze Befchoiiwing van de Aarde
over dit onderwerp gezegd hebben, en wy zullen ons vergdnoegen met te
verzekeren , dat deze algemeene fchikking van de oppervlakte der aarde
met correfpondeerende

,

of tegen elkanderen overgeftelde hoeken, gelyk
ook haare zamenflelling aan horizontaale beddingen, of aan laagen, die
gïlyklyk en evenwydig op- of neder- loopen, duidelyk bewyli, dat het
tegenwoordig maakzel en de thans beftaande gedaante der aarde door de
wateren gefchikt zyn

, en uit derzelver be/dnkzelen haaren oorlprong heb-
ben. Het zyn milTchien de bovenfte kruinen of toppen der bergen alleen
geweeffc, die zig buiten het bereik der wateren bevonden hebben , of die
daarvan niet dan voor een korten tyd bedekt zyn geweefl

, en waarop de
zee gevolglyk geene indrukken gelaaten heeft; maar dié zelfde zee, hen
niet aan de kruin kunnende aantallen, heeft hen aan hunne ba/is gevat*
zy heeft de benedenlle of laagere deelen van die oorfpronglyke bergen
bedekt of ondermynd; zy heeft hen met nieuwe llolFen omringd of zv
heeft de gewelven doorboord

,
die hen ophielden; dikwyls heeft zy hen

doen overhellen ; eindelyk zy heeft m hunne binnenfte holligheden over-
gebragt de brandbaare iloffen, van de overblyfzelen der planten voortge-
komen, gelyk ook de pymeufe, bitumineufe, en mineraale ftoffen ’t zy
zuivere, of vermengd met aarde, en met bezinkzelen van allerhande
foort.

De voortbrenging der kleijen fchynt die der fchelp - dieren te zyn vóór-
gegaan ,

want de eerfte werking van het water is geweell de kleinde fchil-

fertjes en het Hof van het glas in klei te veranderen; dus zyn de beddingen
klei eenigen tyd vóór de Ijanken van kalk-aarde geformeerd , en men ziet
dat deze nederlegzels van klei-ltoffen vroeger zyn dan die der kalkacluige
ftoffen

; want bykans overal zyn de kalklleenen geplaatll op de kleijen
die hun tot bafis verflrekken. Ik draag hier niets voor dat niet door de
ondel vinding beveiligd wordt, of op waarneemingen fleunt

; elk kan zig
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door proeven

, die ligtlyk in ’t werk eefteld knrmpn / \
keren, dat geftarapt glas en zandfteen in korten tvdenkel door in het water te ftaan* en Hpi-

overgaan,
heid

, dat ik in myne I^efchouwing’van de Aarde
kundig-

niet anders zyn dan glasaartige zfnden deldeijen
voeg *er hie/.by, dat het wlrfchvnkV Ik
in het water is, dat men den zand
want het zuur beginzel, dat in de klci^gevonden^wordT^F°f‘'^^’'y^®" ^

met rekbaar zyn, en geene Velibaarheid^mededf
dan omdat zy zuuren bev^tten!^

mededeekn aan andere ftoiFen,

yn den bor/s dan^^L^grlSJ^tede^rJ'^ °P de oppervlakte
denzclven geheel bedekten, in vrv korten tvd

M

die
betveegingen der zee hebben medeLwerk^n>^l

^ '^^''^^erd
j alle de

kleijen, door de fchilfertjes en h^ct llS van IS dier
overtevoeren

, en hen te noodzaaken om JÏd-
^ roeren

, en
water m allerhande richtingen te fdiiktF beweeging van het
door de tuffehenkomft enS F ^ de kleijeif
overgebragt en nedergelegd boven on dt" geformeerd, aJlenss
dat IS te zeggen, boven He ftevige van dej^^^^^
den grond van uitmaakt, en die,^door haar^nte^'''"®'' boffen, die kr
hardheid, aan deze zelfde werking der wateren we7erftTa?

‘’3 ""

SSSl ~
kalkaartigen Heen, en alle de heuvels nit

de rotfen van
^yk op beddingen van klei rnfl-en

’
j

dien fteen beilaande
, gemeen-

jelfde beddingen gUwrSgkanden’ diSer'" "'1"'; on®der dfe
kenmerk van hunnen eerlen Sron^ hfh

''^'“''"derd zyn, maar die het
uge zanden aan de oppervlak?e feïe ook glaaaar-
zeen, maar de formatie van deze glasaardse zaSen

^en bodem der
op vertoonen, is van een laateren%yd dun^L formatie
van dezelfde natuur, die op groote dieptens onder de TF-?"dere zanden
worden; want die zanden, diezig op de oppervlakte der .

gevonden
zyn.niet dan de affchaafzds van graniten?™ «ndfteóne^''"Mttige rots

, waarvan de malTas de kern en de kruina S“;r|ên™m
C^O Zie de Nooten, hier achter.
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ren, waarvan de regens, de vorft, en de andere uitwendige werkoorzaa-
ken der Natuur kleine deeltjes hebben afgefcheiden ,

en nog heden dage-
lyks affcheiden

, die vervolgens door het water medegevoerd en nederge-
legd worden op de oppervlakte der aarde; men moet derhalven als zeer
nieuw, in vergelyking der anderen, befchouwen deze voortbrenging van
glasaartige zanden, die z*g op den grond der zee, of op de oppervlakte
der aarde vertoonen.
Dus zyn de kieijen, en de_ zuuren, welken zy bevatten, voortgebragt

zeer korten tyd na de veftiging der wateren , en korten tyd vóór de ge-
boorte der fchelp - vifTchen ; want wy vinden in die zelfde kieijen eene on-
eindige menigte van linxfteenen , of beleraniten

, van linfenfteen (lapis

ïenticularis) , van aramons - hoornen , en andere ftaalen van die verloren

foorten , waarvan men nergens de leevende vindt. Ik heb zelf in eene
graaving, welke ik heb laaten doen, ter diepte van vyftig voeten, in het
laagft van eene kleine valei (m), geheel uit klei bellaande, en waarvan
de nabuurige heuvels insgelyks van klei waren , tot de hoogte van tagtig
voeten; ik heb gevonden, zeg ik, belemniten, die agt duimen lengte,
tegen byna één duim middellyns hadden

, en waarvan fommige valt waren
aan een plat en dun gedeelte, gelyk de fchaal der fchaalvillchen. Ik heb
insgelyks een groot getal ammons - hoornen gevonden

,
die pyriteus en ver-

koperd waren ; en duizenden van linzelleenen. Deze oude aflegzels waren

,

gelyk men ziet, in de klei, ter diepte van honderd dertig voet bedolven;
want, fchoon inen niet dan vyftig voet diep in ’t midden dezer valei ge-
graaven hadt, is het zeker dat de dikte dezer klei oorfpronglyk van hon-
derd dertig voeten was ,

naardien de laagen aan weerskanten tagtig voet
boven de valei verheven zyn ; dit bleek my uit de overeenkomft dier laa-

gen tegenover malkander , en uit die der banken van kalkfteen
, die daar

aan weerskanten van de valei op eene gelyke hoogte oplagen.

Deze kalkaartige banken hebben vier voeten dikte, en haare verfchil-
lende beddingen correfpondeeren tegenover malkanderen, en zyn hori-
zontaal op dezelfde hoogte, boven de oneindige laag klei, die haar tot
bafis verftrekt, en zig onder de kalkaartige heuvelen van deze geheele
omtrek uitflrekt.

De tyd van de formatie der kieijen is dan onmiddelyk gevolgd op dien der
veftiging van de wieren ; de tyd der formatie van de eerfte fchelpviflchen
moet eenige eeuwen laater geplaatft worden

, en de tyd van het vervoeren van
derzelver overblyfzelen is daar byna onmiddelyk op gevolgd; daar is geene
andere tulTchenruimte geweeft, dan die welke de Natuur tulTchen de geboor-
te ,

en den dood dezer fchelpdieren gefteld heeft ; terwyl de werking van
het water de glasaartige zanden dagelyks in kieijen verkeerde, en zyne
beweeging dezelve van plaats tot plaats overbragt, voerde het ten zelfden
tyde de fchelpen en de andere aflegzels en overblyfzels der zee-voortbrene-

zelen

(7n~) Die kleine valei is digt by de Had Montbard, ten Zuiden.
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zelen mede, en het alles als bezinkzels nederleggende
, formeerde het de

laagen klei , waarin wy heden deze gedenkftukken vinden , die de oudfte
zyn der bewerktuigde Natuur , en waarvan de modellen niet meer beflaan;
niet dat ’er in de kleijen ook geene fchelpen zyn , waarvan de ooiTprone
minder oud is, en zelts eenige foorten welken men met die onzer zeen
en nog beter met die der Zuidelyke zeen

, kan vcrgelyken
; maar dit bevat

geene de minfle zwaangneid tegen onze verklaaring
, want het water h'^'eft

niet opgehouden m klei te veranderen alle de fchilfers van glas , en alle de
glasaarcige pnden, die zig vóór zyne werking vertoond hebben; het heeft
dus de kleijen in grooce hoeveelheid geformeerd , zodra het zig van de op-
pervlakte der aarde heeft meefter gemaakt; het heeft voortgegaan, en
gaat nog voort, dezelfde uitwerkzels voorttehrengen

; want de zee ver-
voert nog tegenwoordig deze flibbenmet de aflegzelen der fchelp - vilTchen
die thans leeyen

,
gelyk zy voorraaals die zelfde flibben met de aflegzelen

der fchclp - viffchen die toen beftonden, heeft vervoerd.
fchiften, der leijen, der fteenkoolen, en der bitumi-

neiife ftoffen
, moet tennaaftenby tot denzelfden tyd gebragt worden : deze

Itoffcn wordeti gemeenlyk in de kleijen gevonden, op vry groote diepten;
zy lehynen zelfs de plaatslyke veftiging der laatfle laagen klei te hebben
voorgegaan; want onder honderd dertig voeten klei, waarvan de laagen
belemniten, ammons - hoornen

, en andere afvallen der oudfle fchelnen
Ik fteenkoohge en brandbaare ftoffen gevonden; en menweet, dat de meefte kool-mynen meerder of i-’ j

beddingen van klei- gronden ; ik denk zelfs te kunnen zeggjf dThe°iJdeze landen is,_ dat men de aderen moet zoeken van de kooi-m
’

van de formatie wat ouder is dan die der buitenfte laagen vrn”de'klei"
aarden, die daarop liggen. Het geen dit bewyft, is, dat de aders van
deze fteenkoolen bykans akyd hellen, terwyl die der kleijen, gelyk alle
andere buitenfte laagen van den bol gewoonlyk horizontaal zyn. Die laatfte
zyn dan geformeerd door het bezinkzel der wateren, dat zig waterpas op
eene horizontaale bedding heeft nedergelegd

,
terwyl de anderen

, dewyl zy

T-7
ftroom op een fdiuinfchen grond fchynen nedergelegd te zyn.

S.r gewaffen, met meerder of
oorfprong verfchuldigd aan de eer-

fte planten welken de aarde geformeerd heeft. Alle de deden van den
bol, diL boven de wateren verheven waren, bragcen reeds in de vroegfte
tyden eene onmndige menigte planten en boomen van allerleije foorten
voort, dewelken , wehiaaft door ouderdom nedervallende, door de wateren
wierden medegevoerd, en op een oneindig getal plaatfen nederlegzels van
groeiende ftoflen formeerden, en dewyl deze bitumens, en de andere
aardachtige oliën, van groeiende en dierlyke zeifftandighed-n fchynen
voorttekomen

,
en ten zelfden tyde het zuur van de ontbinding van het

glasaartig zand, door het vuur, de lucht en het water, voortkomt; dewyl
t'indelyk het zuur een ingrediënt in de zamenftelling der bitumens is
fchynt het dat toen reeds de wateren met deze bitumens zyn vermenpd up!

^l^ilDed. H
vwiuieugage.
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weeft, en dat zy *er zig voor altyd mede bezwangerd hebben; en dewyl zy
de boomen, en de andere groeijende ftoffen, van de hoogten der aarde
aflcoraende, onophoudelyk vervoerden, zo hebben deze groeijende ftoffen

voortgegaan zig met de bitumens, die van de overblyfzelen der eerfte ge-
walTen reeds geformeerd waren , te vermengen , en de zee heeft door haare
beweeging en ftroomen, dezelven geroerd, vervoerd, en nedergelegd op
de verhevenheden van klei, welken zy te vooren geformeerd hadc.

De laagen lei, die ook gewaflen, en zelfs vi&hen, bevatten, zyn op
dezelfde wyze geformeerd geworden, en men kan daar voorbeelden van
eeeven, die, om zo te fpreeken, onder onze oogen zyn Dus Zvn
de lei -heuvels en de kool-mynen bedekt door andere laagen van klei

welken de zee in laatere tyden heeft nedergelegd. Daar zyn zelfs zeer
groote tuffchentyden ,

en beurtelingfche veranderingen van beweeging tus-

fchen de veftigmg der verfchillende beddingen van de koolftoffe q)’ den
zelfden grond geweeft ; want men vindt dik^ls onder de eerfte laag fteen*

kool een ader van klei of andere aarde , die dezelfde fchuinte of helling
volgt; en vervolgens vindt men vry gemeen eene tweede laag kool

, even
eens hellende als de eerfte; en dikwyls eene derde, eveneens doorade-
ren van aarde van malkander afgefcheiden , en fomtyds zelfs door banken
van kalkftoffen verdeeld, gelyk in de kool-mynen van Henegouwen
Men kan derhalven niet twvfelen of de laagfte beddingen van fteenkooleii
eerft voortgebragt zyn van net vervoeren van de groeijende ftoffen

, door
de wateren aangevoerd; en toen de eerfte bezinkzels of nederlegzels, *waar-
iiitdezee deze gtoeibaare ftof haalde, uitgeput waren , bleef de beweeging
der wateren, de aarde, en de andere ftoffen, die deze nederlegzels om-
ringden ,

aanvoeren ; en het zyn deze aarden ,
die thans de tuffehen-aderen

tuffehen de twee laagen fteenkool formeeren; hetgeen onderftelt, dat het
water vervolgens van eenig ander nederlegzel of uit eenige andere berg-
plaats , groeibaare ftoffen heeft aangevoerd om de tweede bedding fteen-
kool te iformeeren. Ik verfta hier dopr bedding de geheele ader fteenkool
in haare geheele dikte genomen , en met de kleine laagen of bladen waar-
uit de zelfftandigheid zelve van de fteenkool is zaniengeftdd en die
dikwyls ten uiterften dun zyn; het zyn deze zelfde blaadjes, fteeds even-
wydig met raalkanderen, die aantoonen, dat deze maffas fteenkool gefor-
meerd en gefchikt zyn door de bezinkzels , en zelfs door de doorzypeling
der wateren, met bitumen bezwangerd; en die zelfde gedaante van blaad-

jes wordt in de nieuwe fteenkoolen gevonden, waarvan de laagen door
afdrupping of doorzypeling geformeerd worden, ten kofte van oudere hg.

f
en ; dus hebben de bladen der fteenkool hunne gedaante aangenomen
oor twee zamenge\*oegde oorzaaken; de eerfte is het altyd horizontaal

nederlegzel van het water; en de tweede defchikking der plant - ftoffen
, die

bladen tragtten te maaken (o) : daar nog bykomt, dat fomtyds geheele brokken '

(.*>'> Zie No. 13. van de Nooten.
. .

CO Zie VExpérieme de M. de Morveau , fur une cencritton blanche qui eli deven^,^
du charbon de U’f^re noir & feuilkU. '
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hout, en zeer kenbaare Rukken van andere ffroeiÏpnH.» u j
duidelyk aantoonen, dat de fteenkoolen niet zl^dT ee„e
ovarblyMen van gcwaffan door bitumen zaC verbouLr

,

Het eenigfte dat moeijelyk zoude kunnen zvn te bevart^n ; j

eindige hoeveelheid van die plant - overblvfzel^ welkpn ^
tool-u.jnan ondurlldt, »ant 1 ztren worden op eene oneindige meniete olaatfen .t

^
^i’

'^^'^geftrekt,

acht geeft op de miffchien nog grootere voortbrtn^injder
geduurende twintig of vyf-en-twintig duizend jaaren in weeSTï?”’

Welk eene verbaazende menfete zTOre bÓome”n ‘1 W™!''"-
icn, gelyk de Midillipi, „itf naar zee i

^ h«
™='

groot, dat zy in fommise iaaraervdpn d'
^ ^ getal dezer boomen is zo

ten. Het is eveneens op ^dffivLr det^ Am
“

groote rivieren van woefte of flegt bevolkte
meefle

mt deze vergelyking denken
, datf devvvl alle d^wld

kan derhalvcn
verheven, m den beginne met boomei7,i„

landen
, boven de wateren

die door geene andere oorzaak dan haaren^of^^
gewaffen bedekt waren

,

ZO IS er in dit lange tydperk eene opvolgenï vIT wierden,
planten en derzelver affchaafzelen

, en brokken
allen, of voor het grootfte gedeelte, door de ftróonin van het^LoJft'J''bergen naar beneden, en vervolgens naar zee eevoerd DoJ; n i*""woonde landen van Amerika verfclSn ’er^ons fnd f

Sï F
en die niet dan aanhanszels' vm ’^.^’^^onken favannes genaamd,
na hunnen tyd uitgeleefd te beKK ^ n”

’ Stoeijen. Deze boomen

,

vyorden door^^e bfSn^ Her ^ ouderdom neder, en
die verder van zee af zto ^en Hip"^

^^'^^g^voerd. De boffehen

,

lands bedekken, zvn minder vnr.r^'!.^
hoogten van het binnenfte des

dan bezaaid met afgeleefde half
gezonde en fterke boomen,

verpligt zyn den nacht in’ deze reizigers, dit

voorzorg van de plaats te onderzoeken die zv7or^r”^'^”’
g^hruiken de

om te zfen of dezelve wel van gaave
zy gevaar zouden loopen van in hunnen flaap verpletterd tewniHpoH^
toom, die, aan den V9et verrot, des nachts mogt
Van zulke boomen is inderdaad zeer gemeen * de minfto

'
•

*i

’

'vyls zulk een aanmerkelyk getalTe%Wk”’da
groote affianden hoort. Deze boomtn ^ van blrcrpo
pen verfchridenn anderen on-.ver ,^en z^ raaken dus g“ezanïm^^
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neden , alwaar zy verder nieuwe laagen groeibaaren grond formeeren ; of

zy worden door de flroomende wateren naar de nabuurige zeen gevoerd,

ojn van verre nieuwe laagen fleenkoolen te formeerei^

De affchaafzels der groeibaare zelfllandigheden zyn dan de eerfte grond

der mynen van fteenkool; het zyn fchatten , welken de Natuur by voor-

raad lehynt opgehoopt te hebben voor de toekomftige behoeften van tal-

ryke bevolkin^n ;
hoe meer de raenfchen zullen toeneeraen ,

hoe meer de

boflchen zullen verminderen ; wanneer het hout niet langer kan toereiken

voor hun dagelykfch gebruik, zullen zy hunne toevlucht neemen tot die

finpindiffe nederlegzels van brandftoffen, waarvan hec gebruik hun des te

odza4.elvker zal worden ,
naarmaate de aardbol meer zal bekouden ; zy

zullen dezelven echter nooit uitputten , want eene enkele van deze kool-

mynen bevat miflchien meer brandfloffe dan alle de bofTchen van een

^'l^e leijen, welken men als eene verharde klei moet befchoiiwen, zyn

bv laa'^en geformeerd, die insgelyks bitumen en planten bevatten, maar in

veel mindere hoeveelheid : ten zelfden tyde bevatten zy dikwyls fchelpen

,

. fchaaldieren , en viffchen, welken men niet tot eenige bekende foort kan

brengen J
dus moet de oorfprong der kool -mynen en der leijen tot den

zeffden tyd gebragt worden; het eenigfte verfchil, dat ’er tullchen deze

twee fobrten van ftoffen plaats heeft, is, dat de gewaflen het grootfte

gedeelte der fteenkoolen uitmaaken, terwy! de grond van de zelfltandig-

hcid der leijen dezelfde is als die van de klei, zodat de planten, zo wel

de vilTchen, zig daarin niet dan toevallig, en in eene vry kleine hoeveelheid

bevinden ;
maar beiden bevatten zy bitumen , en zyn geformeerd by zeer

dunne ’aasen, die altyd evenwydig aan malkander zyn; hetwelk diudelyk

bewvft* dat zv eveneens zyn voortgebragc door de opvolgende bezmkzels

vm een water, dat op dien tyd ftil was, en welks flingeringen volmaakt

P-èregeld waren, gelyk die van onze gewoone getyen, of van de ftand^

vallige ftroomen der wateren zyii*

Ik hervat nu voor een oogenbuk alles wat ik tot hiertoe heb voorge-

draa'^en* De malTa van den aardbol
,
uit gefmolten glas beftaande, ver-

toonde eerll: niet dan de onrcgelmaatige zwellingen en holligheden, die

zig altyd formeeren aan de oppervlakte van alle ftoffen
,
die door het vuur

gefmolten zyn, en waarvan de bekouding de deelen fluit. Geduurende

dezen tyd, en terwyl de bekouding bleef aanhouden, hebben zig de ele-

menten afgefcheiden ;
toen zyn ook de fraeltingen en de opdryvingen der

metaal- en mineraal - ftoffen gefchied; zy hebben de holen der verhevene

deelen, en de neergaande kloven der bergen, ingenomen; want dewy] die

punten, boven de oppervlakte der aarde uitfteekende, de eerfte zyn koud

geworden, hebben zy ook aan de buiten -elementen de eerf^ klooven aan-

lebooden die door het fluiten van de koudwordende Itoite veroorzaakt

Waren. De metaalen en de mineraalen zyn door èefablmatie opgedreeven,

of zy zyn door de wateren nedergelegd, in alle die fplecten en Jilooven,

die zig daartoe van zelf aanbooden, en het is te dezer oorzaake, dat men
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dezelven bykans altyd vindt in de hoose bereen pn • j i

gedeelten geene rnynen dan van laate?e formatie aaiureft. Kott Ïalrnazyn de kleijen geformeerd
, gelyk ook de eerfte fchelpviffchen^^ Pn ^

fte planten geboren zyn
, en naarniaate dezelven verbaan

re overblv^zels ^haafzels de kalkaartige fteenfn getoeS^^^
der gewaffen hebben de bitumens en de fteenkoolen v^ortgebratrzelfden tyde hebben de wateren door hunne bewecgine en d^fnrzmkzelen de orgamfatie van de aarde aan horizontaal? be-
bragt; vervolgens hebben de ftroomen dier zelfde wateren ha!rV°°“®"'wendige gedaante van op malkanderen paiTende, uitfprWnde
gende hoeken gegeeven; en men ftrekt den tyd voor alle^deze eroote wïï'kingen en deze oneindige zamenftellineen der Natimr n L .

groote wer-

Itifc

zakcen, en de ^nl'IX”zyt
zo ,.™ojde„ deze landen toen eene

hoeveelheid zee -vo9rtbrcngzelen befcLn^r ‘ de oneindige
en op zeer groote hoogten, in alle de deSdS a diepte^
en hoe veele duurzaamheid moeten wy by dezen g^’^on^en woïden :

byvoegen, eer die zelfde voortbrengzels der zee
gruisd, en door de beweeging der wateren vervoerd gewéeft zvn

''^

marmers, kalkfleenen en kryten voorttebrengen ! Dielangfac^^
van eeuwen, die duurzaamheid van twintig duizend iaaren ^Lmt^
zelfs zig het denkhdd v'an de”imddel^^*^

Natuur vertegenwoordigen
, en

De leevende organifche klompjes iSen gebruikt
, herinneren,

met eene zachte warmte hebben Vnnnf^ zodra de elementen zia
daar de georganizeerde lichaamen^uit bpft

de zelfftandigheden^
gedeeltens van den bol eeneS ^

°P de verhevene
eene oneindige menW fcdielpvilTcher
gebragt ,

die welhaall door den ivèg der ftert"
, voort

zyn : deze vermenigvuldiging dir gewafen Pr!"£^7u Ye™cnigvuldig<

fchielyk men dezelve%ndeke1len m^ogef heeft
moeten aanhouden, dewyl zy zulke verbaazende hoonen .if?
^fchaafzelen zyn, heeft_ voortgebragt : inderdaad, om te oordllhet geen voorgevallen is, moet men acht geeven op hL?p^Zyn er nu met veele jaaren noodig, eerde ceders^ df^

" ^°orvali
plaatftn der zee ophoopen, genoegzfam vermenigvuidi4 zvn

^

pj 2
zyn om eene rol
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te formeeren? en hoe veele eeuwen zyn ’er dus niet noodig geweefl:, eer
alle de kalkaartige Itef yan de oppervlakte van den bol zy voortgebragc
geworden ? en is men niet verpligc niet flegts eeuwen , maar zelfs eeuwen
van eeuwen toe te laaten ,

voor dat deze zee - voortbrengzels niet alleen in

flof veranderd, maar ook door de wateren overgevoerd en nedergelegd

zyn om de kryten, demergels, de marmers, en de kalkaartige fteenen te

formeeren ? en hoe veele eeuwen moet men niet daar en boven toelaaten

,

eer deze zelfde kalkaartige ftoffen , nieuwlings door de wateren nederge*

legd ,
zig van haare overtollige vochtigheid gezuiverd hebben

, en vervol-

gens droog en hard geworden zyn tot zo verre als zy tegenwoordig

zyn, en reeds zo lang geweeft zyn?
^
Dewyl de aardfche bol niet volmaakt rond

,
maar dikker is onder den

jEquator dan onder de Poolen; en de werking der zon ook veel grooter is

in de landen tuflchen de keerkringen dan digt by de Poolen
, zo volgt dat

de laatften eer koud moeten geworden zyn dan de eerfle. Deze Pool-
gedeeltens van dc aarde hebben derhalven de wateren, en de vluchtige
ftoffen, die uit den dampkring vielen het eerft kunnen ontvangen en be-
houden ; het overige dier wateren heeft vervolgens moeten vallen op die
klimaaten, welken wy gemaatigd noemen, en die van den iEquator zyn
de laatfte gedrenkt. Daar zyn verfcheiden eeuwen verloopen vóór dat de
deelen van den Aiquator genoeg bekoeld waren, om het water toetelaa-

ten ;
het heeft derhalven lang moeten aanhouden eer het evenwigt der zee

zig geformeerd hadt, en de eerfte overftroomingen hebben van de beide

Poolen moeten komen. Maar wy hebben in onze Befchouwing van den
Aardkloot aangemerkt (p), dat alle de groote vafte landen van onze aarde

fpits iiitloopcn naar de Zuidelyke ftreeken; dus zyn de wateren voor een

grooter gedeelte van de Zuidpool gekomen dan van de_ Noordpool ; van-

waar zy niet anders konden dan terug vloeijen , cn niet aannonaen, ten

minften niet met zo veel krachts, dewyl dan de vafte landen eene geheel
verfchillende gedaante zouden hebben aangenomen van de geene welke zy
nu vertoonen ;

zy zouden zig verbreed hebben naar de Zuidelyke ftreeken,

in plaats van zig te verfmallen. Inderdaad de ftreeken van de Zuidpool

hebben eer bekoeld moeten worden dan die van de Noordpool
, en byge-

V'olg hebben zy de wateren van den dampkring eer moeten ontvangen,
omdat de zon een minder verblyf maakt op dit Zuider-halfrond dan op het

Noorder; en deze oorzaak fchynt my toe genoegzaam te zyn om de eerfte

beweeging der wateren bepaald te l'.ebben, en dezelve vervolgens voor zo

langen tyd te hebben doen aanhouden , dat de punten van alle de vafte lan-

den der aarde fcherp zyn geworden.

Daarenboven is het zeker ,
dat de twee vafte landen nog niet gefchelden

' Waren aan ons Noorden, en dat zelfs hunne fcheiding niet gefchied is dan
lang na de veftiging der leevende Natuur in onze Noordfche klimaaten,

Q>) Z’e in het Ifte Deel, het anykel van de ^ardbefchryving»
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dewyl de olyfanten ten zelfden tyde in SiKpn* • 7^
het geen ontegenfpreekelyk bewyft dat Afia hebben;
eenigd geweeft; tenvyl het daar^tegen is ver!
de eerfte tyden .f van Noord-Amcrla ia TfoJt'j > *« Afrika^
in dar gedeelte van do Nieuwe Wereld dewyl menWereld aantreft, en niet één qvptI i r dieren van d/r>
ken, dat zy daar ooit beftaanTefi?"^ men kan 1
waarvan men de beenderen in Noord Am ^<^bynt dat de oIvFanf^^'
paald zyn geweeft, dewvl zv Hp gevonden heefr ï ^^l"

»

landengte van Panama Z Lt hebhf Z«idèn vf
de groote ftreeken van Lidelyk.AmerikaTo^ en nooit in
zekerer, dat de zeen die Afrika va^ Amp°^''^''rP§^“i het is noï
olyfanten in Afrika beflonden

, reJdTinwïï^
affcheiden, vóór dat dl

vafte landen aan malkanderen gegrensd nf
want zo deze twee

de verhevenile landen van den bol p leevende Natuur af

fto lüttrSLft SS'-zit ‘'r""™ l=SfeV„“wTar
gebleeven, en zyn zWs zv^hnlanden van Siberiën

, van 1
^’.^°''’ zonder^ zeën S onbewoond

alle die van Europa, die de ver"heSnfö “'l'
*5=

neêii, die van Auvergne
, deAIncn maalten van am— ” Afia,

kenland c„ Macedonië gel k oo^de rIT'JI’ayn de eerlle bewoonde ftLkon geweelf zèfrffa'
"" '^”>“<01,6 bêr?élT

deelen en tpn
'‘^’’wantfchap en aanr^?ri

^ harder geworder

Raan, ^,k alle andere AoS,-3ifgg
Het is van de eerlle tyden van dit v k

klei -aarden, waarin de overblvfzels rinr ofiT 7^”m^““’'^3amheid af j
hebben; en deae fchelpdieren watr ^ z g gefchit'
heftonden; want behalven de fcheierrind^S z«” ook brokken of afva



DE NATUURLYKE HISTORIE
64.

van fchaaldieren
,
punten van zee-egels, wervelbeenderen van zee-flarren,

in die zelfde kleijen; en in de leijen, die niet dan geharde_ kleijen zyn,
met wat bitumen vermengd ,

vindt mén
,
gelyk als in de fchiften

, volko-
mene, en zeer wèl bewaarde, indrukzels van planten, van fchaaldieren,

en vilTchen, van verfchillende grootten; eindelyk in de iteenkool-mynen

fchynt de geheele mafla dier brandftof eeniglyk te beftaan uit de overblyf.

zelen van planten en gewaflen. Dit zyn de oudfle gedenkftukken der lee-

vende Natuur, en de eerfte bewerktuigde voortbrengzels der leevende

Natuur zo wel in de zee als op ’t land.

De Noordelyke ftreeken en de verhevenfte deelen van den bol, en
vooral de toppen der bergen , waarvan wy de optelling gegeeven hebben ,

en die voor ’t grootfle gedeelte thans niet dan dorre kanten en onvrucht-

baare kruinen vertoonen, zyn dan voormaals vruchtbaare landen geweeft,

en de eerlie daar de Natuur zig als geopenbaard heeft
, omdat deze dee-

len van den bol vroeger bekoeld zynde dan de laagere gronden of de landen

die nader onder den Equator lagen , ook de eerfte de wateren van den
dampkring ontvangen hebben, en met dezelven alle andere flohen, die de
vruchtbaarheid bevorderen konden ; dus kan men vermoeden

, dat , vóór
de vafle vefliging der zeen , alle de deelen der aarde die hooger dan de
wateren waren, bevrucht zyn geworden, en dat zy, van diep tyd af,

planten hebben moeten voortbrengen , waarvan wy heden de indrukzels

vinden in de leijen, en alle de groeijende zelfftandigheden daar de fleen-

koolen uit beftaan.

In dien zelfden tyd, waarin onze landen door de zee bedekt waren, en
terwyl de kalkaartige banken onzer heuvelen zig formeerden uit dc over-

blyfzelen dier voortbrengzelen ,
wyzen ons verfcheiden gedenkftukken aan,

dat zig van de eerfte
,
of de oorfpronglyke bergen ,

en van andere dee-

len van den bol ,
die bloot waren , eene groote hoeveelheid glasaartige

floffen losmaakte, welke door affpoeling, dat is te zeggen
, door de

vervoering der wateren, de klooven en andere tuüchenruimten, welken

de kalkaartige maflas tuffchen malkanderen gelaaten hadden , kwamen vul-

len. Die loodregtc of flaauwlyk hellende klooven in de kalkaartige ban-

ken, zyn geformeerd door de fluiting dezer kalkaartige ftoffen, toen zy
droog en hard geworden zyn

,
op dezelfde wyze als te vooren de eerfte

regt nedergaande klooven in de glasaartige bergen door het vuur gefor-

meerd zyn toen deze ftoffen in haare bekoeling zamengetrokken
, en vafter

in malkanderen geflooten hebben. De regens
, de winden

,
en de uitwen-

dige werkoorzaaken hadden van deze glasaartige mallas reeds eene groote

hoeveelheid kleine brokjes afgefcheiden , welken de wateren naar verfchei-

dene plaatfen vervoerden. In de heuvels van kalkfteenen yzer-mynen zoe-

kende, heb ik verfcheiden klooven en holligheden gevonden, gevuld met
yzer-erts in korrels, met glasaartig zand en kleine ronde keifteentjes ver-

mengd. Die zakken, of neften van yzer. erts, ftrekken zig met horizon-

taal uit
, maar gaan byna loodrecht neder , en bevinden zig allen op de ver-

he-
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hevenfte kruin der kalkaartige heuvelen
{q). Jk heb meer dan hon-

derd van deze zakken bemerkt, en ik hS^’er agt voornSL en zeLaanmerkelyke gevonden, m de enkele uitgeftrekïheid gronds Se aanmyne fmelteryen grenft, op flegts dén of twee mylen affiands: alle demynen beftonden mt vry kleine korrels met ^lawartie zand en tf •

keyfteentjes vermengd. Ik heb vyf dezer mvnenlnn? hefIk ^

ner ovens doen bewerken
; men heeft in ééme ^erzelven tot

of zeftig, en in de andere tot op honderd vyf-en-zevemie von^^
vyfag

gegraaven;zy zy„ allen in klooven van kalkLtige rotfen® S Sr
SeeMêh°'‘‘ "och zlndfteen” noS
minderjmnr?v® .‘1“'^ y2c™ynEn, die in meerder ofminder groote korrels liggen, en die alle meer of min vermengd zvn

k dlShSi^e"!^"
‘‘'^‘‘centjes, zig niet hebben knnnen Seerln

bellooten l5?J
’

""‘f®
'’™ ""o “Tchen muuren

S beweevini 1’r
daar van verre in gebragt door

ten nTdéSgfarzTêldi^^^^ ‘",^‘^”“'Mcn tyd%„l4 heb-

want deze^zafcn va7,zCT.lm 1

“*''® tezinkzels nederlagen;

dekt, of worden zvdpllJcrc
^ van boven over-

kneedbaarer, zuiverer cn lyne^/daSd-Vei^
^®ode flib-aarde,

zelfs, dat deze flib-aarde, meer of min
P°“®^^^kers klei : hetfchync

aan de aarde geeft, de oude hoofd knlf
^ het rood dat het yzer

dat het in dtze zélfde aarL iS yzer-mynen is, en
voering, hebben moeten geform’ecrd tordlS^ ver-
geheel kalkaartige heuvelen geplaatft, bevatten
zelfde natuur

j daar worden alleenlyk, naarmaate men dieper in dezclvennederdaalt, eenige afzonderlyke maffas van kalkaartige fteenen gevonden

aSÏ"dTc diï-wvk r" '“PS"’ fleeds vergezeld IZ rood
TJ IL} 1 . ^ ?

de_ aders der myn doorloopt, of geleed is teven

eene duiSlvke
rotlen

, die haar befluicen : en het geen op
te»4bg £ l'afererS“\‘^”

deze nederlegzele der mynenfoor dS
holligheden, die dczelvcn hpx^r de klooven en
delykfte wyzc ziet dat de

’ S^.®d>gd te hebben, op deallerdui-

fchuafd, en zelfs glad eemmkr
d^ier klooven door het water ge-

langcn tyd gevuld en befpoeld So^o> da?
^ bygevolg een vi-y

keytje-s het glasaartig zaVd en
deyzer-trts, de

ven werkeijk gevuld^zyn
, hceft^LderSw?- waarmede deze kloo-

overreden,dat de yzer-korrels in dezeflib-aar®dezoSd?ÏJf?rSo^^^
onmogelyk

dat dezelve in deze klooven der rotfen is nedergeley; waS SJïéïaï“

XFIl Deel.
j

’

r
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zo duidelyk als de voorgaande, verzet zig tegen dit denkbeeld te weeten
'

dat de hoeveelheid yzer-erts zeer verre die van de flib-aarde fchvnc te
overtreffen. De korrels dier metaal -zelfftandigheid zyn in der waarheid
allen geformeerd in deze zelfde aarde, die zelve niet voortgebragt is dan
door het overblyfzel der dierlyke en groeijende zelfftandigheden waarin
wy de voortbrenging van het yzer in korrels zuilen aantoonenj maar dat
is gefchied vóór haare vervoering en vóór haar nederlegzel in de fpleeien
der rotfen. De flib-aarde, de korrels yzer, het glasaartig zand, en de
keytjcs zyn te zamen vervoerd en nedergdegd; en zo vervolgens in deze
zelfde aarde ^zer-korrels geformeerd zyn , kan dat niet dan in eene kleine
hoeveelheid weezen: xk heb uit elke depr mynen verfcheiden duizSn
tonnen gehaald ; en fchoon ik de hoeveelheid flib-aarde, welke men in de
ze zelfde holligheid gelaaten heeft, met naauwkeurig heb gemeeten heh
ik echter bevonden , dat dezelve veel minder aanmerkclyk was dan de
yzer-erts in elke derzelven.

’

Maar het geen nog nader bewyfl:,_dat deze yzer-erts in korrels door de
wateren is aangevoerd, xs, dat ’er in deze zelfde llreek, op drie mvlen
afftands, eene vry groote uitgeftrektheid gronds is. die eene foort vanSSÏÏ
vlakte boven de kalkaai-tige heuvelen maakt, cn welke zo hoog ligt ^rdie
waarvan ik gefproken heb ; en dat men in dezen grond eene grwte hoe
veelheid yzer-erts m korrels vindt, die zeer verfchillend vermengd en an
ders gelegd is ; want m plaats van de perpendiculaire fpleeten en inwendiirë
holligheden der kakaartige rotfen te beflaan

; in plaats van één of meer
nedergaande zakken te formeeren, is deze yzer-myn integendeel als een
tafellaken, dat is te zeggen, aan honzontaale Jaagen

, nedergdegd, gdyk
alle andere bezinkzels der wateren : in plaats van diep neder te daalen
gelyk de eerften, ilrekt zy zig weinig onder de oppervlakte van den
grond ,

en alleenlyk ter diepte van eenige voeten uit : in plaats van met
leyfteentjes en glasaartig zand vermengd te zyn, is zy daarentegen overal
vermengd met Sryfzand en kalkaartige zanden. Zy vertoont daarenboven
een zeer opmerkelyk verfchynzel, teweeten, pn verbazend getal ammons-
hoornen, en andere fchelpen, zodanig, dat ’er de geheele myn nh Shynt
te beflaan; terwylin de andere agt mynen xvaarvan ik vroegL gefproS
heb, niet het minfte voetfpoor van flihelpen, noch zelfs eenig brokie”
eenig kenmerk, van het kalkaartig geflacht gevonden wordt, fchoon zy
tuflehen maflas van geheel kalkaartige fteenen befloten zyn. Die andere
myn, die zulk een verbazende menigte van verbryzelde of gebroken zee-
fchelpen, zelfs der oudltcn, bevat, zal dan, metaldienfchelp-afval, doorde
beweeging der v/ateren vervoerd, en by horizon taaie Jaagen als bezinkzel
nedergelegdzyn; en de korrels yzer, welken zy bevat, en welken nog kleiner

zyn dan die der eerfle mynen , met keyfteentjes vermengd , zullen met de
fchelpen zelven zyn medegevoerd : dus zal de vervoenng van alle deze
ftoffen, en het nederlegzel van alle deze yzer-erts aan korrels, door aan*
fpoeling gefchied zyn, tennaaflenby in denzelfden tyd, dat is te zeirfren
loen de zeen onze kalkaartige heuvels nog bedekten.
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En de kruin van alle deze heuvels, gelyk ook de heuvels zelven , vertoo-
iien ons thans op verre na met het zelfde aanzien

,
dat zy hadden toen de

wateren haar verlaaten hadden. Naauwlyks is derzelver oorfprondvlrp jre-
daante bewaard gebleeven

; hunne uitfpringende en inprineende hoF-tpn
zyn ftomper geworden; hunne hellingen minder fnel, hunne kruinen min-
der verheven, en minder bedekt: de regen heeft ’er de aarde van afp-e
fpoeld; de heuvels zyn dan alkngs laager geworden

, en de valSen
in dcnzelfden tyd opgehoogd

, door die afgefpoelde aarde, welke
het regen-water, of door de nederdaalende ftroomen is afgevoerd
verbeelde zig hoedanig eertyds de gedaante van den grond te Parys

j en ^iS
den omtrek weezen moeft

; van den eenen kant ziet men op de heuvelea
van Vaugirard tot aan Seve, fteengrocven van kalkaartige fteenen ge-
vuld met verlteende fchelpen ; van den anderen kant naar Montinartre
heuvels van gips en kleyachtigc ifof ; en deze heuvels

, ten naaflenbv evenhoog boven de Scine, zyn thans niet dan van eene zeer middelbaare

V putten, welken men voor Bicetre
, en voorde Militaire Ihhool, gegraayen heeft, heeft men hout, door inenfchenhanden bewerkt, op eenc diepte van vyf-en-zeventig voeten gevondendus kan men met twyfelen of die valei van de Seine is vyf-en- Lvendgvoeten opgehoogd federt dat daar menfehen geweeft zyn; cn wfe we

J

hoe veel de daar by liggende heuvels in de'nyr.lWo» j
“

•
^

kn van den regen verminderd zyn ; en welke de dikt
mtwerkze-

zy voormaals mede bedekt zyn geweefl:^^
heuvelen, en met alle andere valeijen;’zy i^ren^Sir
alszy thans zyn, en ééns zo diep, in den tyd dat de zhe haar
men is zelfs zcKer, dat de bergen nog dagelyks afneemen, en dat de valei'
jen tennaallenby in dezelfde evenredigheid hooger worden; alleenlyk ge'
fcluedt deze vermindering van de hoogte der bergen op eene bykans on-
merkbaare wyze, terwyl dezelve in die eerfte tyden veel fchielvker is toe-gegaan, omdat de helling toen veel fterker was; en daar zullen thans ver-

vl^ifdei^aaSeÏJpf^ °ngelykheden van de opper-

nadat^zy tandde Poof-k^ waarin de wateren,

tor 'tevlocid zvn Hpt
^’^ren aangekomen

, naar die van den iEqua-

r |™ÓSo oTwenl'i'

"

lud.ttee^dat

wovL. beheft oó|7„tp“èc„Vo

S

flaan; men zal bemerken, dat byna de geheele rufmtl, tunid en He kri^
gen van dezen gorde bevat, met vertoont, dan de overblyfeelen vnn
omvergeworpen valte landen

,
en van een vernielden grond. J)e oneindi

^

menigte van eilanden, van flraaten, van hooge en laage gronden vfn
doorgefneeden zee- en land- armen, toonen de menigvuldise ver/akl-inl
. ia da groote gedeelten der Wereld zyn voorgevlllen :

®

daar hooger, de zee dieper, dan in al het overige van de aard- fn
I 2
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ongetwyfeld, dat, toen die groote inzakkingen in de ftreeken van den
jEquator zyn voorgevallen, de wateren, die ons vaft land bedekten, ver-
laagd en geweeken zyn ,

terwyl zy met fterke flroomen vloeiden naar die
Zuidelyker landen, welker diepten zy gingen vullen, laatetide ecrll; de
hoogfte deelen , en vervolgens de gehede oppervlakte van onze valig lan-
den bloot liggen.

Men verbeelde zig de oneindige hoeveelheid ftoffen van alle foort, die
door de wateren vervoerd zyn; hoe veele bezinkzels van verfdiillende
natuur zyn niet op malkanderen nedergelegd! en hoe zeer derhalven is de
eerlle gedaante der aarde door deze omwentelingen niet veranderd !

Van den eenen kant gaven de ebbe en vloed aan de wateren eenê
flandvaftige beweeging van het Ooften naar het Wellen

j van den anderen
kant kruiften de aanilroomingen , die van de Poolen kwamen, deze
getyen, en bepaalden de beweegingen der zee even veel, en mis-
ichien meer, naar den iEquator, dan naar het Wellen. Hoe veele by-
zondere inbraaken zyn toen niet van alle kanten voorgevallen, naarmaate
eenige groote inzakking eene nieuwe diepte aanboodt! de zee zakte en
de wateren vloeiden toe, om die zakking te vuUen

, en, fchoon’het
tegenwoordig fchynt dat het eveswigt der zeen tennaallenby gevelligd
is ,

en alle haare werkingen zig bepaalen om eenigen grond te winnen naar
het Wellen, en dien naar het Oollen bloot te iaaten, is het echter zeer
zeker ,

dat in het algemeen de zeè'n dagelyks meer en meer verlaagen , en
nog meer zullen verlaagen

, naarmaate eenige nieuwe inzakking zal gefchie-
den ,

’t zy door de uitxverkzelen van een vuurlpuwenden berg en van aard-
beevingen , ’t zy door meer llandvaltige en eenvoudiger oorzaaken ; want
alle de holle gedeelten van het binnenfhe der aarde zyn nog niet ingeval-

len ,
de vuurfpuwende bergen ,

en de fchokken der aardbeevingen zyn ’er

een befliffend bewys van ;
de wateren zullen de gewelven en de lleunllukken

van deze onderaardfehe holen allengs ondermynen
, en wanneer eenige

derzelveii nederftorten ,
zal de oppervlakte der aarde te dezer plaatfe inval-

lende, nieuwe yaleijen maaken
,
waar de zee zal inllroomen; dewyl echter

deze gcbeurteniffen ,
die in den beginne zeer menigvuldig moeiten zyn

tegenwoordig vry zeldzaam voorvallen, kan men denken, dat de aarde
tennaallenby geraakt is tot een Haat, rullig genoeg om haare bewooners
de noodlottige gevolgen dier groote beroeringen niet zeer te doen
vreezen.

De velliging van alle de metaalachtige en mineraalachtige llolFen heeft

de velliging der wateren vry nagevolgd; die der klei-aarden en kaJkaartige

llolFen heeft derzelver afcogt voorgegaan ; de formatie en de plaatfing van
alle deze laatlle lloffen behooren tot den tyd

, waarin de zee het valle land

bedekte ; maar wy moeten waarneemen , dat de algemeene beweeging der
zeè'n, toen begonnen hebbende te gefchieden, gelyk zy nog tegenwoordig
gefchiedt, naamlyk van het Ooltcn naar_ het Wellen, de oppervlakte der
aarde heafc moeten aantallen in die richting van het Ooften naar het
Wellen, even veel, en miflehien meer dan zy te vooren gedaan hadt, in de
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richting van het Zuiden naar het Noorden. Men zal daar niet aan twvfe-
leïi, zo men acht geeft op een zeer algemeen en zeer waarachtis
naamh’k, dat, in alle de vafte landen der wereld, de hellinrr^Z^^^^”*^j
van kruinen der bergen te beginnen, altyd veil fte.ker « Sr®d™ t "i
van het Wefteii dan naar dien van het Ooften; dit is blykbaar ih
heele valle land van An.er.ka, alwaar de kruinen van de Ltenén de, rf

'

deheres overal ze^ naby zyn aan de zeen
, ten Weften en 7JI r

van de zee, ten Ooften. De keten, die Afrika in haare ïenïe
p die zig van de Kaap de Goede-hoop tot aan het Maangeberïf^v.£ï^'r’
IS ook nader by de zeen ten Weften dan ten Ooften. Het is eveneSj me’rde bergen

, die zig uitftrekken van Kaap Commorin in het Schier-eiland
van Indie; zy zyn veel nader by de zee ten Ooften dan ten Weften; en
zo wy de Schier- eilanden, de voorgebergten, de eilanden, en alle de landen , van de zee omringd

, befchouwen
, zullen wy overal bemeScen dat d^M èxr “é rvinrgK“„'‘vaiit" -^

ftciler „aar 't Weften dan -ïf
S™

der zee fteeds van het Ooften naar het Weften is geichied en omdi/naannaate de wateren gezakt zyn , zy de landen vernmid i

omdat,

deelten der bergen afgefpoeld hebben in de richrimr vnn h’
bovenge-

men in een waterval de rotfen ontbloot en de Itjn
> gelyk

den geduurigen val des waters. Dus zvn alle deï

"

door de wateren, die van de Zuidpool
de aardfehe vafte landen

Noordpool kwamen, eerft gefcherpt en tit Sinf ^an de
den; en vervolgens zyn zy aan fterker helhngen Jwa®''
dan aan den Ooft-kant in.de opvolgende tyden^ waarin die Sfde'lv^^^'
aan de algemeene beweeging alleen gehoorzaamd hebben , die hen
vaftig van het Ooften naar het Weften voert.

“and-

^35) Zie de Nooten, hier achter»

f
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VIERDE TYDVAIC.
Tom dc Wateren geweeken zyn, en de Vuur ’fpumnde 'bergen

begonnen hebben te mrken.

Men heeft gezien , dat de elementen van de lucht en van het water
zig door de bekoeling van den bol geveffigd hebben, en dat de

•wateren eerfl: door de uitzettende kracht der hitte naar den dampkring ver-
zonden, vervolgens nedergevaJlen zyn op dat gedeelte van den bol, dat

genoeg bekoeld was om hen niet Itraks in damp weeromtezenden ; en
die bekoelde deelen waren de Pool - llreeken

,
en alle de bergen. Daar is

dan na verloop van vyf- en - dertig duizend jaaren eene groote zee geweeft
in den omtrek, van ydere Pool , en eenige meiren en groote moeralTen op
de bergen en in de verheven landen, die, tot denzelfden graad bekoeld
zynde als die van de Poolen

,
de wateren eveneens ontvangen en behouden

konden; vervolgens naar maate de bol al meer bekoelde, hebben de zeè'n
der Poolen, fteeds gevoed en voorzien door het water dat uit den damp-
kring viel, zig al verder verfpreid; en de meiren of groote moeralTen,
eveneens

_

door deze geduurige regens opgehoogd , welke regens dus te

overvloediger waren, naar maate de bekouding grooter wierdt, ftrekten zig

naar alle kanten uit, en maakten groote kommen, of kleine binnen -zeè'n,

in de deelen van den bol
,

daar de groote zeè'n van de beide Poolen nog
niet hadden kunnen bykomen. Vervolgens hebben de wateren, fteeds

voortgaande overvloediger te vallen, tot dat de geheele dampkring gezui-

verd was, noodwendig land moeten winnen , en al verderen verder ftroo-

men. Dus zyn zy tot de ftreeken van den iEquator gekomen
, en hebben

eindelyk dc geheele oppervlakte van den bol bedekt, tot op twee duizend
toifes hoogte boven het waterpas van onze tegenwoordige zeen. De ge-

heele aarde was toen ouder het gebied van de zee, met uitzondering mis-

fchien van de kruinen der oorfpronglyke bergen, die, om zo te Ipreeken,
geduurende de eerfte tyden van den val der wateren

, niet dan gewaflen

en befpoeld zyn; die wateren zyn van deze verheeven plaatfen fcliielyk

nedergevloeid om laagere gronden in te neemen
; zodra dezdven genoeg be-

koeld waren om deze wateren toe te iaaten
,
zonder hen terftond weder in

dampen op te zenden.

Daar is dan allengs eene algemeene zee geformeerd ,
die met afgebro-

ken was, en daar niets bovenuit ftak, dan de kruinen der bergen, van
welken de eerfte wateren reeds geweeken waren ,

door na laagere plaatfen
aftevloeijen. Deze verheeven landen, de eerfte door her verblyf en de
beweeging der wateren bewerkt zynde

,
zullen ook de eerfte vruchtbaar
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m geworden j en terwyl de geheele oppervlakte van den bol, om zo te
ftreeken, met dan een algemeene Archipel was, veftigde de georganizeer-
de Natuur zig op deze bergen

; zy werkte en vertoonde irS
met groote kracht en werkzaamheid

, want de warmte en de vochtighpi'ri
die twee begin^ls 7/" bevruchting

, waren daar vereenigd en wSkten daar gelyUjk zamen, meer dan tegenwoordig in eenig gedeelte dL
In denzelfden tyd nu, waarin de landen die boven de wateren verb^

waren, zig met groote hoornen en met gewaflen van allerhande foo?t\?-
dekten, bevolkte de algemeene zee zig overal met viffchen en met fchelp-
yiflchen; zy was ook de algemeene zamelplaats en ontvanger van alles wat

T afgevoerd wierdt van de landen
, die boveJ haar uitftaken ;;

de fchilfertjes van het oorfpronglyke glas, en de groeibaare ftolfen, zyivan de verhevenheden der aarde medegevoerd naar de diepten der zee .

zLd^"vam^ei''^n
geformeerd zyn de eerfte laagen van glasaartig

en dè mvn^l ™ " &enkool -mynen,

ven landen, die toen boven het water war^ de yerhe-

het hondcrdflie, ja zelfs op het tweeh!^n^^ Op’

vlakte van den bol, dat is te zeggen op opper-

mylen, voelt men ligdylc, hoe zeer die
honderd en demg duizend vierkante mylen oppervlakte,^eenfósSnd'S
menigte boomen en planten in het verloop van eenige duizenden van iaT
ren heeft kunnen voortbrengen

; hoe zeer derzelver overblyfzels zig heb^
ben moeten ophoopen , en in welke onverbeeldelyke hoeveelheden zv heb-
ben moeten medegevoerd en onder de wateren nedergelegd worden al--

Tne^ dTe lol onverbeddelyk groofen Lop fteeS^l
HerSl^vèLens

gevonden worden
,
geformeerd hebben,

van de vuurfteenen en bet yzer in korrels,,

menftelling zuuren komen, en welkfr^erftf
der wateren heeft kunnen gefchkden n
rlprffeleed zvn in de Inncrp .r

^ moffen zullen afgevoerd en ne-dergeiega zyn in de laage plaatfen, en m de klooven van de rots der aarde
alwaar zy reeds de mineraal - zelfftandigheden dnnr L ^ j
aarde opgedreeven, aantreffende den eïrften |ro^d vat #et voed^zd vS
de toekomftige vuurfpuwende bergen gelegd zullen hebben; ik zeg
iomjiige ,

want daar beftondt met éen vuurfpuwende berg in werking vódr
dat de wateren gevcftigd waren, en zy hebben niet begonnen te werken
of liever zy hebben met eene duurzaame werking kunnen krvsen dan n..
dat de wateren gezakt waren

; want men moet de land- volkannen a.
zee -volkaanen onderfcheiden

; de laatften kunnen niet dan kortftondigr eJ
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om zo te fpreeken

,
oogenbliklyke uitbarftingen maaken

, omdat op het
oogenblik dat hun vuur zig aanfteekt door de gifting der pyriteufe en
brandbaare ilofFen, het zelve onmiddelyk gebliifcht wordt door het water
dat hen bedekt , en dat zig onmiddelyk in de gemaakte holligheid neder-
ftortende alle de wegen indringt ,

welken het vuur zig maakt om verder
uit te barften ; de land-volkaanen integendeel hebben eene beftendige

werking, geëvenredigd aan de hoeveelheid ftolFen, welken zy bevatten.

Die floffen hebben eene zekere hoeveelheid waters noodig om in gilling

te raaken
,
en het is vervolgens niet dan door den fchok van een grooten

omtrek van vuur tegen een grooten omtrek van water y dat hunne geweldige
uitbarftingen kunnen veroorzaakt worden ;

en even als een volkaan onder

water niet kan werken dan by oogenblikken, zo kan ook eene land -vol-

kaan niet in werking blyven dan zolang hy in de nabuurfchap van water
is j het is om deze reden dat alle de thans werkende vuurfpuwende bergen

op eilanden ,
of by zee - kullen zyn ,

en dat men honderd volkaans zoude
kunnen opnoemen die uicgeblufcht zyn tegen ééneu die werkt ; want naar
maate de wateren, aftrekkende, al te verre van den voet dezer vuur-
bergen verwyderd zyn , hebben hunne uitbarftingen trapswyze moeten
verminderen , en eindelyk geheel ophouden

; en de ligte gillingen , of
opbruifchingen , welken het regenwater in hunne oude brandplaatfèn heeft
kunnen veroorzaaken , kan geen merkelyke uitwerkzels hebben voortge-
bragt dan door byzondere en zeer zeldzaame oraflandigheden.
De waarneemingen beveiligen volmaaktlyk het geen ik hier wegens de

werking der volkaanen zeg ; allen die thans in werking zyn
,
Haan digt

by zee, allen die uitgeblufcht zyn, en welker getal veel grooceris, zyn
geplaatfh in ’t midden van landen ,

of ten minllen op eenigen afhand van
de zee , en fchoon de meellen der volkaans ,

die beftaan , aan de hooglle

bergen bepaald fchynen, zyn ’er echter ook veele vuurfpuwende bergen

van middelbaare hoogte geweell. De ouderdom der vimrlpuwende bergen

is dan niet overal dezelfde ;
vooreerll is het zeker dat de eerllen

, dat is

de oudllen, geene duupaame werking hebben kunnen krygen dan na het
zakken der wateren, die hunne kruinen bedekten, en vervolgens ichynen
zy opgehouden te hebben van te werken

, zodra diezelfde wateren zig te

verre van hunne nabuurfchap verwyderd hebben; want ik herhaal het,

geene magt ,
dan eene groote malTa waters tegen een grooten omtrek vuurs

gefchokt, kan zulke verbaazende beweegingeu voortbrengen, als die der

uitbarllingen van de vuurfpuwende bergen.

Het is waar, dat wy de inwendige zamenllelHng van die veiTchrikkelyke

vuurmonden, niet van naby genoeg kunnen zien om wagen® hunne uit-

werkzelen met eene volmaakte kennis van zaaken te fpreeken ; wy weeten

alleenlyk, dat ’er onderaardfche gemeenfchappen zyn van den eenen vuur-
berg met den anderen; wy weeten ook, dat fchoon hunne haard

, ofbrand-
plaats, milTchien op geen grooten aflland van hunne kruin is, zy echter
holten in zig hebben , die veel laager nederdaalen , en dat deze hol-

ten ,
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tetl
,

welker omtrek en diepte ons onbekend zyn
,

geheel of gedeeite-

lyk mee deze zelfde ftoffen gevuld kunnen zyn als die, welke tegenwoor-
dig branden. ^

,

Aan den anderen Eleftriciteit eene groote rol in dc
aardbeevingen en uitbarftingen der vuurfpuwende bergen te fpeelen.

Ik ben op ze^r goede gronden overtuigd
, en proefneemingen welken ik

over de Ele6lnciteit gwaan heb , hebben wy daarin beveiligd, dat de
grond der EleEtriJche Jtof de eigen •warmte van den bol is ; de geduurige
uitvloeizels van deze warmte

, fchoon merkbaar , zyn echter niet zicht-
baar, en blyven onder de gedaante van duiftere warmte, zo lang zy haare
vrye en rechtftreekfche beweeging houden ; maar zy brengen een zeer le-

vendig vuur en fterke uitbarftingen voort, zodra zy van haare richting

worden afgewend , of door de wryving der lichaamen worden opgehoopt.
Dewyl de inwendige holligheden der aarde, vuur, lucht, en water be-
vatten, zo moet de werking van het eerfte dezer elementen geweldige win*
den voortbrengen

,
van groot geraas en onderaardfehe donderdagen en

blikfemen vergezeld, welker uitwerkzelen met die van den bovengrond-
fchen donder en blikfem vergeleeken kunnen worden ; hunne werking moet
zelfs fterker en duurzaamer zyn door den fterken wederftand , dien de
vaftheid der aarde aan alle kanten tegenftelt tegen de Eleftrifche kracht
van deze onderaardfehe donders. De veerkracht van eene lucht , ver-
mengd met dikke, en door de Eleftriciteit ontvlamde dampen; de wer-king van het water yrdund in dampen, die door het vuur veerkrachtiggeworden zyn; alle de andere aandryvmgen van deze Eleftrifche
verheffen en openen de oppervlakte der aarde, of fchokken ten minften de-
zelve door fchuddingen ,

welken zo lang duuren als de inwendige fchokken
die dezelven hebben voortgebragt ; en deze fchuddingen vernieuwen zig tot
dat de uitzettende dampen zig door eenige opening een uittogt aan de
oppervlakte der aarde, of in den boezem der zee

,
gemaakt hebben

; ook
worden de uitbarftingen der vuurbergen

, en de aardbevingen
, voorgegaan

en vergezeld van een dof en rollend geluid
, dat van het geluid des don-

ders met verfchilt dan door den diepen graf- of onderaardfehen-toon, “waar^
mede het zig laat hooren

; en dien het noodwendig moet aanneemen , ter-
wylhet eene groote dikte van yafte ftof doorgaat

, daar het in beflooten is.

Deze onderaardlche Eleftriciteit
, als algemeene oorzaak

,
verbonden

met de byzondere oorzaaken der vuuren , aangeftooken door de brui-
fching der pjriteufe en brandbaare ftoffen

, welken de aarde op zo
veele plaatfen m haaren boezem bevat

, is genoeg ter verklaaring der
Voornaamfte verfchynzelen van de werking der vuurfpuwende bergen: by
voorbeeld ;

hunne brandplaats fchynt vry naby hunne kruin te zyn , maar
het onweder is laager. Een vuurfpuwende berg is niet dan een groote
ftnelt-oven waarvan de blaasbalgen, of liever de ventilateurs of waaijers
in de benedenfte holligheid geplaats zyn, terzyde, en onder den haard-
het zyn deze zelfde holligheden, wanneer zy zig tot de zee uitftrekken*
die voor aanhaaiende of opzuigende buizen dienen, om niet Hechts ue
Xni Deel. K
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dampen,^ maar zelfs de maflas water en lucht optevoeren* het i'<! in
overvoenng dat de onderaardfche donder wordt voortgêbraet die zip-
aankondxgt door loeijingen, en niet uitbarll dan door de yffelykè uithraa-
king der ftoffen

, welken hy getroffen , verbrand en in kalk verkeerd heeft •

dikke draaikolken van eene zwarte rook of doodfche vlam, maflivewol’
ken van afch en fteen, kookende ftroomen van gefmolten lavas haarl
brandende en vernielende golven van verre aanroTlende, vertonnen vanbunen de ftuiptrekkende beweegingen van de ingewanden der aarde.

inwendige onweders zyn des te geweldiger naarmaate zy dieter bv
vuinbergen en by de zee zyn, welker zout en vette oliën de werkzaam-
heid des vuurs nog vermeerderen. De landen tulTchen den volkan ^
zee liggende kunnen niet miffen menigvuldige fchokken te onder^nden *

maar waarom is ’er met eéne plaats in de wereld, alwaar men niet zelft
by menfchen geheugen, eenige beeving, eenige trilling, door deze onder-
aardfche beweegingen der aarde veroorzaakt, ondervonden heeft ? zvzvn
inderdaad minder geweldig en zeldzaamer in het midden van landen die
verre van vuurbergen en van zee afliggen ; maar zyn het echter geene uit-werkzels van dezdfde oorzaaken afhangende? waarom doen zv zL dangevoelen op phatfen , alwaar deze oorzaaken niet beftaan ? dafis S zeï^gen , op plaatfen , dwaar noch zee, noch volkan

, by of omtrent is“ nlr
antwoord is gemaklyk; te weeten, om dat ’er overal zee, en bvkans'over
al vuurfpuwende bergen geweefl: zyn; en fchoon derzelver uitbarftingenhebben opgehouden toen de zeen geweeken zyn, beftaat evenwel hunvuTren dit blykt uit de bronnen van aard -oliën, en uit de heete en zwavllach!tige fonteinen, die veeltyds »n den voet der bergen gevonden worden

,

zeffs in het midden der grootfte landen. Deze vuuren der oude volkans
Jchoon na het aftrekken der wateren ffiller geworden

, zyn echter genoeg-
zaam om van tyd tot tyd inwendige beweegingen te maaken en ligte fchud
dingen voorttebrengen , waarvan de flingeringen gericht zyn naar de hol"
ligheden onder den grond, en milTchien in de richting der wateren of d

'

metaal - aderen, als geleiders van deze onderaardfche Eleftriciteiü
Nog zal men my kunnen vraagen, waarom zig alle de vAii-or.» • j

bergen* beenden! waarom zy der te fterker zyn mim ate
hoogte hebben? welke de oorzaak zy, die deze verhia/en-iA a
nen gefchikt hebben binnen in de ftevlgfte en de h«X
f’ïa- T" Tï hel wegens de^te-^kheden door de eerfte bekoeling voortgebragt, toen de geflolterftolen
ftevig zyn geworden, zal men voelen, dat de ketens hSoge bergen ons
de grootfte baiftingen venoonen, die aan de oppervlakte der aaïde »e!
maakt zyn m den tyd , toen zy haare vaftheid gekreegen heeft :

meefte bergen liaan derhalven op holligheden, waarop de neêrgaande
Ipleeten uitloopen, die hen van boven naar onderen doorfnyden; deze
^olen en klooven bevatten lloffen die door opbruifching alleen in brandraaken

, of die door Elearifche vonken van de binnenwarmte des bokworeen aangeftoken: zodra het vuur zig begint te doen voelen
, verme4
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dert de lucht, door de uitzetting en ylwording aangetrokken de kracht
van het zelve en daar ontftaat dus welhaafl een groote brand ^waarvan
het uitwerkzel is, om op zyn beurt de inwendige beweegingen en flormen
de onderaardfche ^n alle de aandryvingen

, de geluiden en dé
fchokken die de «^barflmgen der vuurbergen voorgaan In vergezeUen
voorttebrengen. .Men moet zig dan niet langer verwonderen! dat dp
volkans zig allen in hoogc bergen bevinden, dewyl deze de oude nlatfen
der. aarde zyn , daar de inwendige hoUigheden zyn overgebLevln dleenige daar deze holjigheden van beneden naar boven gemeenfS ’heh
ben door fpleeten

,
die nog niet gevuld zyn, en eindelyk de eerfte. Waai-

de ledige ruimte groot genoeg was om de verbazende menigte llofFen te
bevatten, die tot voeding van de duurzaame en nog in wezen zvnde vol-
kans verftrekken: voor het overige zullen zy, even als de anderen, in
het vervolg der eeuwen worden uitgedoofd; hunne uitbarftingen zullenophouden; en, mag ik zelfs zeggen, dat demenfchen daartoe zouden kun-nen medewerken? zoude het zo veel koften

, om de gemeenfchap van eenvuurjiuwenden berg met de nabuurige zee afteniyden! als het gKheefrom de pyramiden van Egypte opterechten? die gedenktekenin vL eenyalfchen en ydelen roem, leeren ons ten minften, dit men, dezelfde middellen voor gedenkftukken van wvsheid aanwpnrlf'nrif^
^ miaue

zoude kunnen doen, en miflehien meefter ffennptr
gtoote zaaken

om de verwoeftingen van het vuur voortekomen^
worden van ae Natuur

den
,

gelyk wy door onze kunft reeds de
^ minften te lei-

te bellieren en te breeken.
^ ogmgen van t water weeten

Tot a^ den tyd van de werking der volkans beftonden ’er on den i i

maar drie foorten van ftoffen. lo. Glasaanige door het oXfSJS*
vuur voortgebragt. 20 Kalkaartige door de tuflehenkomft van het tv
ter geformeerd. 30 Alle de zelfllandigheden voortgebragt door deW
fchaafzelen of oyerblyfzelen van dieren en planten : maar het vuur dervolkans heeft geboorte gegeeven aan ftoffen van eene vierde foorc diedikwyls in de natuur der drie andere deden. De eerfte klaffe b^vat nietalleen de eerfte vafte en c-lasaorrio-p n

Aiaiie oevat niet

is geworden en die hetliphlll®
boffen

, welker natuur met veranderd

oorfpronglyke bergen formeeÏL mllr^Sk^d
’

leijeS, dlWi-aafden, eTa^de gla«
de fchiften, de

bonden en overgevoerd. De tweede khffe^e^^l SI
^«or het water ont-

dat is te zeggen
, alle de zelfftandighed^ voorLfbrllI^S^^’^S

’

vilTchen en andere zee- dieren; zy®ft,ekken d| ovlr eehLlï
cien uit, en bedekken zelfs vry groote ftreeken;®2y worfc? ook ^rvl.‘
aanmerkelyke diepten gevonden

, en zy omringen^ de bafis der htSiP-flI.
bergen tot op eene zeer aanzienlyke hoogte. De derde klaffe beva^
alle de zelfllandigheden die haaren oorfprong aan de aroeiiende ph
lyke zelfftandigheden verfchuldigd zyn, en leze zelfft|ndi&
zeer grooten getale ; haare hoeveelheid fchynt oneindig want tv SI

”

keu % geheeïe oppervlakte der narde. Eindelyk de
2
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alle die ftofFen uit, die door de vuurfpuwende bergen opgeheeven en uic-
gevvorpen zyn

, waarvan fommige eene vermenging van de eerfte fchynen
en anderen, geheel onvermengd

, eene tweede werking van het vuur on’
dergaan hebben , waardoor zy een nieuw karakter gekreegen hebben Wv
brengen tot deze vierde klafle aUe de mineraale zelfftandigheden

, omdat
men, dezeiven onderzoekende, altyd kan bemerken, tot welke klafle zy be-
hooren

, en bygevolg over haaren oorfprong befliflen ; het welk ge-
noeg is om ten naaftenby den tyd haarer formatie aantewyzen i want het
fchynt

,
gelyk wy hebben voorgedraagen , dat alle de vafle glasaartige

Icoffen
,

die niet van natuur of van plaatfmg veranderd zyn voortffe-
bragt zyn door het oorfpronglyk vuur, en dat haare formatie tot ons
tweede tydvak behoort, terwyl de formatie der kalkaartige ftolFen

, gelyk
ook die der klei -aarden, der fteenkoolen, enz. geen plaats gehad heeft
dan in volgende tyden, en tot het derde tydvak gebragt moet worden*
en gelyk men in de ftofièn, door de vuurbergen uitgeworpen, fomtyds
kalkaartige zelfflandigheden vindt , en dikwyls zwavel en bitumen aan-
treft, kan men niet zeer twyfelen of de formatie dier zelfflandigheden
door de vuurbergen mtgeworpen

, nog laater zy dan de formatie v;,n r.11^

die ftofFen, en met dan tot ons vierde tydvak behooren.
van alle

Schoon de hoeveelheid der ftofFen door de vuurbergen uitgewornen
zeer klein is in vergclyking van de hoeveelheid der kalkaartige ftoffen

’

beflaan zy echter vry groote ruimten op de oppervlakte der landen pc-
legen in den omtrek dier brandende bergen en in dien van anderen, welker
vuur geblufcht of verzacht is door hunne herhaalde uitbarftingen Zv heb-
ben de valeijen gevuld, de vlakten bedekt, en zelfs andere bergen voort-
gebragt. Vervolgens, toen de uitbarftingen hebben opgehouden, hebben
de meefte vuurbergen voortgevaaren te branden

, maar met een vreedzaam
vuur, en dat geene geweldige uitbarftingen heeft voortgebragt

, omdat
zy , van de zeen verwyderd zynde

,
geen fchok van hun vuur tegen het

water konden maaken: de bruifchende ftoffen, en de brandbaare zelfftan
digheden ,

oudtyds aangeftoken , gaan voort te branden en her h
vuur, ’t welk thans alle de hitte maakt van onze bad -wateren; zy loopen
over de haarden dier onderaardfche vuuren, en komen dus zeer hee?uk
den boezem der aarde : daar zyn ook eenige voorbeelden van kool- mi-
nen, die van onheugelyke tyden af branden

, en die aangeftoken zvn dnor
den onderaardfehen blikftm, of door het ftille vuur vm een bSndbeS
wiens uitbarftmgen hebben opgehouden : deze bad- yvateren, en dej
aangeftoken mynen, bevinden zig dikwyls, even als de uitgedoofde brand-
bergen, in de landen die verre van zee verwyderd zyn.
De oppervlakte der aarde vertoont ons op duizend’ plaatfen de voet-

fpooren en de blyken van het beftaan dezer uitgeblufchte vuurbergen
In Frankryk alleen kennen wy de oude volkans van Auvergne vaii
Velai, van Vivarais, van Provence, en van Languedoc. In Italië zvnbyW alle de landen geformeerd van de overblyfzelen van viiurberv
Itoffen , en het is eveneens met verfcheiden andere ftreeken * maar om
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de voorwerpen onder een algemeen oogpunt te vereenigen
, en naauwkeii-

rlg te bevatten de orde der verwoeftingen en omkeeringen, welken de
vuurfpuwende bergen op onzen bol gehouden hebben, moeten wv ons
derde tydvak herneemen op dien tyd, waarin de zee algemeen was en de
geheele oppervlakte van den bol bedekte

, met uitzondering alleen*van de
hooge »

waarop de eerfte vermenging der glas - fcbilferties van de
aardfche mato met de wateren gefchied is; het is in dien zelfden rvd
dat de gewaffen in wezen hebben beginnen te komen, en dat zy verme-
nigvuldigd hebben op de landen die opvolgelyk door de zee verlaaten wier'
den: de vuurbergen beftonden toen nog niet, want de ftoffen, die tot
voedzel voor hun vuur verftrekten, dat is te zeggen, de bitumens, de
fteenkoolen ,

de vuurfteen , en zelfs de zuuren , konden zig vooraf niet
geformeerd hebben

,
dewyl hunne zamenftelling de tuflchenkomft van ’t

water en de verdelging der gewaffen onderftelde.
Dus hebben de eerfte brandbergen beflaan op de hooge plaatfen in ’t

midden der vafte landen, en naarmaate de zeen, fteeds vallende van
derzelver voet zyn afgeweeken, zyn hunne vuuren bedaarder geworden,
en hebben opgehouden geweldige uitbraakingen voorttebrengen

, die niet
kunnen uitgewerkt worden dan door de fchokking van eene croote maff^
waters, tegen een grooten omtrek van vuur: zyn ’er nu twintig duizel djaaren noodig geweeft voor deze opvolgende verlaaging der zeen! eï voorde formatie van alle onze kalkaartige heuvelen • en ^ t ^
baare en mineraale ftoffen, die den brandbergen tot^ïeH^
zig niet dan allengs hebben kunnen nederle^en; en vS^tyd
noodig geweeft is, voor dat zy in werking geraakt zyn, zo is het nietS
op het einde van dit tydperk

, dat is te zeggen
, vyftig duizend jaaren na de

formatie van den bol, dat de vuurfpuwende bergen begonnen hebben de
aarde te verwoeften. Vermits de omtrek van alle de plaatfen die boven
water waren , nog door het zelve befpoeld wierden

, zo waren ’er bvkans
oyeral vuurfpuwende bergen

, en daar zyn menigvuldige en vreezelvke
mtbarftingen voorgevallen, die met hebben opgehouden, dan na dat^dezeen geweeken waren; maar dewyl die wyking niet konde gefchieden dandoor de inzakking der holligheden van den fol, is het dilwvls gete^^^^

™éni vulta 'dfonZ' SS ftLm ko:mende vullen
, de onderaardfche volkans in werking heeft gebrast die doorhunne uitbarfting de meuwehngs ingezakte landen weder opleKen en hen

fomtyds boven het waterpas der zee gevoerd hebben
, alwaafzSwe eila?

den hebben_ geformeerd, gelyk wy gezien hebben aan het
van Santonn opgekomen : deze mtwerkzels evenwel zyn zefdSam^
werking der onder- zeefche volkans is noch duurzaam noch vermogende ^
noeg om eene groote ruimte gronds opteheffen boven de oppervlakte
zee. De aardfche vuurbergen hebben integendeel door de doorgaande?^
meenfehap hunner uitbarftingen

, alle de gronden, welken hen omrlnn-vi^^*
met hunne ontlaftingen bedekt; zy hebben door de opvolgende
hunner lavas nieuwe laagen geformeerd; deze lavas ,C

K 3
^
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geworden , zyn een ontegenfpreekelyk bewys ,

dat de oorfpronglyke ge-
daante der aarde eerft in een fbaat van fmelting , en naderhand be-
ftyfd , ook vruchtbaar heeft kunnen worden ; eindelyk hebben de volkans
ook voortgebragt die hoogten of verheven gronden, die op alle vuur-
bergen gevonden worden ; zy hebben die borllweeringen van baHilt opge-
vvorpen, die voor kullen dienen tegen de zeen

, daar zy digt by Haan; dus,

na dat het water door eenpaarige en llandvallige beweegingen de horizon-

taale ligging van de beddingen der aarde hadt voltooid, heeft het vuur
der vuurbergen ,

door fchielyke uitbarflingen , verfcheiden dier beddingen
omver geworpen, doorgefneeden en bedekt 5 en men moet niet verwon-
derd zyn uit den boezem der brandbergen te zien uitvlocijen ftofFen van
allerhande foort, als afch , verkalkte lleenen, verbrande aarden, enz. •

noch ook, dat men die ftoffen^ vermengd ziet met kalkaartige en glasaar’

tige zeJfllandigheden , waaruit die zelfde beddingen beftaan.

De aardbeevingen hebben zig langen tyd vdór de uitbarflingen der vuur-
bergen moeten doen voelen ; van de eerlle oogenblikken van de inllorting
der holen af , hebben ’er geweldige fchokkcn moeten ontllaan

, die even
geweldige en uitgellrekter uitwerkzelen dan die der vuurbergen hebben
moeten voortbrengen. Om zig daar een denkbeeld van te maaken, zo
laat ons onderflellen ,

dat eene holte, een grond vap honderd vierkante

mylen ophoudende, (]iet welk llegts eene kleine barflin den bol is), eens-
klaps inllortte ; zal die inllorting niet noodzaakelyk gevolgd z}^ van eene
beweeging, die zig zeer verre zal hebben voortgeplant, en die zig door
eene minder of meerder geweldige aardbeeving zal hebben doen voelen?
Schoon honderd vierkante mylen llegcs het tweehonderd zellig duizendlle

gedeelte van de oppervlakte der aarde maaken, heeft echter de val van

deze vervaarlyke klomp niet kunnen miHen alle de aanliggende landen te

fchokken, en miflchien ten zelfden tyde de nabuurige bergen doen inllorten

:

daar is derhalven nooit eene inzakking van eenig belang voorgevallen, die

niet van geweldige aardfchokken is verzeld geweefl, welker beweeging zig

heeft voortgezet door de werking der veerkracht, waarmede alle ftofil

begaafd is, en die zig fomtyds zeer verre heeft moeten voortplanten, langs

wegen ,
welken de ledige ruimten onder den grond kunnen aanbieden

, en
waarin de onderaardfche winden ,

door dep beweeging verwekt, miflchien

het vuur der volkans zullen aangettoken hebben j zo dat van eene enkele

oorzaak, dat is, van de inzakking van een onderaardfch hol, verfcheiden

uitwerkzels hebben kunnen voortfprmten, die allen groot, en waarvan

de meellen verfchrikkelyk waren. Eerfl; de verlaaging der zee ,
die genood-

zaakt wierdt met Herken Aroom toetevloeijen , om die nieuwe diepte te

vullen, en bygevolg nieuwe gronden bloot te laaten. 2. De fchokking der

nabuurige landen door de beweeging van den val der valte ftofFen, die de

gewelven van het hol formeerden, en de ov^srhelling der bergen, door
die fchokking veroorzaakt; derzelver fplyting in hunne kruinen, en het
affcheuroii van klompen, die tot aan hunne bafis nederrollen, 2» Dezelfde
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beweegingen, voortgebragt door de roering, en voortgeplant doof de ön-

deraardfche winden en vuuren, verheft van rondom, op een aanmerkely-

ken afftand, de aarde en de wateren, werpt gronden en heuvels op, for-

meert afgronden enfpleeten , verandert den loop der rivieren , droogt de

oude bronnen op, brengt meuwe voort, en vernielt in minder tyds dan

ik kan voordraagen, alles wat in haaren ftreek voorkomt. Wy moeten

ons dan niet meer verwonderen, van op zo veele plaatfen de eenpaarigheid

van het horizontaale werk der wateren verdelgd , en doorfneeden te zien

door de fchuiiifche fpleeten van de onregelmaatige inftortingen , en dik-

wyls verborgen door de uitwerpzelen der vuurbergen
, die zonder orde op-

gehoopt tuffchen dezelven voorkomen ; wy moeten ons
,
zeg ik

,
hierover

even weinig verwonderen , als dat wy zo groote ftreeken aantreffen ,
die

allen door de uitgeworpen ftoffen der vuurbergen geheel en al bedekt zyn.

Die wanorde door de aardbeevingen veroorzaakt, verbergt de Natuur

echter flegts alleen in de oogen van hun, die gewoon zyn haar in ’t klein

te befchouwen, en die uit een toevallig en byzonder uitwerkzel eene alge-

meene en ftandvaflige oorzaak maaken. ’t Is het water alleen, dat, als

algemeene oorzaak, op het oorfpronglyk vuur volgende, voltooid heeft

de thans beftaande gedaante der aarde voorttebrengen, en die te maaken
zo als zy zig tegenwoordig vertoont ; en ’t geen aan de eenpaarigheid van

deze algemeene fchikking ontbreekt, is niet dan het byzonder uitwerkzel

van de toevallige oorzaaken der aardbeevingen
, en de wefking def

volkans.

In deze fchikking nu van de oppervlakte der aarde door de roering

en de bezinkzelen dér v/ateren , moet men twee tydperken onderlcheiden

:

de eerfte heeft begonnen na de veftiging der algemeene zee, dat is te

zeggen , na de volmaakte zuivering van den dampkring door den val der

wateren, en van alle de vluchtige ftoffen, welken de hitte van den bol

daarin hangende hieldt. Dit tydperk heeft geduurd zo lang noodig was

om de fchelpviffchen zo zeer te vermenigvuldigen
,

dat zig van hunne

overblyfzelen alle onze kalkaartige heuvelen hebben kunnen formeeren ; zo

lang ook als noodig was om de gewallen te vermenigvuldigen, en om van
derzelver overblyfzelen te formeeren alle onze fteenkool-mynen ;

eindelyk,

zo lang als noodig was om de fchilfertjes van het oorfpronglyk glas te ver-

anderen in klei, en de zuuren, de zouten, de pyrites, enz. te formeeren :

alle deze eerfte en groote uitwerkzels zyn te zamen voortgebragt in de tyden

die verlooperi zyn federt de veftiging der wateren tot aan derzelver zakking-

Vervolgcns is het tweede tydvak begonnen : die zakking of wyking der

wateren is niet eensklaps gefchied
, maar in eene Jange opvolging van ty-

den waarin men nog verfchillende punten moet in aanmerking neemen

:

de bergen uit kalkaartige fteenen beftaande , zyn zekerlyk zamenge-

fteld in die oude zee, welker verfcheidene ftroomen hen zekerlyk ook het

maakzel van de op malkanderen paffende, of uit- en in - fpringende hoeken
tegen over malkanderen, zullen gegeeven hebben. De oplettende befchou-

wing nu van de Ruften onzer valeijen toont ons
, dat de byzondert werking
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der Jlroomen laater is geweejl dan het algemeene 'Werk der zee: dïtfalium,
’t welk men zelfs niet vermoed heeft, is van al te veel belang, om het
niet te fchraagen met alles, wat het voor alle oogen duidelyk kan maaken.

Laat ons ten voorbedde neemen den hoogften kalkaartigen berg van
Frankryk

, dien van Langres , die zig verheft boven alle de landen van
Champagne, zig in Bourgonje uitflrekt tot aan Montbard , en zelfs tot aan
Tonnerre, en die in de tegenllrydige richting insgelyks uitfteekt boven de
landen van Lotharingen en van Franche-Comté (r) : die doorgaande ftrook

van den berg van Langres , die van den oorfprong der Seine tot aan dien
van de Saone, meer dan veertig mylen lengte heeft, is geheel kalkaartig,

dat is te zeggen, geheel zaraengefteld uit voortbrengzelen der zee, en ’c

is om die reden
,
dat ik hem gekozen heb om ons ten voorbeelde te dienen

:

het verhevenlle punt van deze keten -bergen is zeer naby de ftad Lan-
gres, en men ziet, dat aan den eenen kant, deze zelfde keten, haare wa-
teren in den Oceaan uitftort door de Maas

,
de Marne, de Seine, enz. en

dat zy aan den anderen kant dezeiven uitftort in de Middellandfche zee.

door de rivieren die op de Saone uitloopen : de punt, alwaar Langres
ligt, is ten naaftenby in t midden, dezer lengte van veertig mylen, en de
heuvels gaan zig ten naaftenby gelyklyk verlaagen naar de oorfprongen
van de Seine en naar die van de Saone : eindelyk de heuvels , die de
uiterfte gedeelten van deze kalkaartige bergen formeeren , Joopen gelyk-
lyk uit naar ftreeken van glasaartige ftoffen, te weeten boven de Armanfon
by Semur aan den eenen kant , en aan den anderen kant boven by de oor-
Iprongen van de Saone en van de kleine rivier Conay.
De nabuurige valeijen dezer bergen befchouwende zullen wy bemerken,

dat het punt van Langres het verhevenfte zynde, het eerft bloot heeft

moeten raaken toen de wateren gezakt zyn ; vóór dien tyd moet die

kruin even als al het andere door dezeiven bedekt zyn geweeft, dewyl zy
uit kalkaartige ftoffen beftaat; maar in ’t oogenblik toen zy bloot raakte,

en de zee haar niet meer konde overftrooraen
, hebben alle derzelver be-

weegingen zig bepaald om die kruin aan de beide zyden aan te vallen, en
by gevolg ,

door ftandvaftige ftroomen de laagten uit te holen ,
welken

tegenwoordig de^ beeken en de rivieren
, volgen

, die aan weêrskanten de-

zer bergen vloeijen : eeu blykbaar bewys dat de valeijen allen uitgehold

zyn door geregelde en ftandvaftige ftroomen, is, dat hunne uitfpnngen-

de hoeken overal beantwoorden aan infpringende hoeken , alleenlyk neemt

men waar, dat dewyl de wateren de fnelfte hellingen gevolgd hebben, en

in den beginne niet dan de minft vafte, en de ligtft verdeeibaare gronden

hebben aangetaft, ' dikwyls een opmerkelyk verfchil tuffehen de beide heu-

veis die de valei boorden, gevonden wordt; men ziet forotyds een aan-

merkelyke fteilte en fpitfehe rotfen aan den eenen kant, terwyl aan den
. anderen de fteen - banken bedekt zyn met eene zachtlyk hellenden grond

,

en

Qr") Zie de hierby gevoegde Kaart.
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en dit heeft noodzaaklyk moeten gebeuren zo dikwyls als de kragt Van den

ftroom zig meer naar den eenen, dan naar den anderen kant gewend heeft,

en ook zo dikwyls als dezelve door een anderen ftroom is geftuit of onder-

fteund geworden.
^ ,

Zo men den loop volgt van eene rivier of beek ,
in de nabyheid der

bergen ,
waaruit haare oorfprongen voortkomen ,

zal men ligtiyk de

figuur,* en zelfs den aart der landen, die de heuvels der valei formeeren,

bemerken. Op die plaatfen, waar de valei ftnal is, geeven de richting

van de rivier en de hoek van haaren loop met den eerften opflag van het

oog te kennen, naar welken kant haare wateren moeten vloeijen, en by

gevolg welke kant of welk gedeelte van den grond vlak moet zyn , terwyl

het ander zal voortgaan bergachtig te blyven. Wanneer de valei breed

is wordt dit oordeel moeijelyker; ondertuflchen kan men, de richting

van de rivier waarneemende , vry naauwkeurig bepaalen, aan welken kant

de gronden zig zullen verbreeden of vemaauwen ;
het geen onze rivieren

thans in het klein doen, hebben de ftroomen der zee voormaals in het

groot gedaan ; zy hebben alle onze valeitjes uitgehold ; zy hebben dezelven

aan weêrskanten afgefneeden ; maar onder het vervoeren van de ftoffen

dezer uithollingen, hebben zy dikwyls fteilten aan den eenen, en vlak-

ten aan den anderen kant geformeerd: ook moet men opmerken dat in

de nabuurfchap van de kruin dezer kalkaartige bergen , en byzonderlyk op
de kruin van Langres, de valeitjes beginnen met een kringswyze diepte,
en dat zy vandaar zig fteeds verbreeden naarmaate zy verder van de plaats

van haaren oorfprong afraaken ; de valeitjes fchynen ook dieper aan dat

punt ,
daar zy beginnen ,

en fchynen fteeds in diepte te verminderen

,

naarmaate zy breeder worden
,

en zig van dit punt verwj'-deren
, maar

dit is meer fchyn dan wezen ; want in den beginne is het gedeelte van de

laagte, dat naaft by de kruin is rainft breed en minft diep geweeft; de be-

weeging der wateren heeft begonnen met daar een weg wat uitteholen

,

die allengs dieper en breeder is geworden ; dewyl de ftoffen dezer uitho-

ling door het water medegevoerd en naar het benedenfte gedeelte der valei

overgebragt wierden
, hebben zy den grond daar opgehoogd , en het is

ter dezer oorzaake, dat de valeitjes dieper fchynen aan haaren oorfprong

dp in het overige van haaren loop, en dat de groote valeijen minder
diep fchynen naarmaate zy zig verder verwyderen van de kruin daar haare

takken op uitloopen
, want men kan eene groote valei befchouwen als

een ftaro die takken werpt door andere valeijen , welke takken wer-

pen door andere kleine valeijen, die zig uitftrekken en oploopen tot aan

de kruin alwaar zy eindigen.

Zo men ,
dit voorwerp volgende m het voorbeeld ’t welk wy daarvan

' vertoonen ,
alle de gronden

,
die hunne wateren in de Seine uitftorten te

zamen neemt, zal die groote omtrek eene valei van den eerften rang, dat
is te zeggen, van de grootfte uitgeftrektheid formeeren, vervolgens zo

niet dan die gronden neemen , die hunne wateren naar de Jonne voe-
ren

, zal die ruimte eene valei van den tweeden rang maaken : en voort-
Xril Dteh L
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gaande op te klimmen naar de kruin van de keten der bergen zal d-
grond, die zyne wateren in de Armarfon de Serin, en de Cure afvoerc
yaleijen van den derden rang maaken, en vervolgens zal de Brenne dié
in de Arraarcon valt , eene valei van den vierden rang zyn ; en eindeivk
zullen de Ozé, en de Ozerin , die in de Brenne vallen, en waarvan de
oorfprongen_ digt by die van de Seine zyn

, valeijen van den vyfden ranff
formeeren: insgelyks zo wy de gronden neemen, die hunne wateren
voeren, naar de Marne, zal die ruimte eene valei van den tweeden rans:
zyn, en voortgaande op te klimmen naar de kruin van de keten van het
Langres - gebergte , zal die valei, zo wy niet neemen dan de eronden
welker wateren uuloopen in de rivier de Rognon, eene valei van den
derden rang zyn ; eindelyk de gronden

, die hunne wateren ontlaften
in de beeken BulTiere en d’Orguevaux, maaken valeijen van den vier-
den rang.

Deze fchikking is algemeen in alle de aardfche vafte landen
; naarmaate

men opkhmc, en de kruin der bergen nadert, ziet men duidelvk dat de
valeijen fmaller zyn; maar fchoon zy ook dieper fchvnen is hpt PohtPr
z.k=r dat d= oude grond der benoinfto vailijen vo^l
was dan tegenwoordig; wy hebben gezegd, dat men in de valei vaSe
Seine te Parys, hout, door menfchen handen bewerkt, gevonden heeft
de diepte van vyf- en -zeventig voeten; de eerfte grond van die valef
was dan voorraaals veel laager dan die tegenwoordig is; want onder dezediepte van vyf. en -zeventig voet, moet men nog vinden de fteenachtiS
en aardaditige ontlalbngen door de ftroomende wateren medegevoerd vfn
de kruin der bergen, zowel door de valei van de Seine, als door die van
de Marne , de Lyonne , en van alle de rivieren , welken zy ontvangen *

in tegendeel, wanneer men graaft in de kleine vlakte, digt by de alo-el

meene kruin , vindt men geene afgevoerde ftoifen
, maar vaÜe banl^en

van kalkaartigen fteen
,
met horizontaale laagen op malkanderen geleed

en leijen daaronder op eene meer of min groote diepte. Ikhebin
naauwte , vry digt by het bovenfte gedeelte van dien Jansen
bergen van Langres een put van twee honderd voeten ^diepte ge-
zien ,

die in kalkaartigen fteen was uitgegraaven eer men klei gevonden
hadc (f).

„ . ,

De eerfte grond der groote valeijen door het oorfpronglyk vuur of
zelfs door de der zee geformeerd, is dan allengs bedekt en op-
gehoog oor a e en, die v^ boven wierden afgevoerd

, naar
maate het water de bovengronden verfcheurde en uitholde, om zigeen
vaften uitloop te fonneeren; de grond dier laatften is byna bloot geblee-
ven, terwyl die der benedenvaleijen belaft is met alle de ftoffen, welken
de andere verloeren; zodat men, wanneer men de oppervlakte van ons
vaft land niet dan- oppervlakkig ziet, in dwaaling valt met dezelve te
Verdeden in banken van zand, margel, fchiften, enz.; want alle die ban-

CO In Viet Kaüeel van Rochefort by Anteres In Champagne.
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Ifpn of beddinsen zyn aUeenlyk de afgevoerde en opgelegde ftoifen , die

riSs die. gelyk ik gezegd heb, de Natuur%oor min door-

tichtiffen vermommen , en ons in de waare befchouwing van de aarde mis-

1 d m In de bovenfte valeijen vindc men geene andere afvoerzelen dan

*ii7pn die lang na het wyken der zee
, door het uitwerkzel der regenwa-

zvn afgefpoeld . en die affpoelzels hebben de kleine beddingen aar-

werkelyk den grond en de heuvel dier kleine valei maaken, gefor-

meerd • dit zelfde uitwerkzel heeft ook plaats gehad in de groote valei-

ien maar met ditverfchil, dat de kleine valeitjes, de aardens, de grint-

zanden en de andere affpoelzels door de regenwateren en door de beeken

afaevoe’rd, zig onmiddelyk hebben nedergelegd opeen grond, die bloot,

eii als af<^eveegd was door de ftroomen der zee
,
terwyl m de groote va-

leiien die^ zelfde ftoffen door de regenwateren afgevoerd, zig hebben moe-

ten nederlefgen op veel dikker laagen van de lloffen die te vooren door

die zelfde ftroomen reeds afgevoerd en nedergelegd waren. Het is ter

dezer oorzaake dat in alle de vlakten en groote valeijen onze waarneemers

meenen de Natuur in wanorde te vinden ,
omdat zy de kalkaartige ftoffen

vermengd zien met de glasaartigen ;
maar is dit niet een gebouw uit de

puin of de afgehakte brokken der materiaalen beoordeclen?
^ Dus zonder ons met die kleine en valfche befcliouwingen optehou-

den ,
zullen wy ons voorwerp achtervolgen in het voorbeeld

,
dat wy ’er

van gegeéven hebben.

De drie groote ftroomen ,
die zig beneden de kruinen van den Langre-

fchen berg geformeerd hebben ,
worden ons tegenwoordig vertoond door

de valeiien van de Maas ,
de Marne en de Vingeanne (f)

:

zo wy deze

srronden wat nader onderzoeken ,
zullen wy bemerken dat de oorfpron-

len van de Maas gedeeltelyk voortkomen uit de moerasgronden van Bas-

llgnv en andere kleine en zeer fteile valeijen ;
dat de Mance en de Vin-

gtanne die zig beiden in de Saone werpen, ook uit zeer fmalle valeijen

aan de andere zyde van de kruin voortkomen j
dat de valei van de Marim,

onder Langres, omtrent honderd toifes diepte heeft; dat in alle deze eerfte

kleine valeijen de heuvels digt by malkanderen en fteil zyn; dat inde bene-

den valeijen, naarmaate de ftroomende wateren zig verder van de alge*

meene kruin verwyderd hebben , dezelven zig in meerdere breedte uitge-

ftrekt , en by gevolg de valeijen verbreed hebben ; waarvan de_ kuften óók

minder fteil zyn, omdat de beweeging daar minder fnel en vreijer was dan

in de fmalle valeitjes naby de kruin.

X<'og moet men aanmerken, dat de richting der ftroomen hunnen loop

heeft üoen verfchillen ,
en dat de fchuinte der heuvelen om die zelfde

oorzaak verfchüd heeft. De ftroomen
,

welker helling naar het Zuiden

en die ons vertoond worden door de valeitjes van de 7 'ille
, de Ve-

nelL’ de Vingeanne, de Saulon, en de Mance, hebben fterker gewerkt

tegen de heuveltjes naar de kruin van Langres gekeerd, en op het Noor-

CO 2ie de bygevoegde Kaart.
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den ftaande : de flroomen daarentegen welker helling naar het Noorden
liep, en die vertoond worden in de valeitjes van de Aujon, de Suize d?Marne, en de Rognon, gelyk ook door die van de Maas, hebben fterker gewerkt tegen de heuvels die naar dezelfde kruin van Langres zvn sre
keerd en op het Zuiden ftaan.

^

Daar was dan
,

toen de wateren de kruin van Langres bloot gelaaten
hebben, eene zee, waarvan de beweegingen en ftroomen naar het Noor-
den, en aan den anderen kant van die kruin eene zee, waarvan de bewee-
gingen naar het Zuiden gericht waren. Die twee zeen werkten te^en dê
overgeftelde zyden van dezen keten - bergen

,
gelyk men in de tegenwoor-

dige zee ziet, dat haare wateren werken tegen de overftaande zyden van
een lang eiland of van een uitfpringend voorgebergte; het is dan geen
wonder dat alle de fteile heuvels van deze vaJeijen eveneens aan de beide
kanten van deze gemeene kruin van bergen zyn

; dit is niet dan een nood-
zaaklyk ukwerkzel van eene zeer duidelyke oorzaak.
Zo men den grond

, die een der oorlprongen van de Marne by Langresomringt, wel gadeüaat, zal men bemerken, dat hy uit een halven krif/byna lynr^t afgefncden , voortkomt; en de beddingen fteen vakdifS?
van Amphitheater onderzoekende, zal men klaare blyken vinden dat
der beide kanten, en die van het overige van den cirkelboog, welken
grond vertoont, voormaals aan malkander vaü waren of doorJienen enmet dan eene enkele mafla maakten, welke de wateren in het gedeeltedat thans den halven cirkel maakt, verdelgd hebben. Men zal hSfde
zien by het begm van de twee andere oorfprongen van de Marne, te wee-
ten in het valeitje van Raleime, en in dat van Saint - IVXaurice ; die
heele grond liep door, eer dat de zee gevallen was; en die foort van
voorgebergte, aan welks uiterfte de ftad Langres ligt

, was in dien zelf-
den tyd ook verbonden niet flechts met die eerlte gronden , maar ook met
die van Breuvone , van Pigney, van Noidan-le-Rocheux

, enz * men
kan zig met eigen oogen overtuigen, dat het verband dier gronden nW
dan door de beweeging en de werking der wateren verdelgd is

’ “
In dezen keten van den berg van Langres vindt men Wcheiden heu-

vels,
_

die alleen ftaan ; dan eens in de gedaante van geknotte kegels S
lyk die van Montfaugeon; dan weder in eene elliptifche gedaante^
die van Montbard, Montreal , enz., en anderen evcn opmerkelvk ’ ?onï
om de oorfprongen van de Maas, naar Clémont en Montignv- Ie’ ïSv
dat op een bergje hgt,_ aan het vafte land met eene zeer fmalle landtong
vaft hangende . men ziet nog een dier alleenftaande heuveltjes by An-
dilly; een ander by Heuiliy-Coffon

, enz.; wy moeten aanmerken, datm het algemeen de kalkaartige heuvels die alleen ftaan
,
minder hoog zy^

aan die, welke hen omringen, en van welken zy tegenwoordig afgefchei-
den zyn

, omdat de ftroom , de gehccle breedte der kleine valei vervuil
Jende, over deze alleenftaande heuvels vloeide, met een r<?chtftreek^ch'
beweeging, en heri aan de kruin afnam, tcrwyl zy den grond der'ht^^
veltjes van de kleine valei flechts befpoelde, en dczelven niet dan
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eene fchuinfche beweeging aantaflede, zodat de bergen, die de valeitjes

boorden, verhevener zyii gebleeven, dan de alleen ftaande heuvels ,
die

zig tuflchen beiden bevinden
; te Montbard

,
by voorbeeld , is de hoogte

van den alleenftaanden heuvel, boven welken de muuren van het oude

kafteel li<^gen ,
hechts van honderd veertig voeten ,

terwyl de bergen
,

die de kTeine valei aan weerskanten boorden , ten Noorden en ten Zui-

den meer dan drie honderd vyftig voeten hoogte hebben
; en het is

eveneens met alle de kalkaartige heuvelen ,
welken wy hebben bygebragt

;

alle die, welke op zigzelven alleen ftaan, zyn tevens minder hoog dan dc

anderen, omdat zy in ’c midden van de kleine valei en in den loop van

het water ftaande* door de ftroomen aan hunne kruinen zyn aangetaft, de-

wyl die ftroomen alcyd geweldiger en fneller zyn in ’t midden dan naar de

boorden.
Wanneer men deze fteile affnydingen

,
fomtyds lynrecht tot op ver»

fcheidene toifes hoogte verheeven, befchouwt; wanneer men dezelven van
boven tot beneden ziet zamengefteld van zeer vafte en zeer harde kalk-

aartige banken, ftaat men verbaasd over den zeer langen tyd, welken
men moet onderftellen dat de wateren noodig hebben gehad om deze

byftere affnydingen te openen
_
en uitteholenj maar twee omftandighe-

den hebben medegewerkt om dit groot werk teverhaaften; de eene is,

dat in alle de kalkaartige heuvelen en bergen de bovenfte beddingen de
niinft zamengepakten en de zachtften zyn, zodat de wateren gemaklyk
de oppervlakte van den grond hebben kunnen aantallen

, en den eerften

hollen weg, die hunnen loop beftuurd heeft, formeeren ; de tweede om-
ftandigheid is, dat, fchoon deze kalkaartige banken zig geformeerd heb-

ben, en gedroogd, ja zelfs verlleend zyn onder de wateren der zee, het

echter zeer zeker is, dat zy in den beginne niet anders waren dan weeke

ftoffen ,
die allengs hard zyn geworden door de werking der zwaarte op de

geheele mafla
,
en door de oefening van de kracht der verwantfchap op

haare zamenftellende deden. Wy zyn dan verzekerd, dat deze ftoffen

alle haare vaftheid en hardheid welke wy zien dat zy thans hebben ,
toen

nog niet verkreegen hadden , en dat in den tyd van de werking der zee-
llroomen , zy daarvoor met minder wederftand moeften wyken : deze
bedenking vermindert de verbaazende langte van den tyd welken wy aan

dit werk der wateren behoeven te geeven
, en verklaart des te beter de

vrederkeerige overeenkomft van de uicfpringende en infpringende hoe-

ken der heuvelen , die volmaakt gelyken naar de wederkeerige overeen-

komft van de oevers onzer rivieren in alle de gronden die Jigtlyk te ver-

^oor de zamenftelling zelve van die kalkaartige gronden
, en niet

voor hunne verdeeling, dat wy verpligt zyn een zeer lang tydperk toe-

telaaten ;
zodat ik van de twintig duizend jaaren ten minften de drie

eerfte vierde deden neeraen zoude voor de vermenigvuldiging der fchelp-
vilTchen, de vervoering

_

hunner overblyfzelen
,
en de zamenftelling van

de rnaffa, die hen befluit; en het laatfte vierde deel voor de verdeeling
L 3 '
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en figuureering dier zelfde kalkaartige gronden : daar zyn twintig duizend
jaaren noodig geweeft voor het wyken der wateren ,

die eerfl: ter hoogte
van twee duizend toifes boven het waterpas van onze tegenwoordige zeè'n
verheven waren ; en het was niet dan tegen het einde van dezen langen
tyd van afwyking, welken de zee noodig hadt, dat onze valeitjes uit-
gehold, onze vlakten geveftigd

, en onze heuvels ontbloot zyn. Ge-
duurende al dien tyd

,
was de bol niet bevolkt dan met viflchen en

fchelpdieren
; de kruinen der bergen en eenige verhevene landen

, die
niet onder water geftaan hadden, of die. de eerfle waren bloot geraakt,
waren insgelyks bedekt met gewaflen, want de oneindige hoeveelheid
hunner overblyfzels , hebben de koolmyn - aderen geformeerd

, in den-
zelfden tyd

,
dat de overblyfzels der fchelpvilTchen de beddingen van onzen

kalkfteen gemaakt hebben- Het is dan door de oplettende befchouwing
van deze echte gedenkllukken der Natuur beweezen

, dat de fchelpen
in de marmers,

_

de vilTchen in de leijen, en de planten in de koolmy-
nen, dat, zeg ik, alle deze georganifeerde wezens langen tyd vóór de
landdieren beftaan hebben , te meer omdat men geen kenmerk geen
voetfpoor , van het beftaan der laacften vindt

, in alle die oude laagen
die zig door de bezinkzelen van de wateren der zee geformeerd heb-
ben: men heeft geene beenderen, geene tanden, geene flagtanden, van
landdieren gevonden dan in de oppervlakkige laagen

, of wel in die
valeijen en in die vlaktens, waarvan wy gebroken hebben, die gevuld
of opgehnogd zyn met de ontlaftingen door de ftroomende wateren van
hooger deelen medegevoerd

; daar zyn flechts eenige voorbeelden van
beenderen in holen onder rotfen gevonden by de oevers der zee, en
in laage gronden; maar die rotfen, onder welken die beenderen van
landdieren lagen

,
zyn zelven van een nieuw maakzel

;
gelyk ook alle

de kalkaartige fteengroeven in laage landen, die niet geformeerd zyn
dan van oude laagen fteen

,
allen gelegen boven die nieuwe lleengroe-

ven ,
en het is te dezer oorzaak dat üc dezelve met den naam van

fchuimloopende heb aangeduid
,
omdat deze fteengroeven zig in der daad

ten koften der eerfte forraeeren. °

Onze bol is dan geduurende vyf- en - dertig duizend jaar, niet dan
eene malTa van hitte en vuur geweeft, daar geen gevoelig wezen toe
konde naderen: vervolgens was de oppervlakte vyftien of twintig dui-

zend_ jaaren lang niet dan eene algelneene zee; daar was die lange op-

volging van eeuwen noodig voor de bekoeling der aarde en het wyken
der wateren ; en het is niet dan na het einde van dit tweede tydperk

geweeft , dat de oppervlakte van onze vafte landen haare gedaante ge-

kreegen heeft.

Maar die laatfte uitwerkzels van de werking der zee-ftroomen zyn
van eenige nog algemeene uitwerkzelen voorgegaan, dewelken invloed
hebben gehad op eenige trekken van de geheele gedaante der aarde.Wy hebben gezegd, dat de wateren, in grootere hoeveelheid van dé
Zuidpool komende, alle de punten der vafte landen fcherp hebben* ge-
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• Tnfljrr na den volkomen val der wateren ,
wanneer de algemeene

r^hï^evenwlet genomen hadt, hieldt de beweeging van ’t Zniden

^'^^Wnnrden^op» en de zee behoefde niec meer te gchoorzaamen

ftandvaftige werking van de maan, die, zig met die van
dan aan

, -j^jgnde ,
de geteijen en de regelmaatige beweegmeen van

u naar het Weften voortbragt : de wateren waren in de eerfte
net Uo

geweeft van de Poolen naar den iEquator , omdat de

T?” M^len meer bekoeld zynde dan de overige gedeelten der wate-

ren Sril ontvangen hadden ;
vervolgens hebben zy allengs de ftreeken

«n’dS Vuator gewonnen, en toen deze ftreeken , even als alle de

™I,e d^r’ de wLren bedekt waren, heeft de beweeging van het

Dnften naar het Weften zig voor altoos in dezelve geveftigd ;
want niet

flSts heeft dezelve zig geduurende dat lange tydperk van de afwykmg

fier zee ftaande gehouden , maar houdt zig zelfs nog heden ftaande.

T)eze aleemeene beweeging nu, der zee van het Ooften naar het Weften,

heeft oo de oppervlakte van de mafla der aarde een even algemeen uit-

wertó%oo?fg^eb.Igt, te weeten , zj heeft alle de Welyke kaften

der aardfche vafte landen fteil gemaakt, en tevens aan die van den Oos-

telvken kant eene zachte helling gegeeven.
, , j ui

Naarmaate de zee zakte, en de verhevenfte punten der landen bloot

liet beeonnen deze kruinen, als zo veele luchtgaten die men open-

de
* het nieuw vuur in het binnenfte der aarde door de bruifching der

ftoffen die den vuurbergen tot voedzel verftrekken ,
voortgebragt , te

1-iaten uitwaaffemen. Het gebied over de aarde was op het einde van

dh \weede tvdperk’ van twintig duizend jaaren verdeeld tuflchen het
dit tweeoe W

dezelve wierdt eveneens verteerd en verfcheurd
vuur en ^et wf XuTnten ;

daar was nergens veiligheid of
door de

, , , • de vreeflykften der Natuur,
ruft; maar gelukkig hebben

tweede tydvak

leheel Ten‘'Se waf dat de landdieren hebben beginnen begaan

;

de wateren waren toen geweekeri ,
dewyl de twee groQte ®

,

aan het Noorden vereenigd en eveneens- met olyfanten bevolkt wa .

het getal der vuurfpuwende bergen was ook veel verminderd,
ƒ

hunne uitbarftingen niet kunnende gefchieden dan door den Itrya yn
het water en het vuur, noodwendig verminderen ,

en allengs opnouaen

moeften ,
naarmaate de zee zig verwvderde. Men verbeelde zig weder

het gezicht ,
’t welk de aarde onmiddelyk na dit tweede tydperk ver-

1p te weten, vyf- en-vyftig of zeftig duizend jaaren na haare for-
toonue

, laage deelen waren diepe poelen , fnelle ftroomen , en
matie. in

seduurige aardbeevingen , door de inzakking der ho-
draaiKOlken,

uitbarftingen der vuurbergen, zowel onder als bo-

'

vS/Lter, voortgebragt;, algemeene en byzondere onweders; draaikol-
ven water

,
^0

^ joor de geweldige fchokken der aarde

en deT zee verwekt; overftroomingen en uitgeftrekte watervloeden, door
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die zelfde beweegingen veroorzaakt; rivieren fan gefmolten glas, bitu-

men, en zwavel, de bergen verwoeftende en in de vlakten nedervloei-

J

'ende om de wateren te vergiftigen ; de zon zelve bykans altyd verdon-
:erd

, niet flechts door de waterige wolken ,
maar ook door de dikke

hoopen afch en fteenen van de vuurbergen uitgeworpen; men verbeelde

zig, zeg ik, dit gezicht, en men zal den Schepper danken, van den

menfch geen getuige gemaakt te hebben van die akelige en verfchrikkelyke

tooneelen, die de geboorte der vernuftige en gevoelige Natuur hebben

voorgegaan en aang^ondigd.

\
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V Y F D E T Y D, V A K.

T'noéi de Ohfanten, en andere dieren van het Zuiden de landen van

het Noorden bejvoond hebben.

Al wat thans in de leevende Natuur beftaat,_ heeft

heftaan zodra de warmte der aarde dezelfde is geworden.

. Sn ru van den bol, hebben geduurende een langen tyd denzelf-

Sen uao van warmte gehad, welken t^ns de Zuidelyke landen genieten ;S den tyd, waarin deze ftreeken van het Noorden, die gemaatigde

w'armte hadden, waren de landen van het Zuiden nog brandende ,
en zyn

dus nog een langen tyd woeft gebleeven; het fchynt zelfs, dat ge-

heusenis daarvan door de overlevering is bewaard gebleeven; want de

Sn hielden zig verzekerd , dat de landen van den verzengden gordel

rmVif^woond waren ;
zy waren inderdaad onbewoonbaar nog langen tyd

na de bevolking der landen van het Noorden; want, onderftellende dat

Vr vvf- en -dertig duizend jaaren noodig zyn geweeft om de aarde onder

Ap Poolen ilechts zo verre te bekoelen ,
dat men derzelver oppervlakte

vLhp aanraaken zonder zig te branden, en nog twintig of vyf-en-twm-
konde aanraa

i,oi- weken der zeen als voor de bekoeling

,

tig duizend jaaren zowe 5
gevoelige wezens als de land-

die noodig was voor het
eehige duizenden jaaren

dieren eyn ,
zal wf teme^

meer moet rekenen voor de bekoel g „„„5 de bvkomende zonne-
wel wegens de meerdere dikte der aarde, als wegens de oyKomc 1

warmte: die zeer aanmerklyk is onder den .Equator, en bykans met met

En by aldien zeifs deze twee vereenigde oorzaaken niet

mogten zyn om zulk een groot verfchil van tyd tuflehen deze twee -

tingen voorttebrengen , moet men nog in aanmerking neemen

,

^Equator de wateren van den dampkring laater ontvangen heelt

Poolen, en dat by gevolg, dewyl deze tweede oorzaak der bekoeling n g

-ardifier en kragiiger werkt dan de twee eerfle oorzaaken, de warmte

l-alden van het Noorden aanmerklyk bekoeld zal zyn door het ont-

der landen
^ i jg hitte der Zuidelyke landen zig ftaande

vaiigen der w
vervlieging verminderen kondé.

o men mV al raogt tegenwerpen, dat de val der wateren, tzy

’t zy op ^de Poolen ,
flechts het gevolg zynde der be-

deling tm een zekeren t?ap van elk dier twee deelen van den bol
,
op

het een en op het ander geen plaats gehadt keeft, dan toen de warmte

van de aarde ,
en die der vallende wateren oetrekkel;jk lot malkander

Xyil Deel. ’ M
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dezelfde geweeft zyn, en dat bygevolg deze val des waters niet zo veel
toegebragt heeft, als ik ftel, om de bekoeling onder de Pool meer dan on-
der den iEquator te verhaaften , zal men echter genoodzaakt zyn te erken-

nen, dat de dampen, en bygevolg de wateren, op den -E^quator vallende,

meer warmte hadden wegens de werking van de zon , en dat zy om die

reden de landen van den verzengden gordel langzaamer bekoeld hebben

;

zo dat ik ten minften negen of tien duizend jaaren zou toelaaten tuflchen

den tyd van de geboorte der olyfanten in de Noordelyke flreeken , en den

tyd waarin zy naar de Zuidelyker geweken zyn ; want de koude kwam niet

,

en komt nog niet ,
dan van boven ; de geduurige regens die op de Poolge-

deelten van den bol vielen, verhaafteden terftond de bekoeling, terwyl

niet ééne uitwendige oorzaak medewerkte tot de bekoeling der deelen van

den Equator. Die oorzaak nu, die ons zo blykbaar voorkomt in defneeuw

van onze winters en den hagel van onze zomers ; die koude, die thans uit

de hooge flreeken der lucht Hechts by tuflehenpoozing tot ons komt, viel

lynregt en zonder afbreeking op de Noordelyke landen, en heeft dezelven

veel fchielyker bekoeld dan de landen van den ^Equator
, waarop deze oor-

zaaken van koude, het water, de fnceiiw en de hagel, niet werkten, zig

hebben kunnen bekoelen. Daarenboven moeten wy hier eene zeer gewig-

tige aanmerking maaken over de grenzen, die de duurzaamheid derleevende

Natuur bepaalen: wy hebben de eerfl mogelyke term daarvan gefield op
vyf-en'dertig duizrad jaar na de formatie van den aardfehen bol , en de
laatfle term op drie-en-negentig duizend jaar, van dien dag afterekenen;

het welk honderd twee-en-derdg duizend jaaren maakt voor de volflrekte duur-

zaamheid van deze fchoone Natuur (a). Zie daardeuiterfle grenzen , en de

grootfle uitgeflrektheid van duurzaamheid, welke wy in onze onderftellin-

gen, aan het leven der gevoelige Natuur gegceven hebben. Dit leven zal

Lbben kunnen beginnen op vyf-en-demg of zes-en-demg duizend jaaren,

om dat de bol toen aan zyne Pool-deelen genoeg bekoeld was om denzelven

te kunnen aanraaken zonder zig te branden ,
en het zal niet kunnen ophou-

den dan drie-en-negentig duizend jaaren daarna, wanneer de bol kouder dan

ys zal zyn: maar tusfehen deze twee, zo verre verwyderde grenzen,

moet men nog andere aanneemen , die nader by malkander komen
; de wate-

ren en alle de floiTen, die uit den dampkring gevallen zyn, hebben niet op-

gehouden in een flaat van kooking te zyn, dan op het oogenblik, waarop

men haar konde aanraaken zonder zig te branden
; het is dan niet dan lang

na dit tydperk van zes-en-dertig duizend jaar geweell, dat de wezens, be-

gaafd met die gevoeligheid
,
die wy weeten dat zy hebben ,

hebben kunnen

geboren worden en beflaan; want zo de aarde, de lucht en het water,

eensklaps dien trap van hitte aannamen, die ons niet zoude va-gunnen hen

te kunnen aanraaken zonder daarvan gekwetst te worden ,
zoude er dan wel

een enkel der thans beflaande wezens aan deze doodlyke warmte
, die de

(a) Zie de befchryving van dezelve in het IlUe Deel, des Sjpplmcnts a tHifitire
PJatui clL\
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1 hun lichaam verre zou te boven gaan, kunnen weder*
levenswam e

gewasfen
,
fchelpviflchen en vilTchen kunnen be*

ftaan . Uaar he
.

,gj. gevoelig waren voor de warmte, en waarvan de
man, die eeuwen, door de bekouding vernietigd ayn

, en hec
foorten ,

in
jg aflegzels en de overblyfzels vinden in de kool-tny-

zyn
. ’ in de fchiften en in de beddingen van klei, gelyk ook

nen ,
m qg ^ rnarmers en andere kalkaartige ftofFen , maar alle de meer-

in de baiiKe
bvzonderlyk de landdieren ,

hebben niet kunnen ge-

borSi worden en voortteelen dan in laatere tyden, en die nader aan de

^
ftreek van het Noorden zullen de landdieren hun eerfte aan-

het niet waarfchynlyk, dat dit op de verheven-

n r* leweest is ,
dewyl deze voor de andere bekoeld zyn geworden ?

En fhet nilc eveneens waarfchynlyk, dat de olyfancen en de andere dieren

,

5- de Zuidelyke landen bewoonen ,
de eerfte van allen geboren zyn

en dat zv de Noordfche landen eenige duizend jaaren lang be*& hebbënrè" langen tyd vbór de geboorte der rendieren , die thans

die zelfde landen van het noorden bevvoonen ?

Tn dezen tvd, die van den onzen niet veel meer dan vyftien duizend ]aa-

P is leefden en vermenigimldigden de olyfancen, de rhinoceroüen

,

d?^r?vieroaarden en waarfchynlyk alle de foorten, die thans niet dan onder

de verzengde luchtflreek kunnen voortteelen , in de landen van het Noor-

itr, waarvan de warmte op denzelfden trap , en bygcvolg even gefchikc

was
„en- de hoeveelheid yvoor en andere aflegzelen , welken

langen tyd geble
, nog dagelyks ontdekt in die Noordelyke

men ontdekt heeft
, i,i„pbaar dat dezelven hun vaderland ,

hun geboorte-

landen, bewyrt om bljbba^^^
getveeHis:

grond ,
en zekei

5 welfden tyde beftaan in de Noordelyke landen
maar verder, zy h

Amerika; het geen ons dmdelyk toont, dat

waren, en dat ay met

dan in volgende tyden van den anderen gefcheidcn zyn geworden.

^
He heb ^gezegd ,

dat wy in des Konings kabinet olyfants flagtanden heb*

vpn die in Rusland en in Siberie , en anderen ,
die in Kanada, by ae ri-

vie/de Ohio, gevonden zyn. De groote baktanden van het rmerpaard

,

van dat byfter groot dier, waarvan de foorc verloren is, zyn ons van

tr norlT loegekomen , en andere gelykfoonigen ,
zyn uit Tartarye en Sibene

Kanaaa v
behoeft dan nfec te twyfelen, of deze dieren, die heden

gekomen. « yeJyke landen van onze wereld bewoonen, ook in de Noor-
niet dan de z*

jg nieuwe wereld, en wel ten zelfden tyde beftaan heb-
delyke .g even warm, of even veel bekoeld op denzelfden

ben i
want de

bet andere land, en het is niet
graad van htee

^ ^et Noorden, dat men de aflegzels dezer dieren

van'bpfytïden gevonden heeft, maar men vindt hen ook in alle de ge-

matigde fanin ,m Frankryk ,
in Duitfchland, m Itahe , m Engeland, enz.

° JML 2
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,wy hebben hieromtrent echte gedenkftukken
,
dat is te zeggen, flagtanden

van olyfanten en andere beenderen dezer dieren, in verfcheiden landen van
Europa gevonden.

In de voorgaande tyden waren diezelfde Noordelyke landen bedekt door
de wateren der zee, dewelke, door hunne beweegingen aldaar, dezelfde

uitwerkzels als overal elders hebben voortgebragt. Zy hebben daar de ge-
daante aan de heuvelen gegeeven

,
zy hebben dezelve uit horizontaale laa-

gen zamengefleld ; zy hebben de kleijen en de kalkaartige ftoffen in de
gedaante van bezinkzelen nedergelegd; want men vindt in die Noordfche
landen

,
even als in onze ftreeken ,

de fchelpen en de overblyfzels van an-
dere zee-voortbrengzels , op vry groote diepten binnen in de aarde begraa-

ven, terwyl het, om zo te fpreeken, niet dan aan haare oppervlakte, dat

is te zeggen, op eenige voeten diepte is, dat men de geraamtens* van oly-

fanten, van rhinocerollen en andere overblyfzels van landdieren vindt.

Het fchynt zelfs, dat die eerlle land-dieren, even als de eerfte zee-die-

ren, grooter waren dan zy tegenwoordig zyn, Wy hebben gelproken van
de verbazende vierkante tanden met ftompe punten , die behoord hebben
aan een dier, grooter dan de olyfant, en waarvan de foort niet meer be-
ftaac; wy hebben van die tootfchelpen gefproken, die tot agt voeten mid-
dellyns tegen één voet dikte hebben, en wy hebben insgelyks gezien flag-

tanaen , tanden , fchouderbladen
, dy-beenen van olyfanten

, van eene
grootere geftalte dan die der thans beftaande olyfanten. Wy hebben door
de onmiddelyke vergelyking van de baktanden der rivierpaarden van onzen
tyd

,
met de groote tanden

, die ons uit Siberie en uit Kanada zyn toegeko-
men, bemerkt, dat de oude rivierpaarden, aan welken die groote t^den
voormaals behoord hebben ,

ten niinften viermaal meer omtreks moeten heb-

ben gehad dan de thans beftaande dieren van die foort : die groote been-

deren ,
en die byfter groote tanden zyn blyvende getuigen van de groote

kragt der Natuur in die eerfte tyden. Maar om ons hoofdonderwerp niet

uit het oog te verliezen , zo laat ons onze olyfanten in hunnen trapsvvyzen
overgang van het Noorden naar het Zuiden volgen. ^

Wy kunnen niet cwyfelen, of zy hebben, na de Noordelyke deelen van
Rusland en Siberie, tot aan den öo^en graad bewoond te hebben (b), alwaar
men hunne overblyfzels in groote hoeveelheid gevonden heeft, zig allengs

naar minder Noordelyke landen begeeyen, dewyl men deze overblyfzels nog
vindt in Moskovie, in Polen, in Duicfchland

, in Engeland
, in Frankryk,

in Italië; zodat, naarmaate de Noordfche landen kouder wierden, deze Uie-

ren warmer landen opzogten; en het is klaar, dat alle de klimaaten van het

Noorden tot aan den .Slquator, opvolgelyk een trap van warmte, naar

hunne natuur gefchikt, gehad hebben; dus, fchoon de foort van den oly.

fant by menfchen geheugen niet fchynt beflagen te hebben dan de klimaa-

ten die werkelyk de heetfte zyn , in de oude wereld, dat is te zeggen, dc

(*) Men heeft in den jaare 1776, flagtanden en beenderen van olyfanten gevonden bv Pe-
l^rsburg ,

welke ftad
,

gelyk men weet , ten naafteuby onder de breedte van 60 graaden ligt!
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de landen die zig tennaaftenby tot twintig graaden aan weêrskanten van

den iEquator uitftrekken, en zy daar federt yerfcheiden eeuwen bepaald

toonen echter hunne overblyfzels
,
in alle de gemaaugde deden

I vplfde Oude Wereld gevonden, dat zyzigookgeduurendeverfchei-

eeuwen onthouden hebben in de verfchillendeklimaaten dier zelfde Oude

l^reld eerft van 6o tot 50 graaden , vervolgens van 50 tot 40 graaden

,

van 40 tot 30, en van 30 tot 20, eindelyk van so totden^qua-

en daarover tot op denzelfden aflland. Men kan zelfs vermoeden,

dat men onderzoekingen doende in Lapland , en in de overige landen van

Furopa en van Afia, die boven den óoüen graad liggen, daar insgelyks

flafTtanden en beenderen van olyfanten en van andere dieren van het Zuiden

vinden konden, ten zy men wilde onderllellen
,
(het geen niet_ geheel on-

waarfchvnlylc is) dat, dewyl de oppervlakte der aarde in Sibene nog hoo-

Tpr is dan in alle provinciën, die daaraan ten Noorden grenzen, die zelfde

landen van Siberie de eerfte door de wateren zyn verlaaten geworden, en

bvgevolg de eerfte zyn geweeft daar de landdieren zig op konden veftigen.

Hoe dit zy, het is zeker, dat de olyfanten verfcheiden eeuwen geleefd en

voortgeteeld hebben iii dat zelfde Siberie en in het Noorden van Rusland;

dat zv vervolgens de landen van den 50 tot den 4often graad gewonnen heb-

ben en daar langer zyn gebleeven dan in hun geboorteland, en nog langer

in de ftreeken van den 40 tot den gorten graad, enz. omdat de bekouding

van den bol fteeds langzaamer is toegegaan , naarmaate de klimaaten nader

aan den iEijuator waren, zo wel wegens de meerdere dikte van den bol als

door de meerdere warmte van de zon.

Wv hebben, naar onze hypothefen, de eerfte mogelyke oogenbhkken

van^het begin der leevende Natuur, bepaald op vyf-en-dertig of zes-en-

dertifduizlnd jaaren, te rekenen na de formatie van den bol, om dat he?

dien tvd is geweeft, dat men de aarde zou hebben kunnen aan-

Sen zolder zig te branden: vyf-en-twintig duizend jaaren meer ftellende

voor het oneindig werk van onze kalkaartige bergen; voor het formeeren

van derzelver uitfpringende en infpnngende hoeken; voor de verJaagmg

der zee ; voor de verwoeftingen der vuurfpuwende bergen
,
en voor de op-

drooging van de oppervlakte der aarde , zullen wy niet dan omtrent vyitien

duizend jaaren rekenen , federt den tyd waarin de aarde , na zo yeele om-

wentelingen en veranderingen ondergaan te hebben , zig eindelyk in zo ver-

re iu esn gerufter en beftendiger ftaat bevonden heeft , dat de oorzaaken

der verdelging niet vermogender en algemeener waren dan die der voort-

b ging- Geevende dan vyftien duizend jaaren ouderdoms aan de leeven-

j ^^^fiiur zo als dezelve ter onzer kennifle is gekomen, dat is te zeggen,
de Natuur

, jaaren oudheid aan de foorten van land-dieren, geboren

van net Noorden, en werkelyk in die van het Zuiden beftaan-

kunnen onderftellen, dat het raiffehien federt vyf duizend

&en S dat de olyfanten aan de verzengde luchtftreek zyn bepaald, en

dat zy even lang verblyf gehouden hebben in de klimaaten
, die thans de
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gemaatigde gordels formeeren

,
en miflchien even lang in de klimaaten van

het Noorden
,
alwaar zy geboren zyn.

Maar deze regelmaatige voortgang, welken de grootfte, de eerfte dieren
in onze Wereld gehouden hebben, fchynt hinderpaalen in de andere te
hebben ontmoet. Het is zeer zeker, dat men gevonden heeft

, en het is

zeer waarfchynlyk dat _men nog vinden
_

zal flagtanden en beenderen van
olyfanten in Kanada, in het land der Iliinoifen

, in Mexiko en eenige an-
dere ftreeken van Noord-Arnerika ;

maar wy hebben niet ééne waarnee-
ming, niet één gedenkftuk, die het zelfde uicwerkzel ten opzichte van Zuid-
Amerika aanwyft: daarenbovp de foorc zelve van den olyfant, die zig in

de Oude Wereld heeft Itaande gehouden, beltaat met meer in de andere:

niet Hechts zyn deze foort, noch eenige andere der landdieren, die tegen-

woordig de Zuidelyke landen van onze Wereld beflaan, niet gevonden in

de Zuidelyke landen van de Nieuwe Wereld, maar het fchynt zelfs
, dat

zy niet beftaan hebben dan in de Noordelyke ftreeken van dezelve, en dat
wel in denzelfden tyd als zy in de Oude Wereld beflonden; ftrekt dit
falium niet tot een bewys, dat de Oude en de Nieuwe Wereld toen aan het
Noorden niet gefcheiden waren

, en dat haare fcheiding niet dan laater is

voorgevallen , ten tyde van het beftaan der olyfanten in Noord-Amerika
alwaar hunne foort waarfchynlyk heeft opgehouden te beftaan wegens de te
groote koude, ten naaftenby in den tyd toen de twee Werelden gefcheiden
zyn geworden, om_ dat deze dieren de ftreeken van den Aicjuator in de
Nieuwe Wereld niet zullen hebben kunnen winnen, geiyk zy in de Oude
gedaan hadden, zo wel in Afia als in Afrika? Inderdaad, zo men de opper-
vlakte van die Nieuwe Wereld wel befchouwt, ziet men, dat de Zuidelyke

deelen aan de landengte aan Panama grenzende, van zeer hooge bergen

omringd zyn: de olyfanten hebben deze onoverkomeJyke hinderpaalen

niet kunnen overwinnen, uit hoofde van de al te groote koude welke op
die hoogten hecrfcht; zy zullen dan met verder hebben kunnen komen
dan tot de landen van de landengte, en zullen in Noord-ünierika niet Jan-

eer beftaan hebben, dan de graad van warmte tot hunne voortteeline noo-
dig, in deze landen zd ftand genouden hebben. Het is eveneens met alle

de andere dieren der Zuidelyxe ftreeken van onze Wereld; niet één heeft
zig in dfi Zuidelyke ftreeken van dc andere gevonden : ik heb dezs waar-
heid door zulk eene menigte voorbeelden getoond, dat men dezelve niet

in twyfel kan trekken (c).

De dieren daarentegen , die thans onze gemaatigde en koude landen be-

volken, worden eveneens in de Noordelyke ftreeken der beide Werelden

gevonden ; zy zyn daar laater dan de eerfte geboren
, en hebben daar ftand

gehouden
,
om dat hunne natuur zulk eene groote warmte niet vordert.

De rendieren en de andere dieren, die niet dan in de koudfte klimaaten kun-

(0 Zie da drie Verhandelingen over de dieren der beide Werelden , in het begin van het
IXde Deel.
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nen beftaan ,
zyn de laatfte gekomen

, en wie weet of in vervolg van tyd

,

als de aarde meer bekoud zal zyn
,
geene nieuwe foorten verfchynen zul-

len waarvan het temperament van dat der rendieren, evenveel zal ver-

fchillen als dat der rendieren ten dezen opzichte van dat der olyfanten ver-

fchilt ? Hoe dit zy ,
het is zeker

, dat geene der dieren ,
die voor de Zui-

delvke landen van onze Wereld gefchikt zyn , en die daar t’huis hooren , in

de Zuidelyke landen der andere Wereld gevonden zyn; en dat men zelfs

^nder de dieren die aan onze Wereld en aan Noord-Amerika gemeen zyn, en

^arvan de foorten in beiden bewaard zyn gebleeven , naauwlyks één kan

bybrengen, dat uit Zuidelyk Amerika gekomen zy. Dit gedeelte derWereld

is dan niet eveneens, noch in denzelfden tyd bevolkt geweeft als alle de an-

deren* het is, om zo te fpreeken, op zigzelven alleen gclaaten, en door

zvne zeen en hooge bergen van het overige der Wereld afgefcheiden ge-

bleeven. De eerfte landdieren, in de landen van het Noorden geboren

,

hebben zlg dan niet door gemeenfehap in dit Zuidelyk vafle land van Ame-

rika kunnen veftigen, noch in deszelfs Noordelyk vafte land blyven lland-

houden ,
dan voor zo verre het zelve de noodige warmte voor hunne voort-

teeling behouden hebbe; en dit land van Zuid-Amerika tot zyne eigen

krachten bepaald, heeft niet anders geteeld dan zwakkere dieren en die

veel kleiner waren dan die, welke van het Noorden zyn gekomen om onze

Zuidelyke ftreeken te bevolken.

Ik zeg dat de dieren , die thans de Zuidelyke landen van onze Oude We-
reld bevolken ,

daar uit het Noorden gekomen zyn , en ik meen dit met

allen grond te mogen verzekeren ; want van den eenen kant bewyzen het

de gedenkftukken welken wy opengelegd hebben; en van den anderen

kant kennen wy geene groote foort, geene hoofdfoort, thans in deze Zui-

delvke landen beflaande, die niet te vooren in de Noordelyke landen beftaan

heett: dewyl men daar flagtanden en beenderen van olyfanten vmdt, ge-

raamten van rhinoceroffen, tanden van rivierpaarden , en monfterachtige

koppen van runddieren , van eene zonderlinge grootte ; en het is meer dan

waarfchynlyk , dat men daar insgelyks overblylzels van verfcheiden andere

min opmerkelyke foorten gevonden heeft; zo dat, indien men in de Ziu-

delyke landen van onze Oude Wereld de dieren wilde onderfcheiden , die

van het Noorden daar gekomen zyn, van die, welken dezelfde aarde door

haare eigen krachten heeft kunnen voortbrengen , men wel zal bemerken

,

dat al wat groot, wat koloflaal is in de Natuur , in de landen van het Noor-

den geformeerd is, en dat, zo die van den iEquator eenige dieren hebben

voortgebragt ,
het mindere foorten zyn, die veel kleiner vallen dan de

^"^Maar het geen aan dit voortbrengzel moet doen twyfelen , is
, dat deze

foorten welken wy hier onderftellen voortgebragt te zyn door de eigen

krachten der Zuidelyke landen van onze Oude Wereld, zouden hebben moe-

ten gelvken naar de dieren der Zuidelyke landen van de andere Wereld

,

dewelke insgelyks niet voortgebragt zyn dan door de eigen kracht van dit

alleenftaande gedeelte der aarde. Het is evenwel juift het tegendeel, want
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geen der dieren van Zuid-Amerika gelykt genoeg naar de dieren der Zuiden
lylce landen onzer Oude Wereld, om dezelve als van dezelfden foort te kun-
nen befchouïven

; zy zyn yoor het grootfte gedeelte van zulk een verfchil-
lende gedaante, dat het niet is dan na een lang onderzoek, dat men hen
kan vermoeden de vertooners van eenigen van onze Wereld te zyn. Welk
yerfchil tuflcfaen den olyfant en den tapir

, die echter van allen de eenigllc
is , dien men daarmede kan vergelyken

, maar die zig daarvan reeds veel in
maakzel

, maar veel meer
,
ja verbaazend fterk in grootte van verwydert ;

want die tapir, die olyfant van de Nieuwe Wereld, heeft noch fnuit noch
flagtanden , en is niet veel grooter dan een ezel : niet één dier van Zuide--
lyk Amerika gelykt naar den rhinoccros, niet één naar het rivierpaard,

niet één naar den giraffe; en wat is ’er een verfchil tuffchen den lama en
den kameel , fchoon het zelve minder groot is dan tuffchen den taphir en
den olyfant.

De veftiging der leevende Natuur, inzonderheid die der landdieren,
heeft dan in Zuid-Amerika merkelyk laater dan in de Noordelyke landen
plaats gehad , en miflchien is het verfchil van tyd in dezen van meer dan
vier- ol vyf-duizend jaaren. Wy hebben een gedeelte der fa8a en der re-
denen voorgedragen, die moeten doen denken, dat de Nieuwe Wereld
vooral in haare Zuidelyke deelen

, een veel laater bevolkt land is dan dat
van onze Oude Wereld; dat de Natuur, wel verre van daar door ouder-
dom ver^vakt en ontaard te zyn, daar integendeel laar geboren is, en
daar nooit beftaan heeft met dezelfde krachten en met het zelfde werkzaam
vermogen, als in de Noordelyke ftreeken; want men kan, na het geen
ffraks gezegd is, niet wel twyleien, of de eerfte en groote formaties der
bezielde wezens zyn in de verheven landen van het Noorden gefchied , van-
waar zy allengs naar die van het Zuiden zyn voortgegaan onder dezelfde '

gedaante, en zonder iets verlooren te hebben dan in de maaten hunner
grootte; onze olyfanten en onze rivierpaarden

, die ons zo groot voorko-
men , hebben veel grooter flamvaders gehad in die tyden toen zy de Noor-
delyke landen bewoonden , waarin zy hunne overblyfzels hebben nagelaaten •

de walvifchfoorcige viffchen van den tegenwoordigen tyd, zyn ook minder
groot dan zy oudtyds waren, maar dat is miffehien om eene andere reden.
De walvilfchen, de gibbars, molars, cachalots, narwals en andere groo-

te viffchen van die foort > behooren aan de Noordelyke zeën ; terwyl men
in de gemaatigde en Zuidelyke zeen niet vindt dan delamantins, de du-
gons, de marfoms, die allen in grootte verre beneden de eerften zyn. Het
Jchynt derhalven in den eerflen opflag, dat de Natuur op eene tegenftry-

dige wyze en in eene omgekeerde opvolging gewerkt heeft, dewyl alle de
grootfte landdieren zig tegenwoordig in de ftreeken van het Zuiden bevin-
den, terwyl alle de grootfte zeedieren zig alleenlyk aan de landen van onze
ï'ooi onthouden. En waarom fchynen die groote en byna monfterachtige
foorcen in die koude zeën als bellotcn te zyn? In één woord, waarom
bevinden zy zig niet in de gemaatigde zeën

, noch in die van het Zuiden ?
Want, behalveneenige cachalots, die vrydikwyls rondsom de Azorifche eilan-

dcoi
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den komen zwemmen, en fomtyds op onze knften vervallen, en waarvan de

foort de meeÜ zwervende van deze walvifchfoortige viffchen fchynt, zyn alle

de anderen gebleeven ,
en hebben nog bun ftandvaftig verblyf in de Noor-

delyke zeen der beide Werelden: men heeft wel opgemerkt, feden dat

men de viflchery van deze groote dieren heeft begonnen, of liever, federt

dat 'men jagt op hen heeft beginnen te maaken, dat dezelven die plaatfen

verlaaten"^ hebben, alwaar de menfch hen kwam ontruften; men heeft

daarenboven waargenomen, dat de eerfte walviilchen, dat is te zeggen

zulken als men voor honderd vyftig en twee honderd jaaren vifchte, veel

grooter waren dan die van den tegenwoordigen tyd : zy waren tot honderd

voeten lang ,
terwyl de grootften, welken men tegenwoordig vangt, flechts

zestig voeten haaien kunnen ; men zoude zelfs op eene vry voldoende wyze

verklaaren kunnen ,
welke redenen ’er voor dit verfchil van grootte zyn

;

want de walvilTchen, gelyk alle andere viffchen van deze foort, en zelfs de

nieefle viffchen, leeven onvergelykelyk veel langer dan eenige der landdie-

ren ,
en dus vordert hunne volkomene groei een veel langer tyd ; toen men

nu de walvifchvangfl voor honderd-en-vyftig, of twee honderdjaaren be-

gon, heeft men de oudflen, en die, welke hunne volkomene groei gekre-

gen hadden gevangen; menheefthenby voorkeur vervolgd en gejaagd, maar

eindelyk heeft men hen. ook juift daardoor verdelgd, en daar blyven thans

in de zeen, die door onze viffchers bezogt worden
,
geene andere overig dan

die, welke hunne geheele grootte nog niet bekomen hebben; want, gelyk

-wy elders hebben gezegd, een walvifch kan wel duizend jaaren leeven, de-

wyl een karper meer dan twee honderd jaaren leeft.

Het aanhoudend verblyf van deze groote dieren in de Noordelyke zeéh

,

fchynt een nieuw bewys te verfchaffen dat de Oude en Nieuwe Wereld aan

de landen van ons Noorden zyn verbonden geweeft, en geeven ons te ken-

nen dat die flaat van verbindtenis en doorgang lang beftaan heeft ; want

zo die zeedieren , -welken wy voor een oogenbiik onderueJlen zullen op

denzelfden tyd geboren te zyn als de olyfanten, den weg open gevonden
hadden, zouden zy de zeen van het Zuiden gewonnen hebben

,
pdra de

'bekouding der wateren hun maar eenige onaangenaamheid hadt beginnen te

veroorzaaken , en dat zoude gebeurd zyn, zo zy geboren waren in den. tyd

toen de zee_ nog beet was; men moet derhalven vermoeden, dat hun be-

ftaan laater is_ begonnen dan dat der olyfanten en der andere dieren, dieniet

dan in de Zuidelyke klimaaten kunnen beftaan : het zou evenwel ook kunnen

zyn ,
dat het verfchil van warmte of koude

,
om zo te fpreeken ,

onverfchillig,

of ten minÜEn veel minder gevoelig ware voor de water- dan voor de land-

dieren ' de koude en warmte op de oppervlakte der aarde en der zee volgen

inderdaad de orde der klimaaten
,
en de warmte van het binnenfte van den bol

,

is dezelfde in den boezem der zee en in dien der aarde op dezelfde diepte; maar

de verfcheidenheden van warmte of koude, die zo groot zyn aan de opper-

vlakte der aarde, zyn veel minder, en byna niets, op de diepte van eenige

toifes onder water: de ongemakken van het wieder doen zig daar niet Voe-
len, en deze groote walvifchfoortige viffchen ondervinden dezelven niet, of

XVllDeeC N
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liunnen ’er zig ten minften voor beveiligen ;

daarenboven door de natuur
van hunne organifatie zelve ,

fchynen zy meer beveiligd tegen de koude dan
tegen de groote hitte; want, fchoon hun bloed ten naaftenbyzoheetfchynt

als dat der viervoetige dieren ,
berooft echter de verbaazende hoeveelheid

olie en fpek, dat hun lichaam bedekt
, hen van dat leevendig gevoel, ’t welk

de andere dieren hebben ,
en befchut hen tevens voor alle uitwendige in-

drukzelen , en het is te vermoeden ,
dat zy blyven daar zy zyn , om dat zy

niet het gevoel hebben ,
dat hen naar een zachter of warmer oord zoude

kunnen leiden ,
noch het denkbeeld , dat zy zig elders beter bevinden zou-

den' want daar is een zekere trap van vcrnult , of natuurlyke ingeeving,

noodig om zyn gemak te zoeken ; dit is vooral noodig om een dier tot het

veranderen van verblyfplaats te beweegen , en daar zyn dieren
, en zelfs

mcnfchen, zo dom en ongevoelig, datzy verkiezen liever in hun ondank-

baar geboorteland te blyven, dan de moeite te neemen van elders een beter

verblyf te gaan betrekken C^ö): het is derhalven zeer waarfchynlyk
, dat

de cachalots, die wy van tyd tot tyd zien van de Noordelyke zeen op onze
kuften aankomen, zig niet bepaalen tot deze reizen om eene zachtere
lue*lit ,

of meerdere warmte te genieten , maar dat zy daartoe aangezet wor-
den door de kolommen of fchoolen, haring, makreel en andere kleine

viflchen ,
welken zy volgen

,
en by duizenden inzwelgen {d).

Alle deze bedenkingen doen ons vermoeden, dat de landen van ons
Noorden, ’t zy van de zee, ’t zy van het land, niet flechts de eerfte be-
vrucht zyn geweefl:

,
maar dat het ook in diezelfde landen is

, dat de leeven-

de Natuur tot haare grootfte maaten is gekomen, en de grootfte fchepzeis

heeft voortgebragt ; en hoe deze meerderheid vanfterkte, en deze vroege-

re formatie , aan de Noordelyke flreeken ,
boven alle andere gedeelten der \

te verklaaren? Want wy. zien uit het voorbeeld van •

Zuidelyk Amerika, in welks landen met dan kleine dieren
, en in welks zeen

aileenlyk de lamantyns gevonden.worden ,
die zo klein zyn in vergelykin?

Van de walviffchen , als de olyfant is in vergelyking van den tapir; tvy zien

ik, uit dit treffend voorbeeld, dat de Natuur in de landen van het Zui-

den nooit dieren heeft voortgebragt
.,

die in grootte met die van het Noor-
den te vergelyken zyn, en wy zien insgelyks, door een tweede voorbeeld,

uit de gedenkftukken getrokken, dat in de Zuidelyke landen van onze We-
reld, de grootfte dieren van het Noorden zyn gekomen, en dat, zo ’er in

onze Zuidelyke landen zyn voortgebragt, het niet dan zulke foorten zyn,

die mindere grootte en mindere fterkte hebben : men moet zelfs gelooven,

dat ’er geene dieren zyn voortgebragt in de Zuidelyke landen van de Oude

Wereld, fchoon ’er in die van de Nieuwe geformeerd zyn geworden
; cn

zie hier de grond van dit vermoeden.

Ca<>) Zie de Nooten hier achter.
. ,

i/Ó liet is ons niet onbekend, dat in t algemeen de walvifchfoortijj. vifTchen zig niet

lifioger den op den 78 of 75jUen grand oniho'Jden; en wy weeten ctac zy des Vv^incers eenige
Lomen, maar z,y komen nooit in getale in de gomaatigds of warme zeëii.g'-aadt-n iasger komen.
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Yder voortbrengzelj yder generatie, ja zelfs ydere_ groei en ydere ont-

wikkeling
,

onderitelt den zamenloop en de vereeniging van eene groorc-

hoeveelheid leevende organifche klompjes } die klompjes, die alle de geor-

ganizeerde lichaamen formeeren, worden opvolgelyk gebezigd tot de voe-

ding zo wel als tot de voortteeling van alle de wezens; zo het grootfte gedeel-

te dezer wezens eensklaps verdelgd wierdt , zoude men nieuwe foorten zien

verfchynen ,
om dat deze organifche klompjes ,

die onverdelgbaar en fteeds

werkzaam zyn, zig vereenigen zouden om andere bewerktuigde lichaamen
voorttebrengen ,

maar geheel verzwolgen wordende, door de inwendige vor-

men der thans beflaande wezens ,
kunnen zy geene nieuwe foorten formeeren

,

ten minften in de eerfte klafle der Natuur zo als die der groote dieren. Die

groote dieren nu zyn uit het Noorden in de landen van het Zuiden aange-

komen ; zy hebben zig daar gevoed , zy hebben voortgeteeld
, zyn verme-

nigvuldigd, en hebben bygevolg de leevende klompjes verzwolgen
, zo dat

zy geene hebben laaten overfchieton die nieuwe foorten hebben kunnen
formeeren, terwyl integendeel in de landen van Zuidelyk Amerika, alwaar

de groote dieren van het Noorden niet hebben kunnen doordringen, de

organifche leevende klompjes, door geene inwendige vormen vaneenigbe-

llaand dier verzwolgen wordende, zig hereenigd zullen hebben om foorten

te maaken, die naar de anderen niet gelyken, en die allen minder zyn, zo

wel in llerkte als in grootte, dan die welke van het Noorden zyn gekomen.
Deze twee formaties, fchoon van een verfchillenden tyd, zyn op dezelf-

de wyze ,
en door dezelfde middelen gefchied ; en zo de eerften in alle

opzichten boven die der laatflen zyn , is dit
, om dat de vruchtbaarheid der

aarde, dat is te zeggen, de hoeveelheid der leevende organifche ftof, min-

der overvloedig was in die Zuidelyke klimaaten, dan in die van. het Noor-

den ; men kan ’er de reden van geeven ,
zonder dezelve ergens anders

dan in onze onderftelling te zoeken ;
want alle de waterachtige , olyachti-

ge en rekbaare deelen , die de zamenltelling der georganizeerde wezens

moeften helpen uitmaaken, zyn met de wateren op de Noordelyke deelen

van den bol neórgevallen, in grootere hoeveelheid, en vroeger, dan op de

Zuidelyke deelen ; het is in deze waterige en rekbaare ftolFen
,
dat de orga-

nifche leevende klompjes begonnen hebben lïun vermogen te oefenen,

om de bewerktuigde lichaamen te modelleeren en te ontwikkelen; en de-

wyl de organifche of werktuigende klompjes, niet voortgebragt worden dan

door de warmte op de rekbaare ftoffen
, zo waren zy ook overvloediger in

de landen van^ het Noorden dan zy konden zyn in de landen van het Zui-

den ,
alwaar diezelfde ftoffen in mindere hoeveelheid waren ; en het is dus

niet te verwonderen ,
dat de eerfte , de fterkfte en de grootfte voortbreng-

zels der leevende Natuur gemaakt zyn in diezelfde landen van het Noor-

den terwyl in die van den iE^uator, en byzonderlyk in die van Zuidelyk

Amerika alwaar de hoeveelheid dezer zelfde rekbaare ftoffen veel minder

was, niet dan mindere, kleinere en zwakkere foorten , dan die der Noord-
fche landea zyn geformeerd geworden.

Na
I
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Maar laat ons tot het hoofd-voorwerp van ons tydvak wederkeeren.'

In diezelfde tyden, waarin de olyfanten onze Noordelyke landen be-
woonden, beftonden de boomen en de planten, die thans onze Zuide-
lyke ftreeken bedekken, ook in diezelfde landen van het Noorden; de
gedenkflukken fchynen het te bewyzen; want alle de wél beveiligde in-

drukzels van planten, welken men in onze leijen en fleenkoolen gevon-
den heeft, vertonnen gedaantens van planten, die tegenwoordig niet

beflaan dan in de Indiën, en in andere deelen van het Zuiden. Men
zal ray kunnen tegenwerpen ,

(in weórwil van de zekerheid van het

fa£tum door de blykbaarheid van deszelfs bewyzen ,) dat de planten en de

boomen niet hebben kunnen reizen gelyk de dieren, noch bygevolg

zig van het Noorden naar het Zuiden begeeven; hierop antwoord ik:

1 o. dat die verplaatfing niet eensklaps , maar opvolgelyk en allengs ge-

fbhied is; de foorten der gewaflen hebben zig al geduurig verder en

verder voortgezaaid in de landen, waarvan de warmte met haare na-
tuur overeenWam; en vervolgens zullen diezelfde foorten na de flree-

ken van den iEquator gewonnen te hebben , in die van het Noor-
den

,
waarvan zy de koude niet langer verdraagen konden , omgeko-

men zyn. 20. Die overgnng, of liever die opvolgende aanwaflen cn
voortzettingen der boflehen , zyn zelfs niet noodzaaklyk om reden te

geeven van het beflaan dezer gewaffen in de Zuidelyke landen; want
in het algemeen brengt dezelfde warmte of koude, overal dezelfde plan-
ten voort, zonder dat zy overgevoerd zyn: de bevolking der Zuidely-

ke landen door de gewaffen , is derhalven nog eenvoudiger dan die

der dieren.

Nu blyft die van den menfeh nog overig : is deszelfs beflaan gelykty-

dig met dat der dieren? Gewigtige redenen en zeer gegronde beden-

kingen ,
dringen ons om vaflceflellen , dat dezelve laater is dan alle

onze tydperken , en dat de menfeh inderdaad het groote en laatlle werk
oer fchepping is: men zal niet nalaaten ons te zeggen, dat de analogie,

de overeenkomft fchynt te bewyzen, dat de menfchlyke foort denzelf-

den voortgang der Natuur heeft moeten volgen, en dat haar begin dus

tot denzelfden tyd gebragt moet worden als de andere foorten; dat zy

zelfs zig algemeener verfpreid heeft
, en dat , zo het tydvak haarer

fchepping al laater mogt zyn dan dat der dieren, niets echter bewyfl,

dat de menfeh ten minflen niet dezelfde wetten der Natuur, dezelfde

veranderingen ,
dezelfde. verwilTelingen ondergaan hebbe. Wy zullen

erkennen, dat de menfchlyke foort door haare lichaamlyke vermogens

van de andere foorten wezendlyk niet verfchilt, en dat der menfehen

lot ten dezen opzichte ten naaftenby hetzelfde zou geweeft zyn als dat

van de andere foorten van dieren; maar kunnen wy twyfelen, of wy
verbaazend veel verfchillea van de dieren ,

door de godlyke ftraal
,

waarmede het den Schepper behaagd heeft ons te befchynen en te ver-
lichten? zien wy niet, dat by den menfeh de flof doorden geell ge-

leid en bettuurd wordt? hy heeft dan de uitwerkzels der Natuur kannen
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mnntijren: hv heeft het middel gevonden om aan de ongemakken derkh-

maatM weêrftand te bieden j hy heeft de warmte gefchapen toen de koude

hem verdelgde; de ontdekking en de gebruiken van het element des vuurs,

aan Tvn vernuft alleen verfchuldigd, hebben hem magtiger en fterker ge-

maakt dan eenige der dieren , en hebben hem in ftaat gefield , om de droe-

vige uitwerkzelen der bekouding te braveeren: andere konflen, dat is te
^ ° andere trekken van zyn vernuft, hebben hem kleederen en wape-

nen verfchaft, en welhaafl heeft hy zig den meeller van het gebied der

aarde bevonden ;
die zelfde konflen hebben hem de middelen verfchaft om

haare geheele oppervlakte doorteloopen , en zig overal neêrteflaanj om-

dat met wat meerder of minder voorzorgen alle klimaaten voor hem
,
om zo

te fpreeken, dezelfde geworden zyn: het is dan niet te verwonderen

dat fchoon ’er niet één der dieren van het Zuiden van onze Oude w ereld

in de Nieuwe Wereld beflaat, de menfeh alleen ,
dat is te zeggen, zyne

foorc zig in dit op zigzelven alleen gelaaten land van Zuid-Amerika
, dat

geen ’deel aan de eerfle formaties der dieren fchynt gehad te hebben
,
even

als in alle de koude of heete deelen van de oppervlakte der aarde bevindt

;

•want hoe verre , en in welke oorden men ook, federt dat de zeevaart tot

den tegenwoordigen trap van volmaaktheid gebragt is
,

is doorgedrongen

,

de menfeh heeft overal menfehen gevonden; de minfl begunfligde landen,

de eenzaamfte eilanden, de verft afgelegene ftreeken , zyn bykans alle be-

volkt gevonden, en men kan niet zeggen, dar die menfehen, gelyk die

der Maryanes-eilanden , of die van Otahici en der andere kleine eilanden

,

in ’t midden der zeè'n , op zo groote afftanden van alle bewoonde landen

vevonden, geene menfehen van onze foort zyn , dewyl zy mee ons kunnen

vonrtteelen en dewyl het klein verfchil dat men m hunne natuur opmerkt,

ftechts eene ligte verfcheidenheid is, door den invloed van het klimaat en

van het voedzel veroorzaakt.
_ r u j’ •«. i

Zo men evenwel in aanmerking neemt, dat de menfeh, diezighgtlyk

tegen de koude kan befchutten ,
integendeel geen midde heeft om zig te-

gen de al te groote hitte te befchermen ,
en dat hy zelfs veel lydt in die

landen, welken de dieren van het Zuiden by voorkeur beminnen, zal men

eene reden te meer hebben om te denken
,
dat de fchepping van den menfeh

kater is dan die dezer groote dieren. Het Opperwezen heeft den adem des

leevens niet op hetzelfde oogenblik over de geheele oppervlakte der aarde

verfpreid ; Hy heeft begonnen met eerft de zeen , en vervolgens de ver-

hevenfte landen te bevruchten, en Hy heeft al den noodigen tyd aan de

aarde willen geeven om vaftigheid te krygen, haare gedaante aantenee-

te bekoelen, boven de wateren te komen, droog te worden, en
^

voleens tot den noodigen ftaat van ruft te geraaken, waarin de menfeh

Jen vernuftig getuige , een ftil bewonderaar konde zyn , van het groot

fchouwtooneel der Natuur en van de wonderen der fchepping: dus hou-

den wv ons, behalven het gezag der Heilige boeken, op redelyke gronden

verzekerd dat de menfeh de laatfte gefchapen is, en dat hy het gebied

ovT de aarde niet heeft komen aanvaarden, dan toen dezelve zyner heer-

N 3
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fchappye waardig was; het fchynt evenwel dat zyn eerfte verblyf, even
als dat der landdieren, in de hooge landen van Afia geweeft is; dat
het ook in diezelfde* landen is, waarin de konften van de eerfte noodzaake-
lykheid geboren zyn, en kort daarna de weetenfchappen , even noodig
voor den inenfch om zyne magt wel te oefenen, en zonder welken hy
geene xnaatfchappy forraeeren, noch zyn leeven berekenen, noch bevel
over de dieren voeren, noch ander gebruik van de gewaflen maaken
konde

, dan om dezelven, even als het vee des velds, aftefcheeren

;

doch wy befpaaren het voor ons laatfte tydvak, de voornaamfte /«iJa
die betrekking hebben tot de natuurlyke hiflorie der eerfte menfchen,
yoorcedraag€!ni
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2ESDE TYDVAK.
Totn de Oude yan de Nieuwe PFereld is afgefcheiden.

D e tyd van de affcheiding der twee Werelden,

die waarin de olyfanten zig in het Noorden onthielden, dewyl toen

h.inne foort eveneens b&ondt in Amerika, in Europa en in Afia; dit blykt

^ duideWkflen uit de gedenkftukken , te weeten de aflegzels dezer die-

ki de Noordelyke landen van de Nieuwe Wereld, even als m die der

nud’e gevonden. Maar hoe is het bygekoraen ,
dat die fcheiding der twee

wielden op twee plaatfen fchynt gefchied te zyn door twee (trooken zee,

die zig van de Noordelyke ftreeken ,
al geduurig breeder wordende ,

tot

aan de Zuidelyke ftreeken uitftrekken? Waarom zyn deze ftrooken der

zee daarentegen niet byna evenwydig met den Aiquator, dewyl de alge-

meene beweeging der zee, van het Ooften naar het Weften gefchiedt . Is

dit niet een nieuw bewys, dat de wateren allereerft van de Poolen gevloeid

zvn en dat zy de deelen van den .^Equator niet dan allengs gewonnen

hebben? Zo lang het vallen der wateren geduurd heeft, tot de volkomene

iivering van den dampkring toe, is hunne algemeene beweeging gericht

van de Poolen naar den TEquator; dewyl dezelven m grootere hoe-

KXid van de Zuidelyke Pool kwamen ,
hebben zy m dat halfrond groote

" ^ criorieerd dewelken zig lleeds vernaauwende ,
naar het Noordelyke

r.lL?d rotTaiden Pool-cirkel loopen; en het is door deze beweeging

h"t Zdden na“ het Noorden |ericbt, dat de wateren alle de punt™

der vaïte landen fcherp gemaalit hebben
, j y„;re-

sing op de oppervlakte der aarde, daar zy overal byna twee duizen

boven Honden, moet toen hunne beweeging van de Poolen naar den / -

tor zig niet vereenigd hebben , met de beweeging van het Oolten naar e

Weften? En toen dezelve geheel heeft opgehouden ,
hebben de wateren

,

door de enkele beweeging van het Ooften naar het Weften wegg^o^^d

,

toen niet alle de Weftclyke buitenkanten fteil moeten maaken, en Iteu laa-

naarmaate zy allengs gevallen zyn? en eindelyk, is het niet na hunne

kiii2 dat alle de vafte landen te voorfchvn zyn gekomen, en dat der-
atwyKi 6 »

. bunne laatfte gedaante gekreegen hebben ?
zelver om waarneemen , dat de mtgeftrektheid derlanden in het

\Vy zuuc
, hetzelve neemende van den Poolknng tot den iEqua-

Noordelyke
vergelyking der landen eveneens in het Zuidelyke half-

roVi 0Pnomen dat men de eerfte als een land-halfrond, en de tweede als

het zirhaVrond zou kunnen befchouwen: daarenboven is ’er zo weinig

alftaiks taffehen de twee Werelden aan de ftreeken van onze Pool, dat
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men niet zeer twyfelen kan , of zy waren verbonden in den tyd , die op

het wyken der wateren gevolgd is. Indien Europa thans van Groenland

gefcheiden is, zo is het waarfchynlyk ,
omdat ’er eene groote inzakking

voorgevallen, tuflchen de landen van Groenland en die van Noorwegen,

en van de punt van Schocland, waarvan de Orkadifche eilanden, het eiland

Schetland, de Feroë-eilanden ,
Yüand en Hola, ons niet dan kruinen van

verdronken landen vertoonen; en zo het vafte land van Afia, naar het

Noorden
,
niet meer vaft is aan Amerika , is het ongetwyfeld door een ge-

heel gelyk uitwerkzel. Deze eerfte inzakking, welke de volkans van Yfland

ons fthvnen aantewyzen ,
is niet flechts laater geweeft dan de inzakkingen

aan den iEquator en het wyken der zeen , maar ook eenige eeuwen laater

dan de' geboorte van de groote landdieren in de Noordelyke landen , en

men kan niet twyfelen, of de fcheiding der beide Werelden aan het Noor-

den niet viy nieuw zy, in vergelyking van de verdeeling dierzelfde Werel-

den naar de deelen van den .Equator.

Wy vermoeden ook, dat niet flechts Groenland vereenigd is geweefl:

met Noorwegen en Schotland , maar ook dat Kanada wel met Spanje veree-

nigd zou kennen geweeft zyn door de Teneriffche banken, de Azorifche

eilanden en de andere eilanden en hooge gronden die in deze tulTchenruimte

van zee gevonden worden; dezelve fchynt_ ons tegenwoordig te vertoonen

de hoogfte kruinen dier landen ,
die zalven ingezakt en onder het water ge-

raakt zyn ; die verzakking en overftrooming is miflehien nog nieuwer dan

die van Yfland , dewyl de overlevering daarvan fchynt bewaard te zyn ge-

bleeven. De hiftorie van het Atlantifch eiland, door Diodorus en Plato

gemeld, kan niet toegepaft worden dan op een zeer groot land, dat zig

verre ten Weften van Spanje uitftrekte; dit Atlantifch land was zpr be-

volkt en wierdt beftierd door magcige koningen ,
die veele duizend ftryd-

baare’manfchappen onder hun gebied hadden; en dat geeft ons vry ftelhg

drnabuurfchap te kennen van Amerika met deze Adantifche landen
,

tus-

fchen de beide Werelden gelegen: wy zullen echter erkennen, dat het

nigfte dat hier door defaSa beweezen is, hierop uitkomt, dat deze twee

Werelden vereenigd waren in den tyd, toen de olyfanten, in de Noordely-

ke llreeken, van de eene en de andere beflonden, en daar is, naar myne

gedachten, veel meer waarfchyniy.kheid voor deze verbinding van Amerika

met Afia dan met Europa: zie hier defaQa en de waarneemingen
,
waarop

ik my in dezen gronde.

lo. Schoon het waarfchynlyk is dat de landen van Groenland aan Ame-

rika vaft zyn, is men daarvan echter niet verzekerd, want dit land van

Groenland is daarvan vooreerft afgefcheiden door de Straat -pavids, die

men weet dat zeer breed is; en vervolgens door BaiEns baai, üie nog

breeder is, en die baai ftrekt zig uit tot den ygflen graad, zodat het niet dan

boven die term is ,
dat Groenland en Amerika aan malkanderen vaft kun-

nen zyn.
, 1 1 a

20. Spitsbergen fchynt een vervolg van de Ooflely^^^ Jctiiten van Groen-

land te daar is een vry groote tuflehenruirate van zee tuflchen

die
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die kufl van Groenland en die van Lapland i dus kan men zig niet wel

verbeelden dat de olyfanten van Siberie naar Groenland hebben kunnen

rinnrrrekken • het is eveneens met hunnen doortogt tuffchen den gor-

dpl lands welken men kan onderllellen tuflchen Noorwegen , Schotland
,

V(]pnd en Groenland; want die tulTchenruimte vertoont ons zeen van

ppnp vrv aanmerkelyke breedte; en daarenboven zyn deze landen, ge-

1 V die van Groenland, Noordelyker dan die waar men beenderen van

I fnten vindt, zowel in Kanada als in Siberie; het is dus niet waar-

frhvnlvk dat door dezen weg, thans geheel en al verdelgd, deze dieren

ïeraeenfchap van de eene met de andere Wereld gehouden hebben.

^ 20 Schoon de afltaiid van Eanada tot Spanje veel grooter is dan die

varSchotland naar Groenland, zoude my deze weg evenwel denatuur-

Ivkfte van allen voorkomen , zo wy verphgt waren den overgang der

nlvFanten uit Europa naar Amerika toeteftaan; want die groote tuffchen-

r nmte van zee tuflchen Spanje en de nabuunge landen van Kanada, wordt

verbaazend bekort door de banken en de eilanden, waarmede dezelve be-

zaaid is ; en het geen nog eenige meerdere waarfchynlykheid aan dit

vermoeden zou kunnen geeven, is de overlevering, wegens de over-

ftrooming van Atlantis.
, , , , ^ i. -t t

40 Men ziet dat van deze drie wegen de twee eerlten onbruikbaar

fchvnen; en de laatfte is zo lang, dat ’er weinige waarfchynlykheid is

,

dat de olyfanten uit Europa naar Amerika hebben kunnen trekken : ten-

zélfden tyde zyn ’er zeer fterke redenen , die my doen overhellen om te

denken ,
dat deze geroeenfehap der olyfanten van de eene Wereld met

de andere heeft moeten gefchieden door de NoordeJyke landen van Afia

,

aan Amerika grenzende. Wy hebben waargenomen, dat in ’tfgemep

ïle de kuftenT alle de hellingen der zeen fteiler zyn aan de Wdlelyke

ÏÏIn die om deze reden gemeenlyk dieper zyn ,
dan de zeen ten Ooften

;

wy hebben integendeel gezien ,
dat alle de vafte landen zig in lange zachte

hehingL uitllrekken naar die zeen ten Ooften. Men kan dan met grond

vermoeden, dat de Ooftelyke zeen achter en boven Kamtlchatka, flechts

weinige diepte hebben; en men heeft reeds bemerkt, dat zy bezaaid zyn

ixiet eene zeer groote menigte eilanden, waarvan fommigen gronden van

eene groote uitgeftrektheid formeeren
; het is een Archipel ,

die zig uit-

ftrekt van Kamtfchatka tot aan de helft van den afftand van Afia tot Ame-

rika onder den Ooften graad, en die daar aan fchynt te raaken onder den

Poolkring en door de punt van het vafte land van Afla («•).

Daarenboven de Reizigers , die eveneens de Weftelyke kuft van het

IV den van Amerika en de Ooftelyke landen , van Kamtlchatka af tot aan
i\oorae bezogt hebben , komen overeen, dat

de bbSngen ftreeken, van Amenka en van Afia, malkan-

(O Zie de Ksart der nieuwe ontdekkingen boven Kamtfchatka, gegraveerd te Petersberg

,

in het jaar 1773.

xrn Deel. o



io5 de NATUURLYKE historie
deren zo fterk gelyken dat men naauwlyks twyfelen kan, ofzy Rammen
van malkanderen af : niet flechts gelyken zy den andpen in grootte , in
wezenstrekken

,
in kleur van hair , en maakzel van lichaam In ledemaa-

ten, maar ook in zeden en gebruiken, en zelfs in taal: daar is derhalven
eene groote waarfchynlykheid , dat het van deze landen van Afiais, dat
Amerika zyne inwooners van allerhande foort ontvangen heeft, ten zy
men wilde beweeren , dat de olyfanten en alle de andere dieren , gelyk ook
de planten en gewalTen

, in grooten getale gefchapen zyn in alle de kli-
maaten

, waar het voedzel voor hun dienen konde ; eene Route en meer
dan lolTe en ongegronde onderftelling, dewyl flechts twee individus of
zelfs een enkeld, noodig zyn, dat is te zeggen, een of twee vormen, 'be-
gaafd met het vermogen van zig hervoort te brengen, om voor een zeker
getal eeuwen de aarde te bevolken met alle de georganizeerde wezens
waarvan de hervoortbrenging de zamenwerking der fexen al of niet on*
derftelt.

Op de overlevering wegens de overRrooming van Atlantis achtgee-
vcnde, is het my vóórgekomen

, dat de oude Egyptenaars, die dezelve
overgeieverd hebben, gemeenfchap van koophandel hadden

, door middei
van de Nyl en de Middellandfche zee, tot in Spanje en in Mauritanië
en dat het door deze gemeenfchap is geweeft, dat zy bericht gekreegen
hebben wegens dit Ruk, het welk, hoe groot en gedenkwaardig het zy
tot hunne kennis met zou gekomen zyn, zo zy niet uit hun land getrok’
ken waren , het welk zeer verre af was van de plaats der gebeurtenis het
zou dan fchynen, dat de Middellandfche zee, en zelfs de Rraat, die haar
met den Oceaan verbindt, beRonden vóór de overRrooming' van Atlantis,
fchoon evenwel de opening van de Rraat wel van denzdfden datum zoude
kunnen zyn. De oorzaaken ,

die de fchielyke inzakking van dien groo-
len en uitgeRrekten grond hebben voortgebragt , hebben zig ook in den
omtrek moeten uitbreiden ; dezelfde beroering , die_ denzelven hebben
verdelgd , hebben ook moeten doen inRorten het klein gedeelte bergen
die voormaals de Rraat formeerden: de aardbeevingen

, die zelfs in onvè
dagen zig nog zo geweldig in den omtrek van Liflabon doen voelen eee-
ven ons genoeg te kennen, dat zy met dan de laatRe uitwerkzels zyn
van eene oude en vermogender oorzaak, waaraan men de inzakking van
dat gedeelte der bergen kan toefchryven. °

Maar wat was de Middellandfche zee vóór het doorbreeken van deze
borRweering aan den kant van den Oceaan

, en van die , welke den Bos-
phorus aan zyn ander einde naar de Zwarte zee toefloot?
Om deze vraag oj) eene voldoende wyze te beantwoorden ,

moet men
onder een zelfde gezichtspunt, Afia, Afrika en Amerika vereenigen; de-
zelven niet dan als een doorgaand vaR land befchouwen ,

en zig derzelver

gedaante en reliëf, voorRellen , of de afbeelding van de oppervlakte van
geheele vaRe land met den loop van deszelfs rivieren niet Rechts

als een gedeelte van een kloot of bal, maar ook met zyne hoogten en
laagten, verbeelden: het is zeker, dat die, welke in het meir AraJ en
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in de Kaspifche zee vallen , flechts zo veel waters verfchaffen als die

meiren door de uitwaalTeming verliezen ; het is insgelyks zeker, dat de

Zwarte zee, naar evenredigheid haarer uitgeftrektheid , veelmeer waters

door de rivieren ontvangt dan de Middellandfche zee; ook ontlaft de

Zwarte zee zig door de Bosphorus van het geen zy te veel heeft
; terwyl

integendeel de Middellandfche zee, die flechts eene kleine hoeveelheid

waters door de rivieren ontvangt , het zelve uit den Oceaan en de Zwarte

zee trekt: dus, in weerwil van die gemeenfehap met den Oceaan
, moe-

ten de Middellandfche zee , en die andere binnenlandfche zeen
, niet

anders befchouwd worden
,

dan als meiren
,
waarvan de uitgeftrektheid

verfchillende is geweeft , en die tegenwoordig niet zyn ,
wat zy yoor-

maals geweeft zyn: de Kaspifche zee moet veel grooter, endeMiddel-

landfche veel kleiner zyn geweeft vóór de opening van de Straaten van

de Bosphorus en van Gibraltar ; het meir Aral en de Kaspifche zee

,

maakten niet dan een enkeld groot meir , dat de gemeene ontvanger was

van de Wolga, van de Jaïk, van de Sirderoias, van de Oxus, en van

alle de .’.ndere wateren, die niet tot den Oceaan kunnen komen: deze

rivieren hebben allengs de flibben en de zanden, die de Kaspifche zee,

en het meir Aral fcheiden, medegevoerd; het volumen water is in deze

rivieren verminderd ,
naarmaate de bergen , waarvan zy de aarde weg-

fleepten, in hoogte zyn afgenomen : het is derhalven zeer waarfchynlyk

,

dat dit groote meir , dat in het middelpunt van Alia is, oudtyds nog
grooter was, en dat het vóór de doorbreeking van de Bosphorus gemeen-
Ichap hadt met de Zwarte zee ; want in deze onderftelling

, die my zeer

gegrond voorkomt (27) maakte de Zwarte zee , die thans meer waters

ontvangt dan zy door de uitwaalTeming kan verliezen
,

toen met de

Kaspifche zee, die maar juift zo veel ontvangt als zy verheft, verbon-

den, door deze vereeniging eene genoegzaame oppervlakte om alle de

wate’ren, door de rivieren aangebragt, door de uitwaalTeming weder kwyt

te raaken.
Daarenboven zyn de Don en de Wolga zo digt by malkanderen ten

Noorden van deze twee zeen
, dat men niet zeer twyfelen kan of dezelven

nioeten vereenigd zyn geweeft in den tyd, toen de Bosphorus nog geflo-

ten zynde aan hunne wateren, geen uittogt naar de Middellandfche zee

vergunde; dus waren die van de Zwarte zee en haare onderhoorige gron-

den ,
toen verfpreid over alle de laage landen in de nabyheid van de Don

,

de Donjec ,
enz. ; en die van de Kaspifche zee overdekten de laage lan-

den van de Wolga, het geen een meir formeerde dat meer lang dan breed

was en waarin deze twee zeen vereenigd wierden : zo men de tegen-

woordige uitgeftrektheid van het meir Aral, van de Kaspifche zee, en

van de^ Zwarte zee, vergelykt met de uitgeftrektheid, welke wy onder-

ftellen dat zy gehad hebben in den tyd toen zy aan malkanderen verbon-

0 ft

(2?) Zie de Nooten hier achter.
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(Jen waren en één water formeerden , dat is te zeggen

, vóór dat de
Bosphorus geopend was , zal men overtuigd zyn ,

dat de oppervlakte dier

vereende wateren toen meer dan het dubbeld zynde van het geen zy
tegenwoordig is, genoegzaam was om door de uitwaafleming alleen een
evenwigt te maaken, zonder dat de overllroomingen noodig waren.

Die kom, die toen miflchien zo groot was als thans die van de Mid-
dellandlche zee is, ontving en bevattede het water van alle de rivieren

van het binnenlle gedeelte van Afia, die, door de plaatfing der ber-

gen , naar geenen kant konden voortvloeijen c«n zig in den Oceaan te

florten; die groote kom was toen de geraeene ontvanger van de wa-
teren van de Donauw, van de Don, van de Wolga, van de Jaïk, van

de Sirderoias, en van verfcheidene andere, mindere, fchoon ook zeer

aanmerkelyke, rivieren, die in de gemelde rivieren vallen, of zig on-

middelyk in deze binnenlandfche zeen ftorten ; deze kom
, in ’t middel-

punt van het vaflc land gelegen , ontving de wateren der landen van
Europa, welker hellingen naar den loop van de Donauw gericht zyn,.

dat is te zeggen, van het grootfle gedeelte van Duitschland, van Mol-
davië, van Ukraine, van Europisch Turkye; zy ontving insgelyks de
wateren van een groot gedeelte der landen van Afia ten Noorden door
de Don, de Donjec, de Wolga, de Jaïk, enz., en ten Zuiden door de
Sirderoias en de Oxus , het geene eene zeer groote uitgellrektheid lan-

den vertoont, waarvan alle de wateren zig in dezen gemeenen ontvan-
ger, of deze bergplaats uitflortten,. terwyl de kom van de Middelland-

fchè zee toen niet ontving clan die van de Nyl, de Rhone, de Po, en
van eenige andere rivieren ; zodat men de uitgefbrektiieid der landen ,

die de wateren aan deze laatlle rivieren verfchaffen , vergelykende
,
ge-

maklyk zien zal, dat die uitgeftreictheid de helft kleiner is: wy hebben

dan genoegzaamen grond om te vermoeden, dat vóór de doorbreeking.

van de Bosphorus , en die van de Straat van Gibraltar , de Zwarte zee

xnet de Kaspifche zee, en het nieir Aral vereenigdj eene kom formeer-
van eene dubbelde uitgeilrektheid van het geen daarvan overig is

;

cn dat integendeel de Middellandlclie zee tenzeJfden tyde maar half zo'

sroót was, als zy tegenwoordig is.

Zo lang derhalven de flmtingen of borflweeringen van de Bosphorus en

Gibraltar hebben bellaan, was de Middellandfche zee niet dan een meir

van middelbaare uitgeilrektheid, waarvan de uitwaallêming genoeg was

voor het ontvangen der wateren van de Nyl, de Rhone en der andere ri-

vieren, die aan dezelve behooren; maar onderllellende, gelyk de overle-

vering, fchynt te kennen te geeven , dat de Bosphorus de eerlle geopend zy,

zal cie Middellandfche zee toen aanmerkelyk vermeerderd zyn, en vvel in de-

zelfde evenredigheid als de bovenkom van de Zwarte zee en de Kaspifche

zee verminderd zal zyn; dit groote uitwerkzel is zeer natuurlyk, want de

wateren van de Zwarte zee, hooger zynde dan die der Middellandfche zee,
en geduurig werkende, door hun gewigt en door hunne bcweeging, te-

gen delanden , die de Bosphorus llooten, zulJendczelvenaanhunneubafison-
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derzelver zwakfte plaatfen aangevallen hebben , of miffchien zul-

iTtfdLelven wcggeweeken zyn door eenige verzakking, door een aardbee-
^ en de wateren zig dezen doortogt eenmaal gemaakt,

nf^lipn^eevmiden hebbende, zullen alle de laagere landen overftroomd heb-
01 dien g vloeden van onze Oude Wereld hebben voortgebragt,
ben, en

onvermydelyk, dat deze doorbraak van de Bosphorus , eens-

^pne croote en beftendige overftrooming moeft voortbrengen, die,

^ die eerfte tyden af, alle de laage landen van Griekenland en der aan-

iTcnztndc Provintiën overftroomd heeft; en deze overftrooming heeft zig

fenSden tyde uitgeftrekt over de landen, die oudtyds de kom vandeMid-

omrinc^den, die toen verfcheiden voeten zal gereezp zyn,

d^laaffe landen in haaren omtrek voor altoos overftroomd zal hebben;

en nos mier naï den kant van Afrika dan naar dien van Europa, want de

klflen^^n Mauritanië en van Barbarye , zyn zeer laag, m vergelyking van

d?e vil Spanje, van Frankryk, van Italië, alle langs deze zee gelegen ; dus

heeft het vafte land in Afrika en m Europa, zo veel verboren, als het,

om zo te fpreeken, in Afia won, door de wyking of zakking van de Zwar-

te* en Kaspifche zee en het meir Arak
_ „ j .

Vervolgens is ’er eene tweede overftrooming voorgevallen, toen de poorir

van de Straat van Gibraltar zig geopend heeft : de wateren van den Oceaan

I ebben in de Middellandfche zee eene tweede vermeerdering moeten voort-

brensen en hebben verder de landen overftroomd, die nog bovenwater

^ebleeven waren: het is raiffchien niet dan in dezen tweeden tyd geweeft,

‘dat de Adriatifchp golf zig geformeerd heeft gelyk ook de a/fcheiding

van Sicilië en van de andere eilanden; hoe dit zy, het was met dan na

twee proote gebeurteniffen ,
dat het evenwigt van deze twee zeen zig,

kunneTvaftfidlen, en dat aj haare afmeetmsen gekreegen hebben

,

'' v“ofh"t L'erige fthySfrchlding “n de twee groote vafte landen

,

en zelfs van de doorbraaken van den Oceaan en van de Zwarte zee ,
ved

ouder te zyn dan die vloeden ,
waarvan ons de geheugenis bewaard is

.

van Deucalio, is niet dan van omtrent vyftien honderd jaaren voor der

Chriften tydrekening, en die van Ogyges, van agttien honderd jaaren;

beiden zyn het flechts byzondere overftroomingen geweeft, waarvan de

ecrfte ThefTalie verwoeftte, en de andere de landen van Atdka,’ trof;

beiden zyn zy niet voortgebragt dan door eene byzondere oorpak, die,

„ als haare uitwerkzels, flechts voorbygaande was; eenige fchok-

ggne aardbeeving, hebben de wateren der nabuurige zeen kunnen
ken van

vloeijen op de landen onder hun bereik
, wel-

opheften, e
tyd overftroomd hebben, zonder dat deze daarom’

ken zy
waren.

'"°De vToed van Armenie en van Egypte ,
waarvan de overlevering by de

Eevpcenaars en de Hebreeuwen bewaard is gebleeven, fchoon omtrent vyf

eemvfn ouLr dan die van Ogyges, is nog laat
,
m vergelyking van de ge-

beurteniffeu daar wy ftraks van fpraken ; dewyl men Hechts omtrent viev

O a
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duizend één honderd jaaren telt van dien eerften vloed ; terwyl het zeer

zeker is, dat de tyd, waarin de olyfanten de landen van het Noorden be-

woonden, veel vroeger is geweeft; want wy hebben door de. oudae boeken

zekere berichten, dat het yvoor uit de Zuidelykc landen gehaald wierd
j

bygevolg kunnen wy niet twyfelen of ’er moeten al meer dan drie duizend

jaaren verloopen zyn , dat de olyfanten zig onthouden hebben in die lan-

den , waarin zy zig tegenwoordig bevinden : men moet dan deze drie vloe-

den, hoe merkwaardig zy zyn mogen,, befchouwen als voorbygaande over-

ftroomingen ,
die de oppervlakte der aarde niet veranderd hebben , terwyl

de fcheidïns van de twee Werelden aan den kant van Europa niet heeft

Linnen gefchieden, dan door de landen , die hen vereemgden
, voor altyd

onder water te zetten: het is eveneens gelegen met de gronden
, die thans

door de wateren van de Middellandfche zee bedekt zyn; zy zyn voor altyd

overflroomd, van den tyd af waarin de poorten aan de beide uiterften van

deze binnen-zee geopend zyn, om de wateren van den Oceaan en van de

Zwarte zee te ontvangen.
, , ,

Deze uitkomften, fchoon laater dan de veltiging der landdieren in de
ftreeken van het Noorden, hebben miflehien derzelver aankomft in de lan-

den van het Zuiden voorgegaan ,
want wy hebben in het voorgaande Tyd-

vak beweezen, dat ’er verfcheiden eeuwen verloopen zyn , eêr de olyfan-

ten van Siberie in Afrika, of in de Zuidelyke deelen van Indië hebben kun-

nen komen : wy hebben tien duizend jaar gerekend voor die foort van ver-

huizing, die niet toegegaan is, dan naarmaate van de opvolgende en zeer

Jangzaame bekouding der verfchillende klimaaten, van den Poolkring af tot

aan den iEquator : dus zoude de fcheiding van de Oude en de Nieuwe

Wereld, de overflrooming der landen, waardoor zy yereenigd waren, die

der landen rondom het oude meir van de Middellandfche zee liggende, en

eindelyk de fcheiding van de Zwarte ?ce, van de Ivaspifche zee en het meir

Aral, Vehoon allen llater dan de veftiging dezer dieren, in de flreekeii van

het Noorden, wel vroeger kunnen zyn dan de bevolkmg der landen van

het Zuiden, waarvan de hitte toen al te groot voor gevoelige wezens, hen

niet toeliet zig daar te vefligen, en zelfs niet daartoe te naderen: de zon

was in deze ftreeken, brandende van haare eigen hitte, nog de vyand der

Natuur- en is ’er de vader niet van geworden, dan nadat de inwendige

hitte van de aarde genoeg bekoeld was, om de gevoeligheid van wezens,

die ons gelyken, niet te kweefen: daar zyn miflehien geen vyf duizend jaa-

ren verloopen, dat de landen van de verzengde luchtflreek bewoond zyn,

terwyl men ten minflen vyftien duizend jaar moet rekenen, federc de vefti-

eine der landdieren in de ftreeken van het Noorden.

De hooge bergen ,
fchoon in de heetfte klimaaten gelegen ,

zyn millchien

20 vaardig bekoeld als die van gemaatigde landen ,
omdat zy «ooger zynde

dan die laatfte, verder uitfteekende punten boven de mafla van den bol

formeeren- men moet dan in aanmerking neemtn, dat er, oenaJven de

algemeenc en opvolgende bekoeling der aarde, van de looien tot den

iÈquator, byzondere'bckoJingen zyn geweeft, meerder of minder x^aardig,
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die in alle de bergen, en in de verheven landen van de verfchillende dee-

len van den bol ,
hebben plaats gehad , en in den tyd van deszelfs al te

szroote hitte, zyn de eenige plaatfen die voor de leevende Natuur gefchikt

waren de kruinen der bergen en de verhevenfte landen, gelyk die van

Siberiè en van hoog Tartarye, geweeft.

Tnpn alle de wateren op den bol geveftigd waren , heeft hunne bewee-
•

fj liet Ooften naar het Weden, de Wedelyke buitenkanten van alle

de landen deil gemaakt, geduurende al den tyd dien de zakking der zeen
'

heeft aangehouden; vervolgens heeft diezelfde beweeging van het Ooden

naar het Weften ,
de wateren gericht tegen de zachte helling der Oodelyke

landen en de Oceaan heeft zig van hunne oude kuden meefter gemaakt

,

en fchynt daarenboven alle de punten van de aardfche vafte landen af-

cefneeden, en de Straat van Magellan, aan de punt van Amerika, van

Cevlon aan de punt van Indië, van Forbisher, aan die van Groenland,

eni geformeerd te hebben.
,

Het is op omtrent tien duizend jaaren
, te rekenen van dien dag achter-

waards, dat ik de Icheiding van Europa en van Amerika zou plaatfen, en

*t is ten naaftenby ip denzclfden tyd dat Engeland van Frankryk, Ierland

van Engeland, Sicilië van Italië, Sardinië van Korfika, en beiden van

Afrika, zyn afgefclieiden : het is milTchien ook in denzelfden tyd ,
dat de

Antillifche eilanden ,
St. Domingo en Cuba, gefcheiden zyn van het vafte

land van Amerika: alle die byzondere verdeelingen zyn gelyktydig met, of

kort na dien tyd gebeurd
,
waarin de groote affcheiding van de Oude en

Nieuwe W^ereld is voorgevallen: de meelte dier affcheidingen of verdeelin-

een fchynen zelfs niet dan noodzaaklyke gevolgen dier groote fcheiding,

dewelke een grooten weg voor de wateren van den Oceaan geopend heb-^

bende hun zal toegelaaten hebben om in de laage landen te vloeijen
,
der-

zelver minft vafte deden door hunne beweeging aantetaften , hen allengs te

ondermynen ,
en eindelyk doortefnyden , tot dat dezelve van de nabuurige

vafte landen geheellyk gefcheiden waren.

Men kan de fcheiding tuffchen Europa en Amerika toefchryven aap

de inzakking der landen , die voormaals Atlantis formeerden , en de fchei-

ding tuffchen Afia en Amerika, (zo dezelve inderdaad plaats heeft) zou-

de eene gelyke verzakking onderftellen in de Noorddyke zeen van het

Ooften; maar de overlevering heeft ons niet bewaard dan de geheugenis

van de overftrooming van Taprobane
, een land in de nabyheid van de

verzengde luchtftreek gelegen, en by gevolg al te verreaf zynde om in-

vloed gehad te hebben op deze affcheiding der groote vafte landen naar

y Noorden (28). De befchomving van den bol wyft ons inderdaad
. >er grooter en menigvuldiger omwentelingen zyn geweeft in detï

T^ISiVchen Oceaan dan in eenig ander gedeelte van de Wereld, en dat

’ alleen groote veranderingen zyn voorgevallen door de inzakking;

der holen, de aardbeevingen, en de werking der vuurbergen, maar ook

Zie de Nooteö bier achter.
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door het geduurig uitwerkzel van de algemeene beweeging der zeen, die
ftandvaftig van het Ooften naar het Wellen gericht, eene groote uitge*
ftrektheid gronds gewonnen hebben op de kullen van Alia , en de kleine
binnenzeen van Kamtfchatka, van Corel, van China, enz., geformeerd
hebben: het fchynt zelfs dat zy alle de laage landen hebben voortgebragt
die ten Oollen van dit valle land waren ; want zo men eene lyn trekt van
het Noorddyk uiterlle van Afia, gaande door de punt van Kamtfchatka
tot Nieuw Guinée, dat is re zeggen, van den Poolkring tot den iEqua-
tor, zal men zien dat de Marianes eilanden en die van Calanos, die in
de richting vaii deze lyn liggen , op eene langte van meer dan twee hon-
derd en Vyftig mylen , de overblyfzels

,
of liever de oude kaften

, zyn
van die groote landen, door de zee verzwolgen: vervolgens, zo men de
landen van Japan tot Formofa, van Formola tot de Philippynfche eilan-

den ,
van de Philippynfche eilanden tot Nieuw Guinée, befchouwt, zal

men geneigd zyn te denken
,
dat het valle land van Alia eertyds verbon-

den was met dat van Nieuw - Holland , het welk fcherp wordt en in
een punt uitloopt naar het Zuiden, gelyk alle de andere groote valle
landen.

Die menigvuldige en blykbaare omwentelingen in de Zuidelyke zeen,
en de even duidelyke overweldigingen van, de oude Oollelyke landen door
de wateren van denzelfden Oceaan

,
geeven ons genoeg te kennen de ver-

bazende veranderingen, die in dit groote gedeelte der Wereld zyn voor-
gevallen, inzonderheid in de llreeken aan den .Equator paaiende: on-
dertulTchen hebben noch de eene noch de andere dezer groote oorzaa-
ken , de fcheiding kunnen uicwerken tuflchen Alia en Amerika naar ’c

Noorden: het zoude integendeel fchynen , dat, zo deze vafte landen ge-
fcheiden waren geworden, daar zy te vooren aan malkanderen vaft waren,
de verzakkingen naar ’t Zuiden en de inbreeking van de wateren in de
landen van het Oollen, die van het Noorden zouden hebben moeten aan-
trekken, en bygevolg het land van die llreek tuflchen Alia en Amerika
hoogen : deze bedenking beveiligt de redenen

, welken ik vroeger ge^ee-
ven heb voor de wezendlyke doorJooping of aangrenzing van de twee We-
relden in het Noorden van Afia.

Na de fcheiding van Europa en van Amerika
, na de doorbraak van de

llraaten, hebben de wateren opgehouden groote ruimten te overweldi-
gen ,

en in het vervolg heeft het land op de zee meer gewonnen dan ver^
looren; want behalven de gronden, van het binnenfte van Afia, nieuw-
lings door de wateren verlaaten, gelyk als die, welken de Kaspifche zee

en het ineir Ara! omringen, behalven alle de zachtelylc hellende kullen,

welken die laatlle aftogt der wateren bloot liet, hebben de groote rivie-

ren, bykans allen, by haare monden, eilanden en nieuwe landen gefor-

meerd: men weet, dat de Delta van Egypte, welks oratrek zeer aanmer-
helyk is, niet is dan eene landwinning, uit de nederlegzelen van de Nyl
gelprooten: het is eveneens met het groote eiland aan den ingang der ri-
vier Amour , in de Oollelyke Zee van Chineefch Tartarye. In Amerika

zyn
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m het Zuidelyke gedeelte van Louifiana by de rivier Mifliffipi
, en het

Ooftelyke gedeelte aan den mond van de rivier der Amazoonen, landen,

die geformeerd zyn ae bezinkzels of aangevoerde ftoffen dier groote

rivieren Maar wy kunnen geen grooter voorbeeld van een nieuwlings

geformeerde ftreek verkiezen
, dan die der groote landen van Guiana

;

hunne befchouwing zal ons het denkbeeld van de brute of onbewerktuig-

de Natuur herinneren , en zal ons een gefchaduwde fchildery van de al-

lengfche formatie van een nieuw land vertoonen.
^

In eene uitgeftrektheid van honderd en twintig mylen , van den mond
van de rivier Cayenne tot dien der Amazoonen , heeft de zee

, watemas

(taande met de aarde, geen anderen grond danflib; terwyl andere kuiten

beftaan uit een kroon van water -hout van oï paletuviers

,

welker

wortels, Hammen, of gekromde takken, een water -bofch vertoonen,

daar men niet dan met een kanoe, en met de byl in de hand, om de be-

letzels geduurig wegtehakken, kan doorkomen; die grond van flib llrekt

zig met eene zachte helling verfcheiden mylen onder dé wateren der zee

uit: aan de landzyde, boven, of achter die breede zoom van paletu-

viers,- welker takken
,
meer naar ’t water overbiiigende dan zig in de hoog-

te verheffende , eene fterkte forraeeren , die tot een nell voor onreine

dieren dient, llrekken zig nog de verdronken favannes uit, met de lata-

nier- of waaijer- palmboomen begroeid, en met derzelver afval en over-

blyfzelen bezaaid : die lataniers zyn groote boomen , welker voet in-

derdaad nog in ’t water Haat , maar welker kruinen en takken in de hoogte
opfchietende ,

en met vruchten voorzien , de vogels noodigen om zig

daar op te zetten: boven de paletuviers en de lataniers vindt men nog

al niet dan week hout , als comons Qnjineaux ,
(andere foorten van

palmboomen) die niet in het water groeijen ,
maar in moerafllge flikkige

gronden ,
waarop de verdronken favannes uitloopen : vervolgens begin-

nen bolTchen van een anderen aart : de landen verheffen zig met eene

zachte fchuinte, en wyzen hunne meerdere hoogte, om^ zo tefpreeken,

aan, door de meerdere flevigte en de meerdere hardheid van het hout,

dat zy voortbrengen. Eindelyk na eenige mylen wegs in eene rechte

lyn van de zee af, vindt men heuvels, waarvan de hellingen, fchoon vry

Heil , en zelfs de kruinen
, eveneens bedekt zyn met eene groote dikte

van goede aarde, allerwegen beplant met boomen van allerhande ouder-

dom, zo gedrongen op malkander, zo geflooten liaande ,
dat hunne krui-

nen door maikanderen gevlochten, naauwlyks het zonnelicht doorlaaten,

en dat zy onder hunne fombere fchaduw zulk eene koude vochtigheid

onderhouden ,
dat de reiziger verpligt is daar vuur te ontfteeken om

’er den nacht doortebrengen , terwyl op cenigen afftand dier digte bos-

fchen op plaatfen die opgeruimd en bewerkt zyn
,
de overmaatige hitte

van den dag ook zelfs des nachts nog al te groot en verveelend is: dit

groote land van de kullen, en het binnenlle van Guiana, is dan niet dan
een even groot bofch, rvaarin de wilden, in kleinen getale, door het hout
necrtehakken, eenige opruiming hier en daar gemaakt hebben, om ’er hua

. XFll Deel, P
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verblyf te neemen zonder de warmte der aarde en het genot van het zon-

nelicht te verliezen.

De groote dikte van de groeibaare aarde
, die op de kruinen der heu-

velen gevonden wordt, toont de nieuwe formatie van de geheele ftreek;

zy is inderdaad zo nieuwlings geformeerd, dat men op eene der heuve-

len, Gabrielle genaamd, een klein meir vindt met kaymans- krokodillen

bevolkt, welken de zee daar gelaaten heeft op vyf of zes mylen afftands.

Én op zes of zeven honderd voeten hoogte boven haar waterpas : nergens

vindt men kalkaartigen fteen, want men brengt uit Frankryk de 'kalk

diV men noodig heeft om te Cayenne te bouwen: het geen men pierre

rire™ noemt is niet een fteen, maar eene lava van een vuurberg, met

kten doorboord, gelyk de overblyfzels van eene fmifle: deze lava ver-

toont zig in ecnige bergen , in verfpreide blokken of onregelmaatige

hoopcn ;
en men ziet in die bergen de monden der oude volkans, die te-

genwoordig uitgeblufcht zyn ,
omdat de zee geweeken

,
en van den voet

dezer bergen verwyderd is : alles loopt derhalven zamen om te bewyzen
dat het niet lang geleden is, dat de wateren deze heuvels verlaaten heb-

ben ,
en nog minder tyds ,

dat zy de vlakten en laage landen hebben

bloot gelaaten, want dezen zyn byna geheel geformeerd uit de bezinkze-

len der ftroomende wateren. De rivieren, de beeken, zyn zo digc by
malkanderen, en tevens zo breed, zo gezwollen, zo fnel ftroomende in

het regenfaizoen ,
dat zy onophoudeiyk eene oneindige hoeveelheid llib

medevoeren, het welk zig op de laage landen en op den grond der zee

als modder- aarde nederlegc (29) : dus zal deze nieuwe aarde van eeuw

tot eeuw aanwinnen zo lang dezelve niet bevolkt zal zyn , want men moet

voor niets rekenen het klein getal van menfehen dat men daar ontmoet;

zv zyn nog, zowel ten opzichte van het zedelyke als van het hchaamlyke

,

in den ftaat der zuivere Natuur; zy hebben noch kleeding
, noch godsdienft

,

• noch maaifchappy, dan onder eenige gezinnen op groote afftanden van mal-

ïanderen verfpreid, mifichien ten getale van drie of vier honderd groote

lootfen of carbets ,
op een grond die viermaal meer uitgeftrektheid heeft

dan die van Frankryk.

Deze menfehen, gelyk ook de grond dien zy bewoonen, fchynen de

nieuwfte van ’t heelal te zyn ; zy zyn daar gekomen van meer verheven

sronden ,
en in laatere tyden dan die , waarin het menfchlyke geflacht in

de hcoge landen van Mexiko, van Peru en van Chili geveftigd is; want

onderftellende dat de eerfte menfehen in Afia geweeft zyn
,
zo zullen dezen

langs denzelfden weg als de olyfanten zyn voortgetrokken, en zullen zig in

de landen van Noordelyk Amerika en van Mexiko verfpreid hebben ; ver-

volgens zullen zy ligtlyk de hooge landen aan de andere zyde van de land-

enate hebben overgetrokken, en zullen zig in die van Peru geveftigd heb-

ben • en eindelyk zullen zy doorgedrongen zyn in de verft afliggende ftree-

Zie de Nooten hier achter.
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ken van Zuidelyk Ame«ka: maar is het niet zonderling, dat het juift in

eeniae van die ftreeken is, dat nog heden de reuzen van het menfchlyke

ïreflacht beftaan,
men daar, in het geflacht der dieren, niet dan

dwprtren ziet? want men kan niet twyfelen of men heeft in Zuidelyk Arae-

menfchen in grooten getale aangetroffen ,
allen grooter, vierkanter,

d'kker en fterker dan alle andere menfchen der aarde zyn: de raflen van

v^nyen voormaals zo gemeen in Afia, beftaan daar niet meer; waarom

worden’ dezelven thans in Amerika gevonden? kunnen wy niet denken dat

eenige reuzen, gelyk als de olyfanten, uit Afia naar Amerika hebben kun-

nen trekken, alwaar zy zig, om zo tefpreeken, alleen bevindende, hun

ras in d-ze eenzaame ftreek bewaard zullen hebben, terwyl hetzelve in be-

volkte landen door het groot getal andere menfchen geheel verdelgd zal

zvn-^ ééneoinftandigheid fchync my toe te hebben medegewerkt tot inftand-

houding van dit oude ras van reuzen der' Nieuwe Wereld; te weeten de

hooge bergen ,
die dezelve in haare geheele lengte en onder alle kliraaaten

verdeden : men weet immers dat de bergbewooners grooter en fterker zyn

dan die der valeijen; onderllellende nu, dat eenige paaren reuzen uit Afia

naar Amerika zyn overgegaan, alwaar zy de vryheid, deruft, den vrede

gevonden hebben ,
en miffehien nog wel andere voordeelen , welken zy tot

hunnent niet hadden ;
zullen zy dan onder de landen van hun nieuw verblyf

,

of nieuw gebied, niet dezulken opgezocht hebben, die hun beft fchikten,

20 wel ten opzichte vati de warmte, als ten opzichte van degezondheid, van

lucht en water? zy zullen dus hunne woonplaats op eene middelmaatige

hoogte der gebergten gevelligd hebben; zy zullen zig tot het gunftigfte

klimaat voor hunne voortteeling hebben bepaald; en dewyl zy weinig gele-

genheid hadden om zig met andere foorten of raflen van menfchen te ver-

binden, dewyl alle de nabuurige landen onbewoond, of ten niinftpn even

nieuwlinas bevolkt waren door een klem getal menfchen ,
minder in fterk-

Z zo Lcft zig hun reusachtig ras, zonder hindernis, en byna zonder

vermenging, voortgeplant; het heeft geduurd en ftand gehouden tot dezen

tyd, terwyl ’er verfcheiden eeuwen verloopen zyn, dat het ter plaatle van

zynen oorfprong in Afia verdelgd is geweeft (30) ,
door de zeer groote en

oudere bevolking van dit gedeelte der Wereld.

Maar zo veel de menfchen zyn toegenomen in de landen die thans heet

en gemaatigd zyn, zo veel is hun getal verminderd, in die, welken al te

koud zyn geworden: het Noorden van ‘Groenland , van Lapland, van Spits-

bergen, van Nova Zembla, van het land der Samojeeden, gelyk ook een

iredeelte van die landen , welken aan de Yszee liggen , tot aan het uiterfte

Afia ten Noorden van Kamtfchatka , ryn werkeJyk woeft, of liever,

T^a een vry laaten tyd ontvolkt: men ziet zelfs uit de Rusfifche kaarten,,

de monden der rivieren 01enek, Lena en Jana, onder den ysften en

graad ,
de weg langs de geheele kuft dier Yszee tot aan de landen

P a
CaO Zie de Nooten hier achter.
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van de Tfchutfchis voornlaals fterk bezogt wierdt ,
en thans onbruikbaar,'

of ten minften zo moeijelyk is, dat dezelve is verJaaten : die zelfde kaar-

ten toonen ons, dat van drie fchepen, in 1648 uit den gemeenen mond
der rivieren Kolima en Olomon ,

onder den 72(1^11 graad ,
uitgeloopen , een en-

keld de kaap van de landen der Tfchutfchis, onder den 75fteo graad is omge-

fteyend, en alleen, zeggen* dezelfde kaarten ,
aan de eilanden van Anadir

,

naby Amerika
,
onder den Poolkring is aangekomen : maar zo zeer ik de eer-

Re Qicr faSla geloof, zo veel twyfel ik aan het laatfte, want diezelfde kaart,

die door eene achtervolging van JHppen den weg van dit Riiffifch fchip rond-

om het land der Tfchutfchis aanwyll: ,
meldt tevens met letters

, dat men

de ukgeftrektheid van dit land niet kent: fchoon men nu zelfs in 1648,

deze zee was doorgetrokken, en deze punt van Afiawas omgevaaren, zo

is het evenwel zeker, datfedert dien tyd de Ruflen, fchoon zeer veel be-

lang hebbende in deze vaart, om in Kamtfchatka, en van daar op Japan

en in China te komen ,
dezelve ten eenemaale gellaakt hebben j maar mis-

fchien hebben zy ook de kennis van dien weg rondom dit land der Tfchut-

fchis, dat het Noordelykile uiterfte en meeft uitspringende gedeelte van

het vafle land van Afia is
, voor zigzelven alleen gehouden.

Hoe het zy, alle de Noordelyke landen boven den yöden graad van

het Noorden van Noorwegen tot het uiterfte van Afia , zyn tegenwoor-

dig van inwooners ontbloot
,

behalven eenige ongelukkigen, welken de

Deenen en de Ruflen daar voor de viflchery geplaatft hebben , en die al-

leen een overblyfzel van bevolking en van handel in dit bevroozen kli-

maat onderhouden. De landen van het Noorden, voormaals warm ge-

noeg om de olyfanten en de rivierpaarden te vermenigvuldigen , nu reeds

zo Wre bekoud zynde, dat zy niet dan witte beeren en rendieren kun-

nen doen beftaan ,
zullen in eenige duizend jaaren geheel ontbloot en

woeft worden door het enkelde uitwerkzel van eene altegroote bekoudmgj

daar zyn zelfs zeer fterke redenen, die my doen denken dat het land van

onze Pool ,
dat nog niet bekend is ,

nooit bekend zal worden
; want die

ys-bekonding komt my voor zig reeds van de Pool meefter gemaakt te

hebben tot op den afftand van zeven of agt graaden
,
en het is meer dan

waarfchynlyk dat die geheele ftreek van de Pool, voormaals aarde of zee,

tegenwoordig niet dan ys is ; en zo dit vermoeden gegrond is
,

zal de

omtrek en de uitgeftrektheid van dit ys , wel verre van te verminderen

,

niet dan toeneemen kunnen door de fteeds toeneemende bekouding der

aarde.

Zo wy nu in aanmerking neemen wat ’er omgaat op de hooge bergen

,

zelfs in onze klimaaten, zullen wy daarin eene nieuwe bewyzende pjoet

vinden van de wezendlykheid dier bekouding ,
en wy zullen daar

eene vergelyking uit haaien, die my treffende voorkomt (31;. ;
boven op de Alpen in eene lengte van zeftig mylen, tegen twintig, en

(31) Zie de Nookd hier achter.
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zelfs op fommige plaatfen dertig, breedte, van de gebergten van Savoije

en va? het Cahtoh Bern af tot aan die van Tirol «>e , eene oneinaige

en hvna dnorsaande uitgeftrektheid van valeijen, van vlakten
, en verhe-

venheden van ys, de meeften zonder vermenging van eenige andere ftof,

en bvkans alle duurzaam zonder ooit te fmelten ; die groote ftreeken ys

,

wel verre van in haaren omtrek te verminderen, vermeerderen meer en

meer en winnen grond op de aangrenzende en laagere landen ; dit is bc-

weez’en uit de kruinen der hooge hoornen , en zelfs uit den top van een

kleinen toren, die in deze ysvelden zyn ingewikkeld geworden, en die

zig niet vertoonen ,
dan in fommige zeer heete zomers

,
geduurende

welken de ysvelden eenige voeten in hoogte verminderen; maar de in-

wendige maffa, die op fommige plaatfen honderd toifes hoogte heeft, is

bv menfchen geheugen niet gefmolten: het is derhalven blykbaar, dat die

boomen en die toren in deze dikke en duurzaarae ysvelden bedolven , voor-

maals op bloote gronden hebben gefi:aan,,die bewoond, en by gevolg

minder bekoud waren, dan zy tegenwoordig zyn: het is insgelyks zeer

zeker, dat deze toeneemende vermeerdering van ys niet kan toegefchree-

ven worden aan de vermeerdering der waterige dampen, dewyl alle de

kruinen der bergen ,
die boven deze ysvelden uitfteeken , met verhoogd

,

maar integendeel met ’er tyd verlaagd zyn , door de afgefpoeide ftof, en

door den val van eene oneindige menigte rotfen en brokken, die van de-

zelve losgeraakt en naar den grond der ysvelden of naar nog laagere va-

Jeijen gerold zyn : dus is de vergrooting van deze ysftreeken nu reeds
,
en

zal in het vervolg nog meer zyn
,
de taftbaarfte proef van de allengs toe-

neemende bekouding der aarde, waarvan het geinaklyker is de graaden

te bepaalen in die uicfpringende punten van den bol dan overal elders;

zo men dan voortgaat de toeneeming dezer ysvelden in de Alpen waarte-

neemen, zal men in eenige eeuwen latnnen bepaalen, hoe veele jaarcn

noodig zyn om de ys-koide in ftaat te Hellen van zig meeHer te maaken

van een land dat thans bewoond wordt? en daaruit zal men kunnen be-

fluiten of ik te veel of te weinig tyds voor de bekoeling van den bol ge-

field hebbe?
Zo wy nu deze denkbeelden op de landen van de Pool overbrengen

,

zullen wy ons ligtlyk overreden kunnen , dat dezelven_ niet alleenlyk ge-

heel bevroozen zyn , maar zelfs dat de omtrek en de uitgeftrektheid dier

bevroozen landen van eeuw tot eeuw toeneemen ,
en dat dit met de fteeds

voorgaande bekouding van den bol zal blyven aanhouden. De landen van

Sniisbergen ,
fchoon tien graaden van de Poolen af, zyn byna geheel be-

vrnozen zelfs in den zomer , en uit de nieuwe poogingen
, welken

men iredaan heeft om nader by de Pool re komen, blykt het, dat men

niet Avonden heeft dan ysvelden
,
welken ik befchouw als aanhangzels

van die eroote bevriezing of dat algemeene ys, waardoor dit geheele land

overdekt is van de Pool af tot op een afftand van 7 of 8 graaden. De
oneindige ysvelden door den kapitein Pniprs ontdenlct op 80 en 8l graa-

den, en die hem overal beletteden verder voortteftevenen
, fchyuen de

p 3
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waarheid van dit gewigtige ftuk te bewyzen
; _

want men moet niet ver-

moeden , dat ’er onder de Pool bronnen en rivieren van zoet water zyn

,

die deze ysvelden kunnen aanvoeren, dewyl deze rivieren in alle jaarge-

tyden bevroozen zouden zyn: het blykt dan, dat de ysvelden, die de-

zen onvertfaagden zeeman belet hebben hooger dan tot den Soften graad,

en dat langs ecne lengte van meer dan 24 graaden Ooft en Welt, door-

tedringen
,

het blykt ,
zeg ik

,
dat deze aanhoudende ysvelden een ftuk

formeeren van den omtrek van het oneindig bevroozen gedeelte van

onze Pool , door de allengfche bekouding van den aardbol in dien Haat

van volftrekte verllyving gebragt : en 20 men de oppervlakte van dezen

bevroozen gordel van de Pool af tot aan den 8 i«en graad breedte wil be-

rekenen ,
zal men zien dat dezelve van meer dan honderd en dertig dui-

zend vierkante mylen is : zie daar derhalven het twee houderdlle gedeel-

te van den aardbol ,
door de volftrekte koude overweldigd en voor de

leevende Natuur als vernietigd! en dewyl de koude nog grooter is aan

de ftreeken van de Zuidpool ,
moet men vermoeden , dat de yswording

zig daar ook verder uitftrekt , te meer , dewyl men reeds ysvelden in fom-

migc-n dier Zuidelyke ftreeken ontmoet heeft op 47 graaden breedte;

maar om hier niet dan ons Noordelyk halfrond in aanmerking te neemen
,

waarvan wy vermoeden ,
dat liet ys reeds het honderdfte gedeelte over-

weldigd heeft, dat is te zeggen, de géheele oppervlakte van het gedeelte

van de ^heer, die zig van de Pool tot op 8 graaden of twee honderd

mylen afftands uitftrekt, voelt men wel, dat zo het mogelyk ware den

tyd te bepaaJen waarin dit ys zig heeft begonnen te veftigen op de Pool

,

en vervolgens de opvolging van den voortgaanden tyd, welken de ver-

dere overweldiging van dit ys noodig heeft gehad om tot twee honderd

mvien van de Pool af te komen, voelt men wel, zeg ik, dat men daar-

uit den tyd, dien diezelfde overweldiging van koude in het vervolg zal

noodig hebben om verder doortedringen , zou kunnen berekenen, en dat

men dus by voorraad zou kunnen bepaalen, hoe lang de leevende Natuur

het zal kunnen uithouden in alle klimaaten tot aan den iEquator : by voor-

beeld, zo wy onderftellen, dat het duizend jaar geleden is
,
dat het duur-

zaam V® heeft beginnen te veftigen onder het punt zelf van de Pool

,

en dat in de opvolging van die duizend jaaren het ys zig rondsom dat punt

heeft beginnen uicteftrekken tot op twee honderd mylen, het geen het

honderdfte gedeelte maakt van de oppervlakte van het halfrond, gere-

kend van de Pool af tot aan den Equator toe, mag men vermoeden, dat

»er nog negen • en - negentig duizend jaaren verloopen zullen vóór dat zy

deze geheele uitgeftrektheid zal kunnen verraeefteren ,
onderftellende dat

de yswording eenpaarig is, gelyk als de bekouding van den aardbol; eji

dit komt vry wel uit met de begrooting, welke wy voor die bekouding

gerekend hebben, naamJyk van drie -en- negentig duizend jaaren
, waar-

op wy hebben gefteld dat de leevende Natuur moeft ophouden; welke

begrooting wy uit de enkelde wetten der bekoeling hebben atgeieid: hoe
het zy, dit is zeker , dat de ysvelden zig allerwegen op agt graaden afftandS:
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van de Pool vertoonen, als onyerzettelyke borflweeringen en onverwin-

Ivbe hinderniflen ; want de kapitein Phipps, heeft meer dan het vyftien'

d^e gedeelte van den omtrek naar het Noord -OoRen doorgeftevend
,
en

vóór hem hadden I3affin en Smith dezelfde zwarigheden naar het

Noord - Weften gevonden ; overal hebben zy niet dan ys ontmoet : ik

ben derhalven verzekerd, dat, zo eenige zeelieden, even moedig, het

overipe van dezen omtrek gaan onderzoeken, zy denzelven overal met

« bezet zullen vinden, waardoor zy volftrektlyk gefluit zullen worden,

en dat bygevolg dat gedeelte van den aardbol, die flreek rondsom de Pool

tot op de breedte van twee- en-tagtig graaden, voor ons geheel verbo-

ren is- de dikke ys-mift, die deze klimaaten bedekt, en die met is

dan fneeuw in de lucht bevroozen, formeert daar nieuwe laagen en ande-

re vswordingen ,
die onophoudelyk vermeerderen en zig al meer en meer

nitftrekken zullen ,
naarmaate de aardbol nog al kouder zal worden.

Voor het overige, dewyl de oppervlakte van het Noordelyke halfrond

veel meer landen vertoont dan die van het Zuideiyke halfrond, zo is deze

oorzaak, behalven andere te vooren gemelde oorzaaken,_ genoeg om dit

laatfte halfrond kouder dan het eerfte te maaken; ook vindt men reeds

vsvelden op den 47H'™of 5often graad in de Zuideiyke zeen, daar men die

niet dan 20 graaden hooger in het Noordelyke halfrond- aantreft: men

ziet daarenboven ,
dat onder onzen Poolkring de helft meer land dan wa-

ter is, terwyl alles zee is onder de tegenoverllaande Pool; men ziet, dat

tuflehen onzen poolkring en den keerkring van de kreeft
, meer dan twee

derde land is tegen één derde zee, terwyl tulTchen den Zuidpools- cirkel

den keerkring van de kreeft, railTchien vyftienmaal meer zee dan land

is- dit Zuideiyke halfrond, is derhalven van alle tyden af, zo als het nog

héden is veel wateriger en kouder geweeft dan het onze
,
en het is niet

waarfchvnlvk dat men daar boven den 50<len graad ooit geraaangde en ge-

lukkige landen zal vinden : het is derhalven byna zeker , dat het ys eene

arootere uitgeftrektheid onder de Zuid -Pool overweldigd heeft, en dat

deszelfs omtrek zig miffehien veel verder uitRrekt dan die van het ys van

de Noord - Pool : die oneindige ysvelden der beide Poolen
,
door de Sekou-

ding der aarde voortgebragt , zullen even als de ysklompen in de Alpen

,

Reeds toeneemen; de nakoraelingfehap zal het fpoedig weeten, en wy

meenen grond te hebben om het volgens onze befchouwing en volgens

de bygebragte fad;a te vermoeden. Wy moeten by die voorïge faSta nog

voegen, dat van de beflendige ysvelden die zig federt eenige eeuwen te-

aen de Ooftelyke kufl van Groenland hebben beginnen te formeeren ; men

k n ’er ook nog byvoc-gen , de vermeerdering der ysvelden by Nova-

7 ”
bl in de flraat van Waaigats, waarvan de doortogt moeijelyker,

S^bvL’ onuitvoerelyk is geworden
; en eindelyk de onmogelykheid die ’er

is om de yszee ten noorden van Afia doortetrekken , want, in weerwil

van ’t geen de Ruffen daarvan gezegd hebben (32), is het zeer twyfel-

(32) Zie de Nooten hier «chter.
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achtig of de meeft uitfpringende kuften dezer zee r^ar ’t Noorden, op-

genomen zyn, en pf de Ruffen de Noordelyke pont van Afiazynomge.

'^‘^Zk’daar dan, gelyk ik my voorgefteld heb, van het bovenfte van den

ladder des tyds, nedergedaald tot eeuwen die de onze vry naby komen;

wy zyn van den chaos overgegaan tot het licht; van de gloeijing van

onjen bo] tot deszelfs eerfte bekoeling, en dat “ f"f
vvf- en -twintig duizend jaaren: de tweede graad van de bekoeling , heelt

de wateren toegelaaten nedercevallen , en heeft de zuivering van den

dampkring tS'-

“ofdrgSkook d1v?pr& ecrfte fchlp.viihen, der eerfte

Mwaffen ^en de fchiltking van de oppervlakte der aarde aan horizon-

tfaTe beddingen, een werk van andere vyftien of twintig duizend jaaren:

ó^> het einde VOT het derde l\dvak , en in het begin van het vierde,

zvn de wateren geweeken, de ftroomen der zee hebben onze valeijen uit*

eehold en de onderaardfehe vuuren hebben begonnen de aarde door hun-

ne uitbarftingen te verwoeften ;
alle deze laacfte beweegingen , hebben

noa tien duizend jaaren moeten aanhouden
,
en deze grootc gebeurtems-

fen deze werkingen en veranderingen, onderftellen in alles zeftig duizend

iaarèn waarna de Natuur, in haar eerfte oogenblik van ruft, haare edel-

lie voortbrengzels heeft gegeeven. Het vyfde Tydvak vertoont ons

de geboorte der landdieren; net is waar, dat thans de ruft der aarde nog

niet volkomen is geweeft, en dat zy nog niet geheel en al bedaard was,

h^f T,iVf dan na de geboorte der eerfte landdieren is geweeft,

tolVelLTder twee halv®a Werddvn k g.rfchW, en dat de groote

gfbeurteSto Ijn voorgevallen, welken tk tn het zesde Tydvak heb

voorgedraagen.
gedaan wat ik heb kunnen doen, om in elk

de^rTydvaÏÏen^, de duurilg van den tyd evenredig te maaken aan de

Slootte der werken; ik heb gepoogd naar myne hypothefen de opvolgende

f b’Iderv van de groote omwentelingen der Natuur te maaien
,
zonder dat

echter beweer haar in haaren oorfprong aangevat, of in haare geheele

mirjTeftrektheid omhelsd te hebben ; en al wierden myne hypothefen be-

t al ware myne fchildery niet dan eene zeer onvolmaakte omtrek van

die der Natuur ,
houde ik my evenwel verzekerd , dat allen die dezen

ruwen omtrek ter goeder trouwe onderzoeken , en denzelven met het modél

,rpr(Tplvken zullen, gelykenis genoeg zullen vinden, om ten minften hunne

S^te voHoeï: fnWdenAeelden op de grootfte voorwerpen van

de N^tuurlyke wysbegeerte te veftigen.

ZEVEN-
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2EVENDE TYDVAK.
Toen Menfchen vermogen de mrUng der Natuur onder-

Jleund heeft.

D e eerfle menfchen, getuigen van de ftuiptrekkende beweegingen der

Aarde, welken zy zo menigvuldig ondervonden hadden, en die nogm
^0 verfch geheugen waren;, geene blfchutting dan de bergen tegen de

nverftroomingen \ebbende ; dikwyls door het vuur der volkans lut dit

9Plfde befchuttings - plaatfen verdreeven ;
beevende op een grond, die

fnder tanne voefen beefde^ naakt van geefl en lichaam; aan de onge-

Siakken van alle de elementen blootgefteld ; flachtofFers_ van de woede der

wilde dieren, waarvan zy niet konden miffen de prooi te worden; allen

eveneens doordrongen van het gevoel van een doodlyken fchnk; allen

eveneens door de noodzaakelykheid genoopt, hebben vaardig moeten uic-

zien om zig re vereenigen : eerfl om zig door hun getal te verdedigen

;

vervolgens om malkanderen over en weder te helpen en gezamentiyk te ,

werken om zig eetie verblyfplaats te vervaardigen: zy hebben begon-

nen met zig bylen te niaaken, van die harde keilleenen, die jades, die

donderfte^nen ,
welken men geloofd heeft uit de wolken te vallen en door

den donder geformeerd tezyn, en die Hechts de eerfte gedenklbukken zyn

van de menfchlyke kunft in den ftaat der zuivere Natuur: hy zal wd

haaft vuur gehaald hebben uit diezelfde keifteenen door dezelven teg^a

illJdlren re wrvven ; hy zal zig van de vlam der vuurbergen bediend,

of mef?en gloed der brandende ifvas zyn voordeel gedaan hebben om

zig ruimte in de ondoordringbaare boffchen te verfchaffen; om de kreu-

pelboffchen opteruimen, want met behulp Van dat vermogend elemen

heeft hy de gronden, waarop hy zig wilde nederzetten, aangegreepen, op-

geruimd en gezuiverd : met zyn lleenen byl heeft hy de hoornen nedergenaKt

en bewerkt, heeft hy zyn verblyf opgericht, zig wapenen en werktuigen

van de eerfte noodzaakelykheid gemaakt; en na zig met knodzen, en ande-

j-e verdedigende wapenen voorzien te hebben, hebben deze eerfte men-

fchen natuurlyk bedacht moeren zyn, op ligtere wapenen, waarmede zy

van verre aanvallen en treffen konden: een pees, een zenuw van een

draaden van aloes, de buigzaame baft van eene houtachtige plant,

biin VOO' koorden gediend hebben, om de twee einden van een
zullen nuu

waarvan' zy hunne boogen maakten , te vereenigen : zy
veerkrac g

, keifteentjes fcherp gemaakt hebben, om ’er hunne

medfte beflaan; welhaaft zullen zy ook netten, vlottenen kanoes

hebben uitgevonden, en zy hebben zig daarby gehouden ,
zo lang zy niet

darkleine volkies uitmaakten die flechts uit eenige gezinnen, of liever

nit bloedverwancenvan denzelfden ftamvader voortgefprooten , beftonden.

Wil Deel. Q
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gelyk wy nog heden zien by wilden , die wilden Wyven willen, en die
zulks kunnen blyven- in plaatfen alwaar de vrye ruimte hun even weinig
ontbreekt, als 'het wild, de vifch en de vruchten; maar in alle die plaat-

fen, alwaar de ruimte door het water bepaald of door de hooge bergen
beflooten was, zyn deze kleine volkjes, al te talryk geworden , verpljgt

geweeft hunnen grond onder malkanderen te verdeelen , en het is van dit

oogenblik af geweeft, dat de aarde het gebied van den menfch is gewor-
den ; hy heeft 'er bezit van genomen door zynen arbeid en beteeiingj

en de verknochtheid aan ’t v^erland heeft de eerfte bedryven van zyn
eigendom ,

van zeer naby gevolgd. Het byzonder belang , een gedeelte

van het Nationaal belang maakende , bragt te weeg , dat de orde van
wetten en ftaats - regeering in wezen kwamen, en de maatfchappy, op

een vaften voet gefteld, in krachten toenam.

Deze menfchen echter ,
diep getroffen van de rampen van hunnen

eerften ftaat, en nog onder hunne oogen hebbende de verwoeftingen

door de overftroomingen veroorzaakt; de brandingen der vuurbergen, de
afgronden. , door de fchokkingen der aarde geopend, hebben een beftendig
en byna eeuwigduurend geheiigenis van die rampen der wereld behouden
en voortgeplant : het denkbeeld dat dezelve door een algemeenen vloed
of door eene algemeene verbranding, moet verdelgd worden; de eerbied

voor zekere bergen (33), waarop zy zig voor overftroomingen beveiligd
hadden ; het afgryzen voor die andere bergen die verfchrikkelyker vuur
dan dat des blikfems uitwierpen ; het gezicht van die ftryden der aarde
tegen den hemel, de grond van de fabel der Titans, en van derzelver ftryd

tegen de Goden; het begrip van het wezendlyk beftaan van een kwaad-

aartig wezen ; de vrees en het bygeloof , die *er de eerfte voortbrengzels

van zyn; alle die gevoelens, op den fchrik gegrond, hebben zig toen

voor altyd van het hart en den geeft des menfchen meefter gemaakt
; naauw-

Ivks is hy nog heden geruft gefteld door de ondervinding der tyden,
door de ftilte, die op deze eeuwen van onweders is gevolgd, met één
woord, door de kennis van de werking der Natuur; een kennis, welke
hy niet heeft kunnen verkrygen dan na de veftiging van eenige groote
maatfchappy in ruftige landen.

^

Het is ntet in Afrika noch m de landen van Afia, die meeft naar het
Zuiden naderen, dat de groote maatfchappyen zig eerft hebben kunnen
formeeren; die ftreeken waren nog gloeijencte en onbewoond; het is niet

in Amerika, dat blykbaar, zyne keten bergen alleen uitgezonderd, niet

dan een nieuw land is; het is zelfs niet in Europa, dat niet dan zeer laat

de kennis van het Ooften gekreegen heeft, dat de eerfte befchaafde men-

fchen geveftigd zyn, naardien vóór de ftichting van Rome, de gelukkigfte

ftreeken van dit Wereldje!, gelyk Italië, Frankryk en Duitfchland, no-g

niet dan met halve wilden bevolkt waren : lees Tacitus over de zeden der
E>«itfchers, het is eene fchildery van die der Hurons, of liever, het zya
gebruiken yun het geheele menicidyke geftadit uit den ftaat der Natuur

C33.)
Nooita hier ïeli(cr.
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komenden het is dan in de Noqrdelyke ftreeken van Afia,. dat de flam der

Siffheden van den menfch is opgefchocen , en het is op dien ftam van

deS b?om der kenniffe, dat zyn troon .van heerfchappy en magt geves-

hoe meer hy heeft geweeten, hoe meer hy heeft kunnen doen;uga Jö,
minder hy gedaan heeft, hoe geringer zyne wetenfchap ge-maar

^jjes onderftelt de menfchen werkzaam in een gelukkig kli-weest 1
• zuiveren hemel om denzelven waarteneemen , opeen vriicht-

k'^ïen^erond otn dien tebeteelen; ineen oord, beveiligd voor overftroo*

mlnaen verwyderd van vuurbergen, verhevener, en bygevolg van eene

vroegere gemaatigdheid van warmte dan de andere; alle die voorwaarden

na alle die omftandigheden , zyn vereenigd gevonden in het midden van

Afia
*

van den 40 graad van breedte tot den De rivieren, die haare

witeren voeren naar de Noordzee, naar den Weftelyken Oceaan, naar de

7Pën van het Zuiden en naar de Kaspifche zee, beginnen haaren loop even-

*
ns uit dat verheven land, dat thans een gedeelte maakt van Zuidelyk

liberie en van Tartarye: het is dan in dit land, verhevener, Heviger,

vafter dan de anderen, dewyl het dezelven tot middelpunt verftrekt, en

bvna vyf honderd raylen van alle de Oceaanen verwyderd is; het is in dit

begunftigd land, dat het eerfte volk, ’t welk allen onzen eerbied verdient

,

alsTchepper der wetenfchappen , der kunften, en van alle nuttige inftelJingen

,

eeformeerd is: die waarheid wordt ons eveneens getoond en beweezen

door de gedenkftukken der Natuurlyke hiftorie en door de bykans onbegry-

pelyke vorderingen van de oude Sterrekunde
; hoe hebben zulke nieuwe

menfchen kunnen uitvinden de maan-zonne periode van zes honderd jaa-

en Ih bepaal my tot dit enkelde ftuk, fchoön men verfcheiden andere

ïren verwonderlyk, en even zeker, zoude kunnen bybrengen ; zy willen

^ ^70 veel van de Sterrekunde, als in onze dagen Dominicus Cassini daar-

7.dfl die de eerfte getoond heeft de wezend'ykheid en de naauwkeurig-

a van deze periode ;%ene kennis, welke noen de Chaldeën, noch Ie

Ecrvptenaars, noch de Grieken, ooit gehad hebben; eene kennis, die de

naauwkeurigfte kundigheden wegens de beweegingen der maan en der aarde,

onderftelt, en die eene groote volmaaktheid vordert in de werktuigen voor

de waarneemingen noodig; eene kennis, welke niet kan verkreegen wor-

den dan na alles verkreegen te hebben, en die, niet gegrond zynde dan op

eene lange achtervolging van fterrekundige onderzoekingen en waarnee-

mingen, ten minften twee of drie duizend jaaren oefening van denmenfeh-

lyken geeft onderftelt, om daartoe te geraaken.

' pit eerfte volk is zeer gelukkig geweeft, dewyl het zo kundig en geleerd

nrden is» nioet verfcheiden eeuwen vrede, ruft en den noodigen

r deze beoefening van den geeft gehad hebben , van welke de

iX^van alle andere beoefeningen afhangt; buiten dat alles zoude het
vrucht V

denkbeeld van die periode gevallen zyn ; om daaraan flechts te

?°°nen waren 'er ten minften twaalf honderd jaaren waarneemingen noo-

d^;%n om aan dit volk deze periode als een zeker ftuk te doen aanneemen,

C34) Zie de Nooien bier achter.
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^as ’er het dubbeJd van dien tyd noodig; zie daar derhalven reeds meer
dan drie duizend jaaren van fterrekiindige ftudie , en wy zullen daar niet
over verwonderd zyn, dewyl diezelfde tyd voor de fterrekundigen

, van
de Chaldeën af tot op onzen tyd toe

, noodig is geweeft om diezelfde pe-
riode_ te vinden ; en deze eerlte drie duizend jaaren fterrekundige waar-
neemingen

,
hebben die niet noodzaakelyk moeten voorgegaan worden

van eenige eeuwen , waarin de wetenfchap nog niet geboren was ? zyn zes
duizend jaaren , van dezen dag af gerekend, genoeg om tot het edeJfte tyd-
perk van de hiftorie van den menlch opteklimmen

, en zelfs om hem in zyne
eerfte voortgangen j welken hy in de kunllen en wetenfchappen gemaakt
heeft, te volgen?

. ,

Maar ongelukkig zyn _zy verloeren geraakt , die verhevene en fchoone

wetenfchappen ; ly zyn niet tot ons gekomen dan by brokken en overblyf-

zelen, die zo misvormd zyn, dat zy ons van geen anderp dienfl kunnen
zyn , dan om ons haar voorig beftaan aantetoonen. De uitvinding van het
formulier, waarnaar de Braminen de eklipfen berekenen, onderlielt zo vee-
le kundigheden als het maaken onzer almanakken, en diezelfde Braminen
echter ,

hebben niet het minfte denkbeeld van de zamenftelling van ’t Heelal *

zy hebben niet dan valfche denkbeelden over de beweeging, de grootte en
de plaatfing der planeeten ; zy berekenen de eklipfen

, zonder daarvan de
beredeneerde kennis te hebben

, als werktuigen
,
geleid door een tafel of

fchaal, opgemaakt uit formulieren, welken zy niet begrypen, en welken waar-
fchynlyk hunne voorouders niet uitgevonden hebben , dewyl zy niets ver-
der gebragt, niets volmaakt hebben

, en zelfs niet de minfte ftraal van we-
tenfchap aan hunne nakcraelingen hebben medegedeeld; deze formulieren
zyn in hunne handen niet dan methodes of leerwyzen

, welken zy volgen

,

zonder te weeten waarom ; want dezel ven onderflellen kundigheden, waar-

van zy niet de eerfte beginzels hebben, waarvan zy zelfs niet de minfte voet-

fpooren hebben bewaard, en die bygevolg nooit tot hen behoord hebben:
deze methoden kunnen dan niet komen dan van dit oude kundige volk, dat
de beweegiiïgen der fterren hadt berekend, en daar formulieren van ge-
maakt, en dat door eene lange achtervolging van waarneemingen , met
flechts tot de voorzegging der eklipfen was gekomen

, maar zelfs de veel
moeijelyker kennis vm de periode van zes honderd jaaren , en van alle de
fterrekundige waarheden en faStdy welken deze kennis noodwendig vor-
dert ,

gekreegen hadt.

Ik meen met grond te mogen zeggen
, dat de Braminen deze geleerde

formulieren niet hebben uitgevonden , dewyl alle hunne natuurkundige
denkbeelden ftrydeS met de befchouwing, waarvan deze formulieren afhan-

gen, en zy, zo zy deze befchouwing' begreepen hadden in den tyd toen

zy dezelven ontvangen hebben, de wetenfchap zelve ook zouden hebben

behouden , en zig thans niet in de diepfte onkunde bevinden ,
overgeleverd

aan de belachelykfte vooroordeelen wegens het ftelzel der Wereld, gelyk
als dat de aarde onbeweegbaar is , en op den top van een gouden berg ruft j
dat de maan taant , omdat ’er lucht-draaken vóór komen i dat de planeetcü



DE TYDVAKKEN der NATUUR. HS

kleiner zyn dan de maan, enz.: het is derhalve» blykbaar dat zy nooit de

eerfte becinzels der fterreknnde hebben gekend, en zelfs niet het minfte

denkbeeld hebben van de beginzelen, waarop de methode, daar zy zig van

bedienen ruft.
leezer wyzen naar het uitmuntend

werk dat de *Hr. Bailly onlangs heeft uitgegeeven over de oude fterre-

kunde en waarin hy in den grond onderzoekt, alles tvat betrekking heeft

tot den oorfprong en tot de voortgang dezer wetenfchap ; men zal zien

,

dat zyne denkbeelden met de myne overeenkomen ,
en daarenboven heeft

hy dit onderwerp behandeld met eene fynheid van geeft, met eene diepte

van oordeel en een fchat van geleerdheid
,
die dank en lof verdienen by

elk die belang fielt in den voortgang der wetenfchappen.

De Chineezen, een weinig meer verlicht dan de Braminen, berekenen

vrv ruwelyk de eklipfen, en berekenen dezelven fteeds op dezelfde wyze

federc twee of drie duizend jaaren; dewyl zy niets volmaaken, hebben zy

ook nooit iets uitgevonden: die wetenfchap is derhalven even weinig in

China als in de Indiën geboren ; fchoon even nabnurig als de Indiaanen aan

het eerfte geoefend en kundig volk, fchynen zy daar niets van overgeno-

men te hebben ; zy hebben zelfs niet de aftronomifche formulieren
,
waar*

van de Brarainen het gebruik bewaard hebben , en die inderdaad de eerfte

en groote gedenkftukken zyn van de vroegfte wetenfchap en het geluk

van den menfch : het blykt insgelyks niet dat de Chaldeè’n , de Perfiaanen

,

de Egyptenaars en de Grieken ,
iets van dat eerfte en verlichte volk ontvan-

gen nebben j
want in die ftreeken van de Levant, is de nieuwe fterrekun-

de haaren oorfprong en voortgang alleenlyk verfchuldigd , aan de hardnek-

kige geduurzaamheid der Chaldeeuwfche waarneemeren , en vervolgens aan

de werken der Grieken (35), welken men niet moet dateeren , dan van den

tvd af toen de fchool in Alexandrye geveftigd wierdt: deze wetenfchap was

echter nog zeer onvolmaakt na twee duizend jaaren nieuwe beoaening, en

zelfs tot in onze laatfte eeuwen: het fchynt my derhalven zeker te zyn,

dat dit eerfte volk , dat de fterrekunde hadt uitgevonden, en zo langen tyd

gelukkig beoefend, daarvan niet nagelaaten heeft dan brokken en uitkoin»

ften van rekeningen, die men in ’t geheugen kon bewaaren, gelyk als de

periode van zes honderd jaaren
, welke de Hiftoriefchryver Josephüs heeft

te boek geflagen , zonder dezelve te verftaan.

Het verlies der wetenfchappen , deze eerfte wonde aan het menfchdom

door de byl der barbaarsheid toegebragt, was ongetwyfeld het eerfte uit-

werkzel van eene ongelukkige omwenteling, die milTchien in weinige jaaren

den arbeid en vorderingen van verfcheiden eeuwen verdelgd zal hebben}

want WV kunnen niet twyfelen of dit vroegfte volk, zo magtig als geleerd,

I viff lang in zyn luifter hebben ftaande gehouden, dewyl het zulke groo-

^ vorderingen heeft gemaakt in de wetenfchappen, en bygevolg in alle de

iimftpn welken derzelver beoefening onderftelt: maar daar is alle waar-

fchvnlvkheid dat, toen de landen
,
ten Noorden van deze gelukkige ftrcek

gelegen
, al te veel bekoud zyn geworden ,

de menfchen die dezelven be-

CsD de Nooten Hier achter.
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woonden, nog onwetende, woefl: en barbaarfch, zig naar dit rvk over-
rloedig en gelukkig land zullen begeeven hebben ; zy hebben zig daar mee-
fter van gemaakt , en hebben niet flechts de kennis, maar zelfe de eeheu-
genis vp alle wetenfchap verdelgd ; zodat dertig eeuwen onkunde miflchien
gevolgd zyn op dertig eeuwen kennis, die dezelven hadden voorgegaan*
van alle die fchwne en eerfle vruchten van den menfchlyken geeft, is
mets dan de droefem overgebleeven

i de godsdienftige overnatuurkunde , niet
kunnende verftaan worden, hadt geene beoefening noodig, en konde niet
verloeren worden dan by gebrek van geheugenis, die nooit ontbreekt,
wanneer zy door het wonderlyke getroffen wordt : ook heeft zig deze over*
natuurkunde, uit dit eerlte middelpunt der wetenfehappen , naar alle de
deelen der Wereld verfpreidj de afgoden van Calicut, zyn gevonden de-
zelfde te zyn als die te Seleginskoi; de pelgrimagies naar den grooten lama
zyn op meer dan twee duizend mylen afftands ingevoerd en aangenomen • het
denkbeeld van de zielsverhuizing is nog verder gebragt, en door de Indiaa-
nen, de Ethiopiërs, de Atlanten als een geloofs- artikel omhelsd; diezelf-
de denkbeelden zyn mismaakt en aangenomen door de Chineezen , de Per-
fiaanen , de Grieken , enz. en zyn zelfs tot ons gekomen • alleq frlivnr /-.n«
derhalven te bewyzen dat de eerlle «ortel en de®gen,eene’ ftL dSenfX
lyke kennis, tot dit land van hoog Aöa behoort (/), en dat de dorre of
yerbafterde twygen der edele takken van dien ouden ftam

, aig naar alle dededen der Wereld hebben uitgeflrekt onder de befchaafde volken.
En, vat kunnen vy zegden van dieeenven van barbaarsheid, Ae zonder«mg voordyl voor ons, «ten onzen verlieze

, verloopcn zyn?’zy zyn vool
aJtj^ in «n donkeren nacht begraaven : de menfeh van dien tyd weder in de
Quifcorniubn der onwectendheid geflort* heeft, om zo te fpreeken, opgc»
houden menfeh te zj*n; want de ruwheid, van het vergeeten der pligten
gevolgd , begint met de banden der maacfchappy te verflappen

; de bar-
baarsheid voltooit die te verbreeken : de wetten , veracht of verbannen * de
zeden in woefte gebruiken ontaart ; de liefde voor het menfchdom fchoon
met heilige letters in de harten gefchreeven

, uit dezelve uitgewifcht' met
één woord, de menfeh zonder opvoeding, zonder zedekunde, tot eenS
en eenzaam leeven bepaald vertoont, in plaats van zynf^^erhevene^a.
tuur, mets dan een wezen beneden de dieren verlaagd.

^

Na het ver les der wetenfehappen zyn evenwel de nuttige kunften
welken zy hadden doen geboren worden

, nog bewaard gebleeven De
landbouw, noodzaakelyker geworden, naarmaate de menfefen talnkêr wa-
ren , en meer gedragen in hunne ruimte leefden; alle de gebruiken,
welken diezelfde landbouw vordert

, alle de kunften die het oprichten
van gebouwen onderftelt; het maaken van wapenen, het beelden van af»
góden , het weeven van ftoffen, enz. hebben de wetenfehappen over»

verfpreide dorpen in deze flreeken, zegt de geleerde

kiRe mhfr
Pallas, zyn nog leevrade overbiyfzels van een bloeijend gebied of geiofe.

gèdenTftukf/rfPy.’
waarvan de h.ftone zelve begraaven is, met de fleden. tempels, wapenen,

leden
by yder Hap groote brokken van ontdekt; die kleine volkjes zyn déleoen van eene groote naue, daar een hoofd aan ontbreekt, y.yage de Paulas en Siberië,
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leefd; zy hebben zig aHengs verfpreid
, zachtlyfc vdraaafcc, en zy heb-

ben daarin den loop der grwte bevolkingen gevolgd. Het oud gebied
van China, heeft zig het eerft opgericbt, en byna in denzelfden tyd van
dat der Atlanten in AinKa; de ryken van het vafte land van Afia, dat
Tan Egypte, dat van Ethiopië, zyn vervolgens geveftigd, en eindelyk dat
van Rome, waaraan ons Europa zyne burgerlyke wetten en beftaan ver-

fchuldigd is: het is dan niet dan federt omtrent dertig eeuwen, dat de magt
van den menfch zig met die van de Natuur vereenigd heeft, en zig over het
grootfte gedeelte der aarde heeft nitgeftrekt; de fchatten haarer vrucht-

baarheid ,
tot aan dien tyd begraaven

,
heeft de menfch te roorfchyn ge-

bragt; haare andere rykdommen, nog dieper begraaven, hebben zig aan

zyne nafpooringen niet kunnen onttrekken ,
en zyn de prys zyner arbeid-

zaamheid geworden: overal, zo lang hy zig met wysheid heeft gedraa-

gen ,
heeft hy de leflen der Natuur gevolgd, zyn voordeel gedaan met

haare voorbeelden , haare middelen gebezigd , en in haare oneindigheid

alle de voorwerpen opgezocht, die hem van nut zyn of vermaaken kon-

den : door zyn vernuft zyn de dieren tam gemaakt, te onder gebragt^
verpligt geworden om hem ten dienfl: te flaan

j door zynen arbeid zyn
de meiren droog gemaakt , de rivieren binnen haare oevers beflooten>

haare beletzels en Itortingen weggenomen
, de boifchen opgeruimd de

fchraale gronden beteeld; door zyne opmerkingen zyn de tyden geteld ^
de ruimten gemeeten , de hemelfche beweegingen opgenomen, vergele-
ken, vertoond j de hemel en de aarde vereenigd, het Heelal vergroot,,

en de Schepper waardiglyk geëerd en aangebeden ; door zyne kunfl. , nit

de wetenfchap voortgevloeid, zyn de zeen doorkruift, de bergen over-

getrokken, de volken nader by malkander gebragt, eene Nieuwe We-
reld ontdekt, en duizende landen, op zigzelven alleen llaande, onder zy»

gebied gebragt ; eindelyk ,
de geheele gedaante der aarde draagt tegen-

woordig het indrukzel van de magt des menfchen ,
dewelke , fchoon

ondergefchikt aan die van de Natuur, dikwyls meer dan deze gedaan of
haar ten minflen zo verwonderlyk onderfteund heeft, dat het door mid-

del van onze handen is, <iat zy zig in haare geheele uitgeftrektheid ont-

wikkeld heeft, en trapswyze tot dien Haat van volmaaktheid en luider

is gekomen, waarin wy haar tegenwoordig ziem
Men vergelyke inderdaad de ruwe met de befchaafdè Natuur (g) f me»

vergelyke de kleine volkjes of horden van wilden in Amerika ,
met onze

f
roote befchaafde volken ; men vergelyke zelfs die volkjes in Afrika ,>

ie fledits fiaJf wild zyn j men zie tevens den Hiaat der landen, welken die

Naties bewoonen; en men zal de geringe waarde dier menfchen ligtlyfc

zien door den geringen indruk dien hunne handen gemaakt hebben op

den grond waaruit zy hun voedzel moeten haaien r het zy domheid, het

zy luiheid
* deze half dier -menfchen, deze onbefchaafde Naties, grooter

«w kleiner’ wcegen alleenlyk op den aardbol zonder den grond in ’t

SDinfl: te helpen}, zy putten dien integendeel uit, zonder hem weder te

Zie de Verhandeling over de Nawnr, eerfle Befchouwing, Xide Deel.
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herftellen , zy verdelgen zonder optebouwen , zy verflyten onophoude-
lyk zonder ooit te vernieuwen.

,
De allerverachtelykfte ftaat ondertuflchen

van het menfchlyke geflacht, is niet die van de wilden-, maar die van
die half, of nog minder befchaafde volken, die van alle tyden her,

de waare geelTels der Natuur zyn geweefl, en welken de befchaafde

volken nog tegenwoordig moeite hebben om in toom te houden i zy

hebben, gelyk wy gezegd hebben, het eerfte gelukkige land verwoeft;

zy hebben ’er de i^ruiten van het geluk, tot in de kiemen toe, ver-

delgd , en de vruchten der wetenfchappen vernield} en van hoe veele

andere vernielingen is deze eerfte inval der barbaaren niet gevolgd ge-

worden? het is uit diezelfde ftreeken van ’t Noorden, alwaar voormaals

alle de voordeelen en goederen van het menfchlyke geflacht gevonden

wierden ,
dat vervolgens alle deszelfs onheilen gekomen zyn ; hoe veele

overftrooraiugen van deze dieren met menfchengelaat heeft men niet

ondervonden, die fteeds van het Noorden uktrokken, om het Zuiden

te gaan verwoellen ? men fla de oogen op de* jaarboeken van alle

de volken, en men zal daar twintig eeuwen verwoefting tegen eenige

jaaren vrede en ruil: aantreffen 1

Daar zyn zes honderd eeuwen voor de Natuur noodig geweefl: , om
haare groote werken te volbrengen, om de aarde te bekoelen, om aan

haare oppervlakte haare gedaante te geeven en tot een flaat van ililte

te komen ;
hoe veele eeuwen zullen ’er noodig zyn , eer de menfchen

insgelyks tot ftilte komen, en ophouden te woelen, malkanderen te ont-

ruften en te verdelgen? wanneer zullen zy eindelyk eens voelen dat het

vreedzaam bezit van de beteelde landen , elk in zyn vaderland , de grond

van het individueel geluk zowel als der nationaale welvaart is? wan-

neer zullen zy wys genoeg zyn, om van hunne eifclien, op de bezittin-

gen van andere volken, afteftaan; om die ingebeelde heerfchappyen

te laaten vaaren over verre afgelegen landen, dikwyls verdervelyk, althans

meer lallig dan voordeelig ,
voor hun , die daar het gebied over voe-

ren? Het ryk van Spanje, zo uitgeftrekt m Europa, als dat van Frank-

ryk, en tienmaal grooter in Amerika j is dat tienmaal magtiger? is

het zelfs zo magtig als het zoude zyn, byaldien deze fiere en groote

Natie zig bepaald hadt
, om uit haaren gelukkigen grond alles te haaien ,

wat dezelve aan haar verfchaffen konde ? De Engelfchen , dat wys en

diepdenkend Volk, hebben die niet eene groote faut begaan met de

grenzen hunner koloniën te verre uittebreiden ? De Ouden fchynen

my toe, gezonder denkbeelden wegens haare volkplantingen gehad te

hebben ; zy zonden geene koloniflen uit , dan wanneer zy^ door de

volkrykheid overlaaden waren, en hunne grond en handel niet langer

toereikten, om hunne ingezetenen te voeden. De invallen der Barbaa-

ren, welken men met afgryzen befchouwt, hebben die niet nog dringen-

der oorzaaken gehad, toen zy zig al te gedrongen by malkanderen en
in al te grooten getale in hunne ondankbaare, koude, en van alles ont-
bJoote landen, bevonden, en tevens zo digte by waren by andere vrucht-

baa-
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baare, wél beteelde, en ryklyk beflagen, gronden? Hoe veel bloeds

echter hebben die geweldige veroveringen gekoft? van hoe veel jammer,

van hoe veele verliezen zyn dezelven vergezeld of gevolgd geweefll*

Laaten wy ons niet langer ophouden by deze droevige tooneelen van

dood en verwoeHing ,
allen door de onweetendheid veroorzaakt ; Iaat ons

hoopen, dat het evenwigt, fchoon onvolmaakt, dat thans onder de be-

fchaafde’ volken plaats heeft , zig za! ftaande houden , en zelfs beftendi-

ger zal kunnen worden ,
naarmaate de menfchen hun wezendlyk belang be-

ter zullen keren kennen, de waarde van den vrede beter begrypen
,
en den-

zelven tot het groot ,
ja eenigft voorwerp hunner ftaatzucht Hellen

; naar-

maate do vorllen den valfchen roem van veroveraars te zyn, zullen ver-

fmaaden, en met verachtinge nedèrzien op de kinderachtige verwaand-

heid van hun, die, om zelven een rol in de wereld te ipeelen, hen tot groo-

te beweegingen aanfpooren.

Laat ons dan de Wereld in vrede onderftellen , en laat ons zien hoe veel

invloed alsdan de raagt van den menfeh op die der Natuur zou kunnen

hebben. Niets fchynt moeijelyker, om niet te zeggen onmogelyker, dan

zig te verzetten tegen de allengs toeneemende bekouding der aarde
, en de

warmte van een klimaat te vermeerderen; de menfeh evenwel kan dit doen,

en heeft het gedaan : Parys en Quebec liggen ten naaftenby op dezelfde

breedte, en de grond is even verheven; Parys moest derhalven zo koud
zyn als Quebec, indien Franlcryk, en de geheele Hreck die daaraan grenft,

even weinig van menfchen voorzien, even zeer met boflehen bedekt, even
zeer met water bezet was als Kanada : een land opruimen , ontginnen en

bevolken ,
is hetzelve warmte voor verfcheiden^ duizende jaaren byzetten

,

en dit voorkomt de eenige redelyke tegenwerping
,
welke men tegen myn

gevoelen 'maaken ,
of, om beter te zeggen, tegen de wezendlyke bekou-

ding der aarde inbrengen kan.
, j 1. 1

Volgens uw fyfteraa, zal men zeggen, moet de geheele aarde thans kou-

der zyn, dan zy vóór twee duizend jaaren was; 'maar de overlevering fchynt

ons het tegendeel te bevvyzen : Galliê'n en Gerraanië voedden toen elan-

den, herten -wolven, beeren, en andere dieren ,
die federt naar de Noor-

delyke landen geweeken zyn; die voortgang verfchilt veel van uwe befchou-

wing, want dan moeiten zy van het Noorden naar het Zuiden getrokken

zyn : daarenboven meldt ons de hiltorie , dat de rivier de Seine ,
gewoon-

lyk alle jaaren, een gedeelte van den winter bevrozenwas: fchynen deze

faBa niet regelrecht te llryden met de allengs toeneemende koude van den

aardbol? Zy zouden daarmede llryden, ik erken het, zo Frankryk en

Duitfchland tegenwoordig gelyk waren aan Galliê'n en aan G.;rmaniè* in

die dagen; zomen de bolTchen niet hadt nedergehakt, de moeraflen droog

gemaakt de vloeden beteugeld, de rivieren geleid, en alle de landen, die

met de ’overblyfz^ls hunner eigene voortbrengzelen, zo wel als met de
nieuwe planten en gewaflen, daaruit geboren, oyerladen waren, opge-
klaard en geregeld beteeld : en moet men ook niet in aanmerking neemen

,

dat het verlies van de warmte van den bol op eene ongevoelige wyze toe-

XFll Deel, R
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gaat? dat *er zes-en-zeventig duizend jaaren noodig zyn geweeft om de
aarde tot den tegenwoordigen ftaat van warmte te bekoelen , en dat in an-
dere zes-en-zeventig duizend jaaren dezelve nog niet genoeg bekoud zal

zyn om de byzondere warmte der leevende Natuur te vernietigen ? moet
men vervolgens met deze bekoeling niet vergelyken de fchielyke koude >

die ons uit de lucht aankomt? moet men zig niet herinneren, dat ’er, niet-

tegenftaande die fchielyke koude van de lucht , flechts een twee-en-dertig-

fte gedeelte verfchil is tuflehen dc grootfte hitte van onze zomers en de ny-
pendlle koude van onze winters ? zo men dit alles bedenkt

, zal men ftraks

voelen , dat de uitwendige oorzaaken veel meer invloed hebben dan de in-

wendige, op de warmte of koude van yder klimaat, en dat in alle die kli-

maaten ,
waarin de koude van de bovenflxeek der lucht wordt aangetrok-

ken door de vochtigheid, of gedreeven door den wind, die dezelve naar de

aarde voert, de uitwerkzels dier byzondere oorzaaken verre de overhand heb-

ben boven het voortbrengzel van de algeraeene oorzaak: wy kunnen daar

een voorbeeld van geeven , ’t welk geen twy fel wegens dit onderwerp zal
overlaaten , en dat tevens alle tegenwerpingen van deze foort voorkomt,

In de oneindige uitgeftrektheid van de landen van Guiana , zyn niet dan
digte bolTchen, waarin de zon maauwlyks door kan dringen; waarin de
wateren, hier en daar zaraenvloeijende, groote ruimten bellaan; waarin
de rivieren, zeer digt by malkanderen, noch beteugeld', noch geleid wor-
den; waarin het agt maanden in ’t jaar geduurig regent: in dat Guiana,
zeg ik, heeft men Hechts federt eene eeuw begonnen eene kleine ftreek

dier groote bolTchen rondom Cayenne opteklaaren
,
en nu reeds is het ver-

fchil van warmte in die kleine ftreek, zo gevoelig, dat men daar al te veel

warmte, zelfs des nachts, ondervindt, terwyl het in alle andere landen in

den ftaat, zo als wy ftraks gemeld hebben, zo koud is, dat men daar des

nachts vuur moet maaken om 'er dezelve overtebrengen. Het is even-

eens met de hoeveelheid en met de aanhoudendheid van den regen
; dezelve

begint in Cayenne iaater, en houdt daar vroeger op, dan in het binnenfte

van het land; ook zyn die regens minder fterk en minder ’geftadig; daar

zvn vier maanden volftrekte droogte in Cayenne, terwyl binnen in het land

het drooge faifoen flechts drie maanden duurt, en nog regent het daar als-

dan dagelyks door een vry geweldig onweder, dat men Ie grain de midi

noemt, omdat het op den middag is dat dit onweder opkomt; daarenboven

dondert het byna nooit te Cayenne , terwyl de donders zeer gemeen en ge-

weldig zyn binnen in ’t land, alwaar de wolken zwart, dik en zeer laag

zyn: deze ftukken, die zeker zyn, bewyzen immers volledig, dat men die

regens van agt maanden zoude doen ophouden , en in dit geheele land de

warmte op eene verbaazende wyze vermeerderen , zo men de boftchen

,

die hetzelve bedekken ,
verdelgde ; zo men daar de wateren bepaalde door

de rivieren te leiden , en zo de beteeling der aarde, die veel beweegmg en
. eene menigte van menfehen en dieren onderftcit, de koude en overtollige

vochtigheid verdreef, welke het al te groot getal planten, boomeHj, enz.

aldaar aantrekt en onderhoudt.
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Devvyl aHe beweeging* alle werking, warmte yoortbrengc, en alle de
wezens, met eene voortgaande beweeging begaafd, zelyen 20 veele vuur-
haarden , om zo te fpreeken, of verzamelplaatfen en beginzels van warmte
zyn , Zo hangt van de evenredigheid van het getal van menfchen en dieren
tot die der gewalTen, (alles gelyk ftaande,) de plaatslyke warmte of koude
van yder land in het byzonder af: de eerllen verlpreiden warmte, de twee-
den brengen niets dan eene koude vochtigheid voort; het dagelyks gebruik
dat de raenfch van het vuur maakt , vermeerdert de warmte grootlyks in
alle de plaatfen daar dezelven in getale by malkander zyn : te Parys tekent
de thermometer in fterke koude, in de voorftad St. Honore, twee of drie

graaden laager op de fchaal van de Reaumur dan in de voorftad St. Mar-
ceau ; omdat de Noorde wind , in het voortwaaijen over deze groote Rad

,

eenige warmte aanneemt van de menigte fchoorfteenen : een enkel bofcli

meer of minder in een land , is genoeg om de maatiging van hetzelve te
veranderen; zo lang de boomen Raan, trekken zy de koude aan; zy ver-
minderen door hunne fchaduw de warmte der zonne ; zy brengen vochtige
dampen voort , die wolken formeeren en onder de gedaante van regen we-
der nedervallen , welke regens des te kouder zyn naarmaate zy van meerdere
hoogte afkomen ; en zo deze boffchen aan de Natuur alleen worden over-
gelaacen, vallen diezelfde boomen van ouderdom neder, rotten en brengen
nieuwe koude voort op de aarde, cerwyl zy onder de hand des menfchen tot
voedzel van het element des vuurs dienen , en medewerkende oorzaaken van
de byzondere of plaatslyke warmte worden. In de landen , die grootlyks uit
weiden beRaan , heeft men , vóór dat het hooi is ingehaald

, fteeds^over-
vloedige daauw en zeer dikwils kleine regens, die ophouden wanneer het
gras is ingezameld: die regens zouden Rerker worden en zouden niet ophou-
den, zo onze weiden, even als de favannes van Amerika, Reeds bedekt wa-
ren met een en dezelfde hoeveelheid gras, dat, wel verre van te verminde-
ren, noodwendig moet vermeerderen, door de bemesting van al het voo-
rige dat op dien grond yder jaar verdroogt en verrot.

Ik zou gemaklyk verfcheiden andere voorbeelden kunnen geeven
die allen zaraenlc^pen om te toonen , dat de menfch de warmte van het
klimaat, alwaar hy zig onthoudt, kan beRieren, en de maatiging van
hetzelve, om zo te ipreeken, kan bepaalen op het punt dat beR voor
hem fchikt; en het geen daarin zonderling is, beRaat hierin, dat het
moeijelyker voor hem zou zyn de aarde kouder te maaken dan dezelve
te verwarmen ; meeRer van het element des vuurs , dat hy naar zyn
welgevallen kan vermeerderen en voortplanten , is hy het niet van het
element der koude, die hy niet kan vatten of raededeelen: het beginzel

der koude is zelfs niet eene wezendlyke zelfRandigheid , maar eene en-
kele berooving, of liever vermindering van warmte; vermindering die
zeer groot moet zyn in de hooge Rreeken van de lucht, en die zelfs

een myl afRands boven de aarde al groot genoeg is, om aldaar de
waterige dampen in fneemv en hagel te veranderen: want, dewyl deuit-

C36) Zie de Nooten hier achter.

R 2
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waaffemingen van de eigene vrarmte van den aardbol, dezelfde wetcen

volgMi als alle andere natuurkundige hoeveelheden oï hoedanigheden

,

die uit een gemeen middelpunt voortkomen ; en dewyl haare kradit af-

neemt in de omgekeerde reden van het vierkant des ^ftands, fchynt

' het zeker dat het viermaal kouder is op twee mylen ,
dan op ééne myl

hoogte van onzen dampkring, yder punt van de op^rylakte der aarde

voor middelpunt genomen r van den anderen kant, is de inwendige waim-

te van den aardbol ftandvaftig dezelfde in alle jaar^etyden op tien graa-

den boven het punt van bevriezing j dus kan alle koude die grooter,

alle warmte die minder is dan tien graaden, nret op de aarde

door“en ral van ftoffen, die verkoud zyn.m de bovenlltee-

van de lucht, alwaar de mtwerkzcls van deze eigene warmte van

5™ W des te (lerlter verminderen, naarmaate men zig hooger verheft

t

de magt nu van den menfdi llrekt zig zo verre met uit,^ hy kan de

Lude niet eveneens doen nederdaalen, gelyk hy de waimte doet opWim-

men * hy heeft geen ander middel om zig voor de al te groote hitte

der zon te befchucten ,
dan door fchaduw te fcheppen ; maar het is gc-

maklvker in Guiana boflbhen- nedertevellen om ”^er de vochtip aarde me-

de te verwarmen ,
dan dezelven in Arabie te planten om er de dorre

zanden mede te verkwikken; ondertuffehen zoude een enkel woud in ’t.

midden van dit brandend' land genoeg zyn om het te maatigen , om de

wateren des hemels derwaards te lokken, om aan de aarde al het begin-

zel van haare vruchtbaarheid te geeven, en bygevolg om den menfeh.

daar alle de zoetigheden van een gelukkig klimaat te doen genieten.

Het is van het verfchil van warmte dat de meerdere of mindere wer-

1
" rr Aar- TVurniir afhantrt; de groei, de ontwikkeling, en zelfs de voort-

breninL^n alle bewlrkmigle wezens, zyn niet dm byzondere mtwerk-

Lfs vm dSi algemeene oorzaak; dus kan de menfeh, door die warmte
zeis van Q s

bellieren ,
weeren wat hem nadeelig is, en doen voort-

komen wat voor hem fchikte; gelukkig het land, alwaar alle de elemen-

* en de maatiging van warmte (rf koude, malkanderen opweegen , en

cenoeg vereenigd zyn , om niet dan. goede uitwerkzels voortebren-

iTiaar is ’er eenig land, dat van zyn oorfprong af dit voorrecht ge-
S® ’ heeft? i» ’er één daar de magt van den menfeh, die van de Na-

r niet hééft geholpen, ’t zy door de wateren aametrekken of door

dezelve afteleiden, ’t zy door de nutlooze planten uitttroeijen
,
de fcha-

dplvke te verdelgen en de heilzaame aantekweeken ; ’t zy door de mutige

diVren aan zig te verbinden en derzelver getal te vermeerderen
j

van

d S honïerd foorten van viervoetige diere|, en vyftien bonécrdj^r-

ton van voeden, die de oppervlakte der aarde bevolken, heeft de menlch

negentien & twintig (i) uSgekozen, en die

grSiter vertooningiadei Natuur, en doen meer nut op de aarae, aan alle

O) De. Olyfam, kameel, het paard, de ezel

het varken, de hond, de kat, de vigogne. de buffel. — De hoenaeren, ae ganzen, de

kalkoenen, de enden, de paauvven, de faifanten, de duiven..
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de andere foorten zamen : zy maaken grooter vertooning; om dat zy

door den menfch beftierd worden, en omdat die hen verbazend vermemg-

vnldivd heeft- zy werken met hem gemeenfchaplyk om alle voordeelea

irnnmebrenffen
^ welken men kan verwachten uit eene wyze befliering

v?n vereende krachten en vermogens in de beteeling der gronden j in het

eren van derzelver voortbrengzelen j in het verhandelen en verruilen

Hezelven ;
in het vermeerderen van het gemeen onderhoud; in één

rd voor aJle de behoeftens en zelfs- de vermaaken van den eenigen

meSer , aan wien zy zyne zorgen met hunne dienften betaalen.

In dit klein getal foorten van dieren, welken de menfch verkoozen

heeft zvn die van de hoenders en het varken ,
die de vruchtbaarfte zyn

ook het meeft algemeen verfpreid, gelyk als_of de grootfte t^kwaamheid

ter vermenigvuldiging vergezeld gmg van die fterkte van geftel, alle

ongemakken wedertlaat. Men heeft de hoenders en het varken gevonden

fn^de minft bezochte dealen der aarde, op Otahita en op andere eilan-

den die van alle tyden her, onbekend, en van de vaite landen verft af-

gelegen zyn geweelt: het fchynt, dat deze foorten den menfch in alle

leszelfs verhuizingen gevolgd zyn : in het op zigzelven alleen gelaaten;

land van Zuid- Amerika, daar geen van onze dieren heeft kunnen door-

dringen heeft men de pecari , en het wilde hoen ,
gevonden , die , fchoon.

wat kleiner en wat verfchillende van het varken en ’t hoen van onze We-
reld echter befehouwd moeten worden als zeer aangrenzende foorten , wel-

ken men zelfs tot den ftaat van huislykheid zou kunnen brengen ; maar de

menfch . geen denkbeeld hebbende van maatfchappy , heeft zelfs diev

der dieren niet gezocht. In alle de landen van Zuid -Amerika, hebben de

wilden geene huislyke dieren ; zy verdelgen onverfehillig de goede foor-

ren even als de kvvaade; zy kiezen geene om op te voeden en te verme-

nigvuldigen ,
fchoon eene enkelde vruchtbaare foort, gelyk die van de

hoSrfi^ ^Wlke zy voor de hand hebben, hun zonder veel moeite, en

met een weinig zorg, meer onderhoud verfchaffen zoude, dan zy

door hunne moeiielyk'ejagten kunnen bekomen.
^

Ook is de eerfte trek van den menfch, die zig begint te befchaaveny

het gebied ,
’t welk hy over de dieren weet te krygen ;

en die eerlte

trek van zyn vernuft, wordt vervolgens het grootfle kenmerk van zyne

magt over de Natuur; want het is niet dan na zig de dieren onderwor-

oen te hebben , dat hy met hun behulp de gedaante der aarde verandert,

3e woeftynen in bezaaide landen verwiflelt , en de heivelden gedwongen

.
fj.

graanen te leveren : door de nuttige foorten van dieren te ver-

, “en vermeerdert de menfch de hoeveelheid van beweeging en

pveii’ OP aarde ; hy veredelt tevens de geheele opvolging der we-
van

g-edelt zigzelven door het groeijende in dierlyk te verande-
zens, en

. orertebrengen tot zyne eigene zelfftandigheid, die zig

vervolgens door eene verbaazende vermenigvuldiging verfpreidt; millioe-

(O groote zeer vruchtbaare vogel, waarvan het vleefch zo goed is als dat van

&iÈuiren. R 31
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aeti vaii menfchen beflaan in dezelfde ruimte die yoormaais voor twee of
drie honderd wilden dienden ; duizenden van dieren beftaan, waar te
vooren niet dan eenige individus beflonden ; door hem en voor hem wor-
den de dierbaare zaaden alleen ontwikkeld ; de voortbrengzels van de
edellle klafle alleen geteeld ; op den oneindigen boom der vruchtbaarheid

,

de vruchttakken alleen aangehouden, en die allen volmaakt.

Die graanen , waarvan de menfch zyn brood maakt , is geen gaaf der

Natuur, maar is de groote, de nuttige vrucht van zyne onderzoekingen

en van zyne bedrevenheid in de eerlle der kunften ; nergens op aarde

heeft men vdld koren gevonden , en het is ongetwyfeld eene plant door

des menfchen zorg volmaakt; hy heeft dezelve gevolglyk onder duizend

£ti duizend anderen moeten opmerken en verkiezen; deze dierbaare plant

heeft hy moeten zaaijen en herhaalde reizen zaaijen en inoogllen, om
haare verbaazende vruchtbaarheid te bemerken , om te zien dat die vrucht-

baarheid fteeds evenredig is aan de grondroeringen- en bemellingen der lan-

'

den; en deze, byna eenige eigenfchap welke het koren heeft om in zyn
vroegften ouderdom aan de koude onzer winters te weêrftaan, fchoon het,
gelyk alle jaarlykfche planten, onderhevig is om na zyn zaad gegeeven te

hebbeö, omtekomen, en de verwondcrlyke eigenfchappen van dit zaad,

van goed te zyn voor alle gefteldheden van menfchen en voor byna alle

dieren ; van zig ook naar allerhande klimaaten te fchikken ; van zig zo lan-

gen tyd zonder bederving goed te houden
, zelfs zonder het vermogen van

zig hervoort te brengen, te verliezen ; dit alles toont ons, dat de ontdekking
van dit zaad de gelukkigfle ontdekking is, die de menfch ooit gedaan heeft,

en dat, hoe oud men dezelve moge onderllellen , zy evenwel voorgegaan

moet zyn van de kunft van den landbouw , op wetenfchap gegrond en door

de waarneemingen volmaakt.
^

Zo men laatere en zelfs nieuWe voorbeelden , van de magt des men-

Ichen over de natuur der gewaflen verlangt, behoeft men Hechts onze
tuingewaflen ,

vruchten en bloemen te vergelyken met diezelfde foorten

zo als zy vóór honderd en vyftig jaaren waren
; die vergeiyking kan on-

middelyk en zelfs zeer naauwkeurig gemaakt worden, zo men de groote
verzameling van gekleurde aftekeningen ten tyde van Gafton d’Orleana

begonnen, en nog heden in des koning tuin agtervolgd wordende, met
opmerking befchouwt: men zal daarin, waarfchynlyk met veel verwon-

dering ,
zien, dat de fchoonfle bloemen van dien tyd, als renonkels, angelie-

ren, tulpen, auriculas
,
enz., thans verworpen zouden worden, ik zeg niet

alleen door bloemiften , maar zelfs door dofphoveniers : die bloemen ,
fchoon

toen reeds gekweekt en opgepaft, waren echter nog te ha aan haaren ftaat

der Natuur ;
een enkelde rei bloembladen

,
lange Ifamperrjes 'en harde of

valfche kleuren, zonder fluweeligheid, zonder verfcheidenheid, zonder

fchaduwingen ; alle boerfche karakters van de wilde INacuur! In de moes-

planten
, vindt men eene enkelde foort van chikorei en twee foorten

van faladen
,

• beiden vry Hecht ,
terwyl wy heden meer dan vyftig foorten

,

van blad- en wortel - vruchten , allen lekker van fmaak , kunnen tellen

:
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xry kunnen insgelyks zeer laate verbeteringen aanwyzen in onze vrachtboo-
men , allen verfchillende van de oude, waarnaar zy niet dan in naam ge-
lyken; gemeenlyk blyven de zaaken en de naamen veranderen met de
tyden; hier is het juift het tegendeel; de naamen zyn gebleeven en de
zaaken zyn veranderd; onze perfikken, onze aprikoozen, onze peeren

«yn nieuwe voortbrengzels , voor welken men de oude naamen van vroe-
gere voortbrengzelen bewaard heeft ; om daar niet aan te twyfelen

, moet
men flechts onze bloemen en onze vruchten, vergelyken met de befeliry-

ving of liever de aanwyzingen, welken de griekfche en latynfche Schry-

vers ons daarvan hebben nagelaaten ; alle hunne bloemen waren enkeld , en

alle hunne vruchtbooraen waren Hechts overgenomen wilde, vry Hecht

in yder geflacht gekoozen, waarvan de kleine, wrange of drooge vruch-

ten, noch de geur, noch de fchoonheid van de onzen hadden.

Het is wel waar, dat 'er onder die nieuwe en goede foorten niet ééne
is of dezelve is oorfpronglyk van wilde afkomfl

; maar hoe dikwyls heeft

de menfch de Natuur moeten beproeven
,
om 'er deze uitmuntende foorten

van te krygen 1 Hoe veeie duizenden zaaden heeft hy aan de aarde moe-
ten betrouwen, eer zy die uitmuntende foorten geleverd heeft! Het is

niet dan door een byiia oneindig getal van gewa/Ien van dezelfde foort te

zaaijen ,
te kweeken ,

tot vrucht te brengen, dat hy eenige individus

heeft kunnen opmerken ,
die zoeter en beter vruchten dan de andere droe-

gen ; en nog zoude deze eerfte ontdekking
, die reeds zo veeie zorgen

onderflelt ,
voor altyd onvruchtbaar gebleeven zyn , zo hy niet eene tweede

ontdekking hadc gedaan , die zo veel vernuft onderflelt , als de andere
geduld vorderde; te weeten, zo hy niet het middel hadt gevonden om
de koftelyke boomen te enten

,
dewyl dezelven anders zulk eene edele foort

als zy zelven zyn ,
niet voortplanten , noch hunne uitmuntende hoedanig-

heden door zigzelven vereeuwigen : dit bewyfl; inderdaad reeds genoegzaam ,

dat het louter individueele hoedanigheden zyn, welken tot die bepaalde

boomen alleen behooren , en geene foortlyke eigenfchappen van een ge-

flacht; want de pitten der uitmuntende vruchten, brengen, even als de
andere pitten, niet dan wilde flammen voort, en bygevolg formeeren zy
geene foorten, die in het wezen verfchillen; maar door middel van het

enten , heeft de menfch
, om zo te fpreeken

, byfoorten gefehapen , wel-

ken hy kan voortplanten en vermenigvuldigen naar zyn welgevallen. De
knop of kleine tak, welken hy op den wilden flam voegt, bevat deze
individueele hoedanigheid, welke zig niet door het zaad kan voortzetten,

en die niet noodig heeft dan zig te ontwikkelen , om dezelfde vruchten

voorttebrengen als het individu, waarvan men het ent of grif genomen

heeft om het te vereenigen met den wilden flam
, welke aan hun geene

ééne zvner flegte hoedanigheden mededeelt
, omdat hy niet tot hunne

formatie heeft medegewerkt ; om dat hy geen vader of moeder is
, maar

enkeld voedfter ,
die alleenlyk dient om hen te ontwikkelen, voedzel te ver-

fchafFen, en te doen groeijen.
,

By de dieren gaan de meefte hoedanigheden , fdioon flechts tot de en-
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]jeiae individus fchynende te béhooren, over, en planten zig voort langs

denzelfden weg als de foordyke eigenfchappen ;
het was dus gemaklyker

Toor den menfch invloed te hebben op de natuur der dieren dan op die der

gewaflen. De rallen in ydere loort van dieren
, zyn niet dan llandvaftige

verfeheidenheden ,
die zig door de voortteeling voortplantra ,

terwyl in

de groenende zelfftandigheden , geene raflen, geene verfeheidenheden be-

fteiwig genoeg zyn ,
om door de hervoortbrenging voortgeplant te worden.

In de enkelde foorten van het hoen en de duif, heeft men zeer onlangs eep

groot getal nieuwe raflen doen voortkomen , die zig allen van zelve voort-

nlanten • dagelyks veredelt men in andere foorten de raflen, door dezelven

v^iilfen; van tyd tot tyd gewent men eenige vreemde foorten aan ons

VHmaat en befcha^ift de wilde. Alle de hedendaagfche en verfche voor-

beelden’ bewyzen ,
dat de menfeh de uitgeftrektheid zyner magt met dan

kat gekend heeft, en dat hy die zelfs nog heden met genoeg kent; zy

hangt geheellyk af van de oefening van zyn vernuft; en hoe meer hy zal

waarneemen, hoe meer hy de Natuur zal befchaaven en volraaaken ,
hoe

meer middelen hy zal hebben om zig dezelve te onderwerpen , en met hoe

veel meer gemak hy nieuwe rykdommen uit haaren boezem zal haaien , zon-

der de fchatten van haare onuitputtelyke vruchtbaarheid te verminderen.

En wat zou de menfch niet wel op zig zelven
,
ik wil zeggen op zyn eigen

geflacht kunnen doen, zo zyne wil altyd door zyn verlland bellierd wierdt?

Wie weet hoe verre hy alsdan zyne natuur, ’t zy in het zedelyke, ’t zy in

*t lichaamlyke ,
zou ktifinen volmaaken ? Is ’er een eenig volk op Aarde

,

dat zig kan beroemen de beftmogelyke regeeringswyze te hebben? welke

moet beftaan, niet om de menfehen allen even gelukkig te maaken , maar

om hen niet zo ongelyk ongelukkig te doen zyn , als zy thans m alle burger-

wVe maatfehaopven zyn; welke moet beftaan om te waaken voor hunne

Shoudenis, e^hL zweet en bloed te befpaaren door middel van den vrede

te bewaaren; in ruimte van levensmiddelen te verzorgen, en de voorttee-

Uns te bevorderen: zie daar ongetwyfeld het zedelyke oogmerk van ydere

burgerlyke maatfehappy, die zig zoekt te verbeteren: en wat betreft het

lichaamlyke of natuurkundige, zyn de Geneeskunfl:, zyn de andere kun-

nen waarvan het oogmerk is ons leven te bewaaren en te rekken, zo

verre gevorderd ,
zo bekend , als de verdelgende kunften

,
door den oor-

los ui^evonden? Het fchynt, dat de menfch van alle tyden af ,
minder

opmerking heeft genomen op het goede dan onderzoekingen gedaan naar

het kwaade ;
ydere maatfehappy is vermengd met het een en ander : en ge-

lylc van alle gevoelens, die de menigte aandoen, de vrees het vermogend-

IVe is zo zvn ook de grooce talenten in de kunft van kwaad te doen de eer-

fte geweeft, die den geeft van den menfch getroffen hebben; vervolgens

die. welken hem vermaakt of zyn hart bezig gehouden hebben , en het is

niet dan na een al te lang gebruik dezer twee middelen van valfche eer en

dor vermaak, dat hy eindelyk bemerkt heeft, dat zyn waare roem is de

wetenfehap , en zyn waar geluk de vrede.

OP-
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OPHELDERENDE en BEVESTIGENDE NOOTEN,
VOOR DE FACTA, DIE IN DE TYDVAKKEN DER
natuur ter neder gesteld worden.

Op de voorafgaande Verhandeling,

rj') J^ladzyde 5, regel 33. De eigene en inwendige noarmte der aarde
, fchynt

te ver neerderen naarmaate men laager nederdaalt. „ Men behoeft niet zeer te

, eraaven om eer(t eene flandvaftige warmte te bekomen , die niet verandert

,

” welke ook de warmte of koude van de lucht op de oppervlakte der aarde zy

;

**
men weet dat het vocht van den thermometer zig in de kelders van het Ob*

*’
fervatorium ftecds op dezelfde hoogte houdt, in alle tyden van het jaar,

” fchoon die kelders Hechts 84 voeten of veertien toifes diepte hebben beneden
’ de ftraat: het is hierom dat men de middelbaare warmte van ons klimaat op
” dat punt bepaalt : deze warmte houdt zig nog eveneens , en Hechts met een
” zeer klein verfchil, ftaande, van eene gelyke diepte van 14 of 15 toifes af,

tot op de diepte van 60, 80 of loo toifes, iets meer of minder, naar de om-
” flandisheden, gelyk men ondervindt in de mynen; waarna die warmte ver^

” meerdert, en fomtyds zo fterk wordt, dat de werklieden dezelve met zouden

!! kunnen verdraaien of daarin leeven ,
zo men hun niet eenige verkoeling cn

3, eene nieuwe lucht bezorgde, ’t zy door tochtgaten, t zy door water- vallen....

,, De Hr. de Gensanne, heeft in de mynen van Giromagny, drie mylen van

„ Béfort, ondervonden, dat de thermometer, tot op twee-en-vyftig toifes loodrcch-

,,
te diepte gebragc zynde, zig op 10 graaden ftaande hielde, gelyk in de kel-

,, ders van het obfervatorium; dat hy op 106 toifes diepte lol graad tekende;

,, op 158 toifes, tot iji graad klom, en op 222 toifes diepte tot i8j graad

,, fteeg.” Dijfertat. Jur la g/acc, par Mr. de Mairaw, Pam 1749. in 120.

pag, 60. &c.

„ Hoe meer men tot groote diepten in het binnenfte der aarde nederdaalt,

’zegc elders de Hr. de Gensanne, hoe meer men eene merkelyke warmte

ondervindt, die fteeds toeneemt, naarmaate men laager komt; dit gaat zo
” verre dat ik op i8co voeten diepte beneden den grond van den Rhyn, te

” Huninaue in den Elzas, bevonden heb, dat de hitte reeds fterk genoeg was
” om eene merkelyke uitwaafemiog in het water voorttebrengen : men kan het
*’

bericht mvner proefneemingen deswegen zien in de laatlle uitgave van de uit-

mmnex)dcyerbandeling over het Ys , van wylen mynen beroemden vriend,

den Hr. Dortous de Mairan.” Hifi. natur. de Languedoc, Yom. L pag. 24.

,, Alle de ryke aderen van niynen, van allerhande foort, zegt de Hr. Elleu
,

„ zyn in de regt nedergaande klooven der aarde, en men kan de diepte dier kloo-

,, ven niet bepaalen; daar zyn ’er in Duitfchland, waarin men ter diepte van 600
XFIl Deel. S
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lachfers, r*I nederdaalt; naarmaate de mynwerkers laa^r komen, ontmoeten

” zy fteeds meerdere warmte." Mémoire fur la generation des métaux:. Acaiim. de

reeel 12. De warmte van het water der zee, is ten naafienby even

het bLenIte der aOrde op dezelfde diepte. Een thermometp in zee

,

^ oD verfchliden plaatfen, en op verfcheiden tyden, hebbende laaten zakken, heb

?k Sz en dat de warmte op 10, ao, 30 en op 120 vademen ,
eveneens van 10

ohS Saaden was.” Zie l’HiJl. Phyfique de la Mer^ par Ma^sigli . pag. 16.

” Mairan maakt over dit onderwerp eene zeer verftandige aanmerking:

dl7^rmfte wateren , die op de grootfte diepte zyn , moeten , als ligter, geduu-

boven die welken minder warm zyn; het geen aan deze groote
” "1® "iFJoir laan van den aardbol , eenen graad van ten naaftenby gelyke warmte
„ vloeioaare w

rnet de waameemingen van Marsigli ; uitgezon-

” Hronnêrvlakte die wfrkelyk blootgefleld is aan de lucht, en alwaar het
„ dcrd

hevrieft eer het den tyd gehad heeft om, wegens zyne bekoudiog

** ^ :
Sme»kkcn/ Dilfmatim ftlr la glac, , ’pag. 69.

,, e" toegtn ge ’g hoogjlen met verder dan tot

'auplfd h,, *r im. Wylen Hr. BoaG„r,a . bekend

StJrXundiee van de koninglyke Academie der Weetenfchappen , heeft waargeno-

men dat met aeftien Itukken gewoon venfterglas , op malkanderen gevoegd , en in alles

«enp dikte van Oi linie maakende, het licht, door deze zestien ftukken glas gaan-

de twee honderd zeven -en- veertig maal vermicderde; dat is te zeggen, dat het

twee honderd zeven • en - veertig maal zwakker was, dan yoór dat het dpe zeftien

ftakken glas was doorgetrokken; vervolgens heeft hy vier -en -zeventig ftukken

van dat zelfde glas op eenigen afftand gezet in een buis , om het licht der zon te

verminderen tot gehecle uicdooving toe : de zon was op yo graaden hoogte boven

don -^zichteinder toen hy deze proef nam, en de vier - en - zeventig Hukken glas

Èetmdèn nog niet dat trien eenigen fchyn van zyne fchyf bemerkte; vcrfcheid^^

r« o.r.npn dip bv hem waren, zagen een flaauw licht, t welk zy naauwljfcs

®
1 ?phpidPn tonden" en ’t g«n geheel verdween, zodra hunne oogen met in den

onderfcheiden tonnen , en b ‘’j andere glazen by de vier - en - zeventig ge.

E?en°der byttandirs bet minfie^licht meer; zodat men, onderftel-
voegd hadt, “S feem

gigs, de noodige dikte van glas heeft, om zelfs
lende

«lle doorfchynendheid aftefnyden;. en deHr.BoüGUER vindt,

l^ne'ïr\ SaklyL dat het lick van de zon dan negen honderd

rds zwak^^ i»; dus zal alle doorfchynende ftoffe, die door haare groote dikte

iT' 'brht der zon negen honderd milliard - maaien zal doen verminderen , van dat

”‘;«pnhlik alle haare doorfchynendheid verliezen.

regel op het zeewater toepaffende , dat van alle wateren het helderft is,,

fr d’ Hr Bdugüer gevonden, dat ’cr, om het alle zyne doorfchynendheid te

vXliezên, 256 voeten dikte noodig zyn, vermits in eene andere proefnee*

het licht van eene flambouw verminderd was in de reden van 14 tot 5, tcr-

ri V duimen dikte zeewater doorging, bevat in eene buis van negen voeten;

fpn Itoeriengte- en dat hetzelve, volgens ceiic berekening die men met

f toT alIeTorfcSnepdheid moet verliezen op-ajö voeten ;
dus moet

den Hr BoSr, geen merkbaar licht komen op de diepte van

zyö voeten wiers. EJfay d'Optiquefur lagradation de la lurmere, Fans 7 ü.

m- 8j-

C*5;Men verzekert tny dat een Lachter omtrent even lang is als een vadem Vfoi, vyf voeten*,,

hcï.welk. dus 300a voeten diepti^ aan dexe myneu getut.
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Ondertufichen komt het my voor, dat de berekening van den Hr. Eoügüer ver.

re van het wezen der zaake af is : hec ware te wenfchen geweeft, dat hy zyneproe.

ven hadt genomen met raaffas glas van ongelyke dikte, en niet met ftukken glas op
malkanderli gelegd: ik houde my verzekerd

, dat het licht der zonne eene grootere

dikte zou dóórgedrongen zyn dan die dezer tachtig ftukken, die allen te zamen

ilcchts 4.7i linie uitmaakten , dat is te zeggen, eene dikte van omtrent vier dui-

men- want, fchoon deze ftukken, waarvan hy zjg bediend heeft, van gemeen g’as

waren is het echter zeker, dat eene vafte raafla van vier duimen dikte van hec

TClfde’glas het licht der zon niet geheel onderfchept en gefluit zoude hebben
; en ik

ben hieromtrent door eigen ondervinding overtuigd
;
dewyl by my eene dikte van

6 duimen hec licht nog levendig heeft doorgelaatcn, gelyk men in de volgende

Nooten zien zal : ik denk derhalven, dat men de dikte, door den Hr. Eoücüer opge*

eeeven ,
meer dan verdubbelen moet , en dat het licht der zon ten minften 600 voe-

ten diep in het water doordringt: want daar is eene tweede onnaauwkeurigheid in

de proeven van dien bekwaamen Natuurkundigen; te weeten, van niet het licht der

zon te hebben laacen gaan door zyne buis met water gevuld, ter lengte van 9 voet

en 7 duim, maar zig daartoe met hec 1 chc van een flambouw vergenoegd, en daar-

uit beflooteo te hebben tot de vermindering in de reden van 14 tot j; want ik ben

verzekerd dat die vermindering zo groot niet zou geweeft zyn ten opzichte van het

licht der zon *, des te meer, om dat het licht van de flambouw niet dan fchuins kon
doorgaan, terwyl dat der zon recheftreeks gaande, door dien recheftreekfehen loop

alleen, fterker zoude geweeft zyn, onaf hangelyk van zyne meerdere kracht en zui-

verheid: dus, alles wel in aanmerking genomen zynde, fchynt het my toe, dat

men, om zo naby als mogelyk is by de waarheid te komen, onderftellcn moet,
dat het licht der zonne in den boezem der zee indringt tot op 100 toifes of 600
voeten diepte, en de warmte tot op 150 voeten; dat is niet te zeggen, dat ’er

niet eenige Uitomi) warmte tm licht nog wat verder doordringen, maar alleenlyk

das derzelver uitwerkzels volftrekc onmerkbaar zyn, en door geenen onzer zintui-

gen waargenomen zouden kunnen worden.

^ f4) Bladzyde 6, ngel 18. L>e warmte der zon dringt mijfchien in het water der

zee niet dan tot honderd vyfiig voeten diepte door. Ik meen van deze waarheid ver-

zekerd te zyn door eene analogie of overeenkomft, uit eene proef a^eleid , die

my befliflende voorkomt: met eene loupe van maflif glas van 27 duimen middel-

lyns, tegen 6 duimen dikte in zyn middelpunt, heb ik, het middelfte gedeelte

bedekkende, bemerkt, dat deze loupe niet dan aan de randen, om zo te fpreeken,
brandde , op de dikte van 4 duimen

,
en dat al het dikker gedeelte byna geene

warmte voortbragt: vervolgens deze geheele loupe bedekt hebbende, met uit-

zondering van een duim opening op het middelpunt, heb ik gevonden , dat hec

licht der zonne, na deze dikte van 6 duimen glas te hebben doorgetfokkeii, zo ver-

zwakt was, dat het geens uitwerking op den thermometer voortbragt; ik heb
derhalven grond van te vermoeden, dat dit zelfde licht, door eene dikte van

honderd vyfeig voeten waters verzwakt, geene merkbaare warmte zal voort-

bfengeD.
. n j

Het licht, het welk de maan op onze oogen terug fluit, is zekerlyk het weêr-

omaekaatfle licht van de zon; dit licht heeft echter geene merkbaare warmte, en

zelft wanneer men het in ’t brandpunt van een brandfpiegel
, die de hitte der

zon' verbazend vermeerdert, zamencrekc, heeft dit licht door de maan weêrom
gekaaft nog geene merkbaare warmte; en dat der zon zal geene meerdere warmte
hebben’ zodra hetzelve eene zekere dikte waters doorgaande, even zwak zal ae-
•wordeo zyn als dat der maane : ik houde my dan verzekerd

, dat zo men de zonne-
ftraalen laat gaan door eene groote buis met water gevuld, van 50 voeten lengte
het welk ücchts liet derde gedeelte is van de dikte die ik onderlleld heb, dit ver-

S 2
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zwakte licht geene de minfte uitwerking op den thermometer zal vóórtbrengen

,

zelfs Xchoon de kwik op het punt van bevriezing ftondt ;
waaruit ik gemeend heb

te mogen befluiten, dat, fchoon het licht der zonne in den boezem der zee tot op

600 voeten diepte doordringt, haare warmte echter zig niet verder dan een vier-

de gedeelte dier diepte doet voelen.
.

fr) Bladzyde 7, re^'d 7. >dlle de lioffen van den aardbol zyn van de JNatmr van

Sias
^
Deze algemeené waarheid ,

welke wy door de ondervinding beveiligen kun.

nen is reeds vermoed door Leibnitz, een Wysgeer, wi'ïns naam iteeds groote

eer *zal doen aan Duitfchland. Sme plerijque ereditumt d’ a Jacris etiam /'mptoribus

in linmtum ejt ,
conditos in abdito teliuris ignit Ihej'auros,. . . Adjuvant vultus

y

nam omnis ex ScoRii® vitri est genus. . ... Ta/em verb tjje globi nojlri

r„nerfidem (neque enim ultra penetrare nobu datum) reapfe experimur , omnes enm

'terra lapides igne vitrum reddunt nobtsfatis ejt admototgne otnnia terrejiria in

viTRO FiNiiti. fph magna teliuris y ojfa undteque illa rupts atque immortaks, ftli.

ces cum tota fere in vitrum abeanty quid niji concreta funt ex fujis olm corporibus

,

ff ’prima iüi magndque vi ,
quam tn facilem adhuc materiam exercuit ignis natura

Cumigitur omniaque non avolant in auras, tandem funduntur 6? fpeculorwn inprmis

urentuim ope ,
vtiri naturam fumanty Mnc facile intelliges , vitrum effe velut Tf.rrjE

hasin ^ naturam ejus exterorum plerumque corporum larvis latere, G. G. Leiuniizii

Procogaea, Goenfwg^e 4 ö* 5 * n jr , r

(6 ) Bladzyde 7, regel 17. Alle de aardfene jtoffen hebben het glas tot ba/ts, en kun-

nen door middel van het vuur tot glas gebragt worden. Ik erken, dat ’er fleeds eeni-

gé iloffen zyn, welken het vuur onzer fmeltovens niet tor glas kan fmelten,

maar door middel van een goede brandfpiegd, worden diezelfde iloffen evenwel

tot glas gebragt. Het is hier de plaats niet de proeven te melden , die met de

brandfpiegels van myne uitvinding genomen zyn , waarvan de hitte groot genoeg

is om alle de iloffen, aan hun brandpunt blootgeileld , vlug te maaken of tot

glas te doen overgaan : maar het is waar , dat men tot nog toe geene brandfpie-

sels gehad heeft, krachtig genoeg om zekere iloffen van eene glasaartige natuur, .

lelvk het rots kriilal, en de filex of de fnaphaan - vaurfteen ,
tot glas te bren-

len- niet omdat deze iloffen uit haaren aart met tot glas gebragt kunnen wor-

den gelyk als de anderen , maar alleen omdat zy een geweldiger vuur verel-

*^*0) Bladzyde 12 ,
regel ao. De beenderen tn dejlagtandenvan deze oude olyfanten,

z'in ten mirifien zo groot en zo dik als die der thans bejlaande olyfanten, hden kan

zig hieromtrent verzekeren door de bcfchryvingen en de afraeetingen
,
v/elken de

Hr. Daubenton daarvan gegeeven heeft
, in het Xlde Deel van dit Werk ,

onoer

het artikel van den olyfant ; maar federt dien cyd heeft men my een geheelen ilag-

land ,
met eenige andere Hukken van opgegraaven yvoor gezonden , waarvan de

betrcitkelyke maaten de gewoone lengte en dikte van olyfants- flagtanden verre

overtreffen; ik heb zelfs laaten onderzoeken by alle de kooplieden van Parys,

die yvoor verkoopen; maar men heeft geen llagtand gevonden, die met dezen te

vergelyken was, en daar is onder een groot getal maar één geweeil, gelyk met

die, welken ik uit Siberie gekreegCD heb, waarvan de omtrek van ip duim aan

de bafis is. De kooplieden noemen raauw yvoor het geen niet in de aarde or on-

der den grond geweeil is, en ’t welk men van de leevende olyfancen bekomt,

of in de boilchen vindt ,
met de verfche geraamten dezer dieren ;

en zy peven

den naam van gaar yvoor aan ’t geen uit de aarde gehaald is, en “e hoe-

danigheid minder of meerder verandert
,

naarmaate liet den

grond korter of langer geweeil is ,
of naarmaate de aarde die net oedekt heeft

minder of meerder op het zelve heeft gewerkt ; de meofic llagtanaen
, die ons

yic hec Noorden zyn toegekomeii, zyn nog van ecu zeer valt yvüor, waarvan
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mm 7eer fraaiie ftukken kan vervaardigen; de zwraarfte zyn ons toegezonden

door den Hr. de l’Isle, Sterrekundige van de Koninglyke Akademie der Wee-
tenfchaoDen

'

die dezelven in zyne reis naar Siberië heeft opgedaan. Daar was ia

alle de^maaazynen van Parys maar één flagtand van raauw yvoor, die negentien

fiiiim nmtreks hadt; alle de anderen waren dunner; die groote flagtand was zes

voet en één duim lang, en alle de andere waren korter; en het fchynt dat die,

wel'e in des Konings kabinet zyn, en welken men in Siberie gevonden heeft,

meer dan zes en een half voet hadden, toen zy in haar geheel waren, maar de-

vjyl de einden daarvan zyn afgebroken, kan men hen niet dan ten naaftenby

de dye-beenen vergelykt, die ook in de landen van het Noorden

gevonden zyn, zal men zig verzekeren, dat zy ten roinften zo lang, en aanmer-

kelyk veel dikker zyn dan die der tegenwoordige olyfanten.

Voor ’c overige hebben wy, gelyk ik gezegd heb, naauwkeurig vergeleeken,

de beenderen en de flagtanden, die ons uit Siberie zyn toegekomen met de been-

deren van een olyfants geraamte, en wy hebben duidelyk gezien, dat alle die

beenderen overblyfzels van deze foort van dieren zyn: de flagtanden uit Siberie

gekomen, hebben niet flechts de gedaante, maar ook het waare weefzel of maak-

lel van olyfants yvoor, waarvan de Hr. Dauhenton de befchryving geeft in de

volgende termen.

Wanneer de flagtand van een olyfant, dwars doorgezaagd wordt, ziet men

Vn ’t middelpunt, of ten naaftenby in ’t middelpunt, een zwart flip, dat het

hart genaamd wordt; maar zo de flagtand doorgezaagd is ter plaatfe haarer

”, holli^eid ,
is ’er in het middelpunt flechts een rond of eirond gat : men be-

’ merkt, kromme lynen, die in flrydige richtingen loopen van het middelpunt

naar den omtrek, cn die, zig kruiflende, kleine ruiten formeeren: daar is ge-
** woonlyk aan den omtrek een fmalle kringswyze band ; de kromme lynen fprei-

” den zig in takjes uit, naarraaate zy zig van het middelpunt verwydercn, en

het getal dezer lynen is des te grooter naarmaate zy meer naar den buitenften

” omtrek naderen; dus is de grootte der ruiten bykans overal dezelfde; haare

zvden of ten minften haare hoeken, hebben een leeyendiger kleur dan haare

inhoud, ongetwyfeld omdat haare zelfftandigheid yafter is; de band van den

„ buiten- omtrek beftaat fomtyds uit rechte en dwarfe vezelen, die op het mid-

delpunt zouden uicloopen zo zy verlengd waren i het is de vertooning dezer

lynen en dezer punten, welken men befchouwt als het zaad van het yvoor ;
mea

bemerkt het in alle yvooren, maar het vertoont zig meerder of minder duide-

,
lyk in verfchillende flagtanden

; en onder, de yvooren , welker korrels zichtbaar

’ genoeg zyn om haar den naam van gekarrdd of gtzaaid yvoor te doen geeven

,

zyn ’er welken men yvoor met groote korrels noemt
, om het te onderfcheid^ van

” dat yvoor, welks korrels klein zyn”. Zie deze Natuurlyke Hijtorit ,
Xlde Deel,

^Iz. 76. dd de Mémoires de l’Academie des Sciences
^
l'ann. 1762.

^81 Blitiyde 12, regel 27. De Jlaat van gevangenis alleen zou deze olyfanten tot

een vierde ef een derde van hunne grootte verminderd hebben. Dit blykt ten vollen

nir de vergelyking, welke wy gemaakt hebben van het geheele geraamte van een

f-mt die in des Konings kab^inct is, en die zellieu jaaren geleefd hadt in de

pLaarde van Verfailles ,
met de flagtanden van andere olyfanten in hun gehoor-

n? dit geraamte en deze flagtanden, fchoon opraerkelyK door hunne grootte,

zvn Tp’kerlvk de helft kleiner in omtrek, dan de flagtanden cn geraamten van die,

welken in vryheid leeven, ’t zy in Afia, ’t zy in Afrika, en tevens zyn zy twee

derden kldner dan de beenderen dier zelfde dieren ,
in Siberie gevonden.

(p) Bladzyde 15, regel 3, Men vindt olyfants flagtanden en beenderen niet flechts

in Siberie y in Rusland en in Kanada, maar ook nog in Rolen, in Duitjchland y in

S 3
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Frankryk. in Italië. Beh^lven alle de (lukken, die ons uit Rusland en uit Siberie

2vn cezooden, en welken wy in des Konings kabinet bewaaren, zyn er verfchei-

den anderen in de kabinetten van byzondere pcrloonen te Parys; zyn er eeqe

menicte in het Mufaium te Petersburg, gelyk men zien kan in de Cacaloeusdie

daarna recSris uicgegeeven in den jaare 1742: danr zyn 'er msgelyks in het

Mufseum le Londen ,
in dat te Kopp^hagen ,

en in eenige andere verzamelingen

in Enüdand in Duitfchland en in Italië; men heeft zelfs verfcheiden (lukken ge-

draaid van dat yvoor in de Noordfche landen gevonden; dus kan men met twyfe-

len aan de groote hoeveelheid, dezer overblyfzelen van olyfanten in Siberie en

P»Tr*c bekwaam Natuurbefchouvrer, heeftop zyne reis naar Siberie, in

ffpdaan eene groote hoeveelheid olyfants - beenderen gevonden,

creentch^eT
rhinoceros, dat üecL eenige voeten liep ondeJ

SIShint?mon(lerachtig groote olyfants - beenderen ontdekt te Swija-

Voki zeventien werden van Petersburg ; men heeft dezelven gehaald uit een

” prond die federt langen tyd overdroomd is geweed: men kan derhalven met
” twvfelèn aan de vetbaazende omwenteling, die het klimaat, de voortbrengzels

,

en^de dieren van de geheele aarde veranderd heeft: deze natuurlyke medailles

” bewyzen, dat de landen, tegenwoordig door de geftrenge koude verwoed, voor-
” maals alle de voordeclen van het Zuiden genooten hebben”. Journal de Politi-

aue R Littérature, y janv.\-j66. article de Petersburg.
. .

De ontdekking der olyfants -geraamten en flagtanden in Kanada is vry nieuw,

en ik heb daarvan, onder de eerden, bericht ontvangen door een brief van wylen

den Hr. Collinson, lid van de Koninglyke maacfchappy van Londen: zie hier de

overzetting van denzelven.

Gkorge Crochan, heeft ons verzekerd , dat hy in den loop van zyne reizen

Vn 176 V en 1766, in de nabuurige ftreeken van de rivier Ohio, omtrent 4 my-
” len ten Zuid • Goden van dezelve , en op een affland van Ö40 mylen van het

” fnrt de Ouesnc , ’t welk wy tegenwoordig Pusburg noemen ,
digt by een

*’ Soot Lu^med alwaar de wilde dieren zig in fommige tyden van het jaar

” Smden. groote beenderen en groote tanden heeft graien, en dat hy, die

” Ss zorgvuldig onderzogt hebbende, op eene verheeven bank van het moeras,

” een verbazend getal beenderen van zeer groote dieren heeft ontdekt, en dat

” men uit de lengte en gedaante dezer beenderen en flagtanden moet befl uiten,

dat zy tot olyfanten behoord hebben.

*’ Maar de groote tanden ,
welken ik u zende, myn Heer, zyn met deze flagtan-

’den gevonden ; anderen , nog grooter dan dezen , fchynen te kennen te geeven

,

**
en zelfs te bewyzen, dat zy niet tot ol\ (anten behoord hebben. Hoe is deze

” wonderfpreuk overeen te brengen? Zoude men niet kunnen onderftellen, dat

”
’er voormaals een groot dier bellaan hebbe, dat flagtanden als een olyfant tn

baktanden als een rivierpaard hadc? want deze groote baktanden zyn zeer ver-

fchillende van die van den olyfant. De Hr, Croghan denkt, dat, naar de

*’
frroote meniete van deze verfchillende foorten van tanden , dat is te zeggen , van

en de« baktanden, welken hy .e de«, plaatfe

; men, ten minden dertig van deee dieren moeten 8=”'“»Svk daVS

S

„ waren echter niet bekend in Amerika, «« het is niet waarfchymlyk, da^^^^

„ uit AGa gebragt kunnen zyn: de onmogelykheid
,
dat zy in

» ben kunnen leeven
,
ter oorzaake van de geftrenge ®

„ men evenwel zulk eene menigte hunner beenderen vindt , eene

wonderfpreuk, welke uwe uitmun.ende (chranderheid moet opntiueren.
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„ De Hr. Croghan heeft in de maand February 1767, naar Londen gezonden de
„ beenderen en de tanden, welken hy in de jaaren 1765:. en I7d6. verzameld hadc.

„ 1°. Aan mylord Shelbdrne, twee groote flagtanden , waarvan de eene wel in

„ zyn geheel was, en zeven voeten lengte hadt: Cdit maakt 6 voet 7 duim fran-

„ fche maat); de dikte was als die van een gewoone olyfants-flagtand van deze
lengte. 2°. Ken kaakbeen met twee baktanden , die daarin zaten ; en behalven
dat verfcheiden andere arzonderlyke baktanden. PhoreerJÉ aan Doftor Frankun,.
drie olyftnts- flagtanden, waarvan één omtrent zes voeten lang was, zynde op-

de helft gebroken, in ’t midden bedorven of verknaagd, en gelyk aan kryt: de
’’ anderen waren zeer gezond en gaaf; het eind van een dier twee, was puntswyze

^ gefcherpt en van eeti zeer fchoon yvoor.

„ Ten anderen, een kleine flagrand van omtrent drie voeten lengte, zo dik als een
arm, met de huisjes of kasjes daar de fpieren en peezen in zitten; dezelve v/a»

,, van eene fchitterende kallanje- bruine kleur; zy hadden zulk een frifch voorko-

,, men, alsof zy eerft uit den kop van het dier gehaald waren.

„ Ten derden, vier baktanden, waarvan één der grootften meer breedte en een ry

,,
punten meer hadt , dan die welke ik u gezonden heb. Gy kunt verzekerd zyn

,

,, dat alle die aan Mylord Shelbuune en aan den Hr. Franelin gezonden zyn,
„ van dezelfde gedaante waren en hetzelfde verglafel htdden

, als die, welken ik

„ onder uwe oogen breng.

„ Doftor Franklin
,_
heeft onlangs gegeeten met een Officier, die van dezelfde

„ plaats,, digt by de rivier Ohio, heeft mcdegebragt een flagtand, die witter, glin-

„ fterender en gladder was dan alle de anderen, en een baktand, die nog grooter

„ was dan allen , daar ik ftraks melding van heb gemaakt. Brief van den Hr Col-
„ LiNsoN aan den Hr. bf. Büffon, gedateerd van Miihil, by Londen, 3 July 1767.

Uittrekxel uit een Dagverhaal van een Reis van den Hr, Chogham, op de Rivier Ohio,.
aan den Hr. Franklin gezondw

,
in May 1765.

,, Wy zyn de groote rivier Miarae overgetrokken, en des avonds zyn wy ge-

,,
komen op de plaats alwaar men olyfants- beenderen gevonden heeft: dezelve

„ mag op een afuand van 640 mylen van het fort Fitt zyn. In den vroegen mor-

„ gen ging ik de groote moeraffige plaats zien ,
werwairds de wilde dieren zig in

„ zekere tyden van het jaar begeeven : wy kwamen aan deze plaats langs een weg,

„ door de wilde runddieren gebaand, (die wilde runddieren zyn de bi/ons) de-

,, zelve ligt vier mylen ten zuidooften van de rivier Ohio : wy zagen voor onze

„ oogen, dat 'er op deze plaats eene groote menigte beenderen was, fomraigen

„ verfpreid, anderen op vyf of zes voeten diepte onder den grond begraaven, in

„ de dikte van een bank aarde, die aan ’t einde van deze foort van weg ligt: wy
„ vonden daar twee flagtanden van 6 voeten lengte, welken wyaan boord lieten-

,,
overbrengen met andere beenderen en tanden; en in ’t volgende jaar keerden wy
naar de eigen plaats terug, om nog een grooter getal andere flagtanden en andere

„ tanden te haaien.

Zo de Hr. de Rufpon vraagen en twyfelingen deswegen hadt voorteftellen

„ verzoek ik zegt ue Hr. Collinson , my dezelven te zenden ; ik zal zyn brief

zenden aan den Hr. Croghan, een zeer kundig en vriendlyk man, die zeer ia

zyn fchik' zal zyn met hem ophelderingen te eeeven:” deze kleine memorie was
gevoegd by den b.ief, welken ik heb aangchaald, en waarby ik nu zal voegen, het

uutrtkzcl van her geen de Hr. Coleinson roy te vooren gefchreeven hadt, wegeus-

diezelfde beenderen in Amerika gevonden.

„ Daar . aren omtrent anderhalve myl van de rivier Ohio, zes monflerachtigè

n geraamten, overeind ftaande, onder de aarde bedolven, hebbende flagtanden vaa*

n vyf of zes voeten lengte, die van gedaante en zelfftandigheid waren als olyfancs-

5,^ fiagcaaden ;. zy hadden dertig. duimen oratreks- aan deni wortel zy verminderdenv
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„ tiaar boven , fteeds in dikte

, tot aan de punt, maar men kon niet wel bemerken
„ hoe zy in het kaakbeen vaft gezeeten hadden , omdat zy ia ftukken gebroken
,, waren: een dyebeen van diezelfde dieren wierdt in zyn geheel gevonden; het

,, woog honderd ponden en was 4} voet lang; deze flagtanden en dyebeenderen too-

„ nen, dat het dier van eene verbaazcnde grootte moet geweeft zyn: de /aSa
}, zyn beveiligd door den Hr, Grëenwood, die, op de plaatfen geweeft zynde,

,, de zes geraamten in het zoute meir gezien heeft: hy heeft daarenboven in de.

„ zelfde plaatfen groote baktanden gevonden
, die niet tot den olyfant fchynen te

„ behooren , maar eer van het rivierpaard te zyn ; en hy heeft eenigen dier tanden

„ naar Londen overgebragt, onder anderen tv/ce, die zamen gf pond vvoogen:

,, hy zegt, dat het kaakbeen byna.drie voeten lang, en te zwaar was om door twee
mannen gedraagen te kunnen worden: hy hadt de tuflehenruimte tufichen het

’ ooghol der beide oogen gemeeten, die van agttien duimen was. lïene Eogelfche
” vrouw, door de wilden gevangen genomen

, en naar dit zoute meir geleid, om
hun te lecren zout maaken, door het water te doen uitwafemen, heeft verklaard,

” dat zy zig door eene byzondere omftandigheid herinnerde, die fayfter groote

,,
beenderen gezien te hebben; zy vertelden, dat drie Franfchen

, weli;en noocen

,,
kraakten ,

alle drie op één enkeld dezer groote dyebeenderen zaten”.
Eenigen tyd na my dezen brief gefchreeven te hebben las de Hr. Collinson

voor de Koninglyke maatfehappy te Londen, twee Memories over hetzelfde on«
derwerp, waarin ik nog cenige byzonderhedtn meer gevonden heb, welke ik nu
ga melden, en daar een woord ter verklaaring byvoegen, voor de zaaken die dezel-
ve noodig hebben.

„ Het zoute meir , daar men de olyftnts- beenderen gevonden beeft, is Hechts

„ vier mylen van de o.. vers van de rivier Ohio, maar het is meer dan zeven hon.
„ derd mylen van de naaftbyzynde zeekuft verwyderd. Daar was een weg door
„ de wilde runddiereo (bi/ons) gebaand, breed genoeg voor twee rydtuigen naaft

„ malkander, regeftreeks loopende naar dat zoute meir, werwaards deze dieren

,, zig -begeeven, gelyk ook alle foorten van herten en geiten in zekere jaargetyden

„ doen, orn de zoute aarde te likken en zout water te drinken- De olyfants-

„ beenderen worden gevonden onder een foorc van dyk, of liever onder den

„ oever, die het moeras omringt; men ziet daar een groote menigte beenderen

,, en tanden ,
die aan eenig dier van eene verbalende grootte behoord hebben.

_ Daar zyn flagtanden, die byna zeven voeten lengte hebben
, en een zeer fchoon

yvoor vertoonen ; men kan derhalven niet zeer twyfelen, of zy moeten tot
olyfanten behoord hebben ;

maar het geen daarin zonderling voorkomt is dat

„ men tot Wer toe onder deze flagtanden niet éénen tand of baktand van een’oly-

„ fant gevonden heeft, maar alleeniyk een groot getal zwaare tanden, waarvan
,, elK vyf of zes ftompe punten heeft, welken niet kunnen behoord hebbendanaan
„ eenig <lier van eene byftere grootte; en deze groote vierkante tanden hebben

„ geene overeenkomit met de olyfants- baktanden
, die plat, en vier of vyf maal

,, zo breed als dik zyn
; zodat deze groote baktanden niet naar die van eenig be-

„ kend dier gelyken.

Het geen de Hr. Collinson zegt, is zeer waar; deze groote baktanden ver-

fchillcn volurektlyk van de olyfants •baktanden
5 en dezelve met die van het ri-

vierpaard vergelykende, waarmede zy in hunne vierkante gedaante overeenkomen,
zal meu zien, üat zy daarvan evenwel in grootte verfthUltn , als hebbende twee,
drie, ja vier maal meer omtreks, dan de grootfle tanden van de oudfte rivierpaar-

den, bet zy in Siberie of iu Kanada gevonden, fchoon die tanden zelven drie of
vier maal grooter zyn, dan die der thans beflaande rivierpaarden. Alle de tanden,
welken ik heb waargenomen in vier koppen vaii deze dieren, die in des Konings
kabinet zyn, htbbeu de zyde die vermaalt, uitgehold in de gedaante van klaver,

en
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• VoriofiT pn in Siberie scevonden zyn ,
hebben dit zelfde karakter

,

en die, welke
^ =„ grootte: maar die buitenfpoorig g-roote tanden met

en verfchillen alieeniy^
„ jje van het rivierpaard, klaversgewyzc uitgchold,

groote ftotnpe ’ i„,ri vier en fomtyds vyf ryen , terwyl de grootfte tan-

verfchillende, ppXrs drie’ hebben, gelyk men kan zien door de afbeeldin-

den der nvierpaardcn V, te vergelyken.
^ ^

gen der /, dat die groote tanden nimmer aan den olyfant of

Het fchynt derhalven ^ fchoon byfter

aan het «vierpaard behoo d h
dezelven te befchouwen als totdielaatftcloort

Iterk, zou n^y der gedaante gelyk waren., dewyl wy, gelyk

behoorende, zo alle de i^cnm
tanden, drie of vier maal grooter dan

wy ftraks gezegd hebben, aode^^^^ K
cn die evenwel dezelfde

die van onze ^^ans beftaande^ byzonder de klaverswyze uuholmg op de

karakters ten oP/'^^te van de gedgnte^
“^ierpaards - tanden zyn, drie maal groo-

vermaalende zyde, hebbende, zek Y
gQ het is van die groote tanden,

ter dan die, waarvan wy
„e^eed heb, dat zy eveneens in de beide werelden

dat ik gefproken heb, ° hetgeen zeer opmerke-

gevonden kierden, zowel aU de
olyfants-llagcanden en waare rivier-

lyk voorkomt, is» dat m^ume „
. bevonden heeft, maar dat men daar ook die

paards - tanden punten met vier ryen gevonden heeft ;
ik.meen

veel grootere
zeggen ,

dat dit byfter groote dier vcrlooren is.

derhalven met liniito en Secretaris van Staat, heeft de goed-

heid gehad van my m
pi virtoond wordt; hy weegt elf pond vier on-

welke op de 1^ u”k-and is g’evondea in klein Tartarye, terwyl men eenc graft

een; deze byftere baktan gev^^^
welken men niet heeft verzameld, en

groef; daar waren Aechts de helft gaaf overgeblee^n was

,

onder anderen wftien Paryfehe pinten bevatten. De Hr. Abt
en de holte weetenfehappen, heeft ons van Siberie een ande-

Chappe, van Akademie
maar die minder groot is, en nechts

ren, geheel iif oncS wfegt, zie Pl. III. fiS- }
2 . Eindelyk de

drie ponden twaalf
Collinson my gezonden hadt, en die op de Il^^c

grootfte van die vyelken
verfcheiden andere dergelyken gevonden in Ame-

PZ. vertoond worot ,
is

^ie wy van Kaoada gekreegen hebben ,
gely-

Jika by de rivier Ohio, en
niet twyfelen, of 'er is, behalven

ken hun volmwktlyk : men
j^en eveneens de overblyfzels in de beide

opmaaken van ^°P»
olyfant heeft 'er maar vier, twee aan

of elf ponden '^“^en
. g^^cle ruimte van het kaakbeen , cn die twee bak-

zy zyn geplat
„Lfent zeer geplat, overtroffen flschts twee duim de breedte

tanden van °
^^.^erkanten land van het onbekende dier , terwyl dezelve cens

van den grootften
olifant- dus zet alk s ons aan om te üenken, dat die

zo dlis, als die van den olyftnu
dieren moet be-

oude foort, '^.fde^^
met tot ons gekomen is

;

fchQUwen, met dan de
„rooter ware dan die van den olyLiic, zou zig

want een dier ,
v.'aarvan de

-^rbergen, dat het onbekend bleef ; en daaren-

nergens op aarde
eive z\ner tanden ,

uit derzelver verglafel en uit de

boven is het uit de gcuauu -
.j.

Xl^II DeeU



14^ DE NATUURLYKE HISTORIE
fchikking van derzelver wortels, blykbaar, dat zy geene betrekking hebben op
de tanden der cachalotten of andere walvisaartige vilTchen , en dat zy inderdaad
tot een landdier be'ioord hebben

,
waarvan de foorc nader kwam aan die van het

rivierpaard , dan van eenige andere,

In het vervolg van de Memorie, welke ik hier boven heb aangehaald, zegt de
Hr. CoLUNSON, dat verfcheiden perfoonen van de Koninglyke Akadcmie der
weetenfehappen zo goed als hy de olyfants-flagtanden kennen, welken men alle

jaaren vindt in Siberie aan de oevers van de rivier Obi en der andere rivieren van
dit land. Welk Syftema zal men vastftellen, voegt hy daar, met eenigen trap
van waarfchynlykheid, by, om reden te geeven van het begraaven en vinden van
deze olyfants -beenderen in Siberie en in Amerika? Hy eindigt met de optelling,
de afmeetingen , en het gewigt van alle deze tanden te geeven , die in het zoute
meir van de rivier Ohio gevonden zyn , waarvan de grootfte vierkante tanden be-
hoorden aan den kapitein Oükry, en zes en een half pond woogen.

In de tweede Memorie van den Hr. Collinson, den lo dec. 1767, in de Ko-
ninglyke Sociëteit van Londen geleezen, zegt hy , dat hy bemerkt hebbende, dat
één der flagtanden, in het zoute meir gevonden, groeven hadt by het dikke einde;
hy hadt eenige twyfeling of deze groeven byzonder aan de foort van olyfanten be-
hoorden ? Om zig hieromtrent te voldoen

,
ging hy het Magazyn bezoeken , van

een koopman die in alle foorten van tanden handel deed, en, na dezelven wél on-
derzocht te hebben , vondt hy dat ’er zo veel tanden waren aan het dikke einde
gegroefd, al* glad, en dat hy bygevolg geene zwaarigheid maakte te verzekeren,
dat die flagtanden, in Amerika gevonden, in alle opzichten gelyk waren aan de flag-
tanden der olyfanten van Afrika en van Afia : maar dewyl de grooce vierkante tan-
den, in dezelfde plaatfen gevonden, geene gelykheid hebben met de baktanden
der olyfanten, denkt hy, dat het overblyfzels zyn van eenig byfter groot dier
dat flagtanden hadt als de olyfant, met baktanden aan zyne foorc byzonder eigen!
welke foort van eene verfchillende grootte en gedaante was , van die van alle be-
kende dieren. Z*e de TranfaSHms Philof. van ’tjaar 1767.
De Hr. Fabri, die groote togten in het Noorden van Louifiana en in het Zui-

den van Kanada gedaan hadt, heeft my in ’t jaar 1748. reeds bericht , dat by kop-
pen en geraamten van een viervoetig dier van verbaazeude grootte hadt gezien

,

het welk de wilde noemden, de F'ader der runddieren; en dat de dyebeenen de-
zer dieren vyf of zes voeten hoogte hadden. Niet zeer lang daarna, en vóór het
jaar 17157, hadden eenige perfoonen te Parys reeds groote tanden ontvangen van
het onbekende dier, met tanden van rivierpaarden, en beenderen van olyfanten in
Kanada gevonden; het getal was al te aanmerkelyk om te kunnen twvfcicn of deze
dieren voormaals beflaan hebben, in de Noordelyke landen van Amerika zowel
als in die van Afia en van Europa.

Maar de olyfanten hebben ook beftaan in alle de geraaatigde ftreeken van onze
Wereld! ik heb gew.g gemaakt van flagtanden, gevonden in Languedoc by Si-
more, en van die te Corainges in Gaskonje gevonden: ik moet daarby voegen
den fchoonrten en den grootflen van allen

, die ons laatft voor des Konings kabinet
gegeeven is, door den Hr. Hertog de la Rochepaucault

, wiens yver voor den
voortgang der wetenfehappen gegrond is op de groote kundigheden

,
welken hy

in alle foorten verkreegen heeft: hy heeft dit fchoone ftuk eevonden terwyl hy
met den Hr. Dbsmakets, Lid van de Akademie der wetenfehappen, dc velden

In den omtrek van Rome onderzocht. Deze flagtand was verdeeld in vyf brok-

ken , welken gemelde Hertog te zamen liet wegbrengen ; een dezer brokken
wierdt verdonkerd door den arbeider , die daarmede belaft vrierdc , en daar blee.
ven dus maar vier overig, die omtrent agt duimen middellyns hebben: zy maaken
eens lerigtc van zeven voet; co wy wetten door den Hr. DiisMAains, dat het
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•vfde brok, dat verboren is, byna van clhe voeten was; dus kan men verzeke-

ren dat de gehecle flagtand omtrent tien voet lang was. De breuken onderzoe-

kende hebben wy daarin alle de kenmerken van olyfants-yvoor faemerla; aHeen-

is.’d t vvoor door een lang verblyf onder de aarde veranderd, ligt en wryfbaar
^ rden selvk andere opgegraven (lukken.
geworae

^
geleerd Natuurbefchouwer in Italië, bericht, dat men inde

alei van' de Arno olyfanis - beenderen en beenderen van andere landdieren
, in

eroote menigte gevonden hadt, die hier en daar in de beddingen der aarde ver-

fnreid lagen, en hy zegt, dat men giffen raag, dat de olyfamen oudtyds inbore-

lingen Europa zyn geweefl, en vooral in Toskane hebben t’huis gehoord.

ExtraSt uit een brief van DoSlor Tozzetti. Journ. étranger^ décembre 1755.

Men vondt, zegt de Hr. Colteilini
, tegen het einde van de maand No-

veraber 1759 op een landgoed, toebthoorende aan den Marquis de Petrella,
” en bv Fuligliano in het gebied van Cortona gelegen, een, brok van een oly.
*’

fantsbeen ten grooten deele met een (leenachtige (lof bekorft... . Het is niet

” van heden dat men dergelyke beenderen uit den grond heeft opgegraaven.
*’

In het kabinet van den Hr. Galeotto Corazzi, is een ander groot (luk van

”en olyfants flagtand, verfteend , en in deze laatfte jaaren in den o ratrek van
” Cortona gevonden, tqr piaatfe la .Wm genaamd Deze brokken van been-
” deren vergeleeken hebbende met een brok van een olyfants- flagtand, federt
” korten tyd uit Afia gekomen, heeft men bevonden, dat ’er eene volkomene
*’

gelvkheid tuffehen dezelven plaats hadt.

” De Hr. Abt Mearini bragt my, in de maand april, een geheel kaakbeen,

'dat hy io het diftrikt van Farneta, een dorp van zyn Geefllyk beduur gevon-
* den hadt: dit kaakbeen is ten grooten deele verfteend, en inzonderheid aan de
” beide kanten ,

alwaar de (leenachtige bekorfting zig een duim verheft; en het

heeft alle de hardheid van (teen.

”
,
Eindelyk, heb ik van den Hr. Mdzio Angelieri Aeticczzi, een edelman

’in deze itad, een dyebeen van een olyfent, byna in zyn geheel, ontvangen,
”

’t welk hy zelf ontdekt hadt in een zyner landgoederen , la üota genaamd

,

” gelegen op het grondgebied van Cortona; dit been, ’t welk een Florentynfchc

” va^em lang was, is ook verfteend, inzonderheid aan het boveneinde, dat men
” het hoofd noemt.” Brief van den Hr. Louis Coltellini van Cortona. Jour-

nal étranger, Juület ll6\, n ... r /•. »

(10) Bladzyde 16 , regel 4. Die groote vsrjiecnde voluit ^ of tootfchelpen ^
waar-

van fommigen verfilmden meten middellyns hebben. De kennis van alle de verftee-

nlugen, waarvan men geene beantwoordende foorten meer vindt, zoude eene

lange beoefening en eene beredeneerde vergelyking onderftellen van alle de foor-

ten van verfteeningen, welken men tot hiertoe in den boezem der aarde gevon-

den heeft ,
en deze weetenfehap is nog niet zeer gevorderd ; wy weeten evenwel

met zekerheid dat ’er verfcheidene dezer foorten zyn , als de ammons • hoornen

,

de ortoceratiten , de lapis lenticularis of numifmaticus, de belemniten, de la-

nis iudaïcus ,
of de fyrifche, of phenicifche (teen; de anthropomorphicen , of

jL_LheQ. gedaanten, enz., welken men tot geene thans beftaande foort kan bren-
^ \Vv hebben verfteende ammons -hoornen gezien van twee en drie voeten

^ifidellvns en wy zvn door geloofwaardige getuigen onderricht, dat men^’-er

-n in Champagne gevonden heeft, grooter dan een molenfteen, dcwyl dezelve

voet middellyns tegen één voet dikte had; men heeft my zelfs aangeboden dien

te zenden, maar het vervaarlyk gewigt dezer maffa, en de verre afftand van

Parys hebben my belet die aanbieding aanteneemen. Men kent niet meer de foor-

ten van dieren, tot welken de ovtrblyfzels behoord hebben, waarvan ik ftraks

de naamen heb opgegeeven; maar deze voorbeeldeD, en verfcheideo anderen,
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welken ik zou kunnen bybrengen, zyn genoeg om te bewyzen, dat ’er voormaals

in zee verfcheiden foorten van fchelp- en fchaal - viffchen beftaan hebben
, die

niet meer beftaan: het is eveneens met eenige fchubviffchen ; de meeften dier

geenen, welken men in de leijen, en in fomraige fchiften vindt, gelykea niet

genoeg naar de viffchen die ons bekend zyn , om te kunnen zeggen dat zy van

zulke of zulke foort zyn : die , welken in des Konicgs kabinet zyn, volmaakt

bewaard zynde in maffas van fteen , kunnen insgelyks niet naauwkeurig tot onze

bekende foorten gebragt worden : het blykt dan , dat in alle geflachten de zee

dieren gevoed heeft , waarvan de foorten niet meer beftaan.

Maar ,
gelyfc wy gezegd hebben , wy hebben tot heden maar één voorbeeld van

eene verlooren foort in de landdieren, en het fchynt dat die de grootfte van

allen is geweeft, zonder zelfs den olyfant uittezonderen : en dewyl de voorbeel-

den der°verlooren foorten in de landdieren zo veel zeldzaamer zyn dan in de

«^ppdieren fchvnt dit niet weder te bewyzen ,
dat de formatie der eerften laacer

fs dan die der anderen?

Aantekeningen op het eerste Tydvak.

Cii) Tiladzyde 25 , regel 14. Over de Jlof uoaaruit de pit der kmeeten hefiaat.

.

Ik

heb in het artikel over de formatie der planeeten gezegd, in het We Deel, blz.69,

dat de komeeten uit eene zeer vafte en digte Jlof bejlaan: dit moet niet opgenomen

worden als eene ftellige en algemeene verzekering , want daar moetea groote

verfcheidenheden zyn tuffehen de digtbeid of vaftheid van zulk of zulk eenè

komeet , gelyk ’er is tuffehen de vaftheid van verfcheiden planeeten ; en men zal

dit verfcnil van betrekkelyke vallheid tuffehen elk der komeeten niet kunnen

bepaalen , dan wanneer men de Tydperken haarer omwenteling zo volmaakt zal

kennen , a^s men die der planeeten kent. Eene komeet , welker vaftheid flechts

zoude zvn als die van de planeet Mercurius, dubbeld van die der aarde, en

welken in haaren naaften zonneftand zo veele inelheid zou hebben, als die van

1680, zoude miffehien genoegzaam zyn om alle de hoevee heid ftof, daar de pla.

neeten uit beftaan, uit de zon te ftooten; omdat de ftof der komeet in dat geval

acïtmaal vafter ,
of meer •zamengepakt zynde dan de zonneftof

, agtmaal meer

beweeaing zoude iiiededeelen , en een agthonderdfte gedeelte uit de maffa der zon

zoude wegftooten ,
met hetzelfde gemak als een lichaam welks vaftheid gelyk zou-

de zyn met die der zonneftof, een honderdfte gedeelte daaruit zou kunnen voort-

Bladzyde 31, regel 32. De aarde is verheven onder den Mquator en ver-

laaRd onder de Poolen in de juifle evenredigheid
^

welke de wet der zwaarte, met die

der middelpuntfchuwende kraeht vereenigd, vordert. Ik heb in myne Verhandeling over

de formatie der planeeten onderfteld, (jzte Deel I. blz. 66.) dat het verfebil van

de diameters der aarde, was in de evenredigheid van 174 tot 175, volgens de

bepaalingen, gemaakt door onze wiskundigen, naar Lapland eo naar Peru

den- maar dewyl zy eene regelmaatige kromme lyn voor de aarde onderfteld heb-

ben’, heb ik op blz. 83 bericht, dat dit flechts eene onderftelling was, en byge-

volg heb ik my aan deze bepaaling niet gehouden : ik denk derhajwn dat men de

betrekking van 22p tot 230. moet verkiezen, zo als dezelve door^NEWTOw is be-

paald naar zync theorie, en naar zyne proefneeraingen met de flinger - uurwer-

ken , die my voorkomen zekerder te zyn dan het mtecen : bet is om deze reden
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/lat ik in de Memories van het hypothetifch gedeelte, altyd onderfteld heb, dat

hp betrekkin^ der twee diameters van het knolrond der aarde was van 229 tot 230.

ne Hr Doöor Irving, die den Hr. Phipps in zyne reize naar het Noorden, ia

’vereezeld heeft, heeft zeer naauwkeurige proeven genomen over de ver.

rnelTine der flinger - uurwerken op 79 graaden jo minuten, en hy heeft gevonden

dar die verfnelling was van 72 tot 73 fekondes, in 24 uuren; waaruit hy befluic

dat de diameter van den Equator, tot de as van de aarde, is, als 212 tot ai i:

die eeleerde Reiziger voegt ’er met reden by, dat zyn refultaat veel meer tot

dat van Newton nadert dan dat van den Hr. Maüpertuis, die de evenredigheid

geeft van 178 tot 179, en meer ook dan dat van den Hr. Bradley, die, vol-

lens de waarneemingen van den Hr. Cambell
,
de evenredigheid geeft van 200

tot 201, voor het verfchil der twee diameters van de aarde.
j a \

f13 ) Bltuizyde 38, regel 29. De zee heeft op de nabuurige kaften van de JtaU

Caèn in Normandye, gemaakt en maakt nog door haare ebbe en vloed , eene ,oort van

rchilius, bellaande uit dunne laagjes, die zig dagelyks mt het hezmkzel der wateren

forceren Ydere vloed brengt aan, en verfpreidt over den geheelen oever, een

ontaftbaar flib, dat een nieuw blaadje by de ouden voegt, waaruit, na verloop

van genoegzaamen tyd, een tedere en geblaade fchiftus voortkomt.

Aantekeningen op het tweede Tïdvak.

f14) Z?ladzyde 40, regel 36. De rots van den aardbol en de liooge bergen in hun

binnenlte, tot aan de kruin, bejlaan niet dan uit glasaartige ftoffen. Ik heb in de

Befchouwins van den aardkloot, Ifte Deel, gezegd;,, dat de aardbol van bmnea

ledig kolde zyn, of vervuld met eene vader, of meer zamengedrongen . zelf-

” Handigheid dan alle ftoffen die wy kennen, zonder dat het ons mogelyk v^re
”

dit te° bewYZcn en dat wy hieromtrent naauwlyks eenige redelyke gilïïn-

1
^ tne^n ik- die VerhandeiiD2 over de Befchouwinj

, kunnen maaken”: maar toen ik die Verhandeling over de Befchouwing

van den aardkloot, in 1744 gefchreeven heb, was ik met kundig wegens alle de

ftukken , door welken men kan weeten ,
dat de vallheid van den aardbol in het

algemeen genomen , middelbaar is tulTehen de digtheid of vaftheid van het yzer ,

de marmers, de zandfteen, den fteen, en het glas, zo als ik dezelve bepaald

heb in myne eerfte Memorie, (Partie hypothetique) in het llde Deel des Supple-

mentsi ik hadc toen nog alle de proeven niet genomen, de my tot dit refultaat

geleid hebben; ook ontbraken my nog veele waarneemingen, die ik in dat lang

beftek van tyd verzameld heb; deze proeven, allen tot hetzelfde oogmerk geno-

men, en deze waarneemingen, voor het grootfte gedeelte nieuw, hebben myne

eerfte denkbeelden uitgeftrekt, en hebben andere bykomende, en zelfs verhevener

rimkbeelden doen geboren worden; zodat deze redelyke gijjingen, welken ik toen

;,.vmnpdde dat men maaken konde, my nu toefchynen zeer natuurlykegevolgtrek-
vermoe

» waaruit voortvloeit, dat de Aardbol van de oppervlakte af tot
Kingen te

>
I

voornaamlyk beftaat uit eene glasachtige ftof, wat vafter

h"" t S ’ de Maan uit eene ftof zo vaft als de kalkfteen; Mars uit

Se^ftof bvna lo vaft als het marmer; Venus uit eene ftof wat vafter dan de

emeril - Mercurius uit eene ftof wat vafter dan hel tin; Jupiter uit eene ftof min-

der vaft dan krvf en Saturnus uit eene ftof byna zo ligt als puinfteen; en ein-

delyk dat de wachters van deze twee groote planeeten uit eene nog ligtere ftoffe

beftaan dan haare hoofd - planeeten.

T 3
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Het is zeker, dat het zwaarte- middelpunt van den bol, of liever van de knol-
ronde fpheer der aarde, met haar middelpunt van grootte invalle, en dat de as,
waarop zy draait, door dat zelfde middelpunt, dat is te zeggen, door het mid-
den van het knolrond, loopt; en dat bygevolg onze bol van dezelfde digtheid of
vaftheid is, in alle zyne correfpondeerende, of aan malkander overftaande deden;
zo het anders ware, en zo het middelpunt van grootte niet inviel met het middel-

punt van zwaarte , zou de as van omwending zig meer aan den eenen dan aan den
anderen kant bevinden

, en de duuring van omwenteling zou in de verfchillende

* halfronden ongelyk fchynen: maar deze omwenteling is volmaaktlyk dezelfde voor
alle de klimaaten ; dus zyn alle de correfpondeerende deden van den bol van de-

zelfde betrckkelykc vaftheid.

En dewyl het door de hooging van den bol aan den Equator, en door deszelfs

ei»en warmte beweezen is, dat hy, in zynen oorfprong, heflaan heeft uit eene

ftoffc door het vuur gefmolten , die zig door de kracht haarer onderlinge aaDtrek-

king verzameld heeft
,
zo heeft de vereeniging van deze gefmolten en vlocibaare

Ilof niet dan een fpheer kunnen forraeeren, die van het middelpunt af tot aan de
oppervlakte toe, vol, of maifef, was, welke fpheer niet van een ronden bol

verfchilt dan door zyne ophooging aan den üquator en zyn verplatting aan de
Poolen ,

veroorzaakt door de middelpunt - fchuwende krachten in de eerftc oogen-
blikken, waarin deze malTa, nog vloeibaar zynde, om zigzelven heeft begonnen
te draaijen.

Wy hebben getoond, dat de uitflag van alle de ftoffen, die eene geweldige wer-
king van het vuur ondergaan, de üaat van glaswording is; en dewyl zy allen tot

zwaarer of ligter glas overgaan, is het noodzaaklyk, dat het binnenft'e van den
aardbol inderdaad eene glasflof is, van dezelfde Natuur als de glasrots, die

overal den grond maakt van de oppervlakte onder de kleijen, van de glaswordende
zanden, de kalkaartige fieenen, en van alle de andere üoffen, die door de wate-

ren geroerd , bewerkt , en vervoerd zyn geworden.

Dus is het binnenüe van den bol eene maffa van glaswordende ftof, miflehien

van een weinig meer foortlyke zwaarte dan de glasachtige rots, in wier klooven

wy de metaaleu zoeken; maar die ftof is van dezelfde Natuur , en zy verfchilt ’er

niet van dan voor zo verre zy maffiever en voller is: daar zyn geene ydels en ho-

len , dan in de uitwendige laagcn ; het binnenfte moet vol zyn
, want die holen

hebben niet geformeerd kunnen worden ,. dan aan de oppervlakte, in den tyd van
de ftyfwording en eerfte bekoeling: de nedergaande klooven, die in de bergen ge-
vonden worden, zyn byna in denzelfden tyd geformeerd, dat is te zeggen , toen

de ftoffen zig door haare bekoeling naauwer in malkanderen geflooten hebben ;
alle

deze holligheden konden niet dan in de oppervlakte gemaakt worden
, gelyk men

ziet in eene maffa van gefmolten glas of mineraal; de verhevenheden en de ga-

ten vertoonen zig aan de oppervlakte, terwyl het inwendige van het blok vaft en
vol is.

Rehalven deze algemeene oorzaaken van de formatie der holen en fpleeten aan

de oppervlakte der aarde, was de middelpunt -fchuwende kracht eene andere oor-

zaak, welke, zig met die van de bekoeling verbindende, in het begin de greotfte

holen heeft voortgebragt , en de grootfte ongelykheden veroorzaakt in de klimaa-

ten, daar zy ’t fterkft werkte: het is om deze reden, dat de hoogfte bergen en de

grootfte diepten digt onder de keerkringen en onder den ^Equator gevonden zyn;
het is om dezelfde reden, dat ’er in deze Zuidelyke ftreeken meer omwentelingen
en inftortingen dan overal elders zyn voorgevallen. W y kunnen het punt van
diepte niet bepaalen tot het welk de laagen der aarde opgezet zyn, en dus holen
^maakt hebben ; maar het is zeker dat die diepte veel grootcr moet zyn aan den
Equator dan in de andere klimaaten, dewyl de bol, vóór zyne beftyving

, zig
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aldaar zes en een vierde myl booger heeft verheven dan onder de Poolen • dp7e
foorc van korft, of dekzel, vermindert fteeds in dikte, van den ^auator?a^
de Poolen toe, alwaar zy eindelyk op mets uitloopt; de ftof, daar dezp knrtf
uit beftaat, is de eenigfte, dm, ten tyde toen alles nog gefmolten was
plaatft, en door de werking der middelpunt-fchuwende kracht, afgedreeven is
geworden; het overige van de ftof, daar het binnenfte van den bol uit beftaat
is vaft in haare plptung gebleeven, en heeft noch verandering, noch verboot
ging, noch vervoering, ondergaan; de ydels en de holen hebben zig dan niet in
deze uitwendige korft kunimn formeeren; zy zyn zo veel grooter en menigvuU
diger geweeft dan deze korft dikker was, dat is te zeggen nader by den Equa-
tor: ook hebben de grootfte verzakkingen moeten plaats hebben, en zullen nog
plaats hebben in de Zuidelyke deden, alwaar insgelyks de grootfte oneffenheden
van de oppervlakte van den bol gevonden worden, en alwaar, derhalven ook,
om dezelfde reden, de meefte holen, klooven en metaal • mynen

,
welken die

klooven in den tyd van haare fmelting of van haare Jublimatie gevuld hebben,
voorkomen.

Het goud en zilver, dat, om zo te fpreeken, niet dan eene oneindig kleine hoe-
veelheid ftof maakt, in vergelyking van die, daar de gehedeaardeuitbeftaat zyn
gejublimeerd, of in dampen opgedreeven geworden, en hebben zig dus van de ge-
meene glasaartige ftof afgefcheiden

,
door de werking van het vuur; op dezelfde

wyze als men uit een plaat goud of zilver, voor een brandfpiegel gelegd deeltjes
ziet voortkomen, die zig door óefublimatie daarvan afgefcheiden, en die de lichaa-
men, welken men aan deze metaal- dampen blootftelt, vergulden of verzilveren:
dus kan men niet denken, dat deze meraalen vatbaar voor opdryving offublimatie'
en dat zelfs met een maatige hitte, voor een groot gedeelte tot de zamenftellinê
van den bol behooren, noch dat zy in deszelfs binnenfte, op groote dieoten ce-
plaatft kunnen zyn. Het is eveneens met alle andere metaalen en mineraalen dia
nog meer vatbaar zyn om door de werking der hitte opgedreeven te kunnen wor-
den ;

en wat betreft de glasaartige zanden en de klcijen , die niet anders zyn dan
de affchaafzels der glas-fchilfertjes, waarmede de oppervlakte, onmiddelyk na de
eerfte bekoeling, bedekt was, het is zeker dat zy niet van binnen hebben kunnen
huisveften, en dat zy, op zyn hoogft, zo diep loopen als de metaal - aderen in de
klooven en de andere holligheden van die qude gedaante der aarde, tegenwoordig
gevuld en bedekt met alle de ftoffen , die de wateren daarop hebben nedergelegd.
Wy hebben dan goeden grond om te mogen bdluiten, dat de inwendige ftof van

den aardbol glasacheig en vol is, zonder ydele ruimten
, zonder holligheden, en

dat dctelve niet gevonden worden dan in de laagen waarop die der oppervlakte lig-

gen; dat onder den iEquator, en in de Zuidelyke klimaaten, deze holligheden groo-
ter geweeft zyn, en nog zyn, dan in de Geraaatigde of Noordelyke klimaaten,
omdat er twee cmrzaaken zyn

,
die dezelven onder den .Equator hebben voortge-

bragc, te weeten de middelpunt-fchuwende kracht, en de bekoeling; terwyl onder-
re Poolen niet dan de eokelde oorzaak der bekoeling heeft plaats gehad ; zo dat in

de Zuidelyke dcelen de verzakkingen veel aanmerkelyker, de ongelykheden veel
grooter, de nedergaande fpleeten menigvuldiger, en de mynen der dierbaare me-
taalen overvloediger geweeft zyn.

(ij) Bladzyde 41 ,
regel j. De fpleeten en de holligheden van den aardbol zyn be-

korji en fomtyds vervuld geweejl met de metaaUzelfjlandigheden , •welken wy daar thans
in vinden. „ De metaal - aderen ,

zegt de Hr. Eller
,
worden alleenlyk in de ver»

„ beven plaatfen ,
en in eene lange achtervolging van bergen gevonden; die keten

,1 bergen onderftelt altyd voor zyne onderfteuning eene baüs van harde rots i zo
„ lang die rots zonder afbreeking voortgaat, is ’er geene waarfchynlykheid, dac
,, mea daar cenige metaal - aderen zal ontdekken; maar waaneer nitn fplyüngen eo
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klooven vindt, hoopt men dezelven aantetrefFen. De Natuur- en Mineraalkun-

,, digen hebben opgemerkt, dat in Duitfchland de gunüigfte plaatfingis, wanneer
,, de keten bergen, zig zachtlyk verheffende, ten zuid-ooften richt, en haare

„ groocffe hoogte gekreegen hebbende , ongevoelig naar het noord - weften afdaalt.

„ Het is gemeenlyk een wilde rots, waarvan de uitgeftrektheid fomtyds bynazon-

„ der eind, maar die op verfcheiden plaatfen gefpleeten en geopend is, waarin de
„ metaalen fomtyds geheel zuiver, maar bykans altyd geraineraiizeerd, gevonden
,, worden: deze klooven zyn gemeenlyk bekleed met eene witte en glinftcrende

„ aarde ,
welke de mynwerkers quartz noemen , en waaraan zy den naam van fpath

„ geeven, wanneer die aarde zwaarer, maar wcekachtig en gebladerd is, gelyk de

„ talk: zy it van buiten naar de rots omvangen van ecne foort van flib, die aan

,, deze quartz, of fpath-aarde het vocdzel fchynt te verfchaffen: deze twee be-

„ kleedzels zyn als de fchede, of de koker
, van de ader; hoe meer dezelve lood-

„ recht nedergaat, hoe meer men ’cr van moet hoopcn, en telkens als de mynwer-
„ kers zien ,

cftt de ader loodrecht is ,
zeggen zy dat hy zig zal veredelen.

,, De metaalen zyn in alle die klooven en hooien geformeerd door eene geduu-

„ rige en vry geweldige uitwaaferaing; de dampen van de mynen wyzen deze

„ nog beftaande, uitwaafeming aan; de klooven, die dezelve niet opgeeven
, zyn

,, gemeenlyk onvruchtbaar; het zekerfte kenteken dat de uitwaaferaende dampen
,, mineraale atomi, of kleine deeltjes, medevoeren, en dat zy die tegen de wanden
„ van de rots aanvoegen, is die opvolgende bekorlting, welke men in alle de omtrek-
,, ken dier klooven of holligheden van de rots bemerkt, tot dat derzelver ruimte ge-
3, heel vervuld is , en de aderen vol en vaft zyn ; het geen nog nader beveiligd

,, wordt, door de werktuigen, welken men in deze holen vergeet, en die men
„ vervolgens bedekt en bekorft verfcheiden jaaren daarna wederom haalt.

3, De klooven van de rots, die eene overvloedige metaal -ader verfchaffen, hel-
„ len altyd, of zetten hunne richting voort naar de loodrechte lyn van de aarde:
„ naarmaate de mynwerkers nederdaalen, ontmoeten zy fteeds eene warmer luchts-

,,
gelleldheid, en fomtyds uitvloeizels , zo overvloedig en zo ichadelyk voor de

,, aderahaaling, dat zy zig genoodzaakt vinden met allen fpoed naar de luchtput

„ of/chachtf of naar de galery of dn ftoU, te wyken , orn het flikken voorttekomen

,

,, het welk anders door de zwavel- en rottekruiddeeltjes oogenbliklyk zou uitge-

,, werkt worden: de zwavel en het rottekruid worden algemeen in alle de mynen
,, der vier onvolmaakte metaalen, en van alle de halve metaalen gevonden, en het
„ is door dezelven dat zy gemineralHeerd worden.

„ Het is het goud alleen , en fomtyds het zilver en het koper, die in kleine hoe-
„ veelheden enkcld gevonden v/orden

; maar gemeenlyk zyn het koper, het vzer’
„ het lood en het tin, als zy uit de aderen worden gehaald, mot de zwavel en het
3,

arfenicum gemmeralizeertl: men weet by onïiei'vinding, dat de metaalen hunne
,, metaal- gedaante op een zekeren trap van warmte, tot ydere foort van metaal

„ betrekkelyk, verhezen; deze verdelging van de metaal- gedaante, welke de
„ vier onvolmaakte metaalen ondergaan

, toont ons dat de batis der metaalen eene
3,

aardiche uor isj en dewyl die metaal -kalken op een zekeren trap van warmte tot

„ glas overgaan, zo wel als de kalk- aarde, gyps-aarde, enz. kunnen wy niet

„ twylelen, ot dic metaal- aarde onder de glasaartige aarden behoore.” Extraöt
uit eene memorie van den Hr, Eller, over den ourjprong en de formatie der metaalen

^

in de yerzameiing van de Akademie van Berlin, Ao. 173-3.

(16) Bladzyde 41, regel 27. De Hr. Lehman, beroemd Scheikundige, is de
eeniglte dic in het veniioeden is gevallen, dat de metaal-mynen een dubbelden
oorlprong zouden kunnen hebben ; hy onderfcheidt met reden de bergen met ade-
ren van de bergen aan beddingen; „ het goud en zilver, zegt by, worden niet ge-
,, vonden dan in de bergen met aderen; het yzer vindt men niet veel dan in de ber-

r
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«en aan beddingen; alle de broKJes, of blaadjes goud en zilver, welken men in

” de berèen aan beddingen aantrefc, zyn daar llechcs verfpreid , en zyn los gemaakr.

” van de aderen die in de hoogere, en aan deze beddingen grenzende
. bergen zyn.

” Het eoud is nooit gemineralizcerd ; het wordt altyd zuiver, of maagdlyk, ge-

vonden^ dat is te zeggen, geheel in zyne matrys geformeerd ; fchoon het daarin
”

dikwils’in zulke kleine deeltjes verfpreid is, dat men vruchtloos poogen zoude
*’ om het zelfs met behulp van de befte raikroskoopen , te ontdekken: men vindt

” eeen goud in de bergen met beddingen ; het is ook vry zeldzaam dat men daar

zilver^ vindt ; die twee metaalen behooren by voorkeur tot de bergen met ade-

ren : men heeft echter fomtyds zilver in kleine draadjes, of in de gedaante van

”
hair’, in de leyen gevonden: 'het is minder zeldzaam zuiver koper op ley te vin-

” den , en geme'enlyk is dit koper ook in de gedaante van draadjes of van hair,

*' De s zer-mvoen brengen zig weder hervoert korte jaaren na dat dezelven zvn

uitgegraaven zv worden niet in de bergen met aderen gevonden ,
maar m de

!! bergen met beddingen; men heeft nog geen zuiver yzer in de bergen met bed-

dïnsen ontdekt, ten minden is dit zeer zeldzsani»^
i 3 j j” Wat het tin betreft, ’er beftaat geen zuiver tin dat door de Natuur

,
zonder

hulp van het vuur, is voortgebragt ;
en dit is ook zeer twyfelachtig ten opzichte

’’
van het lood , fchoon men wil dat de korrels lood van Maffel , in Silefie , zui-

„ ver lood zvn.
,

,

„ Men vindt de maagdlyke en vloeibaare kwik in de beddingen van vette kley-

„ aarden, of in de leygroeven.
. , ,

De zilver- mynen, welken men in de leygroeven vindt, zyn op verre na zo
”

als die', welken men in de ader- bergen vindt; dit metaal komt meefl:

99

aityd in kleine deeltjes , in draadjes , of in zafhengroeijiDgen in deze beddingen

van ley of fchiftus voor ,
maar nooit in dien ftaac in groote mynen ; en nog moe-

ten die beddingen van ley digt by bergen met aderen zyn; alle de zilver -my-
” nen die in de beddingen gevonden worden, zyn niet in eene vafte gedaante;

”
alle de andere mynen, die zilver in overvloed bevatten, worden in de ader-ber-

» gen gevonden: Het koper wordt overvloedig in de beddingen van ley, en fom-

» zeldzaaraft in de beddingen verfpreid ge-

„ vonden wordt: het lood is daar gemeener; men ontmoet het onder de gedaan-

,, te van de galena plutnbi , aan de leyen vaft zynde ,
maar men vindt het uechts

,
zeer zeldzaam met de fteenkoolen.

_ , ,

,,
Het yzer is bykans algemeen verfpreid, en wordt in de beddingen onder zeer

veele vêrfchillende gedaanten gevonden.

„ De cinnaber, de cobalt, de bismuth, de kalamint - fteen , wordt ook vry ge-

meen in de beddingen gevonden. Lehman, Tom. III. pag. 381. enz.
* De fteenkoolen, de git, de barnfteeo, de aluin, zyn voortgebragt door plan-

ten ,
en inzonderheid door harllachtige hoornen , in den boezem der aarde be-

” dolven ,
cn die eene meerdere of mindere ontbinding ondergaan hebben, want

” men vindt boven fteenkool - mynen zeer dikwi Is hout, dat niet geheel ontbon-
’’

den is en dat het meer is , naarmaace men dieper komt. Het ley , dat voor

” dak rf*dekzel voor de fteenkool dient, is dikwiis vol met indrukzelen van plan-

” trn die gemeenlyk by de hoornen gevonden worden
, gèiyk als hyde , vrou-

wen’hair Inz Het geen hierin opraerkelyk voorkomt, is, dat de indrukzels,

welken men aaiureft, gemeenlyk zyn van vreemde planten, en diezelfde aan-

merkin? iieldt ook ten opzichte van het hout. De fuccinum , of barnfteen, die

« men als een groeijende harft moet befchouwen, bevat dikwiis inftftes, die,

l, oplettend befchouwd, niet behooren tot bet klimaat, daar men dezelve tegen-

XFII Deel. V
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„ woordig aantreft. Eindelyk de aluin «aarde is dikwils gebladerd en gelykt naaf

,, hout, dan eens meer dan cens minder ontbonden. Idem ibidem.

,, De zwavel, de aluin, het ammoniak- zout, worden gevonden in laagen door

de vuurbergen geformeerd.

„ De petreolum, de naphta geeven een vuur te kennen , dat werkelyk onder de

j, aarde brandt, en de fteenkoolen, om zo te fpreeken, in eene diftillacie brenger

,
men heeft voorbeelden van die onderaardfehe branding, die niet dan in ftilte

werkt, in de lleenkool - mynen in Engeland enDuicfchland, dewelken federtzeer

langen tyd zonder uitbarfting branden , en het is in de nabybeid dier onderaard»

febe brandingen , dat men de heete bad- wateren aantreft.

De bergen ,
die aders hebben , bevatten geene fteenkoolen noch bitumineufe

en brandbiare zelfftandigheden ; die zelfftandigheden worden nooit dan in de
* bedding-bergen gevonden.” Noote over Lehman , door den Hr. Baron d’Olbach,

To <n. Ui- P<^g- 435- ^ ,

(17) Bladzyde 44, regel 28. Daar wordentn de landen van ons Morden geheele

hirgen vm yzer
f
dat is te zeggen, van eene glasaartige yzerachtige Jiof, gevonden»

ik zal ten voorbeelde bybrengen de yzer - myn by Tabérg in SmoIand,een gedeelte

van het eiland Gkahland in 'Zweden; het is één der oprnerkelykfte van deze yzer»

niynen, of üevpr van deze yzer. bergen, waarvan het vylzel de eigenfehap heeft

van zig door den zeilfteen niet flegts te laaten aantrekken, maar ook wegftooten,.

het geen toont dat zy door het vuur geformeerd zyn : deze berg is in een grond

van allerfynft zand; zyne hoogte is van meer dan 400 voeten, en Ky heeft een myl
in den omtrek; hy beftaat geheel uit yzerachtige ftof, en men vindt daarin zelft

zuiver yzer; een ander bewys, dat hy de werking van een geweldig vuur onder-

gaan heeft ^ deze myn gebroken wordende, toont kleine fchicterende deeltjes,

die dan eens malkanderen kruilTen, dan eens als fchubben gefchild zyn; de kleine

digtftby zynde roefeo, zyn van zuivere rots, {faso puro)

:

men werkt in deze myn
federt twee honderd jaaren, en men bedient zig om daarin te booren, van buskruid ;

de berg onderwyl fchynt nog weinig verminderd , behalven in de putten', die aau

den kant der valei zyn.
. , . j- u r u . j .

Het fchynt dat deze berg geene regelmaatige beddingen heek; het yzer is daarin

niet overal even goed ; de geheele berg heeft veele fpleeten , dan eens van boven

naar beneden, dan weder horizontaal; zy zyn allen vervuld met zand, dat geen

vzer bevat; dit zand is zo zuiver en van dezelfde foort als dat van de oevers der

aee; men vindt fomtyds in dit zand beenderen van dieren en hertshoornen, het

welk toont, dat het zelve door de wateren is aangebragt, en dat zuks niet gefehied

is, dan na dat de yzer -berg door het vuur geformeerd was, waarna de zandea
deszelfs nedergaande en horizontaale klooven gevuld hebben.

I^en laat de raaflas, of klompen myn-ftof, welken men daaruit baalt, flechts

naar den voet van den berg nederroJlen ,
daar men in de andere niyneo het mineraal

dikwils eerft uit de ingewanden der aarde moet ophaaien ; men moet deze myn-ftof

eerft breeken en branden , vóór dat men dezelve in den oven brengt , alwaar meo
haar met den kalamint - fteen en met houtskool fmelt.

Deze yzer heuvel ligt in eene bergachtige plaats, die zeer verheven en byna

80 mylen van de zee verwyderd is ; hy fchynt voormaals geheel met zand over-

dekt te zyn geweeft. Uittrekzel uit een artykel van het Periodiek werk, ten tyte}

voerende, Noordijche beytrdge , &.C.- d Altona , chtz Davii Ivertjen,

Bkdzyde 44, regel 37 Daar worden in eenige fireehen „ en byzmdvrlyk in

van ons Noorden, bergen van zeiljteen gevonden. Men heeft ftraks uii bet voorbeeld,

in de voorgaande Noot bygebragt,. gezien,, dat de yzer -berg van iaberg, meer
dan- 400 voeten boven de oppervlakte van de aarde hoog is. Ut Hr. Gmelut-
vei zekert, in z.yne reisbcfchryving naar Siberie, gezien ceheDbeD,, dat in de Noor»
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deWke landen van Afia, bykans alle de metaal .inynen aan .de oppervlakte der

aarde ligiïen, terwyl zy in andere landen diep in haar binneone begraaven zyn:

indien dit ftuk algemeen waar was. zoude het een nieuw bewys uitleveren, d;rt

de raetaalen door het eerfte oorfpronglyke vuur geformeerd zyn, en dat, de-

wvl dTaïrdbol minder dikte hadt in de Noordelyke deelen, dezelve daar nader

bv haare oppervlakte geformeerd zyn dan in de Zuidelyke.

^Dp7elfde Hr. Gmelin heeft den grooten zeiUteen-berg bezocht, die in Sibe-

ri> hv de Bafchkires gevonden wordt: die berg is verdeeld in agt deelen,

door valeiien afgefcheidcn : het zevende dezer deelen levert den beften zeilfteen:

de kruin van dit gedtelte des bergs beftaat uit eenen geelachtigen fteen, die van

den aart van jaspis fchym te zyn; men vindt daar fteenen, welken men van

verre voor zandfteenen zoude neemen, die twee duizend vyf honderd
,
of drie

duizend ponden weegen, maer die allen de natuur van zeilfteen hebben: fchoon

zy met hTos bedekt zyn, trekken zy echter het yzer en ftaal aan, op den af-

ftand van meer dan één duim; de zyden, aan de lucht bloocgefteld , hebben de

fterkfte magnetifche kracnt; die, welken in de aarde gezonken zyn, hebben daar

veel minder van: die deelen, aan de werking der lucht blootgefteld, zyn de minft

harde , en bygevolg minder gefchikt om gewapend of beflagen te worden. Een

groot kwartier zeilfteen, van de grootte als ftraks gemeld is, is zamengefteld uit

eene menigte kleine kwartieren , die in verfchillende richtingen werken : öm hen

wel te bewerken ,
zou men hen doorzaagen en affeheiden moeten

, op dat elk ftuk,

dat de kracht van yder zeilfteen in ’t byzonder bevat, zyn geheele werking behou-

de : men zou waaffchynlyk op die wyze zeilfteeoen van eene groote kracht beko-

men, maar men fnydt of zaagt de ftukken door, zo als het geval opgeeft, en dus

krygt men veelen, die geheel niet deugen, *t zy omdat men een ftuk fteen be-

werkt, dat geene magnetifche kracht heeft, of dat daarvan flechts weinig bezit,

»r zv dat in een cnkeld ftuk twee of drie vereenigde zeilfteenen zyn ; deze ftukken

hebben inderdaad wel eene magnetifche kracht, maar dewyl zy hunne richting niet

naar het zelfde punt hebben, is het niet te verwonderen, dat de uitwerking van

zulk een zeilfteen aan veele vartaftw onderhevig IS.
^ u

De zeilfteen van dezen berg, behalven die welke voor de lucht is bloocgefteld,

is zeer hard, met zwwt gevlakt, en gevuld met knobbeltjes, die kleine hockach-

tige deeltjes maaken, gelyk men dikwils ziet aan de oppervlakte der bloedrtee-

nen, waarvan zy niet dan in kleur verfchillen; maar dikwils ziet men in plaats

dier hoekige deelen, niet dan eene foort van oker -aarde: in ’t algemeen heb-

ben de zefl fteenen met hoekige deelen minder kracht dan de andere. De plaats

van den berg ,
alwaar de zeilfteenen zyn , beftaat byoa geheel uit eene goede

yzer myn ,
't welk men in kleine ftukken tuflehen de zeilfteen uitgraaft : de ge-

heele bovenfte affnyding van den berg, bevat eene gelyke myn; maar hoe meer

de berg afdaalc, hoe minder metaal hy bevat ; laager dan de zeilfteen- myn zya

•er andere yzer fteenen , maar die zeer weinig yzer zouden uitleveren , zo men

hen wilde fmelten ; de ftukken ,
die men daaruit haalt

, hebben de kleur van

„taal en zyn zeer zwaar; y zyn ongelyk van binnen, en hebben byna dege-

dimre*van zamengevoegde fchilfers: deze brokken gelyken uitwendig vry wel

zeilfteen maar die, welken men op tien vademen diepte onder de rota

S,oir hphhen ’aeen kracht meer : tulTchen deze fteenen vindt men andere foor-

ten vin rots die uit zeer kleine deeltjes yzer fchynen te beftaau: de ftof zelve

fchvnt zwaar’ maar zeer week te zyn, de inwendige deeltjes gelyken naar tene

gebrande ftof en zy hebben weinige of geene magnetilche kracht: men vindt

ook van tyd tot cyd een bruin yzer- naineraal in beddingen van één duim dikte,

maar het levert weinig metaal uic, Mxtrait de IHiJtoire ^éndraie det

Tomé Xyilltpug, 141. & fuiv.
V
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Daar zyn verfcheiden andere zeilfteen - mynen in Siberie in de Poïas- gebergten:
Cfp tien mylen van den weg , die naar Catharinenburg leidt : te Solikamskaia is

de berg Galazimki\ dezelve heeft meer dan 20 toifes hoogte, en is geheel een

rots van zeilfteen, van eene bruine yzcr- kleur, hard en vaft.

Óp 20 mylen van Solikamskaia, vindt men een teerlingsvormigen en groenachti-

gcn zeitfteen ; de teerlingen zyn helder glinfterende ; wanneer men dezelven fyn

liampt, ontbinden zy zig tot flikkerende plaatjes of lover, die vuurkleurig zyn

;

voor het overige vindt men den zeilfleen niet dan in bergen ,
waarvan de richting

van het Zuiden naar het Noorden gaat. Extrait de l’Hifi. générale des Foyagesy

Tomé XIX, pag. 472.
In de landen digtby de grenzen van Lapland, by die van Bothnie, twee my-

len van Cokluanda, z’ct men eene yzer-myn, waaruit men zeilfteenen haalt die

geheel goed zyn- „ Wy verwonderden ons met veel vermaak, zegt de verhaa-

ler, over de verwonderlyke uitwerkzelen van dezen fteen terwyl hy nog in
” zyn geboorte -grond was: men moeft veel geweld gebruiken, om fteenen te

,, bekomen zo groot als wy wilden hebben ; en de hamer , waarvan men zig be-

,, diende, die de dikte van eene dye hadt, bleef zo vaft, in het nedervallen, op

„ den bytel, die in de fteen was, zitten, dat hy die ftoeg, hulp noodig hadt, om
„ hem weder optekrygen; ik wilde dit zelf eens beproeven, en een grootc yzere

K tang gevat hebbende gelyk aan die , 'waarvan men zig bedient om de zwaarfte

,
lichaamen te beweegen, en welken ik moeite hadt optehouden, bragt ik dien

, by den bytel , die denzelven met een groot geweld aantrok , en hem met eene
*, onbegrypelyke kracht vafthieldt. Ik ftelde een kompas in ’t midden van het

„ gat ,
daar de myn was

, en de naald draaide onophoudelyk met eene ongeloof-

,, lyke fnelheid.” Oeuvres de Regnard, t vol. 12. Paris 1742. Tomé I.page 185.

(19^ Bladzyde 49, regel 2. De boogfte bergen zyn in de verzengde luchtjlreek, de

luagjle in de koude gordels , en men kan niet tvsyfelen ,
dat van den beginne af de dee-

len, die naaftby den Mquator waren, de minft regdmaatige en minft vajle zyn gevueeji.

ik heb in de Befchouwing van den aardkloot, I Deel bh. 48 gezegd, „ dat de

bergen van het Noorden niet dan heuvels zyn in vergelyking van die der Zui-
” delylsc landen, en dat de algemeene beweeging der zeen , deze groote bergen

hadt voortgebragt in de richting van het Ooften naar het Weften inde Oude

Wereld, en van het Noorden naar het Zuiden m de Nieuwe.’ Toen ik in

1744, die Verhandeling, de Befchouwing van den aardkloot, heb opgefteld, was

)k nog zo kundig niet als ik tegenwoordig ben, en men hadt toen de waarneemin-

ai*n nog niet gedaan, waardoor men herkend heeft, dat de kruinen der hoogfte

bergen beftaan uit graniet en glasaartige rots, en dat men geene fchdpen op ver-

fiTheidenc dezer kruinen vindt: dit bewyft, dat deze bergen niet door de wateren

zyo geformeerd, maar voortgebragt door het oorfpronglyk vuur, en dat zy zo

oud zyn als de tyd der beftyving van den aardbol: dewyl alle de punten en de

kernen dezer bergen uit glasaartige ftoffen beftaan
, gelyk aan de inwendige rots

van den bol, zyn zy eveneens het werk van het oorfpronglyk vuur, ’t welk het

eer ft deze maflas van bergen heeft voortgebragt, en de groote ongelykheden van

de oppervlakte der aarde geformeerd ; het water heeft flcchts in de tweede plaats,

en laater dan het vuur gewerkt, en heeft niet kunnen werken dan op de hoogte,

-alwaar het zig ^vondt na den geheelen val der wateren van den dampkring, en de

veftiging der algemeene zee, dewelke allengs de fchelpen heeft nedergelcgd, die

zv voedde, en de andere zelfftandigheden ,
welken zy affpoelde, net geen de

laagen van klei en van kalkaartige ftoffen geformeerd heeft, daar onze heuvels uit

beftaan , en cMc de glasaartige bergen tot op eene grootc hoogte omringen.
_

Voor bet overige, toen ik gezegd heb, dat de bergen yan t JNOorden niet dan

heuvels zyn, in vergelyking der bergen van ’c Zuiden, is dit, algemeen genomen.
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waar • want daar zyn in ’t Noorden vp AGa groote gedeelten der aarde, die

Seer verhe’ven fchynen boven het waterpas der zee; en in Europa zyn dePyreneën,

aS het Carpifche- gebergte ,
de bergen van Noorwegen de Ripheefcbe-

tl Rvmnifche- bergen, inderdaad hooge bergen, en het gehcele Zoiddyke ge-

SLuJvan Siherie fch^ “it groote vlakten en nnddelmaatjge bergen beftaante,

r®? ^ de Ripheefche. bergen; doch deze zyn miffchien dl
fchynt ”Pf jngen, welken men hier maaken moet, want met Gechts worden
eeniee

in klimaaten, die nader by den Equator dan by de
de fioogfte b^gen g^vono

^
Zuidelyke klimaaten is, waarin de

Inwendige en uitwendige omwentelingen zyn voorgevallen , zowel door

E dtwerkzd'^^^^^ SSdelpult.fchuwende kracht in den eerflen tyd der befty-

vfnir ds door de menigvuldigcr werking der onderaardfche vuuren en de gewel-

dS beweging van de ebbe en vloed in de volgende tyden. De aardbeevingen

zvf zo menig^ in Zuidelyk Indiën, dat de inwoocers des lands geene andere

ÏÏnaamin- het^Opperwezèn geeven dan die van Beroerder der aarde. De ge-
^naamin^, aan net

jjjg;. gene zee te zyn van nog werkende of

Sds iitgSoofl men kan derhalven niet twvfelen of de ongelyk-

heden val den aardbol zyn veel grooter onder of by den ^Equator, dan naar de

Poolen- men zoude zelfs kunnen verzekeren, dat deze oppervlakte van den ver-

veneden gordel geheel omgefchokt is, van de Ooftelyke kult van Afrika af tot aan

^ PhiliDDvnfche eilanden, en nog verder, in de Zuidzee. Deze geheele ftreelc

fthvnt niet dan het gefcheurd en gefchokt overblyfzel te zyn van een groot vaft

land waarvan alle de laage landen ouder water zyn gezet. De werking van alle

de e’lementen heeft zig vereenigd ter verdelging van het grootfte gedeelte dezer

ffnuator- landen; want behalven de getyen, die daar geweldiger zyn dan op teC

c^erie gedeelte van den bol, blykt het ook dat ’er meer vuurfpuwende bergen

vvn ffcweeft dewyl dezelven nog op de mecften dezer eilanden beflaan, waarvan

sèlvk 1’Ifle de France en 1‘IGe de Bourbon gevonden zyn, door het

ÏIT lernield ,
gelyk zy dan ook by derzelver ontdekking volftrektlyk verlaa-

ten waren.

Aantekeningen op het derde Tydvak.

(20) _£? ladzyde 50 , regel 12. De •wateren hebben geheel Europa bedekt tot op

leoo toifes boven het •waterpas der zee.
r>. ,

Wy hebben gezegd in de Befchouwing van den Aardkloot, Ifte Deel, wz. 40,

dat de aarde, thans droog en bewoond, eertyds met de wateren der zee bedekt

”
is eeweeft en dat deze wateren zelfs boven de toppen der hoogfte bergen ge-

’’
ftaan hebben, naardien men op die bergen, en zelfs op de hoogfte toppen

,

voortbrcnazels der zee aantrefc, als fchelpen, enz.
. ^ .

” nif heeft eenige verklaaring noodig, en vordert eenige bepaahngen. Het is

1 endoor duizend en duizend waarneeroingen beweezen , dat ’er fchelpen
,

zeker ,
en o

^ ^.^^y^jj^engzels op de geheele oppervlakte der thans bewoonde aar-
en andere ze

^eer groote hoogte, gevonden wordea.

u\^u od het gezag van Woodward, die de eerüe dezer waarneemin-

ien^lerfaS hee?c, dat men ook fchelpen tot op de kruinen der lioogfte bergen

vond^^ ft rlorft dit des te meer aanneemen, omdat ik door ei ge-h onderzoek, en

door andere vry verfche waarneeroingen, verzekerd was, dat men dezelve vindt

/
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op de Pyreneën en de Alpen, ter hoogte ran poo, van loco, ja van ijootoife»
boven het waterpas der zee ; dat men 'er ook vindt op de bergen van Afia en
dat men eindelyk op de Cordelicres in Amerika nieuwlir.gs een bank ontdekt heeft
op meer dan 2000 toifes boven het waterpas der zee (a).

Men kan derhalven niet twyfelen of in alle de verfchillende deelen der Wereld,
en tot de hoogte van 1500 of acoo toifes boven het waterpas der tegenwoordige
zeen, de oppervlakte der aarde door de. wateren is bedekt geweefl, en dat wel
een genoegzaamen tyd, om daar deze fchelp - viffehen voorttebrengen en dezelven
te laaten vermenigvuldigen; want hunne hoeveelheid is zo aanmerkelyk, da*^ hunne
ovcrblyfzels ,

of fchelpen, banken van verfcheiden mylen uitgeftrektheid, dikwyls
van verfcheidene toifes dikte en eene onbegrensde breedte

, fonneeren, zodat zy
een vry aanzienlyk gedeelte van de buicenltc oppervlakte van den aardbol uitniaa-

kco, dat is te zeggen, alle de kalkaarcige uof , die, gelyk men weet zeer over-
vloedig is in verfcheiden ftreeken : maar boven de hoogde deelen

, dat is te zeg-
gen, boven de 1500 of sooo toifes hoogte, en dikwyls laager, heeft men opge-
merkt, dat de kruinen van verfcheiden bergen beftaan uit levendige rots, graniet
en andere glasaartige doffen, door het oorfpronglyk vuur voortgebragt, dewelke
inderdaad, noch fchelpen , noch madreporen , noch iets, dat tot kaikaattige ftcffèa
betrekking heeft , bevatten ; men kan derhalven hieruit opmaaken

, dat de zee
zo hoog niet geklommen is, of ten minden die verhevende deelen , en die uit-
fpringende punten van de oppervlakte der aarde, niet dan een korten tyd over»
flroomd moet hebben.

Dewyl de waarneemingen van Don dk ülloa , w-elke wy flraks aangaande de
fchelpen op de Cordelieres gevonden, hebben bygebragt, nog twyfclachug zoudea
kunnen fchynen, of ten minden befchouwd w'orden als eene waarneeming die op
haarzelven alleen ftaat, en flechts een enkeld vorjbeeid oplcvert, moeten wy^
ter onderfteuning van zyn getuigenis

, dat van Alphonsüs Barha bybrenren die
zegt, dat men , in ’t midden van het bcrgachtigde gedteite van Kru, tchelpen
van allerhande grootte vindt , fommigen hol» anderen bol . rond , en zeer wel inge-
drukt C^) • js Amerika, even als alle de andere deelen der Wtrcld, overreens
door de wateren der zee bedekt geweeft; en zo deecrlte waarncemers gemeend
hebben, dat men geene fchelpen op de Cordelieres vindt, is het, onidat dezi her»

gen, de hoogfle der aarde, voor 't grootlle gedeelte, of nog werkende
, of uic-

gedoofde, vuurfpuwende bergen zyn, die door hunne uitbarflingeu alle de om-
liggende landen met gebrande ftofFcn bedekt hebben

, waardoor alle de fchelpen

fa) De Gentu., Lid van de Akademie der Weetenfehannen het’fr mv fchrift
,,^/den 4 dec I77X , de volgend^^ byzondetlield medegedeeld: „ Ar?xoL i]f’

“

„ zegt hy_, belafte my, door Cadi.v trekkende, met de zorg om van zyuent wege aan de

„ Akademie te doen toekomen, twee verfteende fchelpen, welken by in ’t iaar 1761. hadt

„ bekomen t»t den berg alwaar de kwik is, in de beftiering van Oiianca-Velica in Pem,
„ waarvan de Ziiidelyke breedte van 13 of 14 graaden is: ter plaatfe, waar deze fchel-
,,-pen uugchaald zyn, ftondt de kwk op 17 duim 1# lyn, he: welk eene hoogte geeft

„ van 2232 en f toifes boven het waterpas der zee.

„ Op het hoogft van den berg. die op verre na de verhevenfte niet is van die ftreek,

,, ftaat de kwik op 16 duimen 6 iynen, het we'k beantwoordt aan 2337» toifes.

„ In de flad Ouanca Velica, llaat de kwik op iS duim li lyn, hetNvelk beantwoordt

jian ip49 toifes.

,, Don Antonio d’Ulloa, heeft my gezegd, dat hy deze fchelpen beeft genomen van

„ een zeer dikke bank, waarvan hy de uitgeftrekiheiil uiet weet, en datliy werkelyk bezig

„ was me; het vetvaatdigen van een Memorie tot deze waarneemingen b. irekkelyk. Deze
„ fchelpen zyn van het geflacht der mantels, of der groote St. Jacob fchelpen”.

fb) Metallurgit B’AeniOisiit Cauba, Terne I, f>ag 64. Paris 1751.
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dfe ziK daar bevonden niosen hebben, niet Hechts bedolven maar ook verbrand

,

Soeten zyn: het zou derhalven met te verwonderen zyn, dat men de zee-voort*
brengzels om en op deze bergen, die daar thans of voormaals verbrand zyn, niet

meer aantrof; want de grond, die hen omringt, moet een zan^nftel zyn vanafch,

n-hilfers t'las lava, en andere verbrande of glas geworden lioften; dus is 'er geen

andere grond’ voor het gevoelen van hun, dat de zee de bergen niet bedekt heeft,

din alleenivk omdat ’er verfcheidene kruinen zyn , waarop men geheel geene fchel-
°

n of zee- voortbrengzels
aantreft ; maar dewyl men op zeer veele plaatfen , en wel

? r hoogte van 1500 en 5000 toifes, fchelpen en andere zee- voortbrengzels aan-

treft zo is het blykbaar dat 'er weinige punten of koppen zyn , die niet onder het

water gedaan hebben» en dat de plaatfen, waar men geene fchelpen vindt, alleen-

Ivk te Kennen geeven, dat de dieren, die «zelven hebben voortgebragt , daar

ceen verblvf hebban genomen , en dat de beweegingen der zee de overblyfeels

van derzalver voortbrengzels niet derwaards gebragt hebben , gelyk zy anders

zodanige overblyzels meed overal over de oppervlakte van den aardbol hebben'

Bladzyde si, regel 18. Soorten van viffdun en planten^ die keven en groeU

jenin tsater dat ëene hitte van 50 of 60 graaden op den thermometer heeft. Men ziet

verfcheideo voorbeelden vap planten, die in de heetfte bad -wateren groeijen , en

de Hr. Sonnekat heeft viflehen gevonden ineen water, waarvan de warmte zo

fterk was ,
dat hy daar de hand niet in deeken kondc; zie hier het uittrekzel van

zvn bericht desaangaande. „ Ik vond , zegt hy
, op twee mylen afdands vaa

^Calamba, op het eiland Lu^on, by het dorp Bally, een beek, waarvan het
*’ water zo heet was, dat de thermometer, van i>e Readmdr in deze beek, een
” myl van haaren oorfprong af, nog 6g graaden tekende : ik verbeeldde my, zulk
**

een trap van hitte ziende, dat alle de voortbrengzels op de kanten van den
” beek dood moeden zyn, en ikdond niet weinig verwonderd te bemerken, drie
" boomies, die een zeer fterk en vrolyk voorkomen hadden, en dat hunne wor-

tels zig onder ditkookend water uitdrekten, terwyl hunne takken door deszelfs

damp omvangen wierden; die damp was zo aanmerkelyk, dat de zwaluwen,

die deze beek ,
ter hoogte van zeven of agt voeten , dorden overvliegen

, daar

zonder beweeging in nedervielen: een dier boompjes was een agnus. cajius ^ en

” de twee andere afpalatajfen. Geduurende myn verblyf in dit dorp, dronk ik

” zeen ander water dan dat dezer beek, 't welk ik liet kond worden: deszelfs

” fmaak was aard- en yzer- achtig: men heeft verfcheiden baden op deze beek

gemaakt ,
welker trappen van warmte , evenredig zyn aan den afftand van den

oorfprong: myne verwondering verdubbelde, toen ik het eerlle bad zag:

daar zwommen viflehen in dat zelfde water, waarin ik de hand niet ploffen
*’ kon ; ik deed al wat ik konde om my eeniger. dier viflehen te bezorgen ;

maar
” hunne vaardigheid en de onbehendigheid der lieden van het land, maakten dat
**

’er niet één gevangen wierdt; ik onderzocht dezelve zwemmende, maar de
” damp van het water liet my niet toe hen genoeg te onderfcheiden om hen tot

** eenige gellachten te brengen; ik herkenue hen echter voor bruine fchubvis-

” fchen ; de lengte der grootften was van vier duim : ik weet niet hoe de
*’ yjfrh in die baden gekomen zy", De Hr Sonnekat onderfteunt zyn bericht
” f het getuigenis van den Hr Pkevost, Commifl'aris van de Marine, die met

h het binnenft van het eiland Lu§on is doorgetrokken; zie hier de eigen woor-

Gv. doet wel, mvn Heer, met aan den Hr. de Büffon, de waarneemingen'

med^deelen ,
welken wy op de reis , die wy ramen hebben gedaan

, ge.
’ maakt hebben: gy verlangt, dat ik u fchnfte!ykbeveft.ge,.diewaarneeniiDg,
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,, die on* 7.0 fterk verwonderde in het dorp Bally, aan da oevers van de Laguna

„ de Manille, teLosbagnos: het fpyc my van hier de aantekeningen niet by my
*, te hebben, van de waarneemingen , welken wy met den thertnoaieter van den

i, Hr. DE Readmur hebben gedaan ; maar ik herinner my zeer wel
, dat het wa-

„ ter van de kleine beek, die door dit dorp loopt om zig in het meir te ftorcen

,

,, de kwik tot 66 of 67 graaden deedt klimmen, fchoon die thermometer toen op

„ één myi afïlands van den oorfprong der beek, in dezelve wierdt gehouden; de

„ oevers van deze beek zyn met een altyd duurend groen geboord. G/ hebt ze-

,, kerlyk niet vergeeten, dien agnm^cajlu^, welken wy in bloei zagen , waarvan

j, de wortels door het water van deze beek befpoeld wierden , terwyl de ftam

,, geduurig omvangen wierdt van den rook, die daar uit opging. De PranciTca-

ner Geeftlyke, die de Parochie van dit dorp bedient, heeft my ook verze-
* kcrd, viffclien in deze beek gezien te hebben; wat my betreft, dit kan ik niet

\\ beveiligen ,
maar ik heb ’er gezien in één der baden , welks water de kwik tot

„ 48 of jo graaden deedt ilygen. Zie daar wat gy mynentwege ftelling moogt

,, verzekeren.” Getekend Prevost. yo^age a la nouvelle^ Guinée, par Mr. Son-
NERAT, Corre/pondant de l'/icadémie des Sciences du cabinet duRoi, Paris 1276.
pag. 38. ö’r. ére.

Ik weet niet, dat men vifch in onze bad -wateren heeft gevonden, maar het
is zeker , dat zelfs in die, welke de hcctile zyn, de grond met planten is be-

kleed, De Hr. Abt Mazeas , zegt uitdrukkelyk, dat in 'het byoa kookende water
van Solfatare te Viterbo, de grond van de kom bedekt is met dezelfde planten,

die op den grond der meiren en moeraflen groeijen. Mémoires des Sayants étran-

gersy Tomé y. pag. 325.

C22) Bladzyde 51, regel 25, Het blykt uit de overgeblevene gedenkjlukken
y dat

""er onder verfcheiden foorten van dieren reuzen zyn geweejt. De groote tanden

met ftompe punten , waarvan wy gefproken hebben , wyzen een reusachtige foort

aan, in vergelyking van andere foorten, zelfs van die van den olyfant: maar die

reusachtige foort beftaat niet meer: andere groote tanden, waarvan de zyde die

vermaalt, klaverswyze gefigureerd is, gelyk die dér rivierpaarden ,
en die even-

wel viermaal grooter zyn dan die der thans be(laandc_ rivierpaarden , bewyzen

,

dat ’er in deze foort van dieren zeer reusachtige individus geweeft zyn. Byder

zwaare dy beenen ,
grooter en veel dikker dan die onzer olyfanten

, bewyzen

het zelfde , ten opzichte van de olyfanten : en wy kunnen nog eenige voorbeel-

den bybrengen, die ons gevoelen wegens de reusachtige dieren beveiligen.

Men heeft in 1772 ,
by Rome een verfleenden runderkop gevonden, waarvan

de Vader Jacq,uier de befchryving gegeeven heeft. „ De lengte van het voor-

„ hoofd, tuffehen de twee hoornen bevat, is, zegt hy
, van 2 voet en 3 duim;

„ de afftand tuflehen de oogbollen van 14 duim; die van het boven - gedeelte

,, des voorhoofds, tot aan het ooghol van i voet 6 duim; de oratrek van een

,, hoorn, in den onderden wiong gemeeten, van i voet 6 duim; de lengte van

,, een hoorn in zyne geheele kromming gemeeten, van 4 voet; de afdand van

,, de toppen der hoornen, van 3 voet; het binnende is zeer derk verdoend:

„ deze kop is in een grond van Pozzolane, ter diepte van meer dan twintig voe-

„ ten
,
gevonden (cj.

„ Men zag in 1768, in de hoofdkerk van Strasburg, een zeer grooten run-

„ der -hoorn, aan een ketting, tegen een pylaar, by het choor, opgehangen;

„ dezelve kwam my voor, driemaal grooter te zyn dan de gewoone hoornen

,, van de grootde runddieren: dewyl dezelve zeer hoog hangt, heb ik ’er de

„ af.

QO Catetie de France
, du 25 feptembre 1772. Article Rome.
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niet van kunnen neemen, maar ik heb die lengte gefchat op 4y
” “ fd° middellyn van ha. dikfla ainda op 7 of 8 doimS,.’

*’
r roNFr Waffer, verhaalt, dat hy in Mexico, beenderen en tanden van ecne

Lnorte hadc gezien ,
onder anderen een tand van drie duimen breedte

verbazende g
, en dat de bekwaarafte lieden van het land, deswegen on-

derJraaadzSe, o^ordeelden, dat de kop niet minder dan een el lengte kon ge-
dervraagQ zy ^7» f^oyage en Amérique, pas, 567.
had hebbem

iejj dezelfde tand waarvan de Vader Acosta fpreekt. „ Ik heb

hv een baktand gezien, die roy verbaasde door zyne by ftere grootte

,

” want hV was zo dik als een mans vuift. „ De Vader Toki^uemado, Francis-

k-i^er zegt ook, dat hy in zyn bezit gehad heeft, een baktand, twee maaien

erooter dan een vuift, en die twee ponden woog: hy voegt ’er by, dat hy m
rfLclfde ftad Mexico, in ’t kloofter der Auguftyncn, een dyebeen gezien hadc,

fo grit datKier ,
waaraan dit been behoord kdt, 11 of\a elleboogen hoog

’7vn dat is te zeeeen, 17 of 18 voeten; en dat de kop, waarmt

de^mnf gehaald was, zo groot was als één dier groote kruiken, waarvan men zig

PHnlippus
dat men te Tezcaco en te To/aca verfcheiden

beenderen vindt van buitengemeene grootte, en dat ’er onder die beenderen, bak-

tanden zvn van vyf duimen breedte, en tien duimen hoogte, waaruit men moet

vermoeden, dat de grootte van den kop, waaraan zy behoord hebben ,
zo byfter

moet ceweeft zyn dat twee menfehen denzelven naauwlyks zouden hebben

kunnen omvatten Don Louenzo Botürini Benaduci , zegt ook, dat men m
Nieuw Spanje, inzonderheid op de hoogte van Santa- Fé en op het grondgebied

van PueUa en van Tlaskalan verbazend groote beenderen en baktanden vindt,

waarvan één die hy in zyn kabinet bewaarde, honderdmaal grooter is dan de

grootfte menfehen - tanden. Gigantologie Efpagnole ^ par Ie P. Torrubia. Journal

étranger, Nov. 1760.

~e fchryver van die

leenderen toe, aan

’er ooit menfehen

)e? Is het zelfs nie

langs in Kanada\an de rivier Ohio gevonden zyn, welken wv gezegd hebben aan

een onbekend dier ce behooren ,
waarvan de foort voormaals ^oftaan heeft in

tarve, in Siberic, in Kanada, en zig van de Illinoifen tot in Mexico heeft uitge-

ftrekt. Fn dewyl die Spaanfehe fchryvers nkt zeggen, dat men in

Dd rchryver van die Spaanfehe Gigantologie, fehryft die byfter groqte tanden

a beenderen toe, aan wezens van de rnenfchlyke foort; maar is het ge ooflyk,

datKoit menfehen geweeft zyn, welker hoofd agc of tien voet omtreks gehad

bphhf? Ts hS zelfs nie! verwonderlyk genoeg, dat in de foort van het nvicrpaard

Kn den oTyS van die grootte geweeft zyn? 'yy „denken derlml-

ven

fants,

men
L^JL V..V- groote ;

Voor het overige fchynen dc groote nvicrpaards- tanden oudtyds peKenu

ffpwêeft te zyn, want de Oudvader Augustinus, zegt, een baktand gezien te

P uhpn zo sroot, dat hy zo men denzelven verdeeld hadt, honderd gemeene

baktanden zou hebben uitgeleverd, (^Lib. Xl^. de Civit. Dei, Cap. 9).
menfehen ^ ^

tanden gevonden heeft
,
waarvan elk

tULGOsE, zcgi.

( f^ib ly. Cap. 6.)
drie ponden woog,

o verhaalt, te Chatham by Cantorbery, op 17 voet diep-

te gev^den te hebben, eenige vreemde en monfterachtige beenderen, fommigen

Qd) Noote aan den Hr. d£ Buffon, medegedeeld’ door den Hr. Guignon, den 24flen

Sept. 1/77-

XFII Deel. X
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in hun geheel, anderen gebroken; en vier gaave en volkomene tanden, elkwat
meer dan een half pond weegende, omtrent zo groot als de vuift van een menfch •

alle vier waren het baktanden, vry wel naar menfchen baktanden gelykende be^
hal ven in de grootte: hy zegt, dat Lodkwyk Vives, van een nog grooter*tand
fpreekt, deru molaris pugm major y die hem voor ee , tand van St. Christokpeo
wierdt vertoond ; hy zegt ook

, dat Acosta verhaalt in de Indiën gezien te heb.
ben, een gelyfcen tand , die met verfcheidene andere beenderen, uit de aarde was
opgedolven

, die verzameld en gefchikt zynde, het geraamte van een menfch vam
eene verbaazende of liever monflerachtige gedaante vertoonden ; Cde formed bi-

gnefs or greatefs'). Wy zouden, zegt de Hr. Sommbr met reden, eveneens heb-
ben kunnen oordeelen over de tanden, welken men by Cantorbery heeft opgegraa-
ven, zo menjiiet met diezelfde tanden, beenderen hadc gevonden, die geene
menfchen beenderen konden zyn : eenige perfoonen , die dezelven gezien hebben
hebben geoordeeld , dat het beenderen en tanden van een rivierpaard waren : twee
dezer tanden zyn gegraveerd op een Pl.y die aan ’t hoofd is van bet ayzfte Nom-
mer der TranfaStions Phüofophiquts fig. p.

Men kan uit deze byzonderbeden befluiten, dat de meefte groote beenderen
in den boezem der aarde gevonden, olyfants- en rivierpaards • beenderen zyn- maar
het fchync roy uit de onmiddelyke vergelyking van die byfter groote tanden met
flompe punten, met. de olyfants- en rivierpaards- tanden, zeker toe, dat zv tot
een veel grooter dier behoord hebben dan het een en ander, en dat de foort van
dit verbaazend dier thans niet meer beftaat.

Onder de thans beftaande olyftnten is het ten uiterflen zeldzaam eenen te vin-
den , wiens flagtanden zes voeten lengte hebben : de grootfte zyn geraeenlyfc van
vyf of zesdehalf voet, en bygevolg was de oude olyfant, tot welken de flaetand
van tien voet lengte, waarvan wy de brokken hebben, behoord heeft, een reus
in deze foort, zowel als die, waarvan wy een dyebeen hefc^n, een derde dikker
en grooter dan de dyebcencn van gewoone olyftnten.

Het is eveneens in de foort van het rivierpaard; ik heb twee der grootfte bak-
tanden laaten neeraen uit den grootften kop van een rivierpaard, welken wy in des
Konings kabinet hebben ; één dier tanden woog tien oneen , en de andere negen
en een half once: ik heb vervolgens twee tanden, den eenen in Siberie, den ande-
ren in Kanada gevonden, gewoogen; de eerfte v/eegt a pond 12 oneen, de ander
2 pond 2 oneen; die oude rivierpaarden waren dan, gelyk men ziet, wél reua-
acheig in vergely-king van die welken men tegenwoordig heeft.

Het voorbeeld, dat wy hebben bygebragt, van den byfter groeten verfteend^^n
Tunder-kop, in den omcrek van Rome gevonden, bewyft ook. dat 'erVerb^
zende reiuen in deze foort zyn geweeft, en wy kunnen dit ook door verfcheiden
andere gedenkftukken toonen. Wy hebben in des Konings kabinet, 10. een hoorn
van eene fchoone groenachtige kleur, zeer glad en welgeboogen, die blvkbaar
een runder. hoorn ]s : hy heeft aj duim omtreks aan de bafis, en zyne lengte is
van 42 duimen; zyne holte bevat IM Paryfche pinten. 2». Een been van het bin-
ncnfte van een runder- hoorn,

7 ponden zwaar, terwyl het grootfte been van
onze runderen, dat den hoorn onderfteunt, flechts één pond weegt: dit been is
voor des Konings kabinet gefchonken, door den Hr. Graaf de Tressa», die by
zyn fraaak en talenten veel kundigheid in de Natuurlyke Hiftorie voegt. 30. Twee
beenderen van het binnenfte van een runder - hoorn , door een ftuk van het bek-
kaneel vereenigd

, die gevonden zyn op 2J voeten diepte, in de turf- of veen-
gronden tuflehen Amiens en Abbeville , en die my voor des Konings kabinet gezon-
den zyn ; dit ftuk weegt 17 ponden; dus woog yder hoornbeen van het gedeelte
van het bekkeneel afgeichei den-, ten minften 7i pond. Ik heb de afineetingen
gelyk ook het gewigc dezer verfchillende beendereu met de tegenwoordige vet-
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geleken ; dat van den grootften os , dien men te Parys fcoode vinden . hadt
Ï3 duimen lengte tegen 7 duimen omtrek aan de bafis; terwyl van de twee v,
deren, uit den boezem der aarde gehaald, de een 24 duim lengte hadt, tegen 10
duim omtreks aan de baös, en de andere 27 duimen lengte tegen 13 omcreks: zie
daar meer dan genoeg om te bewyzen, dat in de foort der runddieren, gelyk ïq

die van het rivierpaard, en den oiyftnt, verbaazende reuzen zyn gewee£
Cm) Bladzyde 53, regel qj. Wy hebben gedenkflubken uit den boezem der aarde,

en byzonderlyk uit het diepjt der kool- en ley-mynen gehaald^ die ons toonen^ dat

eenige der planten^ zo wel als der vijfchen, welken deze Jloffen bevatten, tot geene

foorten behooren, die thans bejlaan. Hieromtrent zullen wy met den Hr. Lehmam
aanmerken, dat men niet veel indrukzels van planten in de ley-mynen vindt,

behalven in die, weHte de ftecnkool - mynen vergezellen; en dat men integendeel

doorgaands geene indrukzels van viffehen vindt , dan in koperachtige leyen

,

Tomé lil. pag. 407.
Men heeft opgemerkt, dat de ley- banken met verfteende viffehen, in het

Graaffchap Mansreld, boven zig hebben een bank van lleenen, puantes genaamd;
dat is eene foort van graauwe ley, die zyn oorfprong heeft gekreegen uit een llil-

ftaand water, waarin de viffehen verrot waren vóór dat zy verfteend zyn gewor-
den, Leberoth. Journal Oeconomique, Juill. 1752.
De Hr. Hoffman, van leven {preefoende, zeK, dat niet flechts de viffehen,

welken men daarin verfteend vindt, leevende fcnepzels zyn geweeft, maar ook
dat de beddingen ley, niet dan het bezinkzel van een modderig water zyn, dat,
na gegift te hebben, verfteend is geworden, en aan zeer dunne Iaagj4 neder-
gezakt is.

„ De leyen van Angers, zegt de Hr. Goettaud, vertoonen fomtyds indruk-
„ zeis van planten en viffehen, die destemeer oplettendheid verdienen, omdat
„ de planten, die deze indrukzels gemaakt hebben, zee -wier waren, en dat die

,,
der viffehen verfchillende fchaalvrffchen , of dieren van de klaffe der kreeften

„ vertoonen, waarvan de indrukels zeldzaam er zyn dan die der viffehen eufchelp-

,, viffehen. Hy voegt ’er by, dat hy, na vericheiden Schryvers geraadpleegd te

,, hebben, die over de viffehen, de kreeften en de krabben geichreeven heb.

„ ben, niets gelykende met deze indrukzelen gevonden hadt, behalven de zee-

„ vlo, die daar eenige overeenkomft mede heeft, maar die daar echter van

„ verfchilc door het getal van zyne ringen, die ten getale van dertien zyn, tcr-

„ wyl de ringen flechts zeven of agt zyn in het indrukzel der leyen. Deze in-

,,
drukzels zyn gemeenlyk doorzaaid met vuurtteenige en witachtige ftoffen:

„ eene byzonderheid
, die niet meer de leygroeven van Angers dan die van an-

„ dere landen betreft , is de menigvuldigheid der indrukzelen van vifch , en dc

,,
zeldzaamheid der fchelpen in de leyen , terwyl dezelven zo gemeen zyn in de
gewoone kalkfteenen”. Mémoires de l’Académie des Sciences, ann. 1757 ,

ptig- 52-
Men kan befliffende bewyzen bybrengen, dat alle de fleenkoolen niet beftaan

dan uit overblyfzelen van planten en gewaffen met bitumen en zwavel vermengd,
of liever met het vitriool zuur, dat zig in de verbranding laat bemerken. Men
herkent de gewaffen dikwyls in grooten omtrek in de bovenfte laagen der aderen

van de Iteenkool , en naarmaate men dieper komt , ziet men de fchaduwingen van

de ontbinding dier zelfde gewaffen ; daar zyn foorten van fleenkoolen
, die niet

dan graafbaar hout zyn: die, welken te St. Agnes by Lons-le-Saunier gevonden
worden, gdyken volmaakt naar ftukken of ftammen van pyn-booraen; men be-
merkt daarin onderfcheidenlyk de aderen van ydere jaarlykfche groei, gelyk ook
het hart: die ftammen verfchillen niet van de gewoone pyn-boomen, dan hierin
dat zy over hunne lengte eirond zyn, en dat hunne aderen zo veele gelykmid’
delpuntige elipfen formeeren : deze blokken hebben niet veel meer dan een

X 2
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voet in de rondte, en hunne baft is zeer dik en zeer gefpleeten, gelyk die der ou^

p?n .boomen, daar de gewoone pyn-boomen van gelyke dikte doorgaands een

vry gladden baft hebben.
verfcheiden aderen van die zelfde fteen-

l”ool ïevonden in het Bisdom van Monrpellier ;
hier zyn de brokken zeer

”
- S weefzel is zeer gelyk aan dat van kafta^je • boomen yan drie of

v^r’vSen omtreks. Deze foorten van graafbaar hout, geeven op t vuur mee

” din een ligte reuk van afphalt ,
of jooden-lym; zy branden, vlammen,

” Sven kollen gelyk hout; dit is het, wat men gemeenlyk in Fra^’^ryk ,
rfer ia

”
fnlille noemt; dezelve is zeer digt onder de oppervlakte van den grond, en zy

” kondigen gemeenlyk echte fteenkoolen op grootere diepten aan . Hifiotre na-

” it" mr Mr. de GKNsaNNE, lome I. Pig. 20.
IfirciZe dc’ Lang

> moeten befchouwd worden als ^ne ftof van
Deze bourac h

. waaraan hunne hoedani^eid van fteenkoolen is

m°'ïefchrYve^ men vindt haar nooit dan in die foorten van aarden , en fteeds

dto by de oppervlakte van den grond; het is met zeldzaam, dat zy het

•l.ofd Saken Tan eene waare fteenkool-ader; daar zyn ’er, die, maar weinig bitu-
^

^ VT 7P?fftandiaheid ontvangen hebbende, hunne fchaduwingen van hout- kleur

h 'hluïen Seïf va"n die foort gevonden
,
zegt de Hr. de Gensanne ,

ets by St. Jean-de-Cucul, vier mylen van Montpellier ,
maar ge-

” ^ n^tvk vertooneo die foffilia, doorgebroken wordende, eene gladde oMer-

” vlakte^ gehTg^lyk aan gitt’daar is in dezelfde ftreek, by Aferas, graafbaar

” lïut dafgedeeltelyk veranderd is in eene waare witte, yzerachtige, pyrites.

” De mineraale ftof, beflaat daar het hart van het hout, en men bemerkt daar

ier onderfcheidende houtachtige zelfftandigheid .
eenigermaate geknaagd, en

InSonden door het raineralizeerend zuur". Hijtoire naturelle de Languedoc,

IrS' datik verbaasd fta van te zien, dat na dergelyke blyken,, door den
erK^, Ui

opmp d die voor het ovenge een goed Mineraalkun-
Hr. DE Gensanne zel^"

| oorforong van de fteenkoolen toefchryfe aan kley,
dige is, die Heer evenwel den 00^ ftukken, welken ik

meer of min met bitumen beladc
. gevoelen tegen ; m lar men zal ook

naar zyne eigen heb
^

^ien ,
dat men de geheele maflii der

uit dm
»^^’J^®’*‘^^j’^Qg[^toefchryven dan aan de verdelgde ftoiFe der gewaflen met

*^‘Tif'voer welT^tt de Hr. de Gensanne dat graafbaar hout, gelyk ook de turf,

..flfs de Iwuille, niet befchouwt als waare fteenkoolen, geheel geformeerd; en

hen ik het met hem eens; die, welken men vindt by Lons-le- Saunier,

onlangs onderzocht door den Hr. Prefident de Ruppey, Lid yan de Academie

niinn* hv zegt. dat dit graafbaar hout, zeer veel overeenkomft heeft met

S farvln lU£l maar .Sc me» he. op c«aa of drie voece» onder de opper.

der aarde, in eene uitgeftrektheid van twee mylen, en ter dikte van drie ot

viS voeten, vindt; en dat men nog gemaklyk de lootten van eiken- . P^-, beuken-

liabeel - hout, daar in onderfcheidt; dat ’er bind -bout en takkebofch-hout on^

is - dS de baft der dikke ftukken wel bewaard is . dat men daar in
IS, aac ue oy

ompHins en de hakken van den byl, en dat men op zeKere ar-
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fcheidene van deze tnynen in het land van Heffen), en dit is gelyk aan dat ’t

»’ it m<Tn ,,inHr in het dorp de Sainte- Agnes in Franche- Comté, twee mylen

Tons T sauSier Deze myn is op het grondgebied van Saxe: de eerfte

KpLL? is’ ODS en een halve toifcs nedergaande diepte ,
en heeft 8 of 9 voe-

^ nm daar te komen moet men een wit zand door, vervolgens een
ten dikte,

jjg ^oor dak dient, en drie voeten dikte heeft; men

"•“fr fn/S onder^’eene goede dikte, zo wel van zand als van kley ,
die de

tweede bfddïg, flechtssi of 4 voet dik, bedekt; men beeft veel laager onder-

maar zy zakken of ,™, .tennaaKenby

„’^elyk andere bekende beddingen

;

:;feerhief'-%’nSnS:rd^^^^^^

” ïvervloedil dan de aarde; de werklieden leggen het afzondcriyk voor hun

’*

^^Een*"fchepel , of twee quintaalen bitumineufe aarde gelden agitlen of *

Wche fluivCTs Daar zyn vuurfteenen in deretaddingcn ;
derzclver ftof is

” SoStE- zv wOTdt levendig en blank inde lueht, maar de bitumineufe flof

” hééft ge™ gréL7éfcrek ,
zy feeft fleehts eene zwakke warmte.” A'W »<

”“Dft‘’é'i;v'’»o“beiy“/df; intodaad dere foort van graafbaar hout, dat zo

kon onder de oppervkkce der aarde gevonden wordt ,
nieuwer ware dan de fteen-

kool - mvncn die^ bykans allen diep in den grond gaan
;
maar du belet met, dat die

fiiide mvnen van fteenkool niet van de overblyfzelen van planten geformeerd zyn

,

dpwvl meS Sfs in dediepfte, de houtacheige zelfftandigheden en verfcheiden

^ i-mnr^iprVpn die eenialvk tot de gewaffen behooren, bemerkt, daarenboven
andere kenmerken ,

01e eenig
y „-nlfbaar hout , in groote maffas , en in zeer

heeft men eenige voorbeelde
. zandfieen ,

tn onder kalkaartige

uitgeftrekte bedden gevonden on ^ -u u onHpjhetartykelvandebyvoeg-
rotfen. Zie wat ik daarvan in dit • 8 ’ onderfcheid tuffehen de waare
zelen over bet onderaardfehe hout. Daar

*
|j of„,indere ontbinding, en ook

fteenkool en dit gefleenkoold hout, dan de mee
de grond van bet

de meerdere of mindere bezv/angenng met de
^ eveneens hunnen

beftaan van de eene en het ander is dezelfde en alleen zyn y

oorfproüg verfchuldigd aan de overblyfzelen der ontbonden planten. „ .

De llf. MoismER,'’eerfte Geneesheer van den Koning en geoefend

heeft in de fchiilus, of valfche ley , die een maffa van fteenkool
tv-

loopt, de indrukzels gevonden van verfcheiden forten van heiden ,
dit nc y

kans allen onbekend waren : hy meende alleenlyk opgemerkt te hebb ,
*

drukzel der bladen van de Ofmonde-royal, waarvan hy zegt, nooit niter dan

éénen voet in geheel Auvtrgne ontdekt te hebben. Obfervations d’EtJtoire naturelle

^

ji^'jxoude^t^
o“nzeTruidkundigcn naauwkeurige onderzoekin-

^waarneemingen deeden over de indrukzelen der planten die in de ftcenkoo-
gen en

jq de fchiften gevonden worden; zy zouden zelfs die plarit-in*

mSén rféékenen en graveeren, gelyk nok van de fcbaalvifrcben defchel.
drukzcls motie

,^,/eii^-en^deze mynen bevatten, want het zal met dan na de-

zen ’a?beiJ zyn dat men zal kunnen bepaaling n^aken over het tegenwoordig of

voorleden bellaan van alle deze foorten eo zelfs over de betre^elyke oudheid.

iUwatiSy daar thans van weecen, is, dat ’er meer onbekende dan bekende zyn

,

X 3



ï5^ de natüurlyke historie

»>

welbekende foorteo heeft willen brengen , altyd

voldaan te zynf^
gevonden, groot genoeg om niet ten vollen over de vagelykiog

C24) Bladzyde 55 , regel 1. Elk kan zig door proeven ^ die Ugtlyk in ‘t werk selleld
kunnen worden , verzekeren

, dat gajiampt glas en zandfteen in korten tyd tot kley over-
gaan , enkel door in het water te ftaan. „ Ik heb , zegt de Hr. Nadaült, in een
j* 93rden pond geftainpten zandfleen gedaan ; ik heb dit vat zo verre met
„ overgehaald fontein *watw gevuld, dat het zelve omtrent drie of vier vinger-
•»»

het poeder ilondt; ik heb vervolgens hetzelve eenige minuten ge-
*’

jehud 1 fin ik heb het vat aan de vrye lucht blootgefteld. Eenige dagen daarna
,, heb ik bemerkt, d« ef op deezen zandfteen, zig een laag van meer dan een
„ vierde duim dikte geformeerd hadt

, van eene gedachtige zeef fyne, zeer vette.
„ en zeer rekbaare ftoffe. Ik heb toen, door het vat fchuin te houden, het wa-

ter, dat 'cr boven op was overgegooten in een ander vat, en deze aarde, lig-
ter dan de zandfteen, heeft zig daarvan afgefcheidea

, zonder zig daarmede te
„ vermengen. De hoeveelheid , welke ik 'er door deze eerfte waifëhing van bZ
„ komen heb, was al te aanmerkelyk om te kunnen denken, dat in zulk een kort
„ beftek van tyd, zulk eene groote ontbinding van den zandfteen hadt kunn^
„ plaats hebben , om zo veele aarde voortcebrengen : ik heb derhalven geoordeeld.
„ dat deze aarde reeds in den zandfteen ware geweeft in den7Pl#Hr.n /ft.,” ik dj d..r.k gctald had, e„ da. 'dr dus mfnih“o o'mbXS
„ van den zandfteen in zyne eigen myn plaats hadt. Ik heh vervoK het
„ met nieuw overgehaald water gevuld; ik heb het weder eenige oLenblikken
” drie dagen daarna heb ik op nieuws eene laag aarde gevonden, vaï
„ dezelfde hoedamghei^d als de eerfte maar de helft dunnef. Deze foorten va!affcheidingcn afzonderJyk gefield hebbende, heb ik een jaar lang diSfïe be“
„ werkingen of proeven , wdken ik in de maand april begonnen Vdcf achter-
i>

volgd , en de hoeveelheid aarde, welke deze zandfteen my leverde is al-

„ [engs verminderd, tot dat ik, na verloop van twee maanden, het wa’ter vaa
„ het vat, daar draelve in was, overgietende, niet dan een velletje vond, dat
„ geene lyn dikte hadt , maar ook geduurende al het overige van het jaar en
„ zo lang de zandfteen in het water is geweeft, heeft dit velletje nooit geraift

„ zig in den tyd van twee of drie dagen te formeeren, zonder in dikte te ver-
„ meerderen or te verminderen, behalven in den tyd, toen ik door de vorft

verpligt vjas het vat in huis te neemen, in welken tyd het my toefcheen dat
de ontbinding van de ftofte wat langzaamer toeging: eeniopn .,1 ^

zandfteen in ^t water gezet te hebben, heb ik daarinWry”
veelheid glinfterende en zilverachtige blaadjes , gelvk als
wplke Dlaaties daarin te vonren nïpf ^^^Ic zyn.

ed/nyn
lengs dunner wierden

, tot dat zy zo dun en klein wordendé dafzT geene
oppervlakte pnoeg meer hadden om het licht weêrom tékaaïfen, de LSte
en de eigenfch.appen van eene waare aarde kreegen. Ik heb derhalve alle de
aardachtige affcheidiiigen, welken de twee ponden zandfteen my in een jaar
tyds gelev'erd hadden

, afzonderlyk genomen, en toen deze aarde wél gedroogd
„ was , woog zy omtrent vyf oneen

; ik heb ook den zandfteen ,
na denzelven

** r • j
hebben

,
gewoogen

, en dezelve was in de eigen evenredig-
»’

,v ff
zwaarte verminderd

; zodat zig wat meer dan een zesde gedeelte der
o uotte ontbondeu hadt. Voor ’t overige was alle deze aarde van dezelfde hoe-

s>
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„ danigheid, en de laatfle afTcheidingen waren zo vet en zo rekbaar als de eerlle” en fteeds van eene geele kleur naar pranje trekkende; maardewyl ik no^enSé
glinfterende blaadjes , eemge klompjes zandfleen , die nog niet geheel
den waren, bemerkte, heb ik deze aarde mee water in een glazen vat
en ik heb dezelve voor de lucht blootgefteld

, en zonder haar te roerln
geheelen zomer lang laaten ftaan, voegende van tyd tot tyd nieuw water bv
het voorige, naarmaate hetzelve uitwaalTerade; een maand daarna, heeft die
water beginnen te be'^erven, en het is groenachtig en van kwaaden reuk ge-
worden: de aarde fcheen ook in een ftaat van gifting of rotting, want daar
kwamen eene menigte luchtbelletjes uit op

, en fchoon zy aan haare opper-
vlakte de geelachtige kleur behouden hadt, was evenwel die op den bodem
van het vat bruin, en deze kleur ftrekte zig van dag tot dag uit, en fcheen
donkerer, tot dat op het einde van dezen zomer, deze aarde geheel zwart
was geworden. Ik heb het water laaten uitwaaflemen

, zonder daar nieuw by
te doen , en de aarde uit het vat genomen hebbende , die vry veel geleek naar
graauwe kley, wanneer zy bevochtigd is, heb ik dezelve door de warmte van
’t vuur laaten droogen , en toen zy^eet was, Icheen het my toe, dat zy eem
zwavelachrigen reuk uitgaf; maar, het geen my meer verwonderde, was dat
naarmaate zy drooger wierdt, de zwarte kleur wegging, en de aarde, zo wit
wierdt als de witfte kley, waaruit men giffen kan, dat het bygevolg een vlueee
ftof was ,

die haar deze bruine kleur mededeelde. De zuure geelten hebben
geen indruk op deze aarde gemaakt

, en haar een vry geweldigen ’trap van
hitte hebbende doen ondergaan, bemerkte ik geen gloeijing in haar, gelyk als
de graauwe kley heeft, maar zy behieldt haare witheid; zodat het my blyk-
baar voorkomt , dat die aarde, welke de zandfleen door zyne ontbinding eo'
verdunning , in ’t water , my vcrfchaft heeft

, een wezendlyke witte Mev is”
Noote aan den Br. de Büffon , medegedeeld door den Hr. Nadauit, Corref» van
de Akademie der Weetenjehappen, oud Advokaat generaal, enz. , te Difon.

Bladzyde <Sp ,
regel 2. De beweeging der wateren van het Oofien naar het

Wellen heeft de oppervMte der aarde in die richting aangetafi op alle de vafie lan-

den der Wereld. De helling is fneller naar den kant van het Wijlen dan naar dien
van het Oofien. Dit is blykbaar in het vafie land van Amerika, waarvan de hel-

lingen zeer fnel zyn naar den kant va« het Weften, en waarvan alle de landen

zig met eene zachte helling uitftrekken en byna allen op vlakten uitloopen
, naar

den kant van het Oofien. In Europa is de lyn van het hoogde van Groot- Brit-

tanje, die zig van ’t Noorden naar ’t Zuiden uitftrekt, merkelyk nader aan den
Weftdyken dan aan den Ooflelyken rand van den Oceaan, en om dezelfde reden
zyn de zeën, die ten Weften van Ierland en van Engeland zyn, dieper dan de
2ce die Engeland van Holland fcheidt. De lyn van het hoogu van Noorwegen'
is vry wat nader aan den Oceaan dan aan de Baltifche Zee ; de bergen van den
algemeenen top van Europa ayn vry wat hooger naar het Wellen dan naar het
Oofien ; en zo men een gedeelte van dezen top neemt van Zwitferland tot in

Siberie, is het nader by de Baltifche-Zee, en by de Witte-Zec, dan het is by de
Zwarte -Zee en by de Cafpifche • Zee. De Alpen en de Apenynen verheffen zig

nader by de Middellandfche- dan by de Adriatifche- Zee. De keten -bergen die

zig uit Tirol naar Dalroatie, en tot aan de punt van Morea uitftrekt, loopt, om
20 te fpreekenr langs de Adriatifche -Zee, terwyl de Ooftelyke kullen

, die daar

tegenover liggen, laager zyn: zo men mAfia den keten volgt, die zfg van de
Dardanelles tot in de flraat van Babelmandel uitftrekt, vindt men dat de toppen
van den berg Taurus, van den Libanon, en van geheel Arabie langs de Middel-
landfche. zee en de Roode-Zee loopen, en dat ten Ooften groote vafie landen
zyn, daar rivieren van langen loop dooi vloeijen,, die zig in den Perfiaanfehen-
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7peboczem gaan werpen. De kruinen der vermaarde Gattifche bergen ,
naderen

meer tot de Weftelyke dan tot de Ooftelyke zeëo. De kruin die zig uitftrekc

van de Weftelyke frontieren van China tot aan de punt van Malakka, is nog na-

der bv de zee van *t Weften dan by die van het Ootlen. In Afrika zendt de

keten van het Atlas - gebergte in de zee van de Canarifche eilanden, minder lange

rivieren dan die, welken hv naar binnenlands iaat^afvloeijen , en die zig van verre-

wee in meiren en moeralTen gaan verliezen. De hooge bergen ,
die ten beften

kaao Verd en in geheel Guinéezyn, die, na rondom Congo gedraaid te hebben,

de Wanbergen gaan winnen, en zig tot de kaap de Goede > hoop verlenen, be-

flaan vrv geregeld het midden van Afrika; men zal evenwel dezee van het Uos-

ten en net Wetten befchouwende ,
bemerken, dat die aan de Oottzyde weinig

HiPn is en een groot getal eilanden heeft , terwyl zy aan den Wettkant veel rneer

d entè èn welnil eilanden heeft; zodat de dieptte plaats van de Wettelyke- ZeeS nader is by dezen keten dan de dieptte plaats der Ooftelyke en Indifche Zee.

Men ziet dan in ’t algemeen in alle de groote vatte landen, dat de punten van

verdeeling alcyd veel nader zyn by de Weftelyke- dan by de Ooftelyke- zeen ; dat

df uitfteekende deelen dezer vatte landen allen naar het Doften verlengd zyn, en

altvd naar het Wetten verkort; dat de zeën der Weftelyke oevers dieper en mm-

der met eilanden bezaaid zyn dan de Ooftelyke; en men zal zelfs bevinden, dat

in alle deze zeBn , de kullen der eilanden altyd hooger , en dat de zeën , die de-

zelve befpoelen, altyd dieper zyn ten Weften dan ten Ooften.

Aantekeningen op heï vyfde Tydvak.

f26) 98, rsgü 15. Daar zyn diVren, m zelfs menfehen^ zo dm en on-

eevoelis dat zy verkiezen liever in hun ondankbaar geboorteland te blyven, dan de

daar'^wn^'zon^^^^ v»" verknogtheid aan den geboorte-

grond want het ftaat aan deze wilden ,
om , even als andere menfehen, op ’t land

te gaan woonen ,
zo zy zig flechts eenige mylen van dé verdroaken favannes ver-

wvaeren ,
en hooger optrekken wilden ;

maar zy blyven en verkiezen daar te fter-

ven omdat zy daar geboren zyn. Deze byzonderheid door eenige Reisbefchry-

vers’ gemeld (Os is my door verfcheiden getuigen beveiligd , die onlangs deze

kleine Natie gezien hebben, beftaande uit drie of vier honderd wilden; zy ont-

houden zig inderdaad op de boomen, om boven ’t water te zyn, en zy hebben

daar het gantiche jaaf door hun verblyf, want hun grond is een groote kom wa-

ters geduurende de agt of negen regen - maanden ; en geduurende de 'vier zomer-

maanden, is de grond meelt modder, waarop een kleine korft wordt geformeera

van vyf of zes duimen dikte, meer uit planten dan uit aarde beftaande, en onaer

welken men een groote diepte ftilftaand en zeer bedorven water vindt.
^ ^

Df. Maillés een der wilde volkies van Gui.nna woonen langs de kuil; dewyl hun

to,T h«bb.n z'y h..n. bmjd. «P
f.J KSStadZ r„ïker voet zy hunne kanoes hebben, met welken zy hun noodig le>.vensonu«noua gaan zue-

ken. Fo^age de Desmae.ciiais , Tom, k'I, pag. 35a.
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Aantekeningen op het zesde Tïdvak.

ffii'S riladzyde lo?» regel 25. De Kaspifche -zee was eudtyds vry wat grooter

^nzfrhans is^ deze onderjtelling is wél gegrond „ De oneindige woeflynen door-

^oonende, zegt de Hr. Pallas, die tulTcben de Wolga, dejaik, de Kaspi-

” fche-zee, en de Don gevonden worden ,
heb ik opgemerkt , dat deze

,

” of zand-Wftynen, van alle kanten omringd zyn van een verheven kuft , die

**
een groot gedeelte van het bed van de Jaïkj de W olga en de Don omvat, en

dat deze rivieren zeer diep, vóór dat zy in dezen omtrek zyn doorgedrongen

! van eilanden en ondiepten vervuld zyn, zodra zy beginnen te vallen in óejtcp-

ntwaar de aroote rivier Kuman zig ook in het zand gaat verhezen. Uit

” ^eze vereenigde^ waarneemingcn, bcfluit ik, dat de l^spifche-zee, voormaals alle

” deze woeliynen bedekt heeft-, dat zy oudtyds geene andere oevers heeft gehad dan

” diezelfde verhevene kullen, die haar van alle kanten omringen, en dat zy ge-

meenfehap heeft gehad met de Zwarte* zee, door middel van de Don; indien

” wy zelfs onderllelien mogen, dat deze zee, gelyk ook dievanAfoph, daar

*! geen gedeelte van gemaakt heeft (ƒ). „ xt u r i.

De Hr. Pallas is ontegenzeggelyk één onzer kundigue Natuurbcfchouweren

,

en het is’ met het grootlle genoegen ,
dat ik hem hier volkomen met myne ge-

dachten zie overeenkomen, over de oude uitgeftrektheid van de Kaspifche- zee

,

en over de gegronde waarfchynlykheid , dat zy voormaals gemeenfehap hadt met

de Zwarte • zee.

faS) Bladzyde lll, regel 39. De overlevering heeft ons niet dan de gehmgenis

van de overdrooming van Taprobane bewaard.... Daar zyn grootere en menigvuldiger

omwentelingen in den Indifchen Oceaan dan in eeriig ander gedeelte van de Wereld voor-

Sm De oudlte overlevering, die van deze Zuidelyke landen overig is, is

die van het verlies van Taprobane, waarvan men denkt, dat de Maldivifche, en

?e LaSuSvifche eilanden, voormaals een gedeelte hebben uitgemaakt : deze

Sandeó Éelvk ook de klippen en de banken, die van Madagaskar tot aan de punt

van Indië loopen, fchynen de kruinen der landen aancewyzen, die Aftikaen Afia

vereenigden, want die eilanden hebben bykans allen aan de Noordzyde landen en

banken, die zig zeer verre onder het water uitftrekkeD.

Het fchynt ook dat de eilanden van Madagaskar en van Ceylop ,
voormaals

vereenigd waren met de valle landen, daar zy by liggen; die affeheidingen en die

jrroote omwentelingen , in de zeen van het Zuiden, zyn meeftal voortgebragc

door de inzakking der holen, door de aardbeevingen en door de uitbarfting der

ooderaardfche vuuren ; maar daar zyn ook veele landen weggenomen door de lang-

zaame en allengfche beweeging der zee van ’t Doften naar ’t Weften : de plaac-

fen der Wereld, waar dit uitwerkzel gevoeligft is, zyn de ftreeken van Japan, van

rhim en van alle de Ooftelyke deelen van Afia: deze zeën ten Weften van

Cnndafche-, de Molukkifche- en de Philippynfche eilanden , verwonen niet

dan nmfTekeerdc landen, en zyn nog vol vuurbergen; daar zyn ’er ook veelen

op de alanden van Japan, en men wil, dat ’er nergens ter wereld meer aardbee-

(ƒ) Journal hiprique politique ,
moH de tiov. 1773. artick Petenèourg,

Wil Deeh Y
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vingen voorvallen; men vindt daar eene menigte fonteinen van heet water: dé-
meelle andere eilanden van den Indifchen Oceaan , vertoonen ons ook niet dan
pieken of kruinen van bergen , die alleen ftaan en vuur braaken. L’Ifle de France
en rifle de Bourbon-, fchynen twee van die kruinen tezyn, byna geheel bedekt
met ftoffen door de vuurbergen uitgeworpen; deze twee eilanden waren onbe-
woond toen men dezelven ontdekt heeft.

(ay) Bladzyde 114, regel 24. In Guiana zyn de rivieren zo digt by malkanderen^
m uvens zo gezwollen, zo /hel in den regentyd

, dat zy een oneindige Jlib medevoeren,
nielke zy op de laage landen en op den grond der zee als een moddeng bezinkzsl neder-
leggen. De kullen van Franfch Guiana, zyn zo laag, dat liet eer Branden fcby-
nen geheel met modder bedekt en zachtlyk afliellende, die in de landen begin-
nen en zig op een grooten afftand op den grond der zee uitftrekken. De groote
koopvaardy-fchepen, kunnen de rivier van Cayenne niet naderen zonder te Boo-
ten , en de oorlog - fchepen zya verpligt op twee of drie mylen afBands in zee
te blyven. Deze zachtlyk afhellende flibben, Brekken zig geheellyk langs den
oever uit, van Cayenne af tot aan de rivier der Amazoonen: men vindt in deze
groote uitgeBrcktheid, niet dan Bib offlyfcen geen zand, en alle de oevers der
zee zyn met paletuviers bedekt; maar zeven of agt mylen boven Cayenne, naar
den kant van ’t Noord - Wellen , tot aan de rivier Maroni, vindt men eenige kree-
ken, waarvan de grond van zand en rots is, dat blinde klippen formeert: de flib
bedekt dezelven echter voor ’t grootBe gedeelte, zowel als de laagen zand; en
dat flib heeft des te meer dikte , naarmaate net zig meer van den oever verwydert •

die kleine rotfen beletten niet dat deze grond zeer zachtlyk afhelt, op verfcheil
dene mylen uitgeflrektheid in het land; dit gedeelte van Guiana, dat ten Noord-
WeBen van Cayenne ligt, is een verhevener Breek dan die ten Zuid-OoBen*
men heeft daar befliflende bewyzen van, want de geheele zee- kuB langs,, vindt
men groote verdronken favannes , die den oever boorden , en waarvan de meeBen
droog zyn in het Noord - Weftelyk gedeelte, terwyl zy geheel met zee -water
bedekt zyn in het Zuid-OoBelyk gedeelte: behalven die gronden, die werkelyfc
door de zee bedekt zyn, vindt men anderen, die, tlians daarvan verwyderd , voor-
maals eveneens bedekt waren; men vindt ook op fommige plaatfen zoet water-
lavannes , doch deze brengen geene paletuviers voort , maar alleenJyk veel waai-

ier - palmbooraen , of lataniers: men vindt niet één Been op alle deze laage kus*

ten ; de vloed ryB daar tot zeven of agi voeten , fchoon de flroomen daar tegen
zvn, want zy zyn allen naar de Antillifche- eilanden gericht: de vloed is zeer
zichtbaar, wanneer het water der rivieren laag is, en men bemerkt denzelven als

dan tot veertig of vyftig mylen in die rivieren; maar in den winter, dat is te
zeggen ,

in het regen - faizoen
, Avanneer de rivieren gezwollen zyn

, is de vloed
daarin naauwlyks op één of twee mylen te befpeurgn , zo fnel is als dan de loop
van deze flroomen , en dezelve wordt geweldig in den tyd van de ebbe.
De groote zee- fchildpadden komen haare eijeren in deze zandige kreeken leg-

gen, en men ziet haar de flibbige gronden bezoeken,, zodat van de rivier Cayenne
tut aan de rivier der Araazoonen, geene fchildpadden gevonden worden, en men
gaat dezelven vangen van de rivier Kourou tot aan de Maroni

t

het fchyot dat de
flib ,

dagtlyks grond wint op het zand, en dat rnettertyd deze Noord - WeBelykc
kuB van Cayenne,. daarmede bedekt zal zyn, gelyk de Zuid - OoBelyke ; want
de fchildpadden, die riet dan zand begeeren, om daar haare eijeren te leggen,,

verwyderen zig allengs van de rivier Kourou, en federt eenige jaaren is men ver.

pligt haar verder naar den kant van de rivier Maroni te gaan zoeken, waarvan,
het zand nog niet bedekt is.

Boven de favannes, waarvan fommigen droog zyn, en anderen onder water
Baan ttrekt zig een regel heuvelen, uit,, die allen bedekt zyn met ecDe groote:
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4!kte aarde, en overal met oude boffchen heilagen
: gemeenlyk hebben hpn

veis 3^0 of 400 voe^n hoogte, maar zig verderop begeevende, vindt men
zelve hooger, en miflchien meer dan eens z!o hoog, wanneer men tót
twaalf mylen diep in het land voortgaat; dé meeften dezer bergen zyn oudtvds

ïyeW6Cir^ die nu zvn n{ror#ah1nr/'K^* 1 * .vuuripuwende bergen geweeft, die nu zyn uitgeblufcht; daar is ’er evenwel één
onder, ia GabrieUe genaamd, op wiens l^uin men een klein meir vindt, waarin
vry veel kaimans leeven, waarvan waarfchynlyk de foort is overgebleeven, van
den tyd af waarin de zee dezen heuvel bedekte.

Achter dezen berg la Gahrielle, vindt men niet dan kleine valeijen, heuvel-
tjes, eij ftoffen, die uit vuurbergen gekomen zyn, die niet in groote maffas, maar
in kleine blokken gebroken zyn: de geraeenfte fteen, en waarvan de wateren
blokken tot aan Cayenne hebben nedergevoerd , is die, welken men pierrt dra~
vets noemt, die, gelyk wy gezegd hebben, niet een ftèen, maar eene lava van
een vuurberg is: men noemt deze ftof/iiVrre 4 ravets, omdat zy met gaten door-
boord is, en de infekten, ravets genaamd, in de gaten van deze lava neilelen.

(30) Bladzijde i ly , regel 32. Het ras der reuzen in de menfchlyke foort ^ is ter
plaatfe van zynen oor/prong in Afiay federt veele eeuwen verdelgd geweeft Men kan
niet twyfelen, of ’er zyn in alle kliraaaten der aarde individu reuzen geweeft
dewyl men dezelven in onze dagen in alle landen ziet geboren worden ^en meiï
’er onlangs één getien heeft, die op de grenzen van Lapland, naar den kant van
Finland, geboren was; maar men weet niet even zeker, dat ’er ftandvaftige ras-
fen ,

en nog minder geheele volken , van reuzen zyn
; het getuigenis echter van ver-

fcheiden oude Schryvers, en dat van de heilige Schrift, tfet nog ouder is fcbvnen
my duidelyk genoeg te kennen te geeven, dat ’er raflen van reuzen in Afta zvn ge-
weeft, en wy meenen hier de ftelhgfte plaatfen ten dezen opzichte onder het oog
te moeten brengen : men vindt in Numert XIII. vs. 33 , dit bericht door de verfpie-
ders gegeeven. Wy hebben daar reuzen gezien, de kinderen Enaks, en wy waren
als fprinkhaanen in onze oogen , alzo waren wy ook in hunne oogen : of, volgens eene
andere overzetting : wy hebben mnjters gezien van het gejlacht van Enat^, waarby
wy niet grooter waren dan fprinkhaanen : fchoon dit het voorkomen heeft van
een vergrooting, vry gemeen in den Oofterlchen ftyl, bewyft het echter, dat
deze reuzen zeer groot waren,

In Deuteronomium wordt in het XXXI kap. 20 vs. (*) , gefproken van een zeer
groot man van het geflacht van Arapha, die zes vingers aan handen en voeten hadt:
en men ziet uit het 18 vers , dat dit geflacht van Arapha, was de genere Gi-
gantum.
Nog vindt men in Deuteronomium verfcheiden plaatfen, die het beftaan der reu-

zen en derzelver verdelging bevvyzen. Een talryk volk, wordt daar gezegd, en
van eme groote hoogte, gelyk die van Enaks, en welken de Heere verdelgd heeft,
kap. XI. vs. 21. en vs. 19. 20. Het land van Axnmon is berucht als een land van
reuzen, waarin voormaals de reuzen gewoond hebben, welken de Ammoniten zommim
noemen.

In Jüfua kap, XI. vs. 22. leezen wy, de eenige reuzen van het geflacht of ras der
Enahm, die onder de kinderen Ifraëls zyn overgebleeven, waren in de lieden Gaza-
geite en /hots; alle de andere reuzen van dit geflacht zyn verdelgd.

Fhilo, St.CYRiLLOs, en verfcheiden andere Schryvers, fchynen te denken
, dat

het woord reuzen alleenlyk trotfche, geweldige en ongodsdienftige menfehen be-
tekent, en geene betrekking heeft tot eene buitengewoone grootte des lichaams-

ueze plaatfen zyn
biuiken.

Y 2
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maar dit gevoelen kan zig niet verdedigen, dewyl 'er dikwils van de lichaaffls

grootte en buitengemeene fterkte dier zelfde menlchen gefproken wordt.
By den propheet Amos wordt gezegd, dat het volk Atnores, zo hoog was,

dat men hen vergeleken heeft by de cederboomen, zonder andere maat van
hunne groote hoogte op te geeven.

OcA, Koning van Bafan, hadt de hoogte van negen elleboogen, en Goliath,

van tien elleboogen en een handpalm : het bed was g elleboogen ,
dat is te zeggen

,

^ dertien en een half voet lang, en vier elleboogen, dat is, zes voeten, breed.

Het borfl- harnas van Goliath, woog twee honderd agt pond en vier oneen

i

en het yzer van zyn lans, woog vyf- en -twintig pond.

Deze getuigeniüen komen my genoegzaam voor, om met eenigen grond te kun-

nen vaüftellen, dat ’cr voormaals in ACa niet fleches individus, maar gedachten

van reuzen beftaan hebben , die verdelgd zyn , en waarvan de laatfte ten tyde
van David nog beftondt; en fomtyds Ichynt de Natuur, die nooit haare rechten

verlieft , weder tot diezelfde hoogte van flerkte en ontwikkeling opteklimmen

,

want in bykans alle klimaaten der aarde vertoonen zig, van tyd tot tyd , menfehen
van eene buitengemeene grootte, dat is te zeggen, van zeven en een half, agt,

en zelfs negen , voeten ; want bchalven de reuzen
, welker aanwezen wel beveiligd

is ,
en waarvan wy in het derde Deel der Supplementen gewag gemaakt hebben ,

zouden wy een oneindig getal andere voorbeelden kunnen bybrengen, door oude en
laatere Schryvers gemeld, van tien, twaalf, vyftien en agetien voeten, en zelfs

nog meer: ik ben wel overtuigd, dat men van die laatfte maaten veel moet afnee.

men ;
men heeft fomtyds olyfants beenderen voor menfehen beenderen genomen

;

en daarenboven biedt de Natuur , zo als dezelve ons bekend is, geene zo groote
onevenredigheden aan

, behalven miffehien in de foort van het rivierpaard
, waar-

van de tanden, in den boezem der aarde gevonden, ten minften viermaal groo-
ter zyn dan die der werklyk beftaande rivierpaarden.

De beenderen van deogewaanden Koning Teutobochus

,

in Dauphiné.gevonden,
hebben het onderwerp van een gefchil gemaakt tulTchen Habicot, Chirurgyn te

Parys, en Riolan, Geneesheer en beroemd Ontleedkundige. Habicot heeft in

• een klein werkje, ten tytel voerende, Gigantos • téologie (g)^ gefchreeven, dat

deze beenderen in een graf van gebakken fteen op agttien voet diepte gevonden

waren, omringd van fyn zand; hy geeft geene naauwkeunge befchryving, noch
ook de afmetingen, noch het getal dezer beenderen; hy beweert, dat net we-
zendlyk menfehen beenderen waren; omdat, zegt hy, geen dier, zulke beenderen
heeft: hy voegt ’er by, dat metzelaars

, by den Hr. Langon, Edelman in Dau-
phiné, werkende , op den 11 january 1613, dit graf gevonden hebben, digt by de
puinen van net JcauecI de Chaumont; dat dit graf van gebakken fteen was, dat

het dertig voeten lengte hadc, twaalf in de breedte, en agc in de diepte, de ka-

piteelen mede gerekend; en dat ’er in ’t midden een graauwe fteen was, waarop
gegraveerd ftondt Teutobochus Rex’, dat men, toen dit graf geopend was, een ge-

raamte zag van zyé voet lengte, 10 breedte aan de plaats der fchouders, en 5
dikte; dat men, vóór deze beenderen aanteraaken, de maat nam van het hoofd,

dat 5 voet lengte en 10 in de rondte hadt. Ik moet hier aanmerken
, dat ^ even^

redigheid van het menfchlyk hoofd met die van het lichaam geen vy/de^ maar een

agthaifde i of iV, zodat dit hoofd van vyf voeten , een lichaam van 37! voeten

hoogte onderjlellen zoude. Eindelyk zegt hy, dat het onderfte kaakbeen 6 voeceo

in den omtrek hadc, de oogbollen zeven duimen in de rondte: yderfleu tel been

vier voeten lengte, en dat de meefte beenderen tot ftof vielen toen 'er de lucht

overging.

(^0 Psfys ÏÖI3, in 12-
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ne Doftor Riolan gaf in het zelfde jaar 1013, een gefchrifc in ’t licht, ten

fvS voerende, Giganto-machie, waarin hyzegt, dat de Heelmeefter HadiCot,

^ IZTrfMsMsie valfche maaten opgeefc van de beenderen van den ge-

Sifo&oc/w ;
dat hy, Riolan, het dyebeen en dat van het been met

Y ^ Ifn hit Sbeen gevoegd, hadt gemeeten , en dat hy dezelven Hechts van

hadt^beS^^ fchaambeen daar onder begreepen, het welk maar

^vervolgens ^de redenen op, waarom hy die beenderen voor geen

e

^ilhln beendeJen^ durft neernen, en hy beduit met te zeggen, dat die beende-

^^^Hnnr Habicot vooigedraagen, olyfants- beenderen zyn.
_

ren door HAbicot vu g van de Gieantos -téologte van Habicot, en
Een of twee jaaren «a de uitgave van aeu^g^n

^ voorfchyn, onder
van de Giganto- machte y van

» humains , fupp(fes ^ faujfevient attribués

den tytel van

au Rol Teutobochus;
”itgegraaven beenderen, door de kracht der aarde

inenfchen beenderen zyn, Schryver, waarin
voortgebragc

; ^ “jgad onder deze beenderen menfehen beenderen zyn

,

S^lr°er ok andere worden, dieniet tot een menfehen geraamte

^^TrvoVns gaf Riolan in 1Ö18, een gefchrift in ‘t licht, onder den naam van

vvanrin hv beweert ,
dat niet flechts de gemelde beenderen geene

zyï. ,
tnaÏÏ ook, dat de menfehen nooit grooter zyn gewecR

‘^^rnmcoTJnTSJÏrddl^^^^^ Riolan in het zelfde jaar 1618, en hy zegt, dat hy

aan^den Koning Lodewyk XIII, zyne Giga«m. hadt aangeboden , en dat

men in i6n. de beenderen in dat werkje voorgedraagen, aan het oog van het

^^emcen hadt blootgelegd, en dat het waarlyk menfehen beenderen waren: hy
algemeen ^ lagn b„ uJt oude en laatere Schryvers getrokken,

^S"c? bewy.cn” 'dac Jr
.enfcten .ƒ= 6-.^

te hadden.
riJp h^m In den tvd toen deze beenderen ont-

Hy geeft vervolgens de briet en
> , . ^pzendlykheid van het graf en vaa

dekt wierden
,
gefchreeven ,

en ^le
beveftigen. Het blykt uit den

de beenderen van den reus Teutobochus fchynen t

° Dauphiné, eH'

brief van den Hr. de Langon, gedateerd van Samt Marceüin , in ijaupmu^

uit een anderen van den Hr. Masuuier, Chirurgyn te Beaurepair
, i„ „nlf»ende

veren munten by de beenderen gevonden hadt. De eerlle
^'^bLnderen

bewoording bevL „ Dewyl zyne Majefteic

. van den Koning Teutobochus te hebben, met de geldfpecie die daarby gevon cq

’
is ,

kan ik u vooraf zeggen ,
dat uwe partyen veel ongelyk ^ J.*

’ zo zy hunne zaak wel verftonden, met twyfelen zouden of deze heeu^eren zyn

** wnarlvk menfehen beenderen. Dc Geneesheeren van Mopcpellier zy

” wpJft en zouden deze beenderen wel voor geld hebben willen koopen. De
geweelt, en zo a

dezelven naar Grenoble doen brengen, om ze
Marfchalk _ £„ Chirurgyns van Grenoble hebben ze voor menfehen

bee^tlderererkeSfiw dat het de Sundigen alleen zyn die deze waarheid kun-

nen loehenen, enz.
en Habicot, de eene Genees- de

Voor het ovenge
^ | beledigingen gezegd ,

dan /aÖa en rede-

Sfvo “SlcgT”

t
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om de beenderen , daar het om te doen is , naauwkeurig te befchryven • maar hw
den, door partyfchap vervoerd, hebben gefehreeven op eene wyzeomS ver
trouwen te beneemen: het is derhalven zeer moeijelylc om over defoorc d
beenderen iets ftelligs te verzekeren

, maar zo zy inderdaad in een graf van sebattpn
fteen gevonden zyn, met een fteenen bedekzel daar over, waarop het opfchrift
Teutohchus Rex;zo ’er munt-fpeciën in dit graf gevonden zyn; zo het zelve flechr,
een enkeld lyk van 24 of aj voeten lengte bevattede; zo de brief van den Hr
Langon de waarheid behelft, zou men kunnen twyfclen aan de hoofdzaak dat
is te zeggen, aan het beftaan van een reus van 24 voeten hoogte, ten zy men een
zonderlingen zamenloop van zeer bedriegende omftandigheden wilde onderftellen •

maar aan den anderen kant is het fa£lum niet ftellig genoeg beweezen om ’er nie?
fterk aan te twyfelen. Het js evenwel waar dat verlcheidene, voor het overiee
geloofwaardige, Schryyeren, van even groote, en nog grootere. reuzen gS|.
ken hebben; Pjlinius (h} meldt, dat door eene aardbeeving op Kreta een falm
opende, en dat men daarin een lichaam vondt van 16 elleboogen lengte het wp I
foramigen zeiden het lichaam te zyn van Oèus, en anderen dat van Orion De
elleboogen geeven 24 voeten lengte, dat is te zeggen, dezelfde als die van denVo.
ning Teutoboclius.

Men vindt in eene Verhandeling van den Hr. le Gat, lid van de Akademie teRouaan, een optelling van verfcheiden reuzen van eene buitenfpoorige ^roone
weeten , twee reuzen .

waarvan de geraamten gevonden waren doof dlThenlëS
fers, digtby hunne ftad, het eene van 3e en het andere van 34 voeten
ander 30 voeren, op Sicilië by Palermo gevonden, in ijJt
voeten, insgelyks op Sicilien, in ijyo gevonden; nog een ander ook op Sicilië KvMazarino ontdekt, hetwelk 30 voeten hoogte hadc.

^ oitmc oy

. In weêrwil van alle deze'getuigeniffen denk ik dat men zig bezwaarlyk over
reden zal, dat er ooit menfeheo van 30 of 30 voet lengte beftaan hSben • hetzoude reeds te veel gevergd zyn ons in het beftaan van zulken, die zl voet haa!
len konden te willen doen toefteramen; ondertuflehen worden de getuieeniffen me
nigvuldiger, ftelliger^, en groeijen trapsgewyze in waarde en kfagc. naar imntê
men laater kom». De Hr, le Gat verhaalt, dat men in 1705 by de oevers van
de rivier Morden

, aan den voet van den berg CrulTol, het geraamte van een reus
van 22i voet hoogte vondt; en dat de Dominikaanen van Valencc een gedeelte
van zyn been met de geleeding van de knie bezitten. °

Platerus, beroemd Geneesheer, meldt, dat hy te Lucerne een ffienichpn
raamte van ten minften ig voeten lengte gezien hadt. ge-

tagre.^””^”’
™ gedood, had, ,8

In de graf.fpelonken van het eiland Teaeriffe heeft men een eeraamte ..P.nn
den van ly voet lengte, met een hoofd waarin tagcig tanden waren D-7p^h°^*
Hukken worden, even als de voorigen, bygebragc in de VerfaanSing van den hV
p Cat , over de reuzen : hy brengt nog len geraamte by

, gevoódli
by het Klooftei der Doramiktianen , te Rouaan, waarvan Lt bekkeneel eco fcheDclmeels bevattede, en waarvan de beem n vier voet lengte hadden hec weik ^or
de lengte van het geheele lichaam 17 of 18 voet geeft. Op het graf van dezen
reus was een opfebrift gegraveerd van dezen inhoud: Ci git mblt § puijfant^ag^
neuTj le Chevaher Eicon de Valmont & fes os,

“ r M h

Men vindt in het Journdl littéraire de l’Abbe Nazari, dat men in Opper -Kala»
brie m de maand juny lódj, io de tuinea van den Hr. Tiviolo een geraamte op.

C*) m. FII. Qap, i5.
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-roef van i8 voeten lengte; dat het hoofd van ai voet was, dat yder baktand een;
ia een derde once woog, en de andere tanden drie vierde oncé, en dat dit ee-
icismtc l3g op eene niafla van bitumcos* ®

Hector Bortius verhaalt in zyn Hijloire d^EcoJfe ^ livre VII

^

dat men no^
eenige beenderen van een menfeh bewaart , uit fpotterny Kleine Jan geheeten^
welken men denkt dat 14 voet lang is geweeft, (dat is te zeggen 13 voet 2 duim
en 6 Ivnen ,

Fraufehe maat.)

Men vindt in het Journal det SavartSy a'’. 1692, een brief van den P. GENTir,_
Priefter de 1’Oratoire, en ProfefTor in de Wysgeerte te Angers, waarin hy zegt,
dat hy berigt gekreegen hebbende van een lyk, van een reusachtige grootte , in

het dorp Laffé, negen mylen van gemelde ïtad, zig naar de plaats begaf, om
naauwkeurige kennis van de zaak te neemen ; hy vernam dat terwyl de Curé van

de plaats in zyn tuin hadt laaten graaven, men een graf ontdekt hadt', het welk een

lichaam bevattede van 17 voet en twee duimen ,
dat geen vel meer hadt. Dit lyk

hadt nog andere lichaamen in zyne armen en tuflehen zynebcenen, diezynekinderen
konden

"
geweeft zyn. Men vond in dezelfde plaats veertien of vyftien andere

graaven; fotnmigen van 10 \'Oct, anderen van 12, en anderen zelfs van 14 voet,
die lichaamen van dezelfde lengte bevatteden; het graf van den gemelden reus
bleef meer dan een jaar lang voor de lugt biootgefteld , maar dewyl dit aan den
Curé al te veel bezoek veroorzaakte, deedt hy het weder met aarde overdekken

,

en drie boomen op deszelfi plaats planten. Deze graaven zyn van eenfteen, gelyk
aan kryt.

Thomas Molineüx heeft in de Geneeskundige. Collegiëote Leyden , een menfeh--
lyk voorhoofdsbeen van eene verbaazende grootte gezien; de hoogte, gemeeten
van de zamenvoeging met het neusbeen, tot aan depylnaad, was van 0,5 duim,
de breedte van ia? duim ; zyne dikte van een half duim, dat is te zeggen
dat elk dezer afmeetingen het dubbeld was van de beantwoordende afroeetingen van
het voorhoofdsbeen, zo als het in menfehen van gewoone lengte plaats heeft; zo-

dat het menfeh, aan vrien dit reusachtig been behoord heeft, waarfchyniyk eens zo-

"root was als de gemeene menfehen
,
dat is te zeggen , dat hy elf voeten hoogte

hadt : dit been was zeer zeker een menfehen voorhoofdsbeen
, cn het fthynt met

dat het dien omtrek door een zieklyk gebrek heeft gekreegen ; want zyne dikte

was evenredig aan zyne andere afmeetingen, het welk geen plaats heeft in been-

deren door ziekte bedorven (O-
In het kabinet vap den Hr. Witzen te Amfterdam, zegt de Hr. Klein, een’

voorhoofdsbeen gezien te hebben , volgens het welk hem voorkwam, dat het
menfeh, aan wien het behoord hadt, dertien voet en vier duim, dat js I2i Fran-
fche voeten lang , geweeft moet zyn (k).

Na alle de byzonderheden
,
welken ik heb voorgedraagen

,
gevoegd by het geen»

ik vroeger over de patagons gezegd heb , laat ik myne lezers in de eigen verle-
genheid, waarin ik my zelven bevinde, om te kunnen befliflen over het wezend-
lyk beftaan van die reuzen van 24 voet. Ik kan mv niet overreden, dat in eeni-

gen lyd, of door middel van eenige omftandigheid', het menfchlyk lichaam tot

zulke buitenfpoorige maaten heeft kunnen uitgroeijen ; maar ik denk tevens
, dat

men niet wel kan twyfelen, of daar zyn reuzen geweeft van 10, 12, cn mis-

fchien van 15 voeten hoogte; en het is byna zeker, dat in den eerften ouderdom
van de leevende Natuur , niet Hechts reusachtige individus in grooten getale

maar zelfs eenige flandvaftige en opvolgende raflen of geflachten van reuzen be-
ftaan hebben ,

waarvan die der patagons de eenige is, die in Hand is gebleeven

CO Tranfa&ions Philofophiques ,
No. 16S. artick 3 .

/Jem , Na. 456. artick 3.
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C3t') Bladzyde ii5 , regel 41. Men vindt boven op de Alpen, een oneindige en

hyna doorgaande uitgejlrektheid van valsijen van vlakten, en verhevenheden van ys

,

enz. Zie hier wat de Hr. Groümer en eenige andere goede Waarneemers en oog*

getuigen hieromtrent melden.

In de hoogfte ftreeken der Alpen , bevriezen de wateren ,
jaarlyks van de ge-

fraolten fneeuw voortkomende, in allerhande gedaanten, en in alle de punten

van deze bergen, van hunne bafis af tot aan hunne kruinen toe; inzonderheid in

de valeijen, en op de hellingen van die, welke digt by malkanderen zyn ; zodat

de wateren in deze valeijen
,
bergen geformeerd hebben , in fommigen van wel-

ken het binnenfle of de pit rots is, daar het water omheen geloopen en vervol-

gens ys geworden is , tcrwyl andere bergen geheel en al uit ys beftaan , dewelken

zes zeven of agt mylcn lang , en een tnyl breed zyn , en dikwils duizend of

twaalf honderd toifes hoogte hebben; zy vereenigen zig door hunne kruinen met

de andere bergen. Deze vervaarlyke klompen ys neemen in uitgeftrektheid aan,

door zig al verder in de valeijen uitteftrekken ,
zodat het beweezen is, dat alle

die ysbergen allengs grooter worden ;
fchoon in heete en regeoachtige jaaren

niet fleehts hunne vergrootiug gefluit, maar zelfs hunne oneindige mafla vermin-

derd , worde. . .

.

De hoogte van de bevriezing onder den .Equator op 2440 toifes bepaald voor
de hooge bergen , die op zigzelven ftaan , is geen regel voor de keten der ber-

gen ,
die van derzelver bafis tot hunnen kruin bevroozen zyn: zy ontdooijeo

nooit. In de Alpen is de hoogte van den trap der bevriezing, voor de alleen-

ftaande bergen , op ijoo toifes bepaald
,

en het geheele gedeelte beneden deze
hoogte ontdooit ten eenenmaale, terwyl die, welke digt by malkanderen ftaan,

op eene mindere hoogte bevriezen , en nooit ontdooijen, zelfs niet aan hunne
bafis ;

zo zeer wordt de koude vermeerderd door de maflas bevroozen ftoffen

,

in een zelfde ruimte by malkander opgehoopt....

Alle de ysbergen van Zwitferland , zamen genomen, beflaan eene uitgeftrekt-

heid van 66 mylcn van het Doften naar het Weften , in een rechte lyn gemeeten ,

van de Weftelyke grenzen van de ftreek van Walliflerland naar Savoye
,
tot aan

de Ooftelyke grenzen van de ftreek van Rendner naar het l iiolfche, het welk

een onafgebroken keten maakt, waarvan verfcheiden armen zig van het Zuiden

naar het Noorden uitftrekken , over eene lengte yan omtrent 36 mylcn : de groote

Gothard, de Fourk en de Grimfcl, zyn de verhevenfte bergen van dit gedeelte;

2Y beflaan hst middelpunt van deze ketenen , die Zwitferland in twee deelen
fcheiden; zy zyn fteeds met fneeuw cn ys bedekt, het welk hun den naam van
Claciéres , of ysbergen heeft doen geeven.

Men verdeelt deze bergen in bevroozen bergen
, ysvlakten

, ysvelden of ys-

?eën, en in Gletchers, of yshoopen.

De bevroozen bergen , of ysbergen, zyn die groote maflas rots, die zig tot de
wolken verheffen, en die fteeds met fneeuw en ys bedekt zyn.

De ysvaleijen of ysvlakten zyn verlaagingen , maar die nog veel verhevener
2yn tufliphen de bergen, dan de onderfte valeijen; zy zyn fteeds met fneeuw
vervuld, die zig daar ophoopt en klompen ys van verfcheiden mylen omtreks
formeert, die de hooge bergen zamenvoegen.
De ysvelden of yszeëo , zyn zachtlyk afhellende gronden , die in den omtrek

der bergen zyn ; zy kunnen geene valeijen genaamd worden, omdat zy geece

diepte genoeg hebben ;
zy zyn met eene dikke fneeuw bedekt : deze velden

ontvangen het water van de gefmolqen fneeuw, dat van de bergen afvloeit, qr,

dat op nieuw bevrieft; de oppervlakte van dit ys fmclt en bevrieft beurtelings,

tn alle deze plaatfen bedekt ijigt dikke I.aagep van fneeuw en ys,

De

/
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De Gletchers zyn klompen van zamengevoegde fneeuw en ys, die van de

hereen afrollen: die fneeuw bevrieft weder, en hoopt zig op verfchi (lende wy-
zen op, waarom men dan ook de Gletchers verdeelt m bergen, inbekleedzelen

b^aS^van^ys lerheffen zig tuffchen de kruinen der hooge bergen; zy heb-

hen zelven de gedaante van bergen, maar daar zyn geene rotfen in hun maakzel;

Vv heftaan 'rcheel uit zuiver ys , dat fomtyds verfcheiden raylen in de lengte

hLfc een nivl breed en een halve myl dik is.

De ’bekleedzels worden geformeerd in de boven - valejjen , en op de zyden der

heracn die daarmede bedekt worden als met behangzels van ys, in punten uit-

behouwen ; zy ftorten hunne overtollige wateren in de benedcnlle valeijen uit.

^ De ysmuuren zyn fteil opgaande bekleedzels, die uitloopcn in de valeijen van

VS welke eene geplatte gedaante hebben, en die zig van verre alS beroerde zeën

vertoonen , welker golven door de koude overvallen, en op het oogenblik van

haare beweegingen verflyfd zyn: die muuren zyn met met uitfteekende punten ot

oneffenheden bezet: fomtyds formceren zy kolommen, pyramiden en torens,

van eene vervaarlyke hoogte en dikte , met verfdiciden kanten gehouwen j fom-

tyds zeskantig ,
en van eene blaauwe , of celadon - groene kleur.

Daar formeeren zig aan de zyden , en den voet der bergen
, klompen fneeuw

,

die vervolgens beüroomd worden door het water van die gefmoken fneeuw , en

wederom met nieuwe fneeuw overdekt: men ziet ook ysfehotfen , die zig op-

hoopen, en die noch aan de valeitjes, noch aan de ysbergen, vaftzyn; haare

ligging is, of horizontaal ,
of fchuin: alle deze afzonderlyke hoopen worden

beddinsen of laagen van yr genaamd.
. , .

,

De inwendige warmte der aarde ondermynt yerfcheidene dezer ysbergen en
onderhoudt onder dezelven ftroomen van water, die hunne benedenfte oppervlakte

fmelten; alsdan zakken de maflas door haar eigen gewigc ongevoelig, en haare

hoogte wordt herfteld door de wateren der fneeuw en het ys, daar zy allengs

weder door bedekt worden: deze inzakkingen veroorzaaken dikwils een afgrydyk

ffpkraak' de fcheuren, die zig in de dikte van het ys openen , formeeren Üeilten

die des te laftiger voor de Reizigers zyn .
als zy memgvuldiger voorkomen

; terwyl

d- afaronden door de fcheuren voortgebragt, des te meer zyn te duchten, omdat

zv gemeenlyk met nieuwe fneeuw bedekt zyn. De reizigers, de nieuwsgierigen

e? dragers, die de damherten, de gemfen en de fteenbokken, achtervolgen,

of die mynen van ktiftal zoeken, worden dikwils door die afgronden verzwol-

gen ,
en op de oppervlakte weder uitgevvorpen , door de golven die zig van on-

der den grond dezer diepten verheffen.

De zachte regens doen de fneeuw fchielyk fmelten ; maar alle de wateren ,
die

daarvan voortkomen , ftorten zig niet door de klooven in de benedenfte afgron-

den’ eeo groot gedeelte bevrieft weder, en, vallende op de oppervlakte van het

VS vermeerdert het deszclfs maffa.

^ De warme Zuidelyke winden , die gemeenlyk in de maand may waaijen, zyn

de mecll vermogenuc werk • oorzaaken om de fneeuw en het ys te verdelgen;

udan wordt hunne fmelting aangekondigd door het geloei der bevroozen ineiren ,

dnnr het vreeslyk gekraak der neder vallende fteenen en brokken ys, die, van
en

,1
(jgj. bergen nederftortende, overal in de beneden- valeijen de wateren

^r ftroomen ,
die van 'eene hoogte van meer dan i aoo voeten afvallen , mede-

vüCTen of
weinig vat op de fneeuw en het ys ,

om derzelver fmelting

uittewerken- de ondervinding heeft geieeid, dat dit ys, geduurende een lan-

een tyd ceformeerd ,
onder byfter groote bedekzelen van boven , in zulk een

Iterken graad van koude, en uit zulk zuiver water, dat dic ys, zeg ik, zo

V



de natuurlyke historieI7S

hecht, en zodanig van lucht gezuiverd is,- dkt kleine ysvelden, aan de fferkfle

zon in de vlakte een geheelen dag blootgefteld , ter naauwernood fmolten.

Schoon de mafla dezer ysbergen gedeeltelyk fmelt, geduurende de drie zomer-
maanden, terwyl de regens, de winden en de warmte, in fommige jaaren werk-
zaamer den voortgang fluiten of verminderen , welken het ys geduurende eenige

kouder jaaren gemaakt hadt, is het echter bewcczen,. dat deze ysbergen eene Jland-

vaftige vermeerdering krygen , en zig allengs uitjlrekken ; de jaarboeken des laods too-

nen het; echte onderbandelingen geeven 'er blyken van op ; en de overlevering

ia onveranderlyk ten dezen opzichte: behalven die getuigeniffen en dagelykfche

waarneemingen is deze voortgang der ysbergen beweezen door de bojfchen, die

door het ys- verzwolgen zy«, en waarin de kruinen van fommigen der boomen nog boven

de oppervlakte van het ys uitjleeken dit zyn onwederfpreekelyke getuigeniffen
, die

den voortgang van het ys ten vollen oewyzen , gelyk ook het bovenfte van een
klokken -torentje van een dorp, dat ook door de fneeuw verzwolgen is, en dat

men nog eens ziet wanneer 'er buitengewoone fmeltingen plaats hebben; deze
voortgang van het ys kan geene andere oorzaak hebben dan de toeneemende graad

van koude, die in de ysbergen grooter wordt in de evenredigheid der toeneemen-

de ysklompen ; en het is beweezen, dat in de ysbergen van Zwitferland
, de

koude thans fcherper , fchoon minder langduurende , is dan in ysiand , alwaar de
ysbergen , even als die van Noorwegen

, veel overeenkomft hebben met die van
Zwitferland.

De maffa van de ysbergen van Zwitferland , is zamcngefteld gelyk als die
van alle de hooge bergen: de pit of kern, is een glasachtige rots, die zig tot

hunne kruin uitttrekc ; het gedeelte van onderen , te beginnen by het punt
, waar

zy met de wateren der zee bedekt zyn geweeft, is meteen kalkaartigen fteen

bekleed,, gelyk ook de maffa der bergen van een minderen rang, die met partytjes

liaan op de bafis der hoofdbergen dezer Glaciéres', eindeiyk die kalkaartige malfas

hebben tot baös fchillen, door het bezinkzel van het llib der zee - wateren ge-
formeerd.
De glasaartige maffas zyn levendige rots ,

graniet,, quartz; hunne klooven zyO'

vervuld met roetaalen, halve metaalen,. mineraale zelfftandigheden , en kriflallen.

De kalkaartige maffas zyn kalkfleenen , marmers van allerhande foorcen
, in kleur

en verfcheidenheid ,
kryten, gyps, fpathen en allaaften,. enz.

De fehifteufe maffas, zyn leijen van verfcheidene hoedanigheden en kleuren,

die planten en viffehen bevatten ,
en die dikwils op vry aanraerkelyke hoogtens

zyn nedcrgelegd : haarc bedding is niet altyd horizontaal, dezelve is dikwils
héllende ,

zelfs bochtig en op fommige plaatl'en recht nedergaande.
Men kan niet twyfelen aan het oud verblyf der zee op de bei-gen , die thans

deze ysbergen formeeren ; de oneindige menigte fchelpen
, welken men daar

vindt, be veilige het; gelyk ook de leijen en de tteenen van die foon : de fchd-
pen liggen daar aan gezinnen by malkander , of zy zyn door malkanderen ver-

mengd ;
en men vindt dezeiven op zeer grooce hoogten.

Daar is reden om te denken , dat deze bergen geene doorloopende yshereen in

hunne hooge oudheid geweefl zyn, zelfi nog niet nadat de wateren der zee hen
verlaacen htbben, fchoon zy door hunne zeer groote verwydering van de zee,,

die meer dan honderd mylen daar af is, en door hunne verbaazende hoogte , de

eerfte fchynen te zyn geweefl, die in Europa van onder de v/ateren te voor-

fchyn zyn gekomen: zy hebben oudtyds hunne volkans gehad; bet fchync dat

de laatfte die uitgeblufchc is, die van den Myffenberg geweefl is » in de llreek.

van Schwits; deze twee voornaame kruinen ,
die zeer hoo; zyn en op zigzehen

alleen ftaan,, loopen kegelswyze uit, gelyk alle de mondeu van- vuurfpuwoide.
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bergen; en men ziet nog den Crater van een dezer kegels, die hol is en zeer di<^p
cederloopt.

De Hr. Bourrit ,
die de moed gehad heeft om vecle togten door de vsber

gen van Savoye te doen ,
zegt ,

" dat men niet kan twyfclen aan de toeneemiDs

,
van alle de ysbergen der Alpen; dat de hoeveelheid fneeuw, die daarin dl
winters gevallen is, meer is dan het gedeelte dat in de zomers is gefmolcen'

” dat niet flechcs die zelfde oorzaak blyft bcftaan , maar dat zelfs de vergrootte
” hoopen fneeuw die oorzaak al meer en meer verfterken moeten, dewyl daaruit

meer fneeuw en mindere fmelting voortvloeit.... Dus is ’er geen twyfel aan,
** of de ysbergen neemen fleeds toe, en zelfs in een fterken voortgang (i).

” Deze onvermoeide Waarneemer
,

heeft eene groot getal togten door de ys-

bergen gedaan, en van dien van Glacchers, of de ysbergen van Boffons, fpree-

kende, zegt hy, „ dat hy dagelyks fchynt aancewinnen, dat de grond, welken

hy tegenwoordig beflaat , voor eenige jaaren een beteeld vela was , en dat

,, het ys nog dagelyks aangroeit Hy bericht
, „ dat de vermeerdering

-- van het ys beweezen fchynt te zyn, niet alleen ter dezer plaatfe, maar ook op
verfcheiden andere plaacfen : dat men nog de geheugenis heeft van eene ge-
meeofchap, die ’er te vooren was, tuflehen ChCtmounis d la l^al ~ d'Aojl

,

welke
,, thans door het ys voUlrekt geflooten is; dat het ys, in ’t algemeen, moet toe-

„ genomen zyn door zig uitteftrekken van toppen tot toppen, en vervolgens

,,
van valei tot valei

,
en dat op die wyze de gemeenfehap van het ys is voort-

„ gebragt van den Mont-blanc, met dat van de andere bergen en ysbergen van
„ Walliferland en Zwitferland (n^. Het fchyat, zegt hy, dat dit,geheele land

,, van bergen, oudtyds niet zo vervuld is geweeft met ys, als dezelven tegen-

„ woordig zyn.... Men dateert flechts van etnige eeuwen de onheilen door de
„ fneeuw en het ys veroorzaakt, door hunne ophooping in verfcheiden valeijcn,

,, door den val der bergen zeiven, of van gehcele rotfen, die van boven neder

„ zyn geftort; het zyn deze, byna geduurige toevallen, en deze jaarlykfche

„ aangroeijing van het ys ,
waaruit men alleen reden kan geeven

, wegens het

,, geen men weet van de Hiftorie van dit land en de volken , die het oudtyds

„ bewoonden (0)”.

(32) Bladzyds iip, ffgel 43. Want in ‘weerwü van het geen de RuJJen daarvan

gezegd hebben ,
is het zeer twyfelachtig of zy de £\loordelyke punt van AJia zyn omge-

vaaren. De Hr. Engel, die den doortogt in hec Noord - Wdlen door de Hudr
foDs- en BaiRns-baaijen , als onraogelyk befchouwt, fchynt in tegendeel verze-
kerd ,

dat men een korter en veiliger doortogt door het Noord • Öollen zal vin-

den ,
en hy voegt by de vry zwakke redenen , die hy daarvan geeft

,
een plaats

uit den Hr. Gwelin , die van de poogingen fpreekende, door de Ruflen gedaan
om dien doortogt door het Noord- Oollen te vinden, zegt, dat de ‘isjzr, voelke

men in het doen van deze ontdekkingen gevolgd is , op zyn lyd de verwondering der

geheele Wereld zal wegdraagen
,

wanneer men daar echte verhaalen van zal hebben y

het geeuy voegt hy ’er by, eeniglyk afhangt van den lioogen wil der Keizerin, „ Welk
zal dan, zegt dc Hr Engel, het onderw-erp dier verwondering zyn? v/at

anders dan dat die doortogt
,

welken men tot bier toe als onmogclyk be-

fchouwd heeft, zeer uitvoerlyk is: zie daar liet eenig Ruk, voegt hy ’er by,
”

dat de zuiken kan verwonderen, welken men gepoogd heeft bang te maakea

CO Defcriplion des Glaciéres de Savoye, par Mr. Bourrit, Geneve, 17/3. pag^
III & II2.

(jn'y Defcription des AfptPts du Mont- liane, par Ie jnême, Lauzanne, 1778, pag, 8,

C»5 l'-icm, pages 13 & 14*

CO Ibidem
,
pages 62 &' ()3 .
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door verhaalen voorbedachtlyk opgefteld, om de zee- vaarenden af te fclirik-

„kenCp)”.
Ik merk hierop voor eerft aan , dat men van de zaaken wel verzekerd diende

te zyn, eer dat men aan de Ruflifche Natie deze befchuldiging
, of liever aanty-

ging
,
voorwierp : vervolgens komt dezelve my zeer ongegrond voor, en de

woorden van den Hr, GMrtiN, zouden wel juilt het tegendeel kunnen beteke-
nen van de uitlegging, die de Hr. Engel daaraan geeft, dat is te zeggen, dac
men zeer verwonderd zal zyn, wanneer men ;,ien zal, dat ’er geen bruikbaare
doortogt door het Noord -Ooften is,- en het geen my in dit gevoelen beveiligt,,

is-, behalven de algemeene redenen, welken ik daarvan gegeeven heb, dat de
Ruffen zelven nieuwlings niet gepoogd hebben ontdekkingen te doen, dan door
van Kamtfchatka op te vaaren , en niet door van de punt van Afia neder te daa-

len : de kapiteinen , Bering en Tschirikow, hebben in ’c jaar 1741, dèelemvan
de kult van Amerika tot aan den graad ontdekt; en noch de een noch de
ander zyn door de Noord -zee, langs de kuiten van Alia gekomen: dit bewylt
genoeg, dar de doortogt zo uievoerelyk niet is als de Hr. Engel onderltelt; of,
om beter te zeg’cn, dit bewylt, dat de RulTen weeten, dat dezelve niet uit-

voerelyk is , dewyl zy anders hunne fchepen liever langs dezen weg zouden heb-
ben willen zenden, dan die uit Kamtfchatka laacen vertrekken, om.de ontdekking
van Wetlelyk Amerika te doen.

De Hr. Muller, door de Keizerin met. den Hr, Gmelin naar Siberie gezon-
den, is van een zeer verfchillend gevoelen van den Hr. Encel^ na alle de ver-
haalen vergeleeken te hebben, befluit de Hr. Muller met te zeggen, dat ’er
niet dan eene kleine afzondering is tuflehen Afia en Amerika,, en dat deze Itraac

een of twee eilanden bevat
, die tot gemeene zamel - plaatfen voor de bewooners

der twee Werelddeelen dienen: ik geloof, dat dit gevoelen wél gegrond is, en'
de Hr. Muller brengt een groot aantal faStas by, om het te onderlteunen : in

de onderaardiche wooningen ,
of verblyfplaatfen der inwooncren van het eiland'

Karaga, ziet men balken gemaakt van groote pynboomen , welken' dit eiland niec
oonbrengt, even weinig als de landen van Kamtfchatka, daar het zeer naby is:

de inwooners zeggen, dat dit hout door een Oolten-wind naar hunnen kullen'

wordt aangevoerd : die van Kamtfchatka ontvangen van denzelfden kant ysvela-

den,' welken de Ooltelyke zee daar des winters twee of drie dagen na den ande-

ren aanvoert: men ziet daar op zekere tyden vluchten van vogelen aankomen,
die, na een verblyf van eenige maanden, naar het Ooften, vanwaar zy gekomen'
waren, wederkeeren : het vafte land tegen dat van Alia naar het Noorden over-
liggende, daalt dan af tot de breedte van Kamtfchatka

; dit vafte land moet dat
van Weltelyk Amenl^ zyn. De Hr. Muller, na het zaaklyke van vyf of zes
reizen, in den Noorder Oceaan ondernomen, om de Noordelyke punt van Alia
omtefteveneo , opgegeeven te hebben

,
eindigt met de volgende redenen (?).

Deze vaart zoude in één zomer moeten gefchieden; maar de afftand van Ar-
changel naar de Oby, en van die rivier naar Janifey, vereill het geheele fchoone
jaargetyde , zonder dat ’ér tyd overblyft : de doortogt van Waigats ,

heeft'

den Engelfchen en Hollanders oneindige moeite gekoll: uit die ysftraat uitko-

mende, ontmoet men eilanden, die den weg fluiten; vervolgens is het vaft land,,

dac een kaap of uitfpringende punt maakt tulichen de rivieren Piajida en Cbatanga ,

en > dat tot den 70®'^“ graad breedte voortloopt, insgelyks geboord met een keten’

van eilanden, die bezwaarelyk een doortogt aan de fchepen vergunnen: zo men,

zig van de kullen, wil verwyderen,, en dieper in zee. Iteveneo, naar de PooL

(fó Hijloire généralé dés Voyages , Tomé XlX. pag, 415,. ÊPr,.

CD ibid,. Tomé Xmi. pag, 4JJ4,
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roe, kondigen dan de bykans onbeweegelyk'e Bergen van ys, die men by Groen-

land en Spitsbergen vindt, niet een doorloopend en onafgebroken ys aan, dat

zonder opening tot aan de Pool voortgaat? zo men langs de kuften wji zeilen,

20 ü deze mart tham minder gemaklyk dan zy voor honderd jaaren was het water

vin den Oceaan is daar zichtbaar verminderd; men ziet nog verre van de boor-

den welken de yszee befpoelt, het hout, ’t welk zy geworpen heeft op landen,

dre haar voormaals voor oevers verftrekten ; die boorden zyn zo weinig diep,

d^r men daar niet dan met plat- boomde fchepen zou kunnen vaaren ; maar dezen,

af te zwak om wederftand aan het ys te bieden ,
zouden niet gefchikt zyn voor

eene lange reis, noch bekwaam om den noodigen leeftogt voor dezelve te ber>

een: fchoon de RulTen middelen en toevluchten hebben, welken de raeeüe ande-

re Êuropeifche Natiën ontbeeren, om deze koude zeen te bevaaren, ziet men

echter dat de togten ,
op de yszee ondernomen , nog geenen weg van Europa

en Afia naar Amerika geopend hebben, en het is niet dan door te zeilen van

Kamtfchatka, of van eenig ander punt van het OofteiykA Afia, dat men eenige

kuften van Weftelyk Amerika ontdekt heeft.
n ,r u v rui j

De kapitein Bkr kg vertrok uit de haven van Awetfeba in Kamtfchatka, den’

A, iunv 1741* na Zuid- Ooft en vervolgens Noord - Ooft gezeild te hebben, be-

merkte hy den van de volgende maand het vafte land van Amerika op j8'

gvaaden 28 minuten breedte: twee dagen daarna wierp hy het anker by een ei-

land diep in een baai liggende ;
vandaar tw'ee kaapen ziende , noemde hy de

eene ten Ooften, Saint -Elie, en de andere ten Weften, Saint- Nermogene: ver-

volgens zondt hy Chitrou, één zyner OflScieren, om den golf daar hy ingezeild^

was^ optencemen en te onderzoeken: men vondc denzelven met eilanden door.

fnceden- één dier eilanden, vertoonde verlaatene hutten, dezelvcn waren van wél'

zameo'^evoegde planken opgeflagen , die zelfs boogsvvyze gerond waren: men'

eifte *°dat dit eiland bewoond kon zyn geweeft , door eenige volken van het'

vafte’land van Amerika: de Hr. Steller gezonden om waarneeraingen over deze

nieuwlings ontdekte landen te doen, vondc een kelder, waarin men een voor-

raad van gerookte zalm ,
en koorden, huisraaden, en gereedfchappengelaatenhadt;.

verderaf zag hy Amerikaanen, op het gezicht van hein en zyne manfehap vluch-

ren: welhaaft bemerkte men vuur op een heuvel die heel verre van hun af was*,

de wilden hadden ongecwyfeld derwaards de wyk genomen: een fteilerots dekte

Na Vet voordraagen dezer fad:a, kan men ligtlyk beoordeelen, dat de RulTen,'

den Chineefchen en japanfehen handel, nooit zullen kunnen dryven, dan niette

vertrekken van Kamtfchatka; en dat het voor hun even moeijelyk, om niet te

zeggen onmogelyk is, als voor andere Europifche Natiën, de zeën van het

Noord- Ooften doortevaaren ,
waarvan het grootftc gedeelte geheel bevroozen

is* ik fchroom derhalven niet te herhaalen, dat de eenigfte mogelyke doortogc

door het Noord -Weften is, diep in de Hudfons - baai, en dat dit de plaats is,,

waartoe de zeelieden zig moeten bepaalen om dezen zo zeer verlangden, en zo*

blykbaar nutloozen ,
doortogt te vinden.

Na dat ik alle de voorgaande bladen van dit Deel reeds ter drukkery had over-
^

heb ik van den Graaf Schouvaloff, dien grooten ftaacsman, wien>

iphPprEuropa acht en eerbiedigt, heb ik van dien Heer, zeg. ik, in dato 27 oc-

tnhpr eene uitmuntende Memorie ontvangen
,
opgefteld door den Hr. Do^

MAsrflENFFF Preüdent van de Keizerlyke Maacfchappy te Petersburg, aan wieni

de KeizVin te recht heeft aanvertrouwd, het beftuur van alles wat tot de wetea^

QO. Hi/leire générale des Voyages, Tomé XIX. pag, 37.1.
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fchappen en konden betrekking heeft: die beroemde geleerde heeft my tevens

een copv gezonden door de hand van den ftuurraan Otcheredin gemaakt, waarin

vertoond worden de wegen die hy gehouden , en de ontdeteingen welken hy

cedaan heeft, in 1770 en 1773, tudchen Kamtfthatka en het vafte land van

Amerika- de Hr. Domaschenefe, neemt in zyne Memorie waar, dat deze kaart

vnn den’ftuurman Otcheredin de naauwkeurigde is van allen, en dat die, welke

in 1770, door de Akademie van Petersburg gegeeven is, in verfcheiden punten

verbeterd moet worden , en byzonderlyk ten opzichte van de plaatfing der eilan-

den en van den gewaanden Archipel, welken men daar vertoond heeft tuüchen de

Aleuces of Aleoutes • eilanden , en die van Anadir, anders de Andrienfche- eilanden

Genaamd- de kaart van den ftuurman Otcheredin, fchynt inderdaad te bewy-
^ „ ,iir' twee aroepcn der eilanden . Aleutes en Andrien

, door eene vrye
^ ^’vin meer dan honderd mylen uitgcftrektheid gefcheiden zyn: de Hr. Doma-

verzekert ,
dat de groote algemeene kaart van het Ruffifch Ryk , welke

mm in het iaar 1777 heeft uitgegeeven, naauwkeurig vertoons, de kutten van

S geheele Noordelyke uiterfte van Afia ,
door de T/ehutfchis bewoond; hy

^ dat die kaart is opgemaakt naar de nieuwe kundigheden door den laattlen

tost’ van den majoor Pawuizski , tegen dit volk, verkreegen. „ Deze kaft,

zeat de Hr. Domascheneff , befluit den groocen keten • bergen , die geheel

Siberië van Zuidetyk Afia fcheidt, en eindigt door zig te verdeden tuirchen

” den keten die Katncfchatka doorloopt, en tufichen die bergen, welken alle de
” landen tufichen de rivieren, die ten Wellen van de Lena vloeijen, vervullen:

” de bekende eilanden tulTchen de kufien van Karntfehacka en die van Amerika

,

” zvn bergachtig, gdyk ook de kufien van Karatfchatka, en die van het vafie

”
land van Amerika; daar is derhalven eene blykbaare voortzetting tufichen de

” keten • bergen van deze twee vafte landen ,
waarvan de afbreekingen voorheen

’’
miflehien minder aanmerkelyk, verbreed kunnen zyn geworden door het ver-

” 2aan van de rotfen, door de geduurige ftrooraen, die van de yszee naar deu
**

grooten Zuider Oceaan loopen, en door de fchokten van den aardbol.

” Maar die ondcrzeefche keten, die de landen van ICamtfchatka met die van Ame-

rikV verïnipt, is zeven of agt graaden zuidelyker dan die van de eilanden Anadir

en ASen?die van onheugelyke tyden tot een doortogt gediend hebben voor de

"^'na'^H^'DoTiATcH^
zeker is dat die overtogt van de punt

n? Afil na?r het vafie land van Amerika, roeijende gefchiedt, en dat die vokeo

Har Rufiifch yzerwerk met de Amenkaanen gaan verhandelen; dat de eilanden,

di- in dezen overtogt liggen, zo menigvuldig zyo, dat men alle nachten aan land

kmn komen; dat het vafie land van Amerika, alwaar de Tfchucfchis handel

j „ven bergachtig, en met bollcheu bedekt is, en dat daar volTcn, marters, en

zabel d’ierea gevonden worden ,
waarvan zy bomen medebrengen van geheel ver-

fchillendc hoedanigheden en kleuren van die van Siberie. Deze noorddyke eilan-

den tufichen de t '-ee vafte landen plegen , zyn niet veel bekend dan by de

Tfehutfebis; zy maaken een keten tuuchen dc ooftelykfie punt van Afia, en het

vafte land van Amerika, onder den 64fiv> graad, en deze keten is dooreen open

7,ee aftefcheiden van den tweeden keten, die zuidelyker is ,
en waarvan wy ftra.ts

gefproken hebben; dezelve ligt op den jö^n graad tuffehen pmdchatka ^
rika het zyo de eilanden van dezen tweeden keten, swclken

inwooners van Kamtfchatka bezoeken om zee -otters en zwarte yoflen tc jaagen

,

waarvan de bonten zeer waardig en duur zyn. Men hadt

den zelfs van de Oofielykfie, in deze laatfie eeuw, vóór het jaar 1750. ikc eene

dezer eilanden voert den naam van den kommandeur
?

j

^ry Uigt by Uggeade, beet Medeuoij vervolgens viadt ineo üe Vier Aleuces
, of
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Aleoutes* eilanden ; de twee eerften wat boven, en de twee anderen wat beneden
den gïaad gelegen. Vervolgens vindt men omtrent den j6fie„ „rjaj jg gjign.

fel ^Atkhou en ^Amelaigh ,
die de eerfte zyn van den keten der

welke zig naar het noord* ooften tot den 61 "graad breedte uicflrekt
; denaam dezer

eilanden is gekomen van het verbazend getal voflen welken men daar vindt: de
twee eilanden van den kommandeur Bering, en het eiland Medenoi, waren on-

bewoond toen men dezelven ontdekte; maar men heeft op de Aleutes- eilanden
,

fchoon meer Ooftelyk liggende, meer dan zedig gezinnen gevonden, welker taal

aeene overeenkomft heeft, noch met die van Kamtfchatka, noch met die van Oos-

telvk Ada, en niet dan eene dialefl: is van de taal der andere eilanden van Ameri-

ka
^ het geen zou fchynen aantewyzen, dat zy door de A'merikaanen, en niet door

de ’Afiaanen ,
bevolkt zyn geworden.

De eilanden, door het volk van BF.Rrao, het eiland Saint Juliaan, Saint Théo.

dorus, Saint Abraham, genaamd, zyn dezelfde, als die, welken men tegenwoordig

de Aleutes -eilanden noemt; en insgelyks maaken de eilanden Chommaghin en

Saint Dolmat, door dien zeeman aangeweezen, een gedeelte uit van die, welken

men de Vollen- eilanden noemt.

„ De groote afftand, zegt de Hr. Uomascheneff, en de opene en diepe zee,,

die tuffehen de Alcates- en dc Voflen eilanden gevonden wordt, by deverfchil-
” lende ligging dier laatften gevoegd, kunnen doen vermoeden dat deze eilan-

den niet een doorloopende keten formeeren
, maar dat de eerfte met die van Me-

denoi en van Bering zyn een zee .keten, die van Kamtfchatka komt, en dat
de Voflen - eilanden een anderen uitgang van Amerika vertoonen

; dat de een em
ander dezer ketenen zig gaan verliezen in de diepte der groote zee , en voorge-
bergtens zyn der twee vafte landen. Het vervolg van de VofTen- eilanden

,
waar-

van cenige van een grooten omcrek zyn, is vermengd met klippen enhoogegron-
den ,

en loopt onafgebroken door, tot aan het vafte land van Amerika; maar
die, welke digtft by dat vafte land liggen, worden weinig bezocht door da-

barken van de RuflUche Jagers, omdat zy zeer bevolkt zyn, cn omdat het ge*

vaarlyk zou zyn daar verblyf te houd.n: daar zjn verfcheidene van deze eilan-

den digt by Amerika, die nog niet wel opgenomen zyn; eenige fchepen heb-
” btn evenwel tot het eiland Kadjak doorgedrongen, dat zeer digt by het vafte--

” land ligt; men is daaromtrent zeker, zo wel door het getuigenis derEilanderen ,,

”
als door andere redenen; eene van die redenen is, dat, in plaats dat alle de wes-

” telyker eilanden niet dan mismaakte en kruipende hoorntjes voortbrengen
,
wel-

,, ken de winden der volle zee beletten optefchieten ,
het eiland Kadjak integen-

„ deel, cn de nabuurige eilandjes, bofchjes elfenboomen vóórtbrengen, het welk
fchynt te kenben te geeven , dat zy wat meer gedekt liggen, en ten Noorden en^

ten Ooften door een nabuurig vaft land befchut worden.

„ Men ziet uit het verhaal van een Reiziger tot aan het eiland Kadjak, onder

,,
het geleide van een zekeren Geottof, voortgedreeven, dat de Eilanders den naam
van /Jukihan geeven aan het vafte land van Amerika: zy zeggen

, dat dit groote
lacd bergagtig en geheel met boftchen beflagen is; zy plaatfen dit groote land-

ten noorden van hun eiland, cn noemen den mond van een groote rivier Alaghm
” fchak^ die daar gevonden wordt: van een anderen kant kan men niet twyfelen .

*’
of Bering zo wel als Tschirikow inderdaad dit groote vaft land hebben aange-

(jern, dcwyl men aan de kaap Elie, alwaar zyn fregat ankerde, van de oevers
” der zee den grond zag oploopen tot bergen

, geheel bedekt met digte boftchen •’

” de erend was daar geheel verfchillendc van dien van Kamtfchatka; verfcheidene
” Amcrikeanfche planten wierden daar door Steller verzameld,”

De Hr. DoMascHENEFF merkt daarenboven aan, dat alle de Voflen -eilanden zo
ft als de Aleutes- en Berings- eilanden,, bergachtig zyn; dat hunne kullen’ go
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meenlyls; niet rotfen zyn bezet, door fteilten gcfneden , en van klippen omringd^

en dat tot op een vry’grooteD afftand; dat de grond van de kuften ar, tot midden

in deze eilanden, tot vry fteile bergen oploopt , die kleine ketens, in de richting

der lengte van elk eiland, formeeren: voor het overige zyn er op elk dezer eilan-

den vuSergen geweeft, endezelvenzyn’ernog; en die ei landen, alwaar deze vuur-

b=reen zvn ^uitgeblufcht , hebben bronnen van zoet water; men vindt geene metaa-

len ^o5 dTo vSrberg . eilanden .
maar alleenlyk eenige gekleurde ^eenen , van wei-

iv-r waarde- men heeft geen ander hout op deze eilanden dan de ftaramen of tak-

E'l,
™ bo'oS, CfzelaMdtyvend.: , .n% in geenn gro« aanhn.

dpn • daar worden ’er meer gevonden op het eiland Bering ,
en op de Aieutes,

het komt my voor, dat dit dryvend hout ten grootendeele van de Zuidelyke

ftreekSI koS; wanï men heeft onder het zelve het kampher-hout van Japan

DcTewooners dezer eilanden zyn vry talryk, maar dewyl zy eeazwervend leeven

leiden eTz?g van het eene eiland naar het andere begeeven, kan men hun getal

nnmoeelvk bcpaalen: men heeft alleenlyk aangeraerkt, dat, hoe grooter decilan-

Sen zfnfen hS digter ïy by Amerika liggen, hoe meer zy bevolkt zyn: ook

fchvm het dat alle de bewoners der Voflen- eilanden van eene zelWe Natie zyn,

S?ie de in vooners van de Meutes- en Andrienfche eilanden ook gebragt kun-

nen worden. feboon zyin eenige gebruiken van malkanderen yerfchillen : dit ge-

heele volk heeft in zeden, en in de wyzc van leeven, en zig te voeden, zeer

veel overcenkomft met de Groenlanderen en de Efquimaux: de naara van üTa-

nasleill, waarmede deze eilanders malkanderen in hunne taal benoemen, kan door

zeelieden verbafterd zyn, en gelykt nog zeer naar Karaht, waarmede de

Kfquimaux, en hunne broeders de GroenlanderSj Zig benoemen. Men heeft by

de bewoonèrs van alle deze eilanden tuffehen Afia en Amenka geene andere werk-

tuigen gevonden dan fteenen bylen, keifteenen als een mes gelleepen, en fchou-

derbladen van dieren, fcherp gemaakt, om gras te maaijen; zy hebben ook werp-

Ibiefen welken zy met de hand, door middel van een plankje ,
werpen, en wel-

dig bezitten zy
Ytan^nrL’wen gclyk de Elquimaux; daar zyn vry groeten

kanoes, en een foorc
. zy zyn gemaakt van ligt hout, aller-

onder, om twintig perfoonen te bevatten. ^ yee- dieren.
wegen bekleed

'^dac^dc°Tfchutfchis, die de Ooüelykfie punt van Afia,

ilhen'S 6;%r7S'USafb?woonen, van onheugelylCe tyden af, handel

mi de Amerikaanen hebben gehad, en dat deze handel des te gemaklyker was

nor deze volken, aan de geftrengo koude gewoon, omdat men de reis, die

mi^chien geen honderd mylen ver is, kan vervolgen, terwyl men alle dagen van

hpr eene eiland op het andere gaat, en omdat dezelve met enkelde kanoes des zo-

mers ireroeid, en des winters miffehien over het ys voortgetrokken, kan doen;

A^erila heeft dan door Afia bevolkt kunnen worden onücr dezen paralel, en

u les fcbynt aantewyzen ,
dat , fchoon ’er tegenwoordig afbreekmg van zee is

ïafTchen de landen dezer eilanden , zy voorroaals met dan een doorgaand vaft land

zyn geweefl, waardoor Afia met Amerika was vereenigd: dit fchynt ook^
wvzen, dat boven deze eilanden Aoadir en Aodnen, dat is zeggeu ,

tuffehen

den 70ften en 75^^®" graad , de cwee vafte landen volflrekc vercenigd

fïrnnH HanV r^efn 7Ge roeer ffcvonden wordt j
niaar die niiflchicn t, y

Sc r-SSf ff:“öifo%SSfck«, bov.„ 70»«ga

,

onderneeming der oplettendheid van cie groote Keizerin
j;„ gij j,.

een zi behoorde dezelve te betrouwen aan een

fmvlsi ik ben wei verzekerd, dat mep de twee groote yalle landen verteniod
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vinden, en zo het anders is, en dat 'er een open zee boven de Andrienfche-

eilanden ftroorat »
fchynt het my zeker , dat men de aanhangzels der groote ys-

«rvan de Pool op 8 r of 82 graaden vinden zoude, gelyk de Hr Pajpps die

op dezelfde hoogte gevonden heeft, tuffehen Spitsbergen en Groenland.

Aastekeningen or het zevende Tydvak.

JJladtyde 122,' regel ai. De eerhud voor fonwiige bergen
y
vjaarop de men-

Yh/n tÏs voor overjlroomingen beveiligd hadden; de fchrik voor die andere bergen, die

ieTvreeshh vmr uitbraakten, enz. De bergen , die in het Ooften geëerbiedigd

wierden. zyn <le berg Karmel, en eenige plaatfen van het KauMuch gebergte;

Pihansel ten Noorden van Indoflan; de berg Pora in de provincie Ara*

vfn- die van Cliaq-Pecban aan den oorfprong van de rivier Sangari , bydeMan-
hpóux-Tartaaren, daar de Chineefen gelooven d«t Fo Hl van herkomllig is; de

here Altay

,

ten Ooften van de oorfcrongen van de Selinga in Tartaryen ; de

heri Pecha, ten Noord weften van China, enz. Die, waarvoor men fchrik en

^crvzen hadt, waren de vuurfpuwende bergen, waaronder men kan bybrengen

^ ^berg Ararath ,
waarvan de naam zelfs berg van ongeluk te kennen geeft

,

omdat inderdaad deze berg een der grootfte vuurbraakers van AGa was, gelyk

men noz heden kan bemerken aan zyne gedaante
, en aan de ftoffen , die zyn kruin

omringen ;
ook ziet men aldaar de Cracers en de andere tekenen zyner oude uit-

^^ 2̂^^Bladvyde i#3, ^egel 29. Hoe hebben zulke nieuwe tnenfehen het tydperk van

honderd iaar kunnen vinden. Het tydperk van zes honderd jaar, waarvan Jo-

dhtts zesc dat de oude Patriarchen vóór den zondvloed zig bedienden , is

Lr fraaifte en naauwkeurigfte ,
die men ooit heeft uitgevonden; het is uit

T fa^ zeker, dat men de maan -maand op 29 dagen, 12 uuren
, 44 minu

vindt, dat 219, i4Öi dagen, zyn 7421 maan- maan-

en dit zelfde getal van 219,146! dagen, geeft 600 zonne
•
jaaren , elk van 365

c-u Uit o . Hü maan . mnnnrï t/nnri-lmmf- rvr»

3Teconde_n, ftellende,
ten,

d^^in^“v“uurL‘,"5 f minuten i 36 fccondeli ;
waaruit de maan - maand voortkomt oP

^AnrfeLnde na, zo als de Starrekundigen die bepaald hebben, en het zonne -jaar

iuifter dan Mippakchus en Ptolomeus het zelve twee duizend jaar na den zond-

vloed gegeeven hebben : Josephus heeft als zyne waarborgen aangetrokkén, Ma-
3. Berosus, en verfcheiden andere oude Schryvers, waarvan de fchrifcen

,
V., groot . . _
hadt ,

naardien de Starrekundigen , die na dezen Hiftoriefchryver zyn ge-

zig daarvan by voorkeur boven andere, minder naauv/keurige onder-

_ Hingen oediend zouden hebben voor de bepaalmg van het zonne
Iteiiiug ’ „and , zo zy dezelve gekend hadden; ook zouden
de

ubeD gemaakt, zozy dezelve hadden uitgevonden (O-
zeker, zegt de ötarrekundige Domikicus Cassini, dat van den eer.

periode

geecen

komen

,

daarvan

jaar en van
zy zig eene eer

“ nuderdom der Wereld af, de menfehen reeds groote voortgangen in de
” V van dc beweeging der Itarrcn gemaakt hadden

; men zou zelfs kunnen
Kcnnis V

van hadden, dan men daarvan hadt lan<‘-zeggen, aat -— ~ ' -

(!) Letfret de Mr. DE Mauun au R. P. PAaRENiN, Paris 1769. pag, 108.

XHII Deel.
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,, na den zondvloed; zo het vaft doorgaat, dat betjaar, waarvan de oude Pa-
„ triarchen gebruik maakten , van de grootte was als die , welke de groote Pe-
,, riode van 600 jaar uitmaaken , en waarvan gewag gemaakt is door Josephüs in
„ zyoe Joodfche- Oudheden: ^vy vinden in de gedenkftukken , die ons van alle
„ andere volken zyn overgebleeven

,
geen voetfpoor van dit tydperk van zes

„ honderd jaar, dat één der fraaiflen is, dat tot nog toe is uitgevonden.
De Hr. Cassini beroept zig, gelyk men ziet, op Josephüs, en Josephüs hadt

tot waarborgen de Egyptifche, Babylonifche , Phenicifche en Griekfche Hifto-
riefchryvers, Manetho, Berosüs, Mochds, Hestiëus, Jeronimus den Egyp.
tenaar, Hesiodus, Hecateos, enz., waarvan de fchriften ten zynen tyde kon-
den beflaan , en waarfchynlyk beftaan hebben.
Dit nu vaftgefteld zyude, en in weêrwil van alles wat men tegen het ge-

tuigenis dier Schryveren mag inbrengen , zegt de Hr. Maira» met reden
dat de onbevoegdheid der rechteren en getuigen hier geen plaats kan hebben’
het faStum brengt zyn eigen bewys mede; liet is genoeg dat zulk een tvdperk
genoemd is; het is genoeg dat het beltaan heeft, om met recht te kunnen
belluiten ,

dat ’er dan ook eeuwen van waarneeming hebben moeten beltaan
en dat ’er zelfs veele zodanige eeuwen zyn voorafgegaan; dat de vergeeten-
heid wtiarvan dit tydperk gevolgd is, insgelvks zeer oud is, want men moet
als tyd van verpetentód Befchouwen

, al dien tyd, waarin men onkundig is
geweeft aangaande de juiftheid van deze periode, en waarin men zig niet verwaar-
digd heeft de bcginzels daarvan na te fpooren, en zig daarvan te bedienen, om
de beweegingen der hemelfche lichaamen beter te regelen

; Ja waarin men daarente-
gen minder naauwkeurige rekeningen gevolgd is; derhalven zo Hipparchos*
Meton, Pythagoras, Thales, en alle de oude Starrekundigen van Griekenland
onkundig zyn geweeft aangaande bet tydperk van zes honderd jaaren

, heeft men
grond van te zeggen, dat hetzelve vergeeten was, niet Hechts by de Grieken
maar ook in Egypte, Phenicio en Chaldea, alwaar alle de Grieken hunne voor-
naam fte kennis van de Starrekundc hadden gaan haaien.

(35) Bladzyde 125, regel 26. De CInneezen , de Braminen, even nveinig als
ie Cliddeen , de Egyptenaars en de Grieken , hebben niets ontvangen van het eerjle volk

dat de Starrekundc zo ver hadt voortgezet; en de beginzels der nieime Starrekunde*,

zyn te danken aan de hardnekkige aannoudenkeid der Chaldeeuw/che Waarneemeren
, en

vervolgens aan den arbeid der Grieken. De Griekfche Starrekundigen en Philofo-
phen , hadden uit Egypte en de Indiën het grootfte gedeelte hunner kundigheden
gehaald ; de Grieken waren d^halven meuwlingen in de Starrekunde in verne
fyking de Indiaanen , de Chmeezen en de Allanten, bewooners van Welte'
lyk Afnka van Uranus, en Atlas by die laatfle volken, Fo-hi in China, Mfr-
cuKios in Egypte, /oROASTERinPerfie, enz.

De Atlancen, onder welken Atlas bet gebied voerde, fchynen het oudfte volk
van Afrika te zyn, en veel ouder dan de Egyptenaars: de Viéogonie, of coden-
afkomft, oer Atlanten, door Diodorus van Sicilië gemeld, is waarfchynlyK in
Egypte , in Ethiopië en in Phenicie

, ingevoerd in den tyd van dien grooten inval

,

waarvan in de Timeus van Plato gefproken wordt, van een ontelbaar volk, dat
uit het eiland Atlantis uittrok en zig op een groot gedeelte van Europa van Afla
en van Afrika wierp.

In het Weften van Afia, in Europa en in Afrika, is alles gegrond op dekennis
der Atlanten, terwyl de Oofterfche volken, dc Chaldeeuwen, de Indiaanen eo
de Chineefen, niet dan laater onderweezen zyn, en ai tyd volken hebben uirge-
maakt, die geene betrekking hadden mee de Atianten, welker inval ouder is da8
de eerfte dagtekening van een dier laatfle volken.

Atlas, zoon van Uranus, en broeder van SATtiRKH.. ’^efde volgens i'vI.ANffi-THO en Diceakch.us omtreuc 3900 Jaarea voor de Chriftt!;
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' Cchoon Diogenes-Laertius, Herodotus , Diodouüs van Sicilje, Pomeo-

Mpta enz. aan de eeuw van Uranus, de eene 48,800. jaaren, de andere
” lootVn pnv eeeven, belet zulks echter niet dat men die jaaren rekencn-

mare ma?t ^e^ , vvaarvan men zig by die verfchillende volken

bediende, nkt tot dezelfde duurzaamheid Ivome, dat is te zeggen, totsSsojaa-

'‘'De'''^tyd1rao^K^^^
Bybelvertaalers

,

is Seweeft , 2256 geworden meer dan drie duizend jaaren

Sr i cSen tvdrekenin^ men kan dat toonen door het geen Ptolomeüs

meWc over het van Sirius uit de zonneftraalen a s die ftar

weder zichtbaar wordt; dat opgaan van Sinus was van zeer veel belang by

Egvptenaars, omdat het de overvloeijing van den ^yl aankon^g^^^^^

iSe Chaldèeuwen fchynen meer nieuwelingen in de Scarrekunde te zyn geween

‘^“üe Efy?c?SY*kenden de beweeging der zon , meer dan 3000 jaaren vóór

de geboorte van Cbriftus, cn de Chaldeeuwen 2473 jaaren.

rlar was by de Phrygiërs een tempel aan Herkules gewyd : dezelve fchynt

eefticht te zyn 2800 jaar vóór der Chnften tydrekening: en men weet dat Jder-

kules in de Oudheid het zinnebeeld der zon is geweell.

Men kan ook de Starrekundige vordering by de onde Perfiaanen dagtekenen

meer dan 3200 jaaren vóór jefus Chriftus.
. . j

De Scarrekunde by de Indiaanen is even oud ; zy erkennen vier Ouderdom-

men of leeftvdcn , en het is met het begin van de vierde, dat hun eerfte Starre-

kundig- tydpe^rk verbonden is; deze leeftyd, of dit tydperk, duurde in 17Ó2,

fcderc 4.063 jaar; het geen tot het laar 3102, vóór jefus Chrihus opklimt:

Alt laatfte tvdpcrk der Indiaanen beltaat inderdaad uit zonne - jaaren , maar ue

rfrie andere' waarvan het eerfte is 1,728,000 jaaren, het tweede i,2p6,coo, en

het derde van 864,000 jaaren, beftaan blykbaar uit jaaren, of liever omwente-

lingiQ
y^.^ge’lvkfdMrS SrrekaD°dig? lydperiien beweczen, dat de Chineeren

de StarrekundeÖ hadden, meer dan 3000 jawen vóór Jefns Chr.ltua, cn

"Sa? «në'foor. van evenvvigt of gelykheld tuffchen die vota:

de Egyptenaars, de Chaldeeuwen of Perfiaanen, en, de Indiaanen,

fen en Tartaaren, allen klimmen zy even hoog op in de Oudheid, de eene is m

den anderen gelyk ; en dit opmerkelyk tydperk van 3000 jaaren oudheid voor oe

Scarrekunde, is ten naaftenby overal het 'zelfde (t).

(16) Bladzyde 131, regel 31. Jk zoude gemaklyk verfcheiden andere voorbeemn

hmnen bybrengen, die allen zamenloope?i ,
om te bewyzen, dat de menlek kvi toe-

hrm’^en om het klimaat, dat hy bewoont, warmer of kouder te maaken. „ -^y, am

federc langen tyd in Penfylvaniën , en in de nabuurige Koloniën hun verbiyt

” tiphhen zegt de idr. Hugo William.sow , hebben waargenomen , dat hun

” klimaat ’ federc veertig of vyftig jaaren aaomerkelyk veranaerd is, en dat de

„ 3 "uchf m Penfylvanie is verfchillende van de Europifche

V , n Vr dezelfde paralel gelegen. Om van de warmte van een land te oor-

„ landen
nieVflechts acht geeven op deszelfs breedte, maar ook op

r, deSs gtfteldlieid in de winden, dienaar gewoonlyk heerlenen, dewyl deze

(O Hilloire de l'ancknne Ajlronomie, par Mr. Bailly.

j\a 2
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niet kunnen veranderen zonder dat het klimaat ook verandere. De gedaante vai

” een land kan geheel veranderen door de beteeling, en men zal, de oorzaak der

r, winden onderzoekende, overtuigd worden, dat hunne loop insgelyks nieuwe

**

^'^Sedert*^ (^'^veftk der Koloniën, vervolgt de Hr. Wiiliamson, hebben

wv niet fleets meer warmte toegebragt aan de bewoonde ftreeken, maar heb-

” £n wy den ftreek der winden ook gedeeltelyk doen veranderen: de ^e-
lieden die hier het meefte op letten, omdat zy ’er belang in hebben, hebben

onseezegd.dat zy voormaals vier of vyf wecken noodig hadden om op onze

” kuften aantekomen, daar zy tegenwoordig de reis in de helft van den tyd

” doen konnen: men erkent insgelyks, dat de koude minder ftreng, de fneeuw
” minder aanhoudende en minder zwaar is, dan zy geweeft is, toen wy in deze

Provincie nog niet gezeten waren.
” Daar zYD verfcheiden andere oorzaaken ,, die de warmte van den dampkring

vermeerderen of verminderen kunnen ;
maar men kan my evenwel niet één

voorbeeld bybrengen van verandering in het klimaat, dat men met kan toe-

fch-yven aan den vermeerderden landbouw, daar die yerandermg heeft plaats

nehad • men zal my die verandering tegenwerpen ,
welke voor zeventien hon-

derd iaar in Italië en in eenige landen van ’t Ooften is voorgevallen , als eene

uitzondering op dien algemcenen regel. Men zegt ons, dat Italië ten tyde

van Augustus beter beteeld was dan het tegenwoordig is, en dat evenwel hec
” klimaat daar thans veel gemaatigder is dan hec toen was; maar men kan de oor-
” yaak daarvan zoeken in de grooce bofTchen ,

waarmede Duitfchland , dat ten

” Noorden van Rome ligt, in dien tyd bedekt was. .. . Uit die boflehen , en van
”

die onbeteelde gronden ,
kwamen fnydende Noorden winden voort , die zig

**
over Italië verfpreidden, en daar eene overmaatige koude veroorzaakten. .. . En

” de lucht was voormaals zo koud in die onbebouwde landen, dat zy het even»
” wigt van den dampkring van Italië moeit verdelgen, het welk in onze dagen
’*

geene plaats meer heeft”.
, . . . . • , .

Men kan derhalven op redelyken grond befluiten , dat m eemge volgende

jaaren, wanneer onze nakomelingen het bmnenlle gedeelte van Uit land on t-

’ gonnen zullen hebben, geen votft of fneeuw meer hier zal vernomen worden,

” en dat hunne winters ten uiterften gemaatigd zullen zyn (v^ .

” Deze Befchouwingen van den Hr. Williamson , zyn zeer gegrond, en ik

twyfel niet of onze nakomelingCchap zal dezelven door de oudervindiDg zien be^

veftigen.
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VERKLAARING VAN DE GEOGRAPHfSCHE KAART. i8<>

VERKLAARING VAN DE GEOGRAPHISCHE Eaart
DER POOL-LANDEN.

D eze Kaart vertoont de twee Pool -gedeelten van den Aardbol, van
den 45^®“ graad breedte af: men heeft daar op aangeweezen het ys,

zo wel dryvend als vaft
,

tot de punten
,

daar het door de zeelieden is

aangetroffen.

In het gedeelte van de Noord -pool ziet men het dryvend ys, door Ba~

EENTSz op 70 graaden breedte by de Straat Waigatz gevonden, en het onbe-

weegbaar ys, ’t welk hy op 77 en 78 graaden breedte yondt, ten Ooilen

van die Straat, die thans geheel door het ys geflopt is: men heeft ook
de groote onbeweegJyke ysbanken aangeweezen , door Woon gevonden
tuflchen Spitzbergen en Groenland, welken de fchepen van dewalvifch-

viflchery ftandvaflig aantreffen op de hoogte van 77 of 78 graaden, en
welken zy de Weftelyke • bank noemen, ziende dezelve zig in het oneindige

naar dien kant uitftrekken
,

en waarfchynlyk doorloopen tot aan de kus-

ten van Oud-Groenland, ’t welk men weet dat tegenwoordig in het ys ver-

loeren is. De weg van den kapitein Phtpps is op deze Kaart getekend met
het aanhoudende ys, dat hem ten Noorden en ten Weflen van Spitzbergen
gefluit heeft.

Men heeft ook op deze Kaarten het dryf-ys getekend , datEtnis reeds op
den 58^'®“ of graad ten Weflen van kaap Farewel ontmoette

; ooJc

dat ’t welk Fxobisher vondt in de Straat van zyn naam,^ die tegenwoor-

dig’geftopt is, en dat, "t welk hy op 62 graaden naar de kuft van Labra-

dor zag- dat ’t welk Baffin in de baai van zyn naam aantrof, op 72 en

72 graiden, gelyk ook dat, ’t welk in de Hudfons- baai gevonden wordt

op 63 graaden, volgens Ellis
,
en waarmede de Welkome fomtyds bedekt

is} en diitvan deRepul/e-baai, die daar ,
volgens Middleton ,

mede ver-

vuld is: men ziet ook eenige dier ysvelden ,
waar door deStraat-davids byna-

ten allen tyde is geflopt , en die welken dikwyls de Hudfons-baai , fchoon

ö of 7 graaden Zuidelyker, bezetten. Het eiland Baërcn, of het Beeren-

eiland, dat op 74 graaden beneden Spitzbergen is, wordt ook in ’t midden

van het dryf-ys gezien. Jan Maaijen - eiland-, by Oud Groenland, op yoi

graad gelegen ,
is aan zyne Weflelyke kuften in het ys ingewikkeld.

® Men heeft ook op deze Kaart getekend het dryf-ys langs de kuften

van Siberiën en aan de monden van alle de groote rivieren, die in

deze vszee vallen ,
van de Irtifch met de Oby zamengevoegd tot aan

den vloed Kolyma toe; dit dryf-ys belemmert de zeevaart, en maakt

dezelve op foromige plaatfen onmogelyk : de bank van vaft ys van de’

Pool daalt reeds tot 76 graaden tot de kaap Piafida
, en- bezet deze

punt, die niet kan omgevaaren worden, noch ten Weflen van den kanc

van de Obv. noch ten Ooften van de zyde van de Lena, waarvan de raoa-
^ Aa 3,
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den met dryf-ys bezet zyn: ander onbeweegelyk ys in het Noord -Ooflen
van den mond der Jana Iaat geenen doortogt

, noch ten Ooften noch ten
Noorden; de dryvende ysvelden voor de Olenek en de Chatanga \oopm
tot 73 en 74 graaden ; men vindt hen op dezelfde hoogte voor de Indigir-

ka, en naar de monden van de Kolyma , dat de uiterfte term fchync te

zyn, waartoe deRuflen in die reizen, aJtyd door het ys afgebroken, hebben
kunnen komen. Het is volgens hunne berichten, dat dit ys op onze Kaar-
ten getekend is. Het is meer dan waarfchynlyk

, dat beltendig ys de
kaap Szalaginski, en miflchien ook de Noord- ooftelyke kufl van het.land

der Tfchutfchis, bezet heeft; want deze laatfte kuften zyn 'niet ontdekt
door zee-togten, maar door land-togten, volgens welken men de figuur

getekend heeft. De Vaarten, die men beweert, dat voormaals om de

kaap en het land der Tfchutfchis gedaan zyn,_ zyn altyd verdacht geweeft,

en zyn tegenwoordig naar alle waarfchynlykheidonuitvoerelyk; behalvendat
zouden de Rullen in hunne poogingen ter ontdekking der landen van Ame-
rika, uit de rivieren van Siberie zyn uitgevaaren, en zouden de moeite niet

genomen hebben van dien oneindigen togt te doen dwars door dat
groote land, om zig van Kamtfchatka in zee te begeeven, alwaar het ten
uiterften moeijelyk is fchepen te bouwen , by gebrek van hout

, van yzer,
en van byna alles wat noodig is om een fchip uit te ruften.

Die ysvelden , die de kullen van ’t Noorden van Afia meer en meer in-

neemen; die, welken reeds dc kuflen Nova-zembla, van Spitsbergen
, en

van Oud- Groenland, vermeellerd hebben
; die welken voor een gedeelte de

BafSns- en Hudfons-baaijen , en haare Straaten bedekken, zyn niet dan
de randen of aanhangzels

,
van de yszee van deze Pool , die alle de ftreeken

daarvan tot op 80 of 81 graaden beflaat, gelyk wy het getoond hebben
door eene fchaduw te werpen op dat gedeelte der aarde , dat voor het

menfchlyke gellacht voor altyd verboren is.

De Kaart van de Zuid -pool vertoont de ontmoeting van het ys door
verfcheiden zeelieden , en byonderlyk door den beroemden kapitein CooK

,

in zyne twee reizen; de eerfte in 1769 en 1770, en de tweede in 177a
1774, en 1775: het verhaal van die_ tweede reis is in het Franfch niet
nitgegeeven ,

dan in dit jaar 1778; en ik heb daar geene kennis van gekree-
gen dan in de maand juny, nadat dit Deel geheel was afgednikt; maar ik

heb met het grootlle genoegen gezien, dat myne giffingen door de/a^a
beveiligd zyn: men heeft op verfcheide plaacfen van dit zelfde Deel de
redenen geleezen welken ik van de meerdere koude in de Zuidelyke dan in

de Noordelyke landen gegeeven heb; ik heb gezegd, en ik herhaal, dat

het gedeelte van den Aardbol van de Noord -pool tot op 9 graaden af-

llands niet is dan een bevroozen llreek, een dekzel van onafgebroken en
valt ys, en dat, naar alle waarfchynlykheden

, het bevroozen gedeelte in

de Zuidelyke ftreeken veel grooter is, en zig tot op 18 of 20 graaden uit-

ftrelct: dit vermoeden was derhalven wel gegrond, dewyl de Hr. Cook
, de

grootlle van alle de zeelieden ,
en die byna deze geheele Zuidelyke gordel

js omgezdld, overal js heeft gevonden, en nergens heeft kunnen inbooren
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boven den 7iften graad, tot welke hoogte Iiy nog maar heeft kunnen door-
dringen door een enkeld punt ten Noordweften van het uiterfle van Ameri-
ka; de aanhangzels van deze oneindige yszee van de Zuid- pool ftrekken
zig op verfcheiden plaatfen tot op den öaften graad uit, en de byfter groo-
te ysvelden ,

die daar van los raaken , reizen tot 50 ,
en op fommige plaat-

fen tot op 4S graaden breedte: men zal zien dat het ys, het welk
meeft naar den ^Equator nadert

,
gevonden wordt in de meefl: iiitgeftrekte

zeen , en tegen over die landen , die verft van de Poolen afliggen
; men

vindt het op den 48 , 49, 50 en Jiften graad, in eene uitgeftrektheid van
10 graaden lengte ten Weften

,
en van 35 lengte ten Ooflen ; en de

geheele ruimte tufTchen den 50 en dollen graad breedte , is vervuld met
fchotfen of gebroken velden, waarvan fommigen eilanden van eene aan-

merkelyke grootte formeeren ; men ziet , dat onder diezelfde lengten
de ysvelden nog menigvuldiger, en byna onafgebroken doorloopende

,

worden, op den 60 en óiHen graad breedte: en eindelyk dat alle doortogt
gefloten wordt door de volftrekte onafgebroken doorlooping van het ys
op den <56 en ÖyHen graad, alwaar de Hr. Cook niet heeft kunnen door-
dringen, maar zig verpligt heeft gevonden, om den eigen weg, als ’t

ware, dien _hy gekomen was, te rug te keeren; zodat de doorloopende
mafla van dit vaft en blyvend ys

,
dat de Zuid -pool en de aangrenzende

gordels bedekt, zig in deze flreeken meer dan tot den 66ften graad breedte
uitflrekt.

Men vindt insgelyks eilanden en vlakten van ys reeds op den 4pdeiï

graad breedte, op 60 graaden Ooftelyke lengte (a), en in grooteren ge-
tale op 80 en 90 graaden lengte, onder de breedte van 58. graaden; en
nog in grooteren getale onder den 60 en 61 graad breedte in de geheele

ruimte, begreepen van den 90^6“ tot den i45Hen graad Ooftelyke lengte.

Van den anderen kant, dat is te zeggen, op omtrent 30 graaden Oos-

telyke lengte , heeft de Hr. CooK
,
de ontdekking gedaan van het land

Sandwich , op 59 graaden breedte
,
en van het eiland Georgie onder den

en hy heeft ys gevonden op den graad breedte, in eene uit-

geflrektheid van 10 of 12 graaden Weftelyke lengte, vóór dat hy aan het
land Sandwich kwam, ’t welk men als het land Spitsbergen van deze Zui-
delyke landen kan befchouwen, dat is te zeggen, als het vafte land naar
de Zuid - pool toe : hy heeft gelyke ysvelden in^grooteren getale gevonden
op 60 en 61 graaden breedte, van den apften graad Weftelyke lengte tot

op den 5i<^en: en de kapitein Forkeaüx, heeft dezelve op 63 graaden
breedte, en 6j tot 70 graaden Weftelyke lengte gevonden.

Men heeft ook het onbeweegelykeys getekend, ’t welk Datis heeft ge-

zien onder de ójflen en óó^en graad breedte tegenover kaap Horn, en

(.a) Deze plaa'fingen, door den kapirein Cook gegeeven, naar den Meridiaan van Lon-
den, zyn r.p rie kaart naar dien van Parys berekend, en raoeren daartoe gebragt worden'
door de ger « yke verandering van si graad minder aan den kant van ’t Ooflen eiï
even veel ' don kant van ’i Weften te neemen»

’
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dat waarin de kapitein Cook een punt heeft gemaakt en opgezeild tot den

7iften graad breedte; dit ys flrekt zig uit van den noden graad Wefte-

lïke lengte tot den laoften; vervolgens ziet men het dryf-ys van den

lootten gïaad Weftelyke lengte tot den lyoften onder die breedten, van öo

tot 70 graaden ;
zodat in den geheelen omtrek van dezen grooten Zuid-

pool-gordel flechts omtrent 40 of 45 graaden lengte zyn, waarvan de ruimte

niet is opgenoroen j
het welk niet het agtflc gsdccltc ixisakt van dat on-

eindige dekzel van ys: al het overige van dezen omtrek is wel gezien en

wel opgenomen door den Hr. Cook, wiens wysheid, doorzicht, en moed

wv nooit genoeg kunnen roemen ,
want de gelukkige uitüag van zulk eene

onderneeming onderftelt alle deze eigenfehappen met malkanderen ver-

heb ftraks aangemerkt, dat hetys, ’t welk in deze Zuidelyke landen

meeft naar den ^Equator nadert, gevonden wordt in de zeen die verft van

de landen af zyn, gelyk als in de zee der Ooft-Indiën, en tegenover de

kaap de Goede - hoop ; en dat integendeel het ys, het welk minft naar den

iEquator nadert, in de nabyheid van landen gevonden wordt, als by de

punt van Amerika; en der twee zyden van die punt 200 wel in de Adanti-

fche- als in de Stille-zee; dus is het minft koude gedeelte van dezen grooten

Zuidelyken gordel tegenover het uiterfte van Amerika, dat zig tot aan

den graad breedte uitftrekt, terwyl het koudfte gedeelte van dien zelf-

den gordel tegenover de punt van Afrika is, die flechts tot den 34*^en graad

voortgaat, en tegenover de zee van Indiën, alwaar geen land is: zo het

ïiu eveneens is
,
aan de zyde van de Noord - pool zoude het minft koude

geweft dat van Spitzbergen en van Groenland zyn, waar van de landen

zig omtrent tot 80 graaden uitftrekken, en de koudfte ftreek zou zyn die

v® het gedeelte zee tuffehen Afia en Amerika, onderfteld zynde dat

deze ftreek inderdaad een zee zy.

Uit alle waarneemingen ,
door den Ur, Cook geda^

, inoet men opmaa-

ïcen, dat dit gedeelte van den bol, het welk van de Zuid -pool af tot in

den omtrek van deze bevroozen ftreeken doorbet ys overraeefterd is, in

de oppervlaltte ten minften vyf of zes maal meer uitgeftrektheid heeft dan

de ruimte door het ys rondom de Noord -pool overweldigd, het welk van

twee vry duidelyke oorzaaken voortkomt; de eerfte is het korter verblyf

der zon, het welk een verfchil maakt van zeven en drie vierde dagen

’s jaars ,
welke dat geftarnte langer werkt in het Noordelyk- dan in het

Zuidelyk- halfrond ;
de tweede en krachtiger oorzaak is

,
dat ’er onein-

dig meer lands in dat gedeelte van het Noordelyk-halfrond dan in het even-

gelyk
,
en tegenover liggend gedeelte van het Zuidelyk-halfrond gevonden

wordt; want de vafte landen van Europa, vanAfia en Amerika, ftrekkenzig

naar den Noord-pool tot den yoften graad, en nog verder uit, terwyl in de

Zuidelyke ftreeken geen land gevonden wordt boven den 50”®”
> of zelfs

45ften graad ,
dan dat van de punt van Amerika

,
die zig ftechts uicftrekt

tot den 56'!^iïn met de eilanden Falkiand, het kleine eiland Georgie, en het

eijgnd Sandwich, het welk half land en half ys is; zodat, dewyl deze

groote
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grooce Zuidelyke gordel geheel uit zee en water beftaat, en de Noorde*
lyke byna geheel land is ,

men zig met kan verwonderen
, dat de koude

daar vee4 fcherper is, en dat het ys een veel grooter uitgeftrektheid in

deze Zuidelyke ,
dan in de Noordelyke landen bdlaat.

, ,,,
En dewyl dit ys zal blyven toeneemen , door de aanhoudende bekouding

der aarde
^

zal het voortaan nog nutloozer en vermeeteler zyn dan hel;

te vooren’geweelt is, ontdekkingen te willen doen boven den góden graad

naar de Noord -pool
,

en boven den 55 ^^“=" «aar de Zuid-pool; Nieuw

Zeeland, de punt van Nieuw Holland en de punten der Magellaanfche

landen ,
moeten befchouwd worden als de eenige laatfte bewoonbaare

landen in dit Zuidelyk halfrond.

Ik heb alle de eilanden en ysvcldendoor de veiTcheidene bevelhebbers,

en byzonderlyk door de kapiceinen Cook en Fürneaüx doen vertoonen

,

volgens de punten van lengte en breedte in hunne zeekaarten aangewee-

zen; alle deze vaarten in de Zuidelyke zeen zyn gefchied in de maanden

november, december, january en february, dat is te zeggen, in het zo-

mer faizoen van dit Ziiidelyk halfrond; want fchoon deze ysvelden niet

allen beftendig zyn, maar van plaats veranderen
,
naar maate zy door de

flroomen weggefleept ,
of door de winden voortgedreeven worden , is

het echter byna zeker, dat zy , gelyk zy in
_
den zomercyd zyn gezien,

zig daar eveneens, en in grootere hoeveelheid, in de andere Jaargetyden

zullen bevinden ,
en dat men hen by gevolg als duurzaam en blyvende

moet befchoLiwen , fchoon zy niet altyd op dezelfde punten Rand houden.

Voor het overige is het onverfchiliig of ’er al of geene landen zyn in

dit eroote gedeelte van het Zuidelyk halfrond ,
naardien hetzelve geheel

met ys bedekt is, van den öotlen graad breedte tot aan de Pool, en men

kan liet beerypen, dat alle de waterige dampen, die de yTel en de fneeuw

formeerenf tot ys vcrllyvende, zig op de oppervlakte der zee, evenals

op die van het land ophoopen : niets kan zig dan tegenltellen
,
noch tegen

de formatie , noch zelfs tegen de vermeerdering dezer yszeën aan de

Poolen ,
terwyl in tegendeel alles zig verzet tegen het denkbeeld

,
’t welk

men te vooren hadc , om tot de eene of andere Pool te kunnen komen door

een open zee , of door bereisbaare landen.

Het geheele gedeelte der kullen van de Noord -pool, is geregeld naar

de aanwyzing van de grootlle , nieuwlle en geachtlle kaarten : het

Noorden van Afia, van Nova-Zembla en Archangel, tot aan kaap Szala-

ffinski de kuil der Tfehutfehis en die van Kamtfchatka, gelyk ook van

de Ale\ites- eilanden, zyn getekend naar de groote kaart van het Ruflifche

Ryk in i777 uitgegeeven ; de Voflen- eilanden {b)
, zyn gefdnkt naar

fU-s naar wordt ook gewag v»n deze Voflen • eilanden gemaakt, in eene reis in ’c jaar

innr de Ruflcn gedaan, onder het geleide van den Hr. SoLowats; hy noemt het

ppne d-=7er eilanden UnatafMa; en zegt dat het agttien honderd werften van Kamtfchatks

li rt en onitrent iwee honderd werden lang is; het tweede dezer eilanden heet Umnack;

het is omtrent 150 wcrften lang; een derde, Akuten, heeft omtrent tagtig werften in de

V/U Desl.
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eene getekende of gefchreeven kaart van den togt van den ftuurman Ot-
cHEREDiN, in 1774, die my gezonden is door den Hr. Domascheneff

,

Prelident van de'Akademie van Petersburg; h.Qt d\^.nA Anadir

,

gelyk ook
Stachta nitada ,

een groot land ten Ooften ,
daar de Tfchutfchis handel

dryven ;
en de punten der kuilen van Amerika , door Tschirikow en

Bering bemerkt, die niet vertoond worden op de groote kaart van het

lluflifche Ryk, worden hier vertoond naar die, welke de Akademie van

Petersburg in 1773 heeft uitgegeeven; maar men moet erkennen , dat de

lengte dezer punten nog onzeker is, en dat deze Weftelyke kuil van Ame-
rika weinig bekend is boven kaap Blanc , die omtrent onder den 43ften

graad breedte ligt : de ligging van Kamtfchacka
, is tegenwoordig wel be-

paald in de Ruflifche kaart van 1777; maar die van de landen van Ame-
rika, tegenover Kamtfchatka, is zo zeker niet; ondertuflchen kan men niet

twyfelen ,
of het groote land onder den naam van Stachta nitada aange-

weezen, en de landen door Bering en Tschirikow ontdekt, zyn gedeel-

ten van het vafte land van Amerika: men verzekert, dat de Roning van
Spanje onlangs eenige perfoonen gezonden heeft , om deze Wellelyke kuit
van Amerika, van kaap Mendodn tot aan den jöften graad breedte, opte-
neemen; dat ontwerp komt my voor wél begrcepen te zyn, want het is

van den 43 tot den jöfien graad, dat het te vermoeden is, dat men eene
gemeenfchap van de Stille zee met de Hudfons - baai zal vinden,

De plaatfing en de figuur van Spitsbergen zyn op onze kaart getekend
naar die van den kapitein Phipps : Groenland , de Baffins- en Hudfons-
baaijen

,
en de groote meiren van Amerika , zyn gefield naar de befie

kaarten der verfcheidene Reizigers , die deze firceken ontdekt of bevaa-
ren hebben : door deze vereeniging zal men alle de betrekkelyke liggin-

gen van alle de gedeelten der Pool - landen , en van alle de doortogten,

die beproefd zyn om door het Noorden ,
ten Ooften van Afia, te fteve-

nen, onder de oogen hebben: men zal op deze kaart de nieuwe ontdek-

kingen zien, die in dit gedeelte van de zee gedaan zyn , tulTchen Afia en
Amerika, tot aan den Poolkring ; en men zal bemerken, dat, dewyl het
uitfpringend land van Szalaginski , zig tot den 73 of 74(len graad breedte
uitfirekt, zig geene waarfchynlykheid opdoet, dat men die kaap kan om-
vaaren, en dat men zulks zonder goeden uitflag zoude bezoeken, ’t zy
door de yszee langs de Noordelyke kuften van Afia komende, ’t zy van
Kamtfchatka opvaarende, en rondsom het land der 'ITchutfchis ftevenen»

dej zodat het meer dan waarfchynlyk is, dat deze geheele ftreek boven
den 74!^^^“ graad bevroozen en ongenaakbaar is : daarenboven doet alles

ons gelooven, dat de twee vafte landen van Amerika en van Afia op deze

lengte; eindelyk een vierde, dat Radjack oï K/idjakhiGt, is het naafte by Amerika. Deze

vier eilanden zyn vergezeld aan vier anderen, die kleiner zyn: deze Reisbefchryver

ook, dat zy allen vry wel bevolkt zyn, en by befchryfc de natuuriyke gebruiken dezer ei-

landeren, die, het grootfte gedeelte van ’t jaar, onder den grond leeven: men heeft aan
deze eilanden, den naam van Volfen- eilanden gegeeven, omdat daar zeer veel zwarte,
bruine en loEkleurige veflen gevonden worden.
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hoogte aan malkander vaft kunnen zyn , naardien zy digt by de Pool - cir-

kel liggen, en niet gefcheiden worden dan door zee -armen, tuflchen de

eilanden die in deze ruimte gevonden worden
,
en waarvan het eene van

eenezeergrooreuitsetoektheid fchynt tezyn.
,

Ik zal nog aanmerken ,
dat men op de Nieuwe Kaart van het Rufllfche

Rvk niet ziet den zeetogt in het jaar 164Ö gedaan, door drie Ruflifche

fchepen waarvan men beweert, dat één door de yszee in Karatfchatka is

gekomen : de weg van dit fchip is zelfs met punten aangeweezen op de Kaart

,

door de Akaderaie van Petersburg in 1773 uitgegeeven: ik heb vroeger de

redenen aangehaald die my dezen togt als verdacht deeden voorkomen

,

en thans fchynen my die redenen wél beveiligd te zyn, dewyl men inde

Nieuwe Ruflifche Kaart, in 1777 gemaakt, den weg van dit fchip, fchoonin

de Kaart van 1773 gegeeven, heeft agt^geJaaten: en fchoon zelfs, tegen

alle waarfchynlykheid aan, dit enkeld fchip deze reis, in 1646 gedaan mogC

hebben ,
zo zoude de vermeerdering van het ys in honderd twee - en - der-

tig jaaren dezelve thans wel onuitvoerelyk kunnen maaken
, dewyl in het

zelfde bedek van tyd de Straat Waigatz ten eenemaale bevroozen is, en de

vaart van de Noordzee van Afia ,
van den mond van de Oby tot aan die

van de Kolyma ,
raoeijelyker is geworden dan zy toen was, in zo verre dat de

Ruflen dezelve ,
om zo te fpreeken ,

verlaaten hebben •, en dat zy niet dan

uit Kamtfchatka vaarende
,
gepoogd hebben ontdekkingen te doen op de

Weftelyke kuften van Amerika: dus vermoeden wy, dat, zo men voor-

maals van de yszee in die van Kamtfchatka heeft kunnen komen , die door-

togt thans door het ys moet gefloten zyn : men verzekert , dat de Hr.

CooK eene derde reis heeft ondernomen , en dat die doortogt één der voor-

werpen zvner nafpooringen is; wy verwachten met ongeduld den uiiflag de-

zer ontdekkingen; fchoon ik my by voorraad verzekerd houde, dat hy

door de yszee uit Afia niet naar Europa zal terug komen; maar raogelyfe

zal die groote zeeman een doortogt ten Noord- Wellen van de Stille zee

naar de Hudfons-baai ontdekken.

Wy hebben vroeger de redenen voorgedraügen , die fchynen te bewy-

zen dat de wateren van de Hudfons - baai met die zee gemeenfehap heb-

ben; de groote vloeden, van het Wellen dezer baai komende, zyn genoeg

om dit te bewyzen ; de zaak is dan maar de opening van deze baai naar

het Wellen te vinden
;
maar men heeft die ontdekking tot hiertoe vrucht-

loos beproefd, uit hoofde van de hinderpaalen
, welken men door het ys

in de Straat van Hudfon, en in de baai zelve ontmoet. Ik houde my

derhalven verzekerd ,
dat de Hr. Cook deze ontdekking van dien kant

nïpf beproeven zal , maar dat hy boven de kuft van Kalifornie Revenen
, en

den doortoc't op die kuil boven den 43 (ten graad vinden zal. Reeds in ’c

kar t<:02 vondt JoEN de Fuca, Spaanfeh Huurman, eene groote opening,

OP d-ze kuil, onder den 47 en 48>ien graad, en hy zeilde daar zo diep in,

dat hv meende den Noorder-oceaan gevonden te hebben. In 1602 vondt

d’Aquilar deze kuil: op en ouder den 43iten graad, maar hy drong in deze

Straat zo diep niet in als Jüen de Füca: eindelyk, men ziet uit een ver-
^ Bb 2
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haal, in ’t Engelfch uitgegeeven, dat in 164.0, de Admiraal de Fonte,
een Spanjaard, onder den 54‘^e» graad, een Straat, of breede rivier,

vondt, en dat hy, dezelve opzeilende, aan een grooten Archipel kvyam,

en vervolgens aan een meir van 160 mylen lengte en 60 breedte, uitloo-

pende op een ftraat van twee of drie mylen breedte, alwaar de flroom,

Ooft'.vaards loopende, zeer geweldig was, en alwaar hy een fcinp ont-

moette ,
dat van Bofton kwam : ichoon men dit verhaal als zeer verdacht

befchouwd heeft, zullen wy het echter niet geheel verwerpen, en wy

hebben gemeend deze ontdekkingen , of bevindingen van zaaken ,
te moe-

ten vertoonen naar de kaart van den Hr. de l’Isle , zonder voor derzel-

ver getrouwheid inteftaan; maar de waarfchynlykheid van deze ontdek-

kingen van DE Fonte met die van d’Agüilar en van Jüen de Fuca ver-

eenigende, volgt daaruit, dat de Weftelyke kiift van Noord -Amerika

boven kaap Blanc, door verfcheiden ftraaten of zee* armen open is, van

den 43!!'^“ graad af tot aan den 54 of in deze tuffchen*

ruimte is, dat de Hr. Cook de gemeenfchap met de Hudfons-baai byna

zeker vinden zal , en deze ontdekking zoude zyn roem verder tot het hoog-

fte toppunt voeren.

Myn vermoeden hieromtrent is niet flechts gegrond op de bevindingen

van d’Aguilar, Jüen de Füca, en de Fonte ,
maar ook op eene Naumr-

kundige overeenkomt: ,
die in alle gedeelten van den aardbol (land houdt;

te weeten
,
dat alle de groote kullen der valle landen van het Zuiden naar

het Noorden, om zo te Ipreeken, behakt, of afgekabbeld zyn, en dat zy

allen met een punt naar het Zuiden eindigen: de Noord Wellelyke kuil

van Amerika , vertoont één dezer afhakkingen ,
en dat is de Vermielle

zee ; maar boven Kalifornie ,
vertoonen onze korten op cene uitgeltrekt-

heid van vier honderd mylen ,
niet dan een doorloopend land

, zonder

rivieren , en zonder andere affnydingen dan de drie openingen , door

d’AguiJr, Fuca en de Fonte ontdekt: deze nu doorloopende aanhou-

dendheid der kullen, zonder bogtigheden ,
zonder baaijen of rivieren,

ftrydt met de Natuur; en dat alleen is genoeg om te bewyzen, dat deze

kullen op alle onze kaarten niet dan by de gis of naar de verbeelding ge-

tekend zyn, zonder dat dezelven zyn opgenomen; en wanneer deze kullen

zullen opgenoraen zyn
,

zal men daar verfcheiden_ baaijen en llraaten in

vinden, waardoor men in de Hudfons-baai, of in de binnen-zeëii, die

dezelven aa^o den Weltkant voorgaan , zal kunnen komen. •

B Y V O E G.
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BYVOEGZELS en VERBETERINGEN,
VOOR DE ARTYKELEN, DIE DE BEWYZEN VAN
de BESCHOUWING VAN DEN AARDKLOOT
bevatten, in HETUe DEEL, VAN BLADZY-

DE (J4 AF, TOT AAN HET EINDE VAN
DAT DEEL.

BYVOEGZELS TOT HET ARTYKEL,
Ovsr deformatie der 'Planeeten-i Ijle Deef bladzyde 64.

I. Over den afjiand der Aarde van de Zon.

Ik heb op hhdz. 64 gezegd, da,t de Aarde op dertig milKoenen mylen afflands

van de Zon geplaatst is ; cn dat was inderdaad het gemeen gevoelen
, der Starre-

kundigen in 1745, toen ik die Verhandeling over de formatie der PJaneeten
Ichreef; maar nieuwe waarneemingen

, en inzonderheid de laatfte, in 1769
gedaan, van den overgang van Venus over de fchyf der Zonne, hebben ons

getoond, dat die afftand van dertig millioenen met drie of vier millioenen

mylen moet vermeerderd worden ;
en het is om deze reden

, dat ik in de

twee Memories van het hypothetifch of onderftellend gedeelte van dit Werk,
altyd drie -en- dertig , en niet dertig millioenen gerekend heb, voor den

middel - aflland der Aarde van de Zon ï ik ben verpligt deze opheldering te

geeven, opdat men my niet belchuldige van met ray zelven te ftryden.

Nog moet ik aanmerken dat men uit de nieuwe waarneemingen ,
niet

Hechts herkend heeft dat de Zon vier millioenen mylen verder van de Aarde
afftaat, maar ook, dat dezelve een zesde grooter is, en dat by gevolg de
geheele omtrek der Planeeten niet veel meer dan het agthonderfte gedeelte

van die der Zonne is, en niet het zes-honderd-vyftigfle gedeelte, gelyk ik heb

voorgedraagen naar de kundigheden, welken wy in 1745, over dit onderwerp

hadden; dit verfchil maakt ten minften de mogelykheid van deze voortwer-

ping of uitdryving van de ftoffe der Planeeten buiten de Zon zo veel grooter

en de zaak zelve des te aanneemelyker.

II. Over de Jloffe der Zonne en der Planeeten.

Ik heb op bladz. 68 gezegd ; dat de ondoorfchynende ftof, die de lichaamen

der Planeeten uitmaakt, van de lichtende fioffe, waaruit de Zon bejiaat, wezendlyk

wierdt afgefcheiden.

XFII. Deel. Cc
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Dit zoude in dwaaling kunnen brengen , want de flof der Planeeten was op
het uitkomen uit de Zon zo lichtende als de flof zelve van dit geftarnte ; ea
de Planeeten zyn niet ondoorfchynende of om beter te zeggen niet duifler,

geworden , dan nadat haar flaat van gloeijing heeft opgehouden. Ik heb de
duuring van die gloeijing bepaald in verfcheiden floffen waarop ik proeven
genomen heb, en ik heb ’er by analogie uit opgemaakt, hoe lang de gloeijing

in ydere Planeet heeft moeten aanhouden : men kan dat zien in de eerfle

Verhandeling van het hypothetifch gedeelte.

Voor het overige, dewyl de flroom van de floffe door de komeet buiten

het lichaam der Zon geworpen den ongemeeten dampkring van dit geftarnte

heeft moeten doortrekken, heeft hy deszelfs vlugfte deelen de lucht- en

water • deelen naamlyk, die thans de dampkringen en de zeën der Planeeten

iriaaken , medegevoerd : dus kan men zeggen ,
dat de flof, waaruit de Pla-

neeten beflaan , in allen opzichte dezelfde is als die der Zonne , en dat ’er geen
ander verfchil plaats heeft dan in de trap van hitte, die uiterfl flerk is in de
Zon

, of meer en roin bekoeld in de Planeeten , naar eene evenredigheid uic

haare dikte en vaflheid zamengefleld.

III. Over de betrekking van de vajlheid der Planeeten met haare fnelheid.

Ik heb op bladz. 73 gezegd , dat naar de evenredigheid tiijjchen de fnelheid en

'ie vajlheid der Planeeten
,
de fnelheid der AardeJlechts van 206/y moejl zyn , daar

zy als 400 is. Deze vaflheid der Aarde , die hier al te groot bevonden
wordt, met betrekking van de fnelheid haarer beweeging om de Zon, moet
wat verminderd worden uit hoofde van een reden , die my ontfnapt was , te

weeten dat de Maan , welke men hier moet befchouwen als één lichaam met de

Aarde maakende, minder vafl is in de reden van 702 tot looo, en dewyl de

Maanbol 55 van het volumen van den Aardbol maakt , moet men bygevolg de

vaflheid 400, van de Aarde eertt verminderen in de reden van 1000 tot 702,
het geen ons 281 zou geeven, dat is te zeggen, 119 vermindering op de
vaflheid 400 , zo de Maan even groot ware als de Aarde i maar dewyl zy bier

ilechts het 49'^® gedeelte maakt , zo brengt dit hier niet dan eene verminde-

ring van V/ voort, en bygevolg moet de vaflheid van onzen bol, ten

opzichte zyner fnelheid
,
in plaats van 2067^ gefield worden

, op 206/^ + 2|,
dat is te zeggen ten naaften by 209: daarenboven moet men vermoeden, dac

onze bol in den beginne minder vafl was, dan hy regenwoordig is, en dat hy
veel vafler is geworden eerfl door de bekouding , en vervolgens door de inzak-

king der groote holen , waarvan zyn binnenfle vervuld was
, welke inzakkingen

nog dagelyks op de oppervlakte van den bol , en zelfs tot vry groote diepten

voorvallen. Dit faêluni helpt insgelyks om te verklaaren hoe het mogelyk

zy, dat de wateren der zee voormaals twee duizend toifes, boven de thans be-

woonde Aarde hebben kunnen ftaanj want de wateren zouden haar nog
bedekken zo, door de groote inzakkingen

,
de oppervlakte der Aarde op ver-

fcheiden plaatfen niet verlaagd was, om de kom der zeën en de andere veï»

gaderbakken der wateren , zo als zy tegenwoordig zyn , te foriueeren.
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Zo wy de middellyn der Aarde onderftellen van 2863 mylen te zyn, was de-

zelve twee mylen grooter, toen de wateren haar tot op 2000 hoogte bedekten :

dit verfchil van den omtrek der Aarde geeft 4^5. voor haare vadheid door

de enkele verlaaeing der wateren veroorzaakt. Men kan deze vermeerdering

van vadheid of deze vermindering van omtrek van den bol zelven verdubbe-

len ia miffchien drie dubbeld rekenen zo men daar de inzakking en omkee-

rinff der bergen en de vulling der valeijen byvoegt; zodat men federt den val

der°wateren op de Aarde redelyker wyze kan vermoeden, dat zy een honderdfte

gedeelte in vaflheid is toegenomen.

IV. Over de betrekking door Newton gegeéven tujjclm de vajiheld derPIaneeten en

den trap van warmte of hitte die zy ondergaan.

Ik heb op bladz. 73 gezegd, dat^ in weêrwil van het vertrouwen , H welk de

eiffingen va» Newton verdienen, de vaflheid der Planeeten meer overeenkomfi heeft

met haare fnelheid, dan met den trap van hitte, die zy verdraagen moeten. Door de

begroetingen ,
welken wy in vroegere Verhandelingen gemaakt hebben wegens

de werking der Zon op ydere Planeet ,
heeft men moeten opmerken , dat die

Zonnewarmte in ’t algemeen van zo weinig belang is, dat zy nooit meer daa

een zeer klein verfchil in de digtheid van ydere Planeet heeft kunnen vóórt-

brengen; want de werking dier Zonnewarmte die in zig zelve zwak is, heeft

geen invloed op de vaflheid der planeet - ftoffen dan aan de oppervlakte der

Planeeten, en zy kon niet werken op het binnenfle der planeet- bollen*

dewvl zy flechts tot eene zeer geringe diepte kan indringen : dus heeft de

geheele vaftheid van de gantfche malTa der Planeet geene betrekking tot, of

evenredigheid met, die warmte, die haar door de Zon gezonden is.

Het komt my derhalven zeker voor ,
dat de vaftheid der Planeeten op

geenerleie wyze afhangt van den trap van warmte, die haar door de Zon is

tóegezonden, en dat integendeel die vaftheid der Planeeteneen noodzaakelyk

verband moet hebben met haare fnelheid ,
dewelke van eene andere bedekking

afhangt, welke my voorkomt onmiddelyk met haaren afftand van de Zon ver-

bonden te zyn.
, , , ^

Wy hebben gezien , dat de meeft vafte deelen zig in den tyd der algemeens

voortwerping minder verwyderd hebben dan de minder vafte deelen : Mercu-

rius, die uit de meeft vafte deelen van de ftoffe buiten de Zon geworpen,

beftaat is digt by dit geftarnte gebleeven ,
terwyl Saturnus

, die uit de ligtfte

rleelen ’van die voortgeworpen ftof beftaat , zig daar verft van verwyderd

heeft - en dewyl de Planeeten die verft van de Zon af zyn, met meer fnel-

heid dan de naderby zynde ,
om dit geftarnte draaijen, zo volgt daaruit, dat

haare vaftheid eene onmiddelyke betrekking heeft met haare fnelheid, en nog

onmiddelvker met haaren afftand van de Zon. De afftanden der zes Planea-

ten van 5e Zon Zjnals4, 7, 10, IJ, 5 ü, 9/i

1270 looa, 730, 202, 184; en zo men de vaithcden onderftelc in de

omgekeerde reden der afftanden, zullen zy zyn, .,040, 1160, bSpj, 660,

aio 1‘iQ Die laatfte evenredigheid tuffehen haare betrekkelyke vaftheden i*

’ Cc 2
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miflchien wezendlyker dan de eerfle, omdat dezelve my voorkomt gegrond te
zyn op de natuurlyke oorzaak , die het verfchil van vaftheden in ydere planeet
heeft moeten voortbrengen.

BYVOEGZELS EN VERBETERINGEN.
Voor het Artykel, waarvan de tytel is, Aardbefchryving

,

I Deelblad^
104. enz,

I. Ik heb gezegd, hMz. 104, dat delyn, die de grootjie lengte van de Oude
Wereld uitmaakt, van omtrent 3600. mylenis. Ik heb mylen bedoeld zo als

men omftreeks Parys rekent, naamlyk van 2000, of van 2100 toifes elk, en
zo als omtrent 27 een graad nitraaaken: voor het overige heb ik in die
artykel van algemeene Aardbefchryving gepoogd, die naauwkeurigheid te
gebruiken welke onderwerpen van die foort vorderden ; des niettegenftaande
zyn ’er eenige kleine dwaalingen en verzuimen ingeflopen ; by voorbeeld
1°, Ik heb niet medegedeeld de naamen welken de Franfchen aan verfchei-
(den ftreeken van Amerika gegeeven hebben j ik heb in alles de Engelfche
Globen van Senex

, van tweevoeten middellyns, gevolgd, waarnaar de kaar-
ten, die ik gegeeven heb, naauwkeurig gecopieerd zyn. De Engelfchen zyn
billyker dan wy, ten opzichte van volken die hen onverfchillig zyn; zy be-
houden voor elk land den oorfpronglyken naam, of dien, welken deeerfte
ontdekker daaraan gegeeven heeft ; wy integendeel , wy geeven onze franfche
maamen aan alle de landen daar wy aankomen, en ’c is van die oorzaak dae
de duifterbeid der naamen komt in de Aardbelchryvingen die in onze taal

verfchynen: maar dewyl de lynen die de twee Werelden in haare grootfte
lengte doorloopen op de kaarten wel aangeweezen zyn door de twee uiterfte

punten en door verfcheiden andere tuflehenbeiden-punten waarvan de naamen
algemeen zyn aangenomen , kan hierover geene weezendJyke dubbelzinnig,
heid zyn.

_

®

byzonder verflag te geeven van de rekening
van de oppervlakte der beide Werelden, omdat men dezelve gemaklyk kan op-
neemen op een groote Globe, maar dewyl men deze berekening heeft fchynen
te verlangen, deel ik dezelve hiermede (»), zodanig als de Hr. Robertdk

Berekening van onze oude Wereld, volgens vierkante Geometri/che mylen i zynde
ie graai van een groeten Cirkel van zy mylen.

Hl 14'! 14a J4<1

: s E
*. 78750

: 8 D
]

80P37
10] c

1

100625 •

jzl B
1 13750

: 13! ^
: 120312! 14<i
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Vaugondi my dezelve ten dien tyde heeft gegeeven: men zal zien, dat ’er ia-
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•derdaad uit Volgt, dat in het gedeelte ’t welk ter linker zyde van de lyn vaa
verdeeling is, 2,471,0921 vierkante mylen zyn ,

en 2,469,687 vierkante

wylen in het gedeelte, ’t welk aan de rechter zyde van dezelfde Ito is, en

dat bygevolg de Oude Wereld in ’t geheel omtrent 4,940,780 vierkante my-
len is , het welk geen vyfde gedeelte van de geheele oppervlakte van den

^bol maakt.

En zo ook bevat het gedeelte aan de linker zyde vaii de lyn van verdee-

ling in de Nieuwe Wereld 1,069,286! vierkante mylen, en dat, het welk aan

den rechterhand van dezelfde lyn is, bevat 1,070,926/3, in ’t geheel omtrent

2,140/213 mylen; het welk niet de helft maakt van de oppervlakte van de

.Oude Wereld. En dewyl de twee Werelden zamen niet dan 7,080,993 vier-

kante mylen bevatten ,
zo maakt haare oppervlakte op verre na niet het

derde gedeelte van de geheele oppervlakte van den Aardbol, die omtrent van

26 millioenen vierkante mylen is. »

3°. Ik had .het klein verfchil van helling moeten geeven , dat gevonden

wordt tuflchen de twee lynen , die de beide Werelden verdeelen ; ik heb my
vergenoegd met te zeggen, dat de eene en andere naarden ^Equator helden ,

omtrent dertig graaden , en in tegengeflelde richtingen : dit is inderdaad

Hechts een omtrent, dewyl de helling der Oude Wereld wat meer dan van 30
graaden is , en die v^an de Nieuwe wat minder. Zo ik my verklaard had , zo

als ik tegenwoordig doe, zoude ik de befchuldiging ontgaan hebben., v/elke

men tegen my gemaakt heeft, van twee lynen van ongelyke lengte getrokken

tè hebben , onder dezelfde hoeken tuflchen twee paralellen ,
het geen bewyzen

zoude , gelyk een naamloos berisper zegt (a), dat ik de eerfle beginzels der

Meetkunde niet verfta.

4°. Ik heb verzuimd Opper- en Neder - Egypte in aanmerking te neemen,

zodat op de 104 en 106 bladzyden een fchyn van tegenfpreking is t het

fchynt dat in de ecrfte dier plaatfen, Egypte in den rang der oudfte landen

wordt gefield, terwyl ik het zelve op de tweede in den rang der nieuwfte

plaatfe; ilt heb kwalyk gedaan, dat ik in deze plaats niet onder fcheiden heb,

(zo als ik elders heb gedaan,) Boven -Egypte, dat inderdaad ‘een zeer oud

land is, van Neder -Egypte, dat integendeel een zeer nieuw land is.

II. Over de gedaante der heide groote yajle landen.

^ie hier wat de verllandige Schryver van de Wysgeerige en Staatkundige

HiHorie der beide Indiën, wegens de figuur der beide werelden zegt.

„ Men meent thans wél verzekerd te zyn , dat de oppervlakte van de

„ Meuwe Wereld niet half zo groot is als de oppervlakte van de onze: voor

,3 het overige gelykt de figuur van de eene en andere op eene zonderlinge

„ wyze zy fchysen beiden als twee ftrooken lands te formeeren , die van

u de Noordpool beginnen , en in het Zuiden uitloopen ,
ten boften en ten

„ Wellen gefcheiden door den Oceaan die hen omringt. Hoedanig ookiiec

Lettre a un Amèricairi.
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„ maakzel dezer twee ftrooken , en de wederkeerige opweeging, of de even-

„ redigheid die in derzelver gedaanten heerfcht, moge zyn, men ziet wel

„ dat hun evenwigt niet van hunne plaatfing afhangt j het is de beweegelyk-

t, heid der Zee, die het evenwigt tuflchen de landen, en daardoor de vafl-
*
heid der aarde maakt; om den bol wel op zyn fpil te veftigen, was’er,

” dunkt my, een element noodig, dat onophoudelyk rondom onze Planeet
” vloeijende, door zyne zwaarte alle andere zelfftandigheden konde opweegen ,
” en het evenwigt , zodra het kwam te breeken ,

door zyne vloeibaarheid

„ herftellen , daar het anders door den fchok der andere elementen geheel

,,
vernield zou zyn geworden. Het water is door zyne beweegbaarheid ert

,, door zyne zwaarte tevens oneindig gefchikt om die eenftemmigheid, die

„ wederkeerige opweeging der deelen van den bol om het gemeene middel»

punt , die de wezendlyke harmonie der natuurlyke wereld uitmaakt ,
te on»

„ derhouden.

„ Zo de wateren, die nog de ingewanden van het nieuwe halfrond befpoe-

„ len, deszelfs oppervlakte niet overflroomd hadden, zou de menfch daar

„ al vroeg hout gehakt, moeralTen droog gemaakt, een papachtigen en on-

,,
vallen grond geilevigd. . . . den winden een doortogt verfchaft , en den

„ rivieren dyken gegeeven hebben , en dan zon het klimaat daar reeds veran-

„ derd zyn ; maar een onbeteeld en onbevolkt halfrond kan niet dan eena

„ nieuwlings beilaande Wereld te kennen geeven, terwyl de zee, die dig«

„ by deze kutten is , nog ftil door haare aderen vloeit.

Wy zullen hieromtrent aanmerken, dat, Ichoon ’er meer water is op de
oppervlakte van Amerika dan op die der andere deelen der Wereld, men daar-

uit niet moet befluiten, dat eene onderaardfche zee in de ingewanden van die

nieuwe land bevat is
,
of, om het met dezen Schryver uit te drukken , door

deszelfs aderen vloeit : men moet uit die groote menigte meiren
, moeraflen

,

en breede rivieren, alleenlyk befluiten, dat Amerika niet bevolkt is geweeft

dan na Afia , Afrika , en Europa , alwaar minder flililaande wateren zyn

:

daarenboven zyn ’er duizend andere kentekenen, die aantoonen ,
dat men

in het algemeen Amerika moet befchouwen als een nieuw land, waarin de

Natuur nog den tyd niet gehad heeft om alle haare krachten te verkrygen,

noch dien om dezelven door eene zeer talryke bevolking aan den dag te leggen.

III. Over de ZuidJandcKf lladz. io8.

Ik zal by hetgeen ik van de Zuidlanden gezegd heb
, byvoegen , dat men

federt eenige jaaren nieuwe poogingen gedaan heeft om daar aan te komen
;

en dat men ’er zelfs eenige punten van ontdekt heeft
, na dat men was uitge-

vaaren ’t zy van de Kaap de Goede -hoop, ’t zy van l’Ifle de France; maat

dat die nieuwe reizigers even eens dikke nevels, fneeuw, en ys gevonden

hebben
, reeds van den 46"" of 47=" graad. Na met eenigen hunner gefpro»

ken, en daarenboven alle de berichten ingenomen te hebben
, welken ik heb

(t) Hijiom Pm. Peliiiiue 6 vel. 8«, .dmjl. I7?a. Tom. VI pag. 282,.
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kunnen verzamelen
,
heb ik gezien , dat zy in dit ftuk overeenkomen

,
en dat

zy allen eveneens ys gevonden hebben op veel minder hooge breedten dan
men in het Noordelyke halfrond vindt ; zy hebben

,
allen ook eveneens zwaare

nevels gevonden op die zelfde breedten, daar zy ys ontmoet hebben, en dat

zelfs in het zomer- faifoen dezer klimaaten : het is derhalven zeer waarfchya-

lyk , dat men boven den 50®" graad vruchtloos gemaatigde landen in dit Zui-

delyk halfrond zoeken zoude, alwaar de bevriezing zig veel verder heeft uit-

geftrekt dan in het Noordelyke halfrond. De nevel is insgelyks een uitwerkzel

door de tegenwoordigheid of de nabyheid van het ys voortgebragt ; het is

eene zeer dikke mist ,
eene foort van zeer fyne fneeuw

, die in de lucht

blyfc hangen, en dezelve verdonkert^ zy vergezelt gemeenlyk de groote dry-

vende ysvelden ,
en is beftendig in de bevrozen ftreeken.

Voor het overige zyn de Engelfchen onlangs Nieuw- Holland en Nieuw-

Zeeland oragevaaren : die Zuidelyke landen zyn van eene groocere uitge-

ftrektheid dan geheel Europa; die van Nieuw • Zeeland zyn in verfcheideu

eilanden verdeeld; maar die van Nieuw - Holland moeten eer befchouwd wor-

den als een gedeelte van Afia, dan als een eiland van het Zuidelyke vafte land,

uitmaakende ; want Nieuw - Holland is flechts door een kleine ftraat afge-

fcheiden van het Land der Papous, of Nieuw - Guinee; en de geheele Archi-

pel ,
die zig van de Philippynfche eilanden naar het Zuiden tot het land van

Arnhem in Nieuw - Holland , en tot aan Sumatra en Java naar het Weften

cn het Zuiden uitftrekt, fchynt al zo veel aan dat vafte land van Nieuw-

Holland ,
als aan het vafte land van Alia te behooren.

De Hr. Kapitein Coük , de grootfte Zeeman zyner eeuw en aan wiea

'men een oneindig getal nieuwe ontdekkingen verfchuldigd is , heeft niet

flechts de kaart van de kuften van Nieuw - Zeeland en Nieuw - Holknd gegee-

ven, maar hy heeft ook eene groote uitgeftrektheid zee in het Zuidelyke ge-

deelte by Amerika opgenomen; hy is van de punt zelfvan Amerika vertrok-

ken den 30^" January 1769, en hy heeft een groot gedeelte onder den 6oe«

graad doorgelopen, zonder land te vinden; men kan in de kaart, welke hy

xiaaivan gegeeven heeft, de uitgeftrektheid zien van de zee, welke hy opge-

nomen heeft, en zyn weg toont, dat, zo ’er landen in dit gedeelte van den

bol beftaan, zy zeer verre af zyn van het vafte land van Amerika, naardien

Nieuw- Zeeland, tulTchen den 35^^" en 45'=" graad breedte gelegen, daar zelf zeer

verre af is ; maar men raag hoopen
,
dat eenige andere zeelieden , de voet-

fpooren van den Hr. Cook volgende , die Zuidelyke zeen onder den 50®"

^aad zullen zoeken doortezeilen ,
en dat men dan welhaaft zal weeteo ,

of

die oneindige ftreeken, die meer dan twee duizend mylen uitgeftrektheid heb-

ben, landen of zeen zyn: ik denk evenwel niet, dat boven den 50®" graad

de Zuidelyke landen gemaatigd genoeg zyn om veel voordeels van derzelver

cntdekking te trekken.

IV. Over de’ uitvinding van het Kompas, hladz. H4»

Ik mo^ .by het geen ik over het onderwerp van het Kompas gezegd heb

nog
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nog byvoegen , dat het volgens het getuigenis der Chineefche Schryvers

,

waarvan de Hren. ie Roux en de Güignes het uittrekzel gegeeven hebben

,

zeker fchynt
,
dat de eigenfchap , welke het aan den zeilfteen geftreeken yzer heeft

om zig naar de pool te richten , den Chineezen van zeer oude tyden is bekend
geweeft: de figuur dier eerfte kompaflen was die van een menfch, die op
een fpil draaide, en wiens rechterarm Reeds het Zuiden wees : de tyd dezer

uitvinding , is volgens eenige Chineefche kronyken 1115 jaaren vóór der
Chriftenen tydrekening, en volgens andere kronyken 2700. Zie het Extract

uit de Chineefche jaarboeken door de Hren. le Roux en de Güignes ; maar iti

weêrwil van de oudheid dezer ontdekking, blykt het niet dat de Chineezen

daar ooit het voordeel uit getrokken hebben van lange Zeereizen te doen.

Homerus zegt in zyne Odyfle ,
dat de Grieken zig van den zeilfteen ,

reeds

in den Trojaanfchen oorlog bedienden, om hunne koers op zee te richten ; en
dit tydperk is ten naaften by het zelfde als dat der Chineefche kronyken:

dus kan men niet zeer twyfelen
, of de richting van den zeilfteen naar de

Noord -Pool, en zelfs het gebruik van het kompas voor de Zeevaart, oude
kundigheden zyn

,
en die ten minften van drie duizend jaaren her dateeren.

V. Over de ontdekking van Amerika
^ bladz. 115,

Ten opzichte van het geen ik over de ontdekking van Amerika gezegd heb^
heeft een tegenfchryver

,
yerftandiger dan die d'une Lettre i un Américain^

my de foort van verongelyking verweeten
,
welke ik aan zulk een groot man

als CiiRiSTCFHORüS CoLUMBüs gedaan heb
: „ Het is , zegt hy

, hem ver-

„ warren met de matroozen , wanneer men fchryft , dat hy heeft kunnen den-

„ ken, dat de zee zig naar de wolken verhefte, en dat zy miflehien in het

„ Zuiden den hemel raakte.” Ik onderfchryf gereedlyk deze aanmerking

die my billyk voorkomt; ik had dit bericht, ’t welk ik uit eenige verhaalen

getrokken heb , wat moeten verzachten
,
want het is te vermoeden , dat die

groote zeeman een juift denkbeeld van de gedaante van den Aardbol hadt,

zo wel door zyne eigen reizen als door die der Portugeezen naar de Kaap de

Goede -hoop, en naar de Ooft-Indiën. Men weet echter, dat Colümbus,
toen hy aan de landen der Nieuwe Wereld was aangekomen

,
zig niet verre

van die van het Ooften van Afia verwyderd rekende: dewyl men de Wereld

nog niet was oragevaaren
, konde hy derzelver omtrek nog niet weeten en oor-

deelde de aarde zo groot niet als zy inderdaad is: daarenboven moet men
erkennen , dat deze groote zeeman die de eerfte naar het Weften zeilde

, niet

anders dan verwonderd konde zyn ,
dat het hem beneden de Antillifche eilan-

den niet mogelyk was de ftreeken van het Zuiden te winnen, en dat hy ge-

duurig wierdt terug gezet : deze hinderpaal heeft nog heden plaats
; men

kan van de Antillifche eilanden in geen jaargetyde naar Guiana vaaren, zo
fnel zyn de ftroomen ,

en zo beftendig vloeijen zy van Guiana naar deze ei-

landen: men heeft twee maanden voor de te rug komft noodig
, terwyl men

in vyf of zes dagen van Guiana naar de Antillifche eilanden kan komen-
Wli Deel. Dd
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Om te rug te keeren is men verpligt op een grooten affland naar den kant

van de Oude Wereld in ruime zee opteftevenen ,
vanwaar men zyne vaart

richt naar Tena firma y
van Zuidelyk Amerika. Deze fneile en ftandvaftige

Rroomen van Gulana naar de Antillifche eilanden zyn zo geweldig, dat men
dezelven met een goeden wind niet kan doorzeilen ; en dewyl hiervan geen

voorbeeld is in de Atlantifche-zee, is het geen wonder, datCoiuMBus, die

dit nieuw beletzel zocht te overwinnen ,
en die , niet tegenfiaande alle de uit-

vindingen van zynen geeft , en alle de kundigheden welken hy in de zeevaart

hadt, naar die Zuidelyke ftreeken niet konde voortzeilen, gedagt hebbe, dat

hier iets buitengemeens moeft achter fchuilen , en dat ’cr miffchien eene meer-

dere verhevenheid in dit gedeelte der zee dan in eenig ander plaats hadt

,

want haare ftroomen van Guiana naar de Antilles, liepen inderdaad met zo

veel fnelheid als of zy van een hooger plaats nederftortten om naar eene

laagte te loopen.

De rivieren ,
welker invallende wateren de ftroomen der zee van Cayenne

naar de Antilles vermeerderen , kunnen zyn :

De rivier der Atnazoonen welker geweldigheid zeer groot, de mond ze-

ventig mylen breed
,
en waarvan de loop meer naar ’t Noorden dan naar ’t

Zuiden gericht is.

8. De rivier Ouafla, insgelyks zeer fnel en ook in dezelfde ftrekking vloei-

jende; haar mond is byna een myl breed.

3. De Oyapok, nog fneller dan de Ouafla , en verder afkomende ; zy

heeft een byna gelyken mond.

4. De Aprouak , ten naaftenby van dezelfde mtgeftrektheid , denzelf-

den loop , en even grooten mond als de Ouafla.

5. De rivier Kaw, die kleiner is, zo wel van loop als van mond , maar

zeer fnel, fchoon zy niet dan van eene verdronken favanne komt, vyf- en-

twintig of dertig mylen van zee. ...
6. De Oyak, een zeer aanmerkelyke rivier, die zig aan haaren mond in

twee takken verdeelt om het eiland Cayenne te formeeren : deze rivier Oyak
©ntvangt op vyf- en twintig mylen afftands eene andere, welke men noemt

de Oraput, die zeer geweldig is, en haaren oorlprong neemt in een gebergte

van rotfen, waarvan zy met zeer fneile vloeden nederftort.

7. Een der armen van de Oyak vereenigt zig digt by den mond met de ri-

vier van Cayenne , en die twee vereenigde rivieren hebben meer dan eene

myl breedte; de andere arm van de Oyak is niet veel meer dan een halve

myl breed.

8- De rivier Kourou ,
die zeer fnel is , en meer dan eene halve myl breedte

aan haaren mond heeft, zonder de Macoufia, die niet verre afkomt, maar

die evenwel veel waters verfchaft, mede te rekenen.

9. De Sinamari, waarvan het bed vry befloten is, maar die zeer geweldig

voortflroomt en van zeer verre komt.

iD. De rivier Maroni waarin men zeer hoog is opgevaaren , fchoon zy

zeer Ihel vloeit; zy heeft een mond van meer dan een myl. breedte, en het
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Is na de rivier der Amazoonen, die wel het meefte water verfchaft: haar

mond is open en vry ,
terwyl de monden van de rivier der Amazoonen

,
en

van de Orenoque met eene groote menigte eilanden beraaid ejn.

ir De rivieren de Suriname, de Berbice, en de Eflequebo, en eenige

andere tot de Orenoque toe, die, gelyk men weet eene zeer groote rivier is,

Het toont ziff vry duidelyk, dat het van de opgehoopce llibben is, en van de

Srddeelen, welken deze rivieren, van de bergen hebben afgenomen en me-

degevoerd, dat deze groote vafte landen zig geformeerd hebben, m welker

midden men niet vindt, dan eenige bergen, waarvan de meefte vuurfpiiwende

geweeft zyn
,
en die al te weinig verheven zyn ,

dan dat de fneeuw en het

ys hunne kruinen bedekken kunnen.
Jo n-mrimpn van

^ Het blvkt derhalven, dat het door den zamenloop van alle de ftroomen van

dit grooTgetïrto is: dat de algemeene ftroom der zee zig geformeerd

heeft van Cayenne, of liever van de Amazoonen tot aan de Antilles, eiv die

algemeene ftroom dezer zeeftreeken ftrekt zig miffchien tot meer dan zeftig

mylen afftands van de Ooftelyke kuft van Guiana uit.

byvoegzelstothetartykel,
yan het voortbrengen der beddingen of laagen ^arde j

bkdz. ii 6.

I. Over de hagen of beddingen Aarde op verfchillende plaatfen.

Wv hebben eenige voorbeelden van graavingen en van putten, waarin men

de onderfcheidene laagen van den grond tot eene zekere diepte heeft waarge-

nLen alsvan de put van Amfterdam, die tot 232 voeten nederdaalde; van

Hu^van Marly-la-ville, tot 100 voeten, en wy zouden ’er verfcheiden an-

dere voorbeelden van kunnen bybrengen ,
zo de Waarneemers in het gebruik

hunner woorden overeenftemden; maar de een noemt mergel het geen inder-

daad niet dan witte kley is; een ander geeft den naam van keyfteenen aan

geronde kalkfteenen ;
zo noemen zy ook zand het geen inderdaad een kalkaar-

tig grint is; door welke verwarring van woorden en naamen men geen voor-

deel met hunne onderzoekingen doen, noch gebruik van hunue Verhandelin-

gen over deze onderwerpen maaken kan ,
omdat ’er overal onzekerheid is

over de natuur der zelfftandigheden daar zy van fpreeken : wy zullen ons

derhalven tot de volgende voorbeelden bcpaalen.
1 , .

Fen goed Waarneemer heeft aan eenen myner vrienden in de volgende be-

woordingen gefchreeven, over de laagen der aarde in de nabimrfchap van

Daar is hier, zegt hy, een oneindig fteenachtig bezinkzel, dat de geheele

helling van den keten der bergen, welken wy ten Noorden van de Stad

!! Toulon hebben ,
beflaat ;

het ftrekt zig in de valei ten Ooften en ten

Weften uit, het maakt voor een gedeelte den grond der valei
, en gaat

\\ zig in de zee verliezen : deze fteenmaakende ftof wordt gemeenlyk faffre
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genaamd, en is eigenlyk die tuffteen, welken de Natuurbefchouwers noc-
„ men marga toffacea fifiuofa. De Hr. Guettard heefc my ophelderingen

„ wegens die Jaffre verzocht om ’er in zyne Memorie gebruik van te maa-
„ ken, tevens met eenige Hukken om dezelve te kennen. Ik heb hem het

„ een en het ander gezonden, en ik denk, dat hy ’er over voldaan is ge-

„ weeft , want hy heeft ’er my voor bedankt j hy heeft my zelfs onlangs

„ gefchreeven, dat hy in het begin van may naar Provence en naar Toulon

„ zou komen Hoe het zy
, de Hr. Guettard zal over deze ne-

„ derlegzels niets nieuws te zeggen hebben, want de Hr. de Büpfon heeft

„ over dit onderwerp alles gezegd in zyn eerfte Deel van de Natuurlyke Hi-

„ ftorie op het artykel
,
Bewyzen voor de Befchouwing van den Aardkloot

, en

„ het fchynt, dat hy dit artykel maakende, de bergen van Toulon en hunne

„ kruin voor oogen hadt.”

„ By het begin van die kruin
,
die van een meerder of minder harden tuf-

,, fteen is, vindt men, in kleine holligheden van de pit des bergs, eenige

5, mynen van zeer fchoon zind, die waarfchynlyk die ftukken zyn, waarvan
„ de Hr. de Rüifon fpreekt._ Op andere plaatfen de oppervlakte van de
„ pit breekende

,
vinden wy in overvloed zeefchelpen met den fteen inge-

,,
lyfd Ik heb verfcheidene van die fchelpen, waarvan het verglazel

„ vfy wel bewaard is j ik zal dezdven ten eenigen tyde aan den Hr. de Buf*

„ FON zenden (<*).”

De Hr. Guettard
, die zelf meer waarnemingen in deze foort van

onderzoek gedaan heeft, dan eenig ander Natuurbefchouwer, drukt zig in de
volgende bewoordingen uit , zo als hy van de bergen fpreekt die Parys
omringen,

„ Na den teel - grond , die ten hoogften niet meer dan van twee of drie

„ voeten is, volgt een bank van zand, die van vier en vyf voeten tot twin*

„ tig voeten ,
en dikwils zelfs dertig , hoogte heeft , die bank is gemeenlyk

,,
vervuld met fteenen , van den aart als molenfteenen Daar zyn

„ ftreeken , alwaar men in die zandbank afzonderlyke mallas van zand-

„ fteen aantreft.

,,
Onder dit zand vindt men een tuffteen, die van tien of twaalf tot dertig,

„ veertig ,
en zelfs vyftig voeten hoogte kan hebben : die tuf is evenwel

„ doorgaands niet van eene enkele dikte; hy is vry dikwils afgefcheiden door

„ beddingen van valfche mergel, kleyachtige mergel, van cos, of llypfteen,

,, welken de werklieden noemen, of van goede mergel, en fomtyds

„ ook door banken van een vry harden fteen. . . . Onder die bank van tuf be-

„ ginnen die, welken den fteen om te bouwen verfchaffen : deze banken

„ verfchillen van hoogte; zy zyn eerft van weinig meer dan een voet, daar

„ worden ’er fomtyds drie of vier boven malkander gevonden; en zy wor»

j, den voorgegaan van eene andere, die omtrent tien voeten hoogte kan heb-

sj ben, en welker oppervlakte en binnenfte doorzaaid is, met indrukzelen

,, van fchelpen; zy worden gevolgd van eene andere, die omtrent vier voc-

(a) Lettre de M. BoJJy i M. Guenaud de Montbeillard ,
Toulon Ie i6 «vril 1775 ,
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ten dik kan zyn, en die ligt op eene van zeven of agt voeten, of liever

op twee van drie of vier. Na deze banken zyn er verfcheiden anderen

,

die kleiner zyn ,
en die in ’t geheel een ftuk van ten minften drie toifes

kunnen maaken: dit ftuk wordt gevolgd van pottebakkers-kley, vóór de

welke men evenwel eene bedding van zand moet doorgraaven.

Dit zand is roodachcig en aardachtig; het heeft de dikte van twee, twee

en een half, en drie voeten; het is roet water bezet; het heeft achter zig

een bank van valfche blauwachtige pottebakkers kley, dat is te zeggen eene

pottekleyachtige aarde met zand vermengd ;
de dikte van die bank mag van

twee voeten zyn: die welke volgt, is ten mmften van vyf voetra, en van

eene gladde zwarte pottebakkers-kley, die in het breeken ghnfterc, byna

als git; en eindelyk die zwarte potaarde wordt gevolgd van blaauwe potaar-

de die een bank van vyf of zes voeten dikte maakt. In deze verfchlllende

potaarden vindt men witachtige pyrites van eene bleek -geele kleur , en van

verfchlllende figuuren Het water, dat onder alle deze potaarden is,

belet dieper door te graaven.

De grond der fteengroeven van het canton de Moxouris, boven in de
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voorftad Saint -Marceau, is op de volgende wyze gefchikt.”

1. Teelgrond van een voet dikte. . , .

2. De tuffleen twee toifes. • • • •

<1. Het zand ,
twee of drie toiles. ... •

4. Geelachtige aarden twee toifes.

c De tripoli i dat is te zeggen de witte, vette, vafte aarden,

„ die in de zon hard worden, en die tekenen als kryt, vier

,, of vyf toifes. • *
• ^ .p

6. Steengrond, of vermenging van vet zand, twee toifes.

7 . Rots . van één voet tot twee. • • jl±

8. Eene foortvan ondergrond, die weinig hoogte heeft, van -én

„ voet tot twee. • •

9. Twee moïes van witte bank, elk van zeven of agt duimen.

10. Slechte Heen
, /oac7/«, van 18 tot 20 duim. •

11. De bank franc \aniy , is, tot 30 duimen.

12. De liais ftrault van 10 of 12 duim.

13. De groene bank van een voet tot 20 duim.

14! De lambourdes, die twee banken formeeren, een van agtticn

,, duim en de andere van twee voet.

Tf Verfcheiden kleine banken van baftaart lambourdes, of min-

der goed dan die van No. 14; zy gaan voor de gewoone
” waterlaag der puttan ; dit water is dat, het welk zy, die

” notaarde graaven, verpligt zyn door te werken, om die

” potaarde of pottebakkers kley te bekomen , dewelke tus-

” fchen twee waters is, dat is te zeggen tulTchen die laag,

” waarvan ik fpreek , en eene andere veel grooier , die

II daar onder is.

In het geheel. . . ...»
(6) Mémoires de rJcaümïe des Sciences, Ann. 17-56.
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Voor het overige breng ik dit voorbeeld niet by dan by gebrek van anderen,
want men ziet wel , hoe veele onzekerheid het wegens de natuur der landen

cverlaat ; men kan derhalven den Waarneemeren niet te fterk aanpryzen
, om

den aart der ftofFen daar zy van fpreeken
, nauwkeuriger aan te wyzen , en ten

minften die, welke glasaartig en kalkaartig zyn, te onderfcheiden , zo als in

het volgende voorbeeld.

De grond van Lotharingen is verdeeld in twee groote gordels, die geheel

verfchillende en wel onderfcheiden zyn : de Ooftelyke
, die bedekt wordt

door den keten der Vogelifche bergen , beftaat uit die oorfpronglyke ber-

gen, en dus uit glaswordende en gekryftallizeerde ftoffen , als graniet, por-

phyr ,
jafpis en quartz ,

aan blokken of aan groupen , dat is te zeggen eene

hoopswyze verzameling van kleinere ftukken digt by den anderen neêrge-

worpen, en niet aan laagen of beddingen gelegd. In dezen geheelen keten

vindt men niet het minfte voetfpoor van zee- voortbrengzelen, en de heuvels

,

die ’er van afkomen ,
zyn van giasaartig zand : daar dezelve eindigen

,
en

op een achtervolgende zelfkant, in de geheele lyn van hunnen val begint de
andere gordel ,

die geheel kalkaartig is , die ook geheel aan horizontaale bed-

dingen ligt, geheel vervuld is met, of liever geformeerd van zee - voortbreng-

ielen. Noot medegedeeld aan den Er. de Buffon door den Hr. Jbt Bexon den

J5 maart 1777.
_

.

De banken en de beddingen aarde in Peru zyn volmaakt horizontaal
,
en

beantwoorden dikwils malkander van zeer verre in de verfchillende bergen

;

de meeften dezer bergen hebben twee of drie honderd toifes hoogte, en zy

zyn bykans altyd ongenaakbaar: zy zyn dikwils zo fteil als muuren, en het is

dus dat men hunne horizontaale laagén ,
waarvan deze fteilten het einde ver-

toonen, duidelyk kan opncemen: wanneer by geval een derzelyer rond, en

volftrekt van de anderen afgefcheiden is , zo is elk dezer beddingen als een

zeer platte cylinder
,
en als een afgeknotte kegel

,
die weinige hoogte heeft

,

geworden, en deze verfchillende beddingen onder malkanderen geplaatft, en

door haare kleur, en door de verfchillende fchuinten van haaren omtrek on-

derfcheiden, hebben dikwils aan het geheel de gedaante van een konftwerk

gegeeven ,
dat met de grooiflc regelmaatigheid gemaakt fchynt: men ziet in

dit land de bergen geduurig de vertöoning maaken van de oude en koflbaare

gebouwen van kapellen
, kafleelen

,
koepels ;

het zyn fomtyds geformeerde

veftingwerken , lange gordynen met borftweeringen verfterkt. Men kan

,

wanneer men alle deze voorwerpen onderfcheidt
, en de wyze hoe hunne laa-

gen aan malkander beantwoorden, gadeflaat, bezwaarelyk twyfden, of deze

grond rondom verlaagd is; het fchynt, dat deze bergen, waarvan de bafis

het flevigfl: is geveftigd , zyn overgebleven als eene foorc van getuigen , en

van gedenkftukken ,
om de hoogte aan te wyzen, welke oudtyds de grond

dezer flreeken hadt. (c).

De Vogelbcrg, In ’t drabifch Gebelteir genaamd ,
is van boven tot bene-

den, ter lengte van een halve myl, zo gelyk, dat hy eeb muur fchynt te zyn

(c) Boucues, figure de ia Terre
,
pag. 89. Q’f.
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door menfchen handen regelmaatig gebouwd, en niet eene rots aldus door de

natuur gemaakt: de Nyl raakt hem eene lange ruimte, en hy is in Opper-

Egypte vier en een halve dag reizens van Cairo verwyderd (d).

Ik kan by deze waarneemingen eene aanmerking voegen door de meefte rei.

zigers gemaakt ;
te weeten dat in de Arabiën de grond van eene zeer verfchil-

lende Mtuur is; het gedeelte dat naall by den berg Libanon is, vertoont niet

dan afgefneden en omgeworpen rotfen, en het is dat gedeelte, het welk meii

fteenachüg Arabie noemt : het is van dit land ,
waarvan de zanden door de

beweging der wateren zyn afgevoerd, dat de onvruchtbaare grond van woeji

Arabie geformeerd is, terwyl de flibben die ligter waren, en alle de goede

aarden, verder zyn afgevoerd en gelukkig Arabie geformeerd hebben. Voor

het overige zyn de buitenzyden In Arabie gelyk overal elders, fteiler naar

de zee van Afrika ,
dat is te zeggen naar het Weften, dan naar de Roode-zee,

die ten Ooften is.

II. Over de linnen - Rots van den Aardbol.

Ik heb gezegd bladz. 129. Dat men in de heuvelen en in de andere kleine verhe-

venheden^ ligtlyk de bajis herkent, waarop de rotfen rujlen, maar het h met de

groote bergen niet eveneens gefield i nietflechts is de kruin van rots, maar die rotfen

%aagen weder op andere rotfen-, daar zyn bergen op bergen en rotfen op rotfen, tot

zulk eene aanmerkelyke hoogte en in zulk eene groote uitgejlrektheid gronds , dat men

niet ligt kan opneemen of 'er aarde onder zy , en van welke natuur dezelve wezen

moge. Men ziet rotfen loodrecht doorgefneden ,
die verfcheiden Honderden voeten

hoogte hebben; deze rotfen draagen op anderen, die miffchien niet minder hoog zyn;

maar mag men ondertuJTchen uit het kleine niet bejïuuen tot het groote^ en naardien

de rotfen der kleine bergen, waarvan men de bafis ziet, op minder zwaare en minder

vafie aarde draagen dan fleen, mag men daaruit met mt eene zeer hooge waarfihyn-^

lykheid vajijiellen, dat de baJis der hooge bergen insgelyks aarde u

.

Ik erken , dat deze gilling uit de analogie of overeenkomit getrokken
,
geen

genoegzaamen grond hadt. Sedert vier- en - dertig jaar, dat dit gefchreven is,

heb ik kundigheden gekregen, en falla verzameld, die my getoond hebben,

dat de groote bergen ,
uit glasaartige itoffen beftaande

, en door de werking

van het oorfpronglyke vuur voortgebragt , onmiddelyk aan de binnenrots van

den Aardbol vafl: zyn , dewelke zelve een glasaartige rots is van dezelfde na-

tuur’ die groote bergen maaken daar een gedeelte van, en zyn niet dan ver-

lengi'n<ren, of uitfteekzels, die zig op de oppervlakte van den bol in den tyd

van deszelfs vaftwording geveftigd hebben: men moet het dan befchouwen

als zamenftellende deelen van de eerfte mafla der aarde, terwyl de heuvels en

de kleine bergen ,
die op leem -aarde ,

of glasaartig zand draagen, door een

ander element geformeerd zyn, dat is te zeggen door de beweging en het be-

zinkzel der wateren, in een tyd veel laater dan die van de formatie der groote

(i) Fejage de VAH Sleb.
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bergen , door het eerfte en oorfpronglyke vuur voortgebragt (g): het is in
deze punten, of uitfpringende deelen, die het pit der bergen formeeren, dat
de aderen der metaalen gevonden worden

,
en deze bergen zyn niet de

hoogfte van allen
,
fchoon ’er zeer hooge bergen zyn ,

die mynen bevatten

,

maar de meede van die
,
waar men dezelven vindt

, zyn flechts van eene mid-
delbaare hoogte , en allen zyn zy eenvormig gefchikt , dat is te zeggen met
ongevoelige opklimmingen , die aan een aanmerkelyken keten van bergen ver-

bonden zyn , en die van tyd tot tyd door valeijen worden afgefneeden.

III. Over de glaswordwg der kalkaartige Stoffen,

Ik heb gezegd bladz. 131., Dat de kalkaartige fioffen de eenigfte zelfjiandig.

heden zyn ,
welken het vuur

, of ecnige tot hier toe bekende wcrkoorzaak nog niet tot

'gids heeft kunnen doen overgaan , en de eenigfte welke eene klaffe op haar zelve

fchynen uit te maaken
,
dewyl alle andere Jloffen van den Aardbol in glas verkeerd

kunnen worden.

Ik had toen de proeven nog niet genomen
, waardoor ik federt ben verze-

kerd geworden , dat de kalkaartige ftoffen
,
even als alle anderen , tot glas ge-

bragt kunnen worden j daar is inderdaad hier toe flechts een geweldiger vuur
noodig dan dat onzer gemeene ovens : men brengt den kalkaartigen fteen tot

glas door middel van een goeden brandfpiegel : daarenboven de Hr. D’Aa-
CET, bekwaam Scheikundige, heeft kalkaartig fpath, zonder byvoeging van ee-

pige andere ftof, in porcelein • ovens van den Graaf de Lauragais, gefmol-
ten, maar zyne proeven zyn niet dan verfcheiden jaaren na het uitgeeven
myner Befchouwing van den Aardkloot genomen ;

men wilt alleenlyk , dat in de
hooge ovens

, die tot het fmelten van het yzer-erts gebruikt worden
, de

fchuimachtige witte en hgte ftoffe, gelyk aan puimlleen, die uit deze ovens

komt, wanneer zy al te fterk gehit zyn, niet dan eene glasachtige ftof is,

voortkomende van de cajlina, eene. kalkaartige ftof, welke men in den oven
werpt ,

om de fmelting van het yzer • erts te bevorderen ; het eenige verfchil

dat ’er ten opzichte van de glaswording plaats heeft, tuflchen de .kalkaartige en
fflasaartige^ ftoffen j is

,
dac de laatilen door de geweldige werking van hec

vuur onmiddelyk tot glas overgaan, terwyl de kalkaartige ftoffen den ftaat

van verkalking doorgaan ; en eerft kalk worden, eer zy in glas veranderen;

maar

(e) Het binnenfte der verfcbillende oorfpronglyke bergen , daar ik door de putten en gale-

jyen der mynen , tot de zeer groote diepten van 1200 en 1500 voeten ben ingedrongen, beftaat

overal uit glasaartigen rotsfteen , waarin ligte, onregelmaatige bogtigbeden gevonden worden,
waardoor water, vitriol en metaal -ontbindingen uitvloeijen, zodat men kan befluiten, dat

de gebeele pit dezer bergen levende rots is aan de eerlle oorfpronglyke malTa van den bol
vaftzittende, fchoon men op de zyden dier bergen naar den kant der valeijen maffas van eene
leemachtige aarde, en banken van kalkaartige fteenen, op vry groote hoogten ziet, maar die
anall-is van leem -aarde, en die kalkaartige banken, zyn ovetblyfzels van de vrocgfte zee-
vooiibiengzelen

,
gelyklyk nedergelegd, maar waarin naderhand de waterende valeijen uitge-

fcold hebben, en die tot het tweede Tydvak der Natuur beboeren. iiV«et door üm JJr,
mtiegedeeld

,

oon den Hr. de Buïfon, den 6‘” ySng- I777-
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maar zy veranderen in glas, even als de andere, zelfs in het vuur onzer
ovens ,

indien men haar flechts met glasaartige flofFen vermengt
, inzonderheid

met die ,
welken

,
gelyk by voorbeeld

,
de flibaarde

,
gemakiykrt in het vuur

fmelt : men kan dan zonder vrees van zig te bedriegen
,
gerust verzekeren

,

dat in het algemeen alle de ftofFen van den Aardbol tot haar eerften oorfprong

kunnen wederkeeren, en eindelyk glas worden, by aldien men haar flechts

den noodigen trap van hitte
, tot die glaswording verfchaft.

BYVOEGZELS EN VERBETERINGEN,
Op het artykel^ waarvan de tytel h: de Schelpen en andere voortbreng-

zeis der zee , welken men in V binnenjie der aarde vindt.

Door het geen ik bladz. 142
,
gefchreeven heb over den Italiaanfchen brief,

waarin gezegd wordt, dat het de Pelgrims van Syrië geweejl zyn, die ten tyde der

kruistogten ,
uit dat land de fchelpen ,

welken men tegenwoordig in Frankryk
,

en in

dl andere Staaten onder de aarde vindt, hebben evergebragt
, enz. heeft men kun-

nen denken, gelyk ik daar thans zelf zo over denk, dat ik den Hr. de Voe-
TAiRE niet ernftig genoeg behandeld heb : ik erken , dat ik beter gedaan zou
hebben met dit gevoelen van zelf te laaten vallen , dan met het zelve door eene
boertery te verheffen, te meer omdat dit myne wyze van fchryven niet is,

en deze trek miflchien de eenigfle is, die in myne fchriften gevonden wordt.

De Hr. de Voltaire is een man die wegens zyne buitengemeene en voortref-

felyke talenten de hoogfte achting verdient. Men bragt my dien Italiaan-

fchen brief juift in den tyd zo als ik bezig was het blad te corrigeeren waarin

men denzelven vindt; ik las dien brief niet dan gedeeltelyk, my verbeel-

dende , dat het een voortbrengzel was van eenen of anderen geleerden van

Italië, die met zyne hiflorifche en geleerde kundigheden zyne vooroordeelen

behouden, en de Natuur niet geraadpleegd hadt; en het was niet dan na het

afdrukken van myn Deel over de Befchouwing van den Aardkloot, toen ik be-

richt kreeg, dat het een brief van den Hr. de Voltaire was: het fpeet my
toen de uitdrukkingen gebruikt te hebben, welken ik gebruikt had: zie daar

de waarheid ; ik verklaar dit evenveel voor den Hr. de Voltaire ,
als voor

my zelven, en voor de Nakomelingfchap
, voor welke ik het niet twyfelach-

lig raaaken wil, dat ik de hoogfte achting heb, en fteeds gehad heb , voor

zulk een zeldzaam man ,
en die zo veel eer aan zyiie eeuw doet , als Hy.

Dewyl het gezach van den Hr. de Voltaire indruk op eenige perfoonen

heeft gemaakt, zo zyn ’er eenigen geweeft, die met eigen oogen onderzoeken

wilden
,
of de tegenwerpingen tegen de fchelpen eenigen grond hadden , en ik

meen hier een uittrekzel te moeten geven van eene Verhandeling, die my toe-

^ezonden is en met dat oogmerk alleen fchpt gemaakt te zyn.

„ Verfchillende Provimiën van het Koningryk en van Italië doortrekkende.

Deel Ee
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heb ik , zegt de Vader Chabenat , allerwegen gefigureerde fteenen gevon^

„ den
, en op fommige plaatfen in zo groote hoeveelheid , en op zulk eene

,, wyze gefchikt ,
dat men zig niet kan wederhouden van te gelooven , dat

„ deze deelen der aarde voormaals het bed der zee zyn geweeft. Ik heb

,, fchelpen van allerhande foort gezien, en die volmaakt gelyk zyn aan de

„ beantwoordende levende foorten : ik heb ’er gezien van het zelfde maak-

„ zei ,
en dezelfde grootte j deze waaSmeeming is my voorgekomen genoeg-

„ zaam te zyn om my te overreeden ,dat alle deze individus van verfchillenden

„ ouderdom waren , maar dat zy tot dezelfde foort behoorden. Ik heb ara-

„ mons hoornen gezien van een halfduim tot drie voeten middellyns. Ik heb

„ mantels van allerhande grootte gezien ; andere tweefchelpige en eenfchel»

„ pige eveneens; ik heb daarenboven' beleraniten ,
zee -champignons, enz.

„ gezien.

„ Het raaakzel en de hoeveelheid van alle die gefigureerde fteenen, bewyst

„ ons bykans ontegenfpreekelyk , dat zy voormaals dieren waren , die in de

,, zee leefden : de fchelp inzonderheid , waarmede zy bedekt zyn , fchynt

,, geen twyfel deswegen over te laaten
,
omdat dezelve zig in fommigen dier

„ Iteenen zo natuurlyk, zo glinfterende, en verfch vertoont als in het leven,

„ en zo zy van het pit of de kern wierdt afgefcheiden , zoude men niet zeg-

„ gen, dat hy verfteend was. Het is niet eveneens met verfcheiden gefigu-

„ reerde fteenen, welken men vindt in die groote en fchoone vlakte, die zig

„ van Montauban tot Touloufe, van Touloufe tot Alby, en in deaangren-

„ zende plaatfen uitftrekt; die geheele groote vlakte is bedekt met poortaarde,

3, van de dikte van een half voet tot twee voeten; vervolgens vindt men

„ eene bedding van grof grintzand , ter diepte van omtrent twee voeten:

3,
onder die bedding van grof grintzand , is eene bedding van fyn zand te?

,,
naaften by van dezelfde diepte, en onder het fyn zand vindt men de rots.

,, Ik heb het grof grintzand naauwkeurig onderzocht, ik onderzoek het dage»

„ lyks ; ik vind daarin eene oneindige menigte gefigureerde fteenen van aller-

*, hande gedaanten en grootten; ik heb daarin wel veel holothurins, doch
ook andere fteenen van eene regelraaatige gedaante , en volmaakt gely-

„ kende gevonden : dit alles fcheen my zeer verftaanbaar te zeggen , dat dit

3,
geheele land oudtyds het bed der zee geweeft was, die door eenigefchie-

„ lyke omwenteling daarvan afgeweeken is
,
en deze voortbrengzels

,
gelyk als

,, op veele andere plaatfen, agtergelaaten heeft: ik fchortte echter myn oor-

„ deel op, uit hoofde der tegenwerpingen van den Hr. de Voltaire: om

„ daarop te antwoorden voegde ik de ondervinding by de waarneeming.”

De Vader Chabenat meldt vervolgens verfcheiden proefneemingen om te

bewyzen , dat de fchelpen , die in den boezem der aarde gevonden worden

,

van dezelfde natuur zyn als die der zee: ik breng die proeven hier niet by,

omdat zy niets nieuws leeren,en omdat niemand twyfelt aan die gelykheid van

natuur tuflchen de gegraavene fchelpen en de zee - fchelpen ;
eindelyk befluic

de vader Chabenat, en eindigt zyne Verhandeling met deze woorden.
,, Men

3, kan dan niet twyfelen
, of alle die fchelpen ,

die in den boezem der aarde

sj
gsvonden worden

, waare fchelpen zyn , en overblyfzels van dieren det
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zee die voormaals alle deze ftreeken bedekte , en gevolglyk zyn alle de

tegenwerpingen van den Hr. de Voltaire ongegrond (a).”

II. Over de plaatfen , daar men fchelpen gevonden heeft.

T^larl7 lAd. Het zou my zeer geraaklyk vallen by de optelling van de ver-

zaSgei fchelpen ,
die in alle gedeelten der Wereld gevonden worden,

een groot getal byzondere waarneemingen te voegen, die mj federt vier- en-

dertil jaar zyn -medegedeeld. Ik heb brieven van de eilanden van Amerika

Sngen. laarin men my verzekert ,
dat men bykans op ahe dezelven

pen vindt in haaren natuurlyken flaat ,
of in het der aarde

en dikwils onder de eerfte Jaag der groeibaare aarde. De Hr. Boegainville

heeft op de Malouinfche eilanden fleenen gevonden ,
die zig aan bladen ver-

deelen,^op dewelken men de indrukzels van graafbaare fchelpen bemerkte^van

* eene foort in deze zeen onbekend (f).
Ik heb brieven van verfcheiden plaat-

fen uit Ooft-Indiën, en uit Afrika ontvangen, waarin men my het zelfde

bericht. Don d’Ulloa meldt, in ’t 111 Deel, bladz. 314, van zyne reis, dat

men in Chili, in de flreek, die zig uitflrekt van Talca- guano tot aan la _Con-

ception, fchelpen vindt van verfchillende foorten, en zeer groote menigte,

7nnder eeniee vermenging van aarde, en dat het van deze fchelpen is
, dac

men kalk maakt: hy voegt ’er by, dat deze byzonderheid zo opmerkelyk mee

7oude zvn, zo men deze fchelpen met vondt dan in laage ftrpken, en plaat-

fen aan zee gelegen, alwaar de zee haar zou hebben kunnen bedekken, maar

het geen zonderlhig in dezen is, zegt hy, is, dat dre zelfde hoopen fchelpen

sevSiden worden op heuvels of bergen ter hoogte van vyfttg mfes boven

fet waterpas der zee!^ Ik breng * «aw met

iyk als m^t alle
JV"‘'7eh*rvardTfi^^^^^^my over de graafbaare fchelpen van dat

, „1 j„-. zee- ver-
alwaar ik my zeer verzekerd houde, dat men, gelyk OV

tniTpr

fteeningen zal vinden ,
op hoogten veel aanmerkelyker dan die van vyr ig J

boven ’t waterpas der zee; want dezelfde Don d’Ulloa heeft naderhand ver-

fteende fchelpen gevonden in gebergten van Peru, op meer dan twee duizend

toif^s hoogte; en volgens den Hr. Kalm, vindt men fchelpen in de gebergten

van Noord -Amerika^ op de kruinen van verfcheidenen dier bergen: hy zegt

7Plf ook gezien te hebben op de kruin van den blaauwen berg: men vmdt

haar ook in de kryten in den omtrek van Montreal ; in eenige fteenen, die

uk het meir Champlain in Kanada gehaald worden (c), en ook in de Noorde-

dS van dit nieuwe vatte land ,
naardien de Groenlanders gelooven,

Ke Wereld door een algemeenen vloed ffehapen is, en tot waarborgen

dkrleb^urtenis bybrengen de fchelpen en de waIvifchbeenderen ,
die op de

hoogfte bergen van hun land gevonden worden, (d).

(a) Mémoires nmufcritfur Uspi^resjkurées.par Ie P. Chabenat. Momulance 8 oSobre 1773.

(b) Vomee autmr du monde ^
Tom» L pflg.

(c) Mémif es de i' Académie des Sciences ,
aunee .p g. 94-

C<0 yoyagedeMr. Crahtz. Bfloire gemalesdes Vo-^ages. lom. XIX, pag. 105.

Ee 2
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Zo men van daar naar Siberie overgaat , zal men insgelyks allerwegen

blyken vinden
,
dat het water der zee op alle onze vafte landen geftaan heeft,

By den berg Jénifeïk ziet men minder hooge bergen
,
op welker kruinen men

hoopen fchelpen vindt, wel bewaard in haare gedaante en in haare natuurlyke

kleuren: die fchelpen zyn allen ledig, en fommigen vallen tot flof zodra men
haar aanraakc ; De zee dezer Jlreeken verfchaft niet meer derzelver gelykeni de
grootften zyn een duim breed, anderen zyn zeer klein, (e)*

Maar ik kan nog Rukken bybrengen , die men meer gelegenheid zal hebben
te onderzoeken. Elk behoeft in zyne Provintie Hechts de oogen te openen,

hy zal fchelpen vinden in alle de gronden
,
waaruit men Reen haalt om kalk te

maaken; hy zal dezelven ook vinden in de meeRe kernwaarden, fchoon in ’e

algemeen deze zee- voortbrengzels daar in eene mindere hoeveelheid in zyn,

dan in de kalkaartige Roffen.

In het grondgebied van Duinkerken, boven op den berg der Recollets,.

by dien van Caflel , vier honderd voeten boven het waterpas der zee, vindt

men eene bedding fchelpen horizontaal neêrgelegd, en zo uerk zamengekaR,
dat het grootRe gedeelte daarvan verbryzeld is , en boven dat bed eene laag

van 7 of 8 voeten aarde en meer: dit is op zes mylen afRands van de zee, en
deze fchelpen zyn van dezelfde foort als die , welken men thans- in de zea
vindt

, (ƒ).
Op den berg Gannelon, by Anet, op eenigen afftand van Compiegne, zyn

verfcheiden groeven van zeer fchoone kalkReenen
, tuflehen welker verfchil-

lende beddingen
,
grintzand gevonden wordt

,
vermengd met eene oneindige

menigte fchelpen of gedeelten van fchelpen, die zeer ligt en zeer wryfbaar zyn:
men vindt daar ook gemeene oeRers, die zeerwel bewaard zyn, waarvan de

bedding vyf kwartier myl in de lengte bedaat. In de eene dezer groeven

worden drie beddingen fchelpen in verfchillende Raaten gevonden
; in twee

dezer beddingen zyn zy tot kleine brokjes gebragt
, en men kan ’er de foorc

niet van herkennen ,
terwyl zy in de derde bedding geene verandering dan die

van eene overmaatige droogte ondergaan hebben
; de natuur van de fchelp

,

het verglafel ,
en de figuur zyn dezelfde als in de gelykfoortige leevende,

maar deze fchelpen hebben eene byzondcre ligtheid gekreegen en fcheiden zig

met bladen van malkanderen : deze groeven zyn aan den voet des bergs
, en

loopen wat hellende af: in de vlakte afdaalende vindt men veele oeRers, die

niet veranderd zyn of haare natuur verkoren hebben
,

ja die zelfs niet ver-

droogd zyn gelyic de eerRen ; zy hebben dezelfde zwaarte en denzelfden glans

als die welken men dagelyks uit zee haait, (g).

In den omtrek van Parys zyn de zee • fchelpen niet minder gemeen dan in

de flraks genoemde plaatfen : de groeven van Bougival , daar men mergel

uithaalt ,
verfchafFen eene foort van oeRers van middelbaare grootte ; men

zoude dezelve den naam kunnen geeven van afgeknotte ,
gevleugelde ^ en gladde

de Mrs. Gmeun & Muller. Hijloire générale des Voysfies, Tom XFIIl.pag 142.
(ƒ ^ Mêmoire pour la SuhUélégation Ue Duakerqus

,
relativément d l'lil/loiTe fiütüTsll$ qq c^iTltofU

ii) Lettre de Mr, Lechevik. 4 Mu de iJuFroN* Com^iegnSf 8 off, 1772,

X
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oeliers, omdat zy van achteren plat, en van vooren ak afgeknot zyn. By

Bdleville, daar men zandfteen haalt, vindt men eene maffii van zand in de

Aarrie dat setakce lichaamen bevat, die wel koraal, af madreporen zouden

t.innpn 7vn in zandfteen veranderd: die zee -lichaamen zyn niet in het

ïand zelvl maar in de fteenen, die ook fchelpen van verfchillende gellach-

ten bevatten, gelyk als de tollen en naalden , de een-fchelpige en de twee.

^'^ZwitferiaSi is niet minder voorzien van zee- lichaamen dan Frankryk, en

de andere ftreeken, daar wy ftraks van fpraken. Men vindt op den Pilatus-

berg, in het Canton Lucerne, verlleende zee -fchelpen, als ook graaten en

aeraamten van viffclien : het is beneden óen Imrn van de koepel, dat men ds

m^eften vindt : men heeft daar ook koraal gevonden, gelyk ook leyfteenen

die gemaklyk. aan bladen van malkander gaan , in welken men byna altyd een

vifch vindt. Sedert eenige jaaren heeft men zelfs kaakbeenen en geheels

koppen gevonden van viffchen met de tanden daarin (0-
, * i

De Hr Altman neemt waar, dat in een der verhevenfte deelen der Alpen

,

in den'omtrek van Grindelwald, alwaar zig de vermaarde Gletfchers formee-

ren zeer fchoone marmer- groeven zyn, welken hy heeft Jaaten graveeren

op een der plaaten die deze bergen vertoonen. De marmer-groey^n zyn flechts

eenige paffen van de Gletfcher af ; de marmers zyn van verfchillende kleuren;

daar zyn ’er als jaspis, wit, geel, rood, groen ;
men brengt des winters die

blokken marmer met bladen over de fneeuw naar Underfeen , alwaar men

dezelven fcheep brengt om hen over ’t meir Thoun, en vervolgens over de

rivier Aar m, verder te vervoeren: dus ziet men, dat de marmers en de

kalkaartige fteenen op eene zeer groote hoogte in dit gedeelte der Alpen ge-

vonjn^wordem
onderzoekende, heeft waar-

gen^omÏÏ:; Sat de heuvels en weinig verheven bergen ten gmoten deele be-

ffaan uit een weekachtigen fteen van een meer of minder 5 ,
v

minder gefloten, korrel. De toppen der bergen beftaan ten grooten deele uit

kalkfteen van verfchillende kleur en hardheid. De bergen, die hooger zy^n

rfan die kalkaartige rotfen beftaan uit graniten en andere fteenen ,
die van de

natuur van graniet en van die van de emsril fchynen te hebben ;
het is in

deze granietachtige fteenen ,
dat de eerfte generatie van het rotskriltaal ge-

frhiedt daar men in de banken van kalkfteen the daaronder liggen met dan

kalkaartige zamengroeijingen en fpaths vindt. In ’t algemeen heeft men opge-

merkt dat in alle de fchelpen ,
’t zy graafbaar tzy verfteend, eenige foorten

welken men ftandvaftig by malkander, aantreft
,
terwyl anderen nooit m

’iWa nlaatfen zamengevonden worden. Het is even eens in zee, alwaar

ïte foMtS «n fcW-o£ fcklp-viffchen ftandvaftig by malkaiidvr zyn .

(t)^ Mémoires de Mr. CüETTAnn, <4iad. des Sdences. armee 1764. 492-

au Ment Pitali, Jotmal ecranger mois de mars. 177Ö.

[1)
E^:7fm:dék^iondes jja placides Mr. Altman.
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gelyk als zekere planten ook altyd zamen op de oppervlakte der Aarde
groeijen (/).

Men heeft al te algemeen beweerd, dat ’er geene fchelpen of zee- voort-

brengzels op de hoogfte bergen zyn. Het is waar
,
dat ’er eenige kruinen ,

en zelfs voeten ,
van bergen zyn, die niet dan uit graniet en glasaartig rots

beftaan, waarin men geene vermenging befpeurt, geen indrukzels van fchelpen

of van andere zee • voortbrengzelen
,
gewaar wordt; maar daar zyn veel meer

bergen ,
en zelfs eenige zeer hooge alwaar men zulke overblyfzels vindt. De

Hr. CoSTA ,
Profeflbr in de Ontleed- en Kruid - kunde in de Univerfiteit van

Perpignan ,
heeft in 1 774 , op den berg Nas , ten Zuiden van Spaanfch-

Cerdagne, een der hoogfte gedeelten van het Pyreneefch gebergte, op eenige

toijes beneden den kruin des berp, eene zeer groote hoeveelheid linsfteenen,

of liever geheele blokken daaruit beftaande, gevonden; en deze blokken wa-

ren van verfchillende gedaanten
,
en van verfchillende omtrekken : de grootfte

mogten veertig of vyftig ponden weegen ; hy heeft waargenomen
, dat het

gedeelte des bergs, alwaar deeze linsfteenen gevonden worden , ingezakt fchynt;

hy zag inderdaad ter dezer plaatfe eene onregelmaatige verlaaging, die fchuin

was, en eene groote helling op den horizont maakte, waarvan het eene einde

naar het boven- en het andere naar het beneden - einde gericht was: hy kon niet

onderfcheidènlyk de afmeetingen dier inzakking opneemen, ter oorzaake van de

fneeuw, die dezelve byna overal omringde
,
fchoon het in de maand van auguftus

was. De banken fteen
,

die deze linsfteenen omringen
,
gelyk ook die welken

daar onmiddelyk onder liggen, zyn kalkaartig tot op honderd toj/èr neder-

waards; deze berg Nas, fchynt, naar het gezicht te oordeelen
, zo hoog als

de Canigou
,
zy vertoont nergens eenig voetfpoor van een vuurfpuwenden berg.

Ik zou honderd en honderd andere voorbeelden van fchelpen op een on-

eindig getal plaatfên gevonden, kunnen bybrengen, zo wel in Frankryk als in

de verfchillende Provintiën van Europa, maar ik zou dus dit werk buiten nood*

zaaklykheid vergrooten met byzondere fa6ta, welke daarin reeds al te menig»

vuldig zyn bygebragt, en waaruit men niet kan nalaaten het zeer duidelyk

gevolg afteleiden, dat onze thans bewoonde landen voormaals, en wel ge-

duurende een zeer langen tyd, door de zee bedekt zyn geweeft.

Ik moet alleenlyk waariieemen
,
en men heeft dat nog ftraks gezien , dat

men deze zee -fchelpen in verfchillende Staaten vindt; fommigen verfteend,

dat is te zeggen in eene fteenachtige ftof als gegoten of gevormd; de anderen

in haaren natuurlyken ftaat, dat is te zeggen , zo als zy in de zee beftaan. De
hoeveelheid verfteende fchelpen, die eigenlyk niet zyn dan de fteenen door

de fchelpen gefigureerd , is oneindig veel grooter dan die der graafbaare fcbel-

pen, en geraeenlyk vindt men de eene niet by de andere, en zelfs niet in

plaatfên ,
die aan malkanderen raaken. Het is doorgaands niet dan in de

nabuurfchap, en op flechts eenige mylen afftands, van de zee, dat men de

beddingen van fchelpen in haaren natuurftaat vindt ;
en deze fchelpen zyn

geraeenlyk dezelfde als in de nabuurige zeën ;
het is integendeel in de landen

Q) Lettres pbihjbpbi^ss de Mr. Bouguejj, Biblio. raifonnée, mess d^avril, mai, juin, 1730.
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die meer van de zee verwyderd zyn, en op de hoogfte heuvelen, dat meiï

bykans overal verfleende fchelpen vindt ,
waarvan veele foorten niet tot onze

zeen behooren ,
en waarvan verfcheidene zelfs geene gelykfoortigen in eenige

zee hebben ; het zyn deze oude foorten waarvan wy gefproken hebben
, die

niet dan geduurende den tyd der groote hitte van den bol beftaan hebben.

Van meer dan honderd foorten van ammons- hoornen, welken men zoude

kunnen tellen, zegt een onzer geleerde Akademiften , en die in Frankryk in

den omtrek vanParys, Rouaan, Dive, Langres ,
en Lyon ,

in de Cevennes,

in Provence, en in Poitou, in Engeland, in Duitfchland, en in andere lan-

den van Europa, gevonden worden, is ’er flechts eene enkele foort, genaamd

Nautilus papyraceuSf die in onze zeen gevonden wordt, en, vyf of zes foorten

die in vreemde zeen geboren worden, (m)

III. Over de groote Foluti , ammons -hoornen genaamd ^ en over eenige groots

beenderen van Landdieren.

Ik heb bladz, 146, gezegd, „ Het is te denken, dat de ammons «horens,

„ en eenige andere foorten welken men verfteend vindt, en daar men nog

„ geene gelykflachtige leevende van gevonden heeft, altyd op den bodem

der hoogezeën blyven, en dat zy vervuld zyn geweefl met een fteenaduig
” bezinkzel in de plaats zelve daar zy waren

;
het kan ook zyn , dat er zekere

„ dieren zyn welker foort is omgekomen j deze fchelpdieren zouden onder

dat getal kunnen zyn. De gegraaven buitengewoone beenderen welken men
in Siberie, in Kanada, in Ierland, en op verfcheidene andere plaatfeij

” vindt, fchynen deze gifling te beveflingen, want tot hiertoe kent men

geen dier, daar men deze beenderen op kan toepaflen , deweiken meeftal van

!! een onmaatige grootte en dikte zyn."
, -r»

Ik heb twee wezendlyke waarneemingen over deze plaats te maaken. De

eerfte is, dat deze ammons- hoornen die meer een gedacht dan eene loort

fchynen te maaken in de klaflè der fchelp • viflchen ,
zo verfchillende zyn zy

van gedaante en grootte
, inderdaad overblyfzels zyn van zo veele daaraan

beantwoord hebbende foorten, die omgekomen zyn en niet meer beftaan : ik

heb er gezien ,
die zo klein waren , dat zy geene lyn , en anderen zo groot

,

dat zy drie voet middellyns hadden
:
geloofwaardige waarneemers hebben ray

verzekerd, dat zy ’er nog veel grooter gezien hadden, en onder anderen een

van agt voet middellyns en één vost dikte. Die verfchillende foorten van

ammons • hoornen fchynen foorten te formeeren, die onderfcheidenlyk van

den anderen zyn afgefcheiden ; de eene zyn meer, de andere minder geplat;

daar zyn ’er meer en minder uitgegroefd of geribd, allen krullynig, maar

verfchillend uitloopende, 20 wel in hun middelpunt als in hun einde; en deze

dieren eertydszo talryk, worden niet meer in eenige van onze zeen gevon-

den- z’v zyn ons niet bekend dan door hunne overblyfzelen
,
waarvan ik hst

oneindig getal niet beter kan vertoonen dan door een voorbeeld, ’t welk ik dage-

(«) Mémoires (ie l
'

Académie dss Sciences ,
sitfi, 1722, pag , 242.
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lyks voor oogen heb : het is in eene myn van yzer in korrels ,
by Eti\?ey^

drie mylen van myne yzerfmelteryen le BuiFon, eene myn, die voor honderd

vyftig jaaren geopend is, en waaruit men federt dien tyd a.1 het mineraal ge-

baald heeft, dat in de fraeltery van d’Afy gebruikt is; het is in die myn, zeg

ik , dat zulk eene groote menigte ararnons hoornen in hun_ geheel en aan

Rukken
,
gevonden is ,

dat het grootfte gedeelte van de myn in deze fchelpen

fchynt gevormd te zyn. De myn van Conflans in Lotharingen ,
die in den

oven van Saint -Loup in Tranche - Comté gefmolten en gezuivpd wordt, be-

Raat insgelyks niet dan uit be)emniten en ammons - hoornen ; die laatRe yzer-

achtige fchelpen zyn van zo verfchillende grootten, dat ’er zyn van de

zwaarte van een vierendeel Joots af, tot aan die van tweehonderd ponden

toe. (n). Ik zoude andere plaatfen kunnen aanhaaien, waar zy even overvloe-

dig'zyn : het is hetzelfde met de belemniten ,
de linsReenen ,

en een menigte

andere fchelpviffchen waarvan men tegenwoordig geen leevende gelykflachtige

of daaraan beantwoordende ,
vindt, in eenige Rreeken van eenige zee; fchoon

zy byna algemeen verfpreid zyn over de geheele oppervlakte der Aarde. Ik

houde my verzekerd, dat alle die foorten
,
die nu niet meer beftaan , voor-

maals beftaan hebben geduurende al den tyd, dien de warmte vm den Aardbol

en van de wateren der zee Rerker was dan zy tegenwoordig is, en dat het

even eens kan gebeuren, dat, naar maate de bol in zig zelven kouder zal

worden ,
andere foorten ,

thans leevende ,
zullen ophouden voortteteelen

,

en dus vergaan zullen
,
gelyk die eerfte vergaan zyn ,

door de al te Rerk toe«

genomene koude.
_ , ,

De tweede waarneeming is, dat eenigen dier vervaarlyk groote beenderen.,

welken ik meende, dat aan onbekende dieren behoorden , en waarvan ik dé

foorten onderftelde verloren te zyn, ons echter, na dezelve zeer naauwkeurig

onderzocht te hebben, zyn voorgekomen tot de loort van den olyfant, en

tot die van het rivierpaard te behooren ,
maar inderdaad tot olyfanten en

rivierpaarden veel grooter dan die van den tegenwoordjgen tyd. Ik ken

onder de land- dieren niet meer dan eene foort, die verloren is; te weeten

die waarvan ik de baktanden heb laaten aftekenen
,
met derzelver afmeetingen

,

(PI.
andere groote tanden en zwaare beenderen welken ik

beb kunnen verzamelen , hebben tot olyfanten en rivierpaarden behoord.

{n) Mémoires de Pbyfigue de Mr. de Gkigmon, pag. 378 .
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BYVOEZELS TOT HET ARTYKEL,
Waarvan de tytel is , de oneffenheden op de Oppervlakte der Aarde ,

bladz. 155.

I. Over de hoogte der Bergen.

Ik heb bladz. 160, gezegd, dat de hoogjle bergen van onzen bolzyn de Korde-

Keres in Amerika ,
inzonderheid dat gedeelte dier bergen

,
dat onder den Mquator en

tujjchen de keerkringen ligt. Onze Wiskundigen, dienaar Peru gezonden zyn

om een graad te meeten , en eenige andere Waarneemers
, hebben de hoogte

dezer bergen boven het waterpas van de Zuid - zee geraeeten , de eene geome-

trifch, de andere door middel van den barometer, die, in deze klimaaten aan

geene groote veranderingen onderhevig zynde, byna zulk eene naauwkeurige

maat verfchaft als die van de driehoek -meeting: zie hier de uitkomft hunner

waarneemingen. -

Hoogten van de verhevenfie bergen in de Provintie Quito in Peru.

Cata-catche ten Noorden van Quito.

Cayambe-orcou onder den Equator.

Pitchincha, volkan in 1539, 1J77 en 1660.

Antifana, volkan in 1590. .....
Sinchoulogoa ,

volkan in 1660. . . . • .

Illinica, vermoedelyk volkan* . . . .

Coto-Paxi, volkan in 1533» 1742 en 1744 * n. *
.

'

Chiinboraco , volkan , men weet den tyd zyner uitbaruing niet.

Cargavi- Rafo, volkan, in 1698 ingeftort. . .

Tongouragoa ,
volkan in 1Ö41. . . . .

El - Altan, een der bergen Coillanes genaamd.
Sanguaï, volkan thans brandende federt 1728.

toilèi.

2570. .

3030*

2430.
3020.

2J70.
2717-
2950.
3220.
2450.

2620J r

2730.
2680.

Deze maaten van de bergen van Zuid- Amerika met die van onze Wereld

vergelykende, zal men zien, dat zy in het algemeen een vierde hooger zyn

dan die van onze Wereld ; dat zy byna allen brandende bergen geweefl: zyn of

nog zyn ,
terwyl die van het biiinenfl van Europa

, van Afia , en van Afrika , zelfs

die de hoogfte zyn, zig federt onheugelyke tyden ftil houden. Het is waar ,

dat men in verfcheidene dier laatfte bergen vry duidelyk het oud beftaan

der volkans bemerkte, zo wel door de Ileile diepten, waarvan de wanden

zwart en verbrand zyn ,
als door de natuur der ftofFen , die deze afgronden

omringen en die zig over de kruinen dier bergen uitftrekken ; maar dewyl -zy

binnen in de vafte landen liggen en thans zeer verre van de zeen verwyderd

zyn ,
is de werking dier onderaardfche vuuren, die geene groote bewcegingen

kunnen vóórtbrengen dan door den fchok der wateren
, opgehouden, toen de

Xt^UDeei. Ff
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zeen geweeken zyn, en het is te dezer oorzaake dat in de Kordelieres, welker

wortels, om zo tefpreeken, den Zuider- Oceaan boorden, de meefte pieken

jiog werkelyk vuurfpuwende bergen , terwyl federt zeer langen tyd de vol-

kans van Auvergne, van Vivarais, van Languedoc, en die van Duitfchland,

van Zwitferland ,
enz. in Europa ; die van den berg Ararath in Afia

,
en die

van den berg Atlas in Afrika
,

volftrektlyk uitgedoofd zyn.
^

De hoogte tot welke de dampen bevriezen
,

is van omtrent 2400 toifes m
de verzengde luchtftreek, en in Frankryk van omtrent 1500 toifes. De top-

pen der hoogde bergen overtreffen fomtyds die lyn ter hoogte van 800 of 900

toifes en die geheele hoogte is bedekt met fneeuw, die nooit fmelt; de wol-

ken zelfs die zig hoogfl verheffen overdygen die fneeuw niet meer dan omtrent

drie of vierhonderd foi/èx, en klimmen gevolglyk niet meer dan 3600 toifes

boven het waterpas der zee ; dus ,
zo ’er nog hooger bergen waren zoude men

zien, dat zy onder de verzengde luchtdreek, op 2400 toifes boven de zee, een

gordel van fneeuw om zig hebben zouden, die op 3500 of 3600 toifes hoogte

afbreeken zoude ; niet door het ophouden van de koude , die deeds fcherper

wordt naar maace men hooger komt
,
maar omdat de dampen niet meer dan

tot deze hoogte opdygen (0). u j •

De Hr. Keralio, geoefend Natuurbefchouwer ,
heeft alle de afhieetingen

cloor verfchillende perfoonen op de hoogten der bergen in verfcheiden landen

gedaan, verzameld.

In Griekenland heeft de Hr. Bernouilli de hoogte van den Olympus op 1017

toifes bepaald; dus is de fneeuw daar niet bedendig, even weinig als op den

Pelion in Theffalie; en Cathalylium en de Cyllenou; de hoogte dezer bergen

caat niet tot den trap van ys. De Hr. Boügüer geeft 259° toifes aan de

piek van Teneriffe, wiens kruin altyd met fneeuw bedekt is: deEtna, de

kooiweegfche bergen, deStenus. de Athos, deAdes, de Kancafus, en ver-

fcheidentnderen, gelyk de bergen Aramh, de Taurus, de Libanon, zyn

op alle tyden van boven met fneeuw bedekt.

Volgens Pontoppidan hebben de hoogden der bergen van Noorwegen ,
3000’

Deze maat, gefyk ook dc volgende komt my voor vergroot te zyn.

Vohens den Hr. Brovaluus, hebben de hoogfle bergen van Zweden. .

Vol<'cns de Memories van de Akademie der Wetenfchappen,(^nnee

1718) *
zyn de hoogde bergen van Frankryk de volgende

De Camal .... ....
De Berg Ventoux. ...... •

De Canigou der PyrenSen. ...•••
De Mouffec. . • ....
De Saint Barthelemy. •

. ^
*

De Mont d’Or in Auvergne, uitgedoofde Volkan.

Co) Mémoires de l’Académie des Sciences, amée 1744*

2333 -

984*

1036.

1441.
1253-

J184.
1048.

f
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Volsens den Hr. Needham hebben de bergen van Savoye deze hoogten.

°
r, • n J toifM.

Hec kloofter van den grooten Saint - Bernard, . . - 1241.

De Rots ten Zuidweften van dezen borg. . . • 1974.

De berg Serene.
1202.

De AHée-blanche. • •
•

^

‘

VolS Facio de DüilLer heeft de berg blank , ofde vervloekte

berg.
•

Het is zeker dat de voornaamfte bergen van Zwitferlpd hooger zyn dan

die van Frankryk, Spanje, Italië en Duitfchland: verfcheiden geleerden neb-

ben de hoogten dezer bergen op de volgende wy^ bepaald.
1 i j

Volgens den Hr. Mikhéu hebben de meeften dezer bergen
,

gelyk de

Grimfelberg de Wetterhorn, de Schrekhorn, de EighelT- fchneeberg
, de

Fifcherhorn, de Stroubel ,
de Fourke, de Lonk- manier, de Cnfpalc, de

Mougle, de kruin van Baduts, en de Gothard, van 2400 tot 2750 toifes

,

hoone boven het waterpas der zee, maar ik vermoede, dat die afmeetingen

door den Hr. Mikhéli gegeeven al te fterk zyn , te meer omdat zy de helft

meer bedraagen dan die welken de Hren. Cassini, Scheüchzer, en Mariotte

gegeeven hebben , die wel al te zwak zouden kunnen zyn , maar niet tot dat

uiterftejen het geen nog meer gronds aan myne twyfeling geeft, is dat in deze

koude en gemaatigde ftreekan, alwaar de wind altyd ftormachtig is , de barometer

aan al te veel veranderingen onderhevig is, zelfs aan die, welke den Natuur^

befthouweren onbekend zyn ,
om daaruit met zekerheid te kunnen befluicen.

II. Over de richting der Bergen.
'

Ik heb I Deel, IU%. löo, gezegd: Bat ie Mtingjer groet, in

Amerika van ha Neordm naar het Zuiden , en m de Oude fTereli yanhet Wefien

mar het Oojlen is. Die laatfte verzekering moet gemaatigd worden ;
want

fchoon het in den eerften opflag fchynt
,

dat men de bergen van Spanje tot

in China volgen kan, trekkende van de Pyrenëen in Auvergne, over de Alpen

in Duitfchland, over het Kaukafifch gebergte in Macedonië, en over andere

bergen in Afia tot aan de zee van Tartarye; en fchoon het eveneens fchynt

,

dat het Atlasgebergte het vafte land van Afrika van ’t Wellen naar het

Ooften verdeelt, belet dit echter niet, dat het midden van dit groot Schier-ei-

land een doorgaande keten van hooge bergen zy, die zig van het Atlasge-

bercte tot aan de Maanbergen, en van de Maanbergen tot aan de landen van

de Kaap de Goede- hoop, uieftrekt, zodat Afrika befchouwd moet worden als

bellaande uit bergen, die het midden daarvan in deszelfs geheele lengte be-

flaan en die van het Noorden naar hec Zuiden gericht zyn, en denzelfden

loop Ulgen als die van Amerika; De deelen van het Atlasgebergte, die zig

van het midden en van de beiden zyden naar het Wellen en naar het Oollen

uitflrekken moeten niet befchouwd worden dan als takken van den voornaa-

men keten; het zal eveneens zyn met de deelen van het Maangebergte, dat

Ff 2
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zig naar het Weflen en naar het Ooflen uitftrekt : dat zyn collateraale

ot zydelingfche bergen van den voornaamen of hoofdtak, die het binnenfte,

dat is te zeggèn, het midden van Afrika, beflaat; en zo ’er geene vuurber-

gen in deze verbazende.uitgeftrektheid dezer bergen zyn, is het omdat de zee

zeerverre van dit groote Schier-eiland aan beide kanten verwyderd is, terwyl in

Amerika de zee digt by de hooge bergen is, en zy in plaats van een Schier-ei-

land van Zuid Amerika te formecren , integendeel allen ten Weflen liggen, en
de uitgeftrekheid der laage landen geheellyk aan den kant van het Ooften is.

De keten der Kordelieres is niet de eenige in de Nieuwe Wereld , die van
’t Noorden naar ’t Zuiden is gericht, want in den grond van Guiana, op
omtrent honderd vyfeig mylen afftands van Cayenne, is ’er ook een keten van

vry hooge bergen
,

die insgelyks van het Noorden naar het Zuiden loopt

;

dezelve is zo fleil naar den kant die naar Cayenne ziet, dat hy, om zo te

fpreeken ,
ongenaakbaar is ; die loodrechte buitenzyde van den keten bergen

fchynt te kennen te geeven dat ’er aan de andere zyde eene zachte helling

en een goede grond is; ook brengt de overlevering des lands, of liever het
getuigeius der Spanjaarden, mede, dat ’er achter dezen berg, wilde, doch
rry talryke , volken zyn : men heeft ook gezegd

, dat ’er in dezen berg
een goudinyn was, en een meir, waarin men fchiJfertjes goud vondtj maar
die Hukken zyn niet beveiligd geworden.

In Europa loopt de keten bergen, die in Spanje begint, door Frankryk,
door Duiifchland en Hongarye; verdeelt zig in t^ee groote takken

, waarvan
de eene zig naar Afia uitllrekt door de gebergten van Macedonië, den Kauka-
fus, enz. en de andere tak loopt door Hongarye naar Polen , Rufland , en ftrekt

zig uit tot de oorlprongen van de Wolga, en den Boriflihenes
; zig nog ver-

der verlengende voegt hy zig by een anderen keten bergen in Siberie, die

cindelyk naar de Noorder Zee loopt, ten Weflen van de Oby. Deze ketens

van bergen moeten befchouwd worden als een byna doorlopenden kruin
,

waarvan verfcheiden groote rivieren haaren oorfprong krygen
, eenigen

,
gelyk

de Taag en de Douro in Spanje , de Garonne en de Loire in Frankryk
, de

Rhyn in Duitfchland , werpen zig in den Oceaan
; de anderen

,
gelyk de Oder,

de Weixel, de Niemen, werpen zig in de Baltifche zee; eindelyk andere

rivieren, gelyk de Doine, vallen in de witte zee, en de vloed Petzora in de
yszee : aan den kant van het Ooflen geeft deze zelfde keten bergen geboorte

aan de Yeucar en de Ebro in Spanje, aan de Rhone in Frankryk, aan de Po
in Italië, die in de Middellandfche-zee vallen; aan den Donauw en aan de

Don, die zig in de zwarte zee verliezen
, en eindelyk aan de Wolga, die in

de Kafpifche-zee flort.

De grond van Noorwegen is vol rotfen en groepen van bergen : daar zyn

evenwel zeer effene vlakten van zes, agt, en tien mylen, ruimte. De rich-

ting der bergen is niet ten Weflen of ten Ooflen gelyk die der andere bergen

Van Europa ;zy loopen integendeel
,
gelyk de Kordelieres, van het Zuiden naar

het Noorden (p).

(/>) ffijloire naturelle de Norviige, par PoHTomnAN, J'ournal étmger, mis l'aout 1775.
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In Zuidelyk Afia ftrekt zig, van het eiland Cylan eri de Kaap Commorin af,

een keten bergen uit, die Malabar en Korotnandel fcheidt, Indoflan door*

loont, het Kaukafisch gebergte herwint, zig in het land der Kalmukken ver.

envc cn tot den Noorder Oceaan ten Weften van den vloed Irtis uitftrekt;

men ’vindt een anderen, die zig insgelyks van ’t Noorden naar ’t Zuiden tot

kLd Razatgat, in Arabic uitftrekt, en welken men op eenigen afftand

Sn de Roode.zee, tot aan Jerufalem kan volgen; hy omringt het uiterfte

van de Middellandfche zee en de punt van de Zwarte zee; en loopt van daar

door Rusland rot het punt van den Noorder Oceaan.

Men kan ook aanmerken, dat de bergen van Indoftan en die van Siam van

het Zuiden naar het Noorden loopen, en zig eveneens gaan vereenigen met de

roifen van Thibet en van Tartarye; deze bergen hebben aan beide zyden ver-

fchillende jaargetyden; ten Weften heeft men zes regenmaanden, terwyl men

ten Ooften het fchoonfte weder gpiet, (q).

Alle de Zwitferfche bergen ,
dat is te zeggen die van Walliferland en

Grauwbunderland, die vanSavoye, van Piemont, en van Tirol, maaken een

keten die zig uitftrekt van het Noorden naar ’t Zuiden ,
lot aan de Middel-

landfche zee. De Pilatus berg, in het Kanton- Lucerne, byna in ’t midden

van Zwitferland, formeert een keten van omtrent veertien mylen, die zig van

’t Noorden naar ’i Zuiden uitftrekt, tot aan het Kanton Bern.

Men kan derhalven zeggen , dat in het algemeen de grootfte verhevenheden

van den bol van het Noorden naar het Zuiden zyn gefchikt , en dat die

,

welken in andere richtingen loopen
,
niet dan als zydelingfche takken dier eerfte

berffen befchouwd moeten worden: en het is gedeelcelyk door d^e richting

der eerfte, oorfpronglyke bergen, dat alle de punten van het wfte land ag

in de richting van het Noorden naar het Zuiden verwonen, gelyk mm ziet

van Afrika aan die van Amerika, aan die van Groenland, aan

faV cr^tL^^am sUatra, aan NieuwHolland e„a t het geen

aanteduiden , zo als wy gezegd hebben ,
dat alle de a , g

hoeveelheid van de Zuidpool dan van de Noordpool gekomen zyn.

Indien men eene nieuwe wereldkaart raadpleegt ,
waarin men rondsom e

Noordpool alle de landen van de vier Wereld- deelen vertoond heeft ,
met

uitzondering van eene punt van Amerika , en rondom de Zuidpool alle de

zeen, en het weinige land, waaruit het halfrond, in dien zin genomen, beitaat,

7al men duidelyk bemerken ,
dat ’er veel meer omkeeringen m dit tweede

halfrond dan in het eerfte plaats hebben, en dat de hoeveelheid waters daar

Svd geweeft, en nog is, veel aanmerkelyker dan in ons h^frond: alles loopt

Salven zamen om te bewyzen, dat de grootfte ongelykheid van den Aard-

hTin het Zuidelyk gedeelte gevonden wordt, en dat de algemeenfte richting

ir oorforondyke bergen meer van het Noorden naar het Zuiden, dan van

h^ï Ooften naar het Weften, is, in de geheele uitgeftrektheid van de op-

pervlakce der aarde.

( 2 ) Hijioire pbilofophijus ^poUtiaut, Tm. U. pag. 4ö-
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III. Over de formatie der Bergen.

Alle de valeijen, en de kleine valeitjes van de oppervlakte der aarde, gelyk
ook alle de bergen en de heuvels, hebben tvi^ee eerfte, oorlpronglyke oorzaa*

ken gehad ; de eerfte is het vuur en de tweede het water : toen de aarde haare

vaflheid gekreegen heeft , is ’er op haare oppervlakte een groot getal oneffen-

heden
,
fcherpheden , en uitfteekende punten geweeft , en hebben ’er tevens

veele blaazen of holligheden plaats gehad
,
gelyk in een blok gefmolten glas

of metaal ; deze eerfte oorzaak derhalven heeft de eerfte en de hoogde bergen
voortgebragt, die met hunne bafis aan de binnenrots des aardbols vafl zyn

,

en onder welken, gelyk overal elders, holligheden hebben moeten gevonden

worden, die op verfcheidene tydcn zyn ingezakt j maar zonder die tweede

gebeurtenis van het inzakken der holen in aanmerking te neemen , is het zeker,

dat in dien eerden tyd , toen de oppervlakte der aarde haare ftevigte gekree-

gen heeft, dezelve overal gevoord was met diepten en hoogten, eeniglyk

door de werking der eerfte bekoeling voortgebragt ; vervolgens toen de wa-
teren zig van den dampkring los gemaakt hebben, het welk gebeurd is toen
de aarde ophieldt zo brandend heet te zyn , dat zy dezelve telkens in dampen
terug zondt

,
of liever in de hoogte hield opgeheven

,
en belettede op haare

oppervlakte te komen
, hebben die zelfde wateren de geheele oppervlakte der

aarde bedekt, ter hoogte van twee duizend toifes

,

en geduurende hun lang

verblyf op enze vafte landen , hebben de beweeging van ebbe en vloed, en die

der Ilrooraen, de fchikking en de gedaante der eerfte bergen en valeijen

veranderd; die bewfeegingen zullen heuvels en valeijen gemaakt hebben j zy
zullen de voeten en de kruinen der bergen met nieuwe laagen aarde bedekt en
omringd hebben, en de ftroomen zullen vooren hebben iiitgehaald, dat is te

zeggen valeijen gemaakt, waarvan dus alle de hoeken aan malkanderen beant-

woorden: het is aan deze twee oorzaaken, waarvan de eene ouder is dan de

andere, dat men de uitwendige gedaante der aarde moet toelchryven : ver-

volgens toen de zeen verlaagd zyn , hebben zy fteiJten aan den kant van het
Wefien gemaakt, alwaar zy fnelft ftroomden, en hebben zachte hellingen aan
den Ooftelyken kant gelaaten.

De verhevenheden, die zig geformeerd hebben door de bezinkzelen en ne-

derlegzelen van de wateren der zee, hebben een geheel verfchillend maakzel
van die ,

welke haare geboorte aan het oorfpronglyk vuur verfchuldigd zyn ; de
eerften zyn geheellyk aan horizontaale beddingen nedergelegd

,
en bevatten eene

oneindige menigte zee- voortbrengzelen ; de anderen integendeel hebben eeo

minder regelmaatig maakzel, en bevatten geen kenmerk van zee- voortbreng-

zelen : deze bergen van de eerfte en tweede formatie hebben niets gemeens

dan de nedergaande fpleeten ,
die in den eenen zo wel als in den anderen gevon-

den worden ; maar die Ipleeten of klooven zyn een gemeen uitwerkzel van
twee zeer verichillende oorzaaken ; de glasaartige ftoffen koud wordende,
hebben in orotrek verloeren , en zyn derhalven van afftand tot afftand gefplee-
ten: die, welken beftaan uit kalkaartige ftoffen, door de wateren aangevoerd,
jtyn door de verdrooging geborften.
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Ik heb verfcheidenmaalen wegens de alleenftaande heuvelen aangemerkt

,

dat het eerfte uitwerkzel van de regens is, allengs hunne kruinen te ontblooten,

en ’er de aarden aftevocren , die aan den voet der heuvelen eeneh eenpaarigen

en dikken gordel van zeer goeden grond formeeren ,
terwyl de kruin in zynen

omtrek kaal en bloot geworden is: zie daar het uitwerkzel, t welk de regens

voortbrengen en moeten vóórtbrengen, maar een blyk, dat ’er eene andere

oorzaak is die vooraf de ftofFen rondom de heuvels gefchikt hadt, is, dat ’er

in allen en zelfs in die welken op zig zelven ftaan ,
Reeds een kant is alwaar

de grond beter is; ook zyn zy fteil aan éénen kant, en zachtlyk hellende aan

den anderen; het geen de werking en de richting der wateren van den eenen

kant meer dan van den anderen aantoont.

IV. Over de hardheid y
welke zommige Jloffen door het vuur, zo wel alt door he^

water verkrygen^

Ik heb in ’t I Deel, bladz. 164, gezegd: Dat men in de zandfteenen en in de

rotsjleenen, fpykert vindt van eene zwarte metaalachtige Jlof ,
die door een zeer ge-

weldig vuur fchynen gefmolten te zyn. Dit fchync te kennen te geeven , dat de

groote maflas zandfteen haaren oorfprong aan de werking van het eerfte vuur

verfchuldigd zyn: ik had eerft gedacht, dat deze ftof haare hardheid en de

vereeniging haarer deden aan de tuflchenkomft van ’t water te danken hadci

maar ik ben federt overtuigd geworden
, dat de werking van het vuur liec

zelfde voortbrengt, en ik kan hieromtrent proefneemingen bybrengen, die

my eerft verwonderden, maar welken ik dikwils genoeg herhaald heb, oia

’er niet aan te kunnen twyfelen.

Proefneemingen.
Ik heb zandfteen van verfchillende trappen van hardheid laaten ftampen, en

ik heb dit ftampzel tot een meer of min fyn poeder laten zeelten, om e

gebruiken tot het bedekken der metaal -zuiveringen, waarvan ik my bedien

om het yzer in ftaal te veranderen; dit poeder van fteenzand over het cement,

of de zuiver -ftof, geftrooid , en bolrond of koepelsgewyze opgehoopt, ter

dikte van drie of vier vingeren, over eene lengte van dne, en eene breedte

van twee voeten , de werking van een zeer geweldig vuur in myne furnuilep

verfcheiden dagen en nachten achter malkanderen onafgebroken ondergaan

hebbende was niet meer ftof van fteenzand, maar eene lievige mafla, welke

men verpikt was ftuk te flaan om de kas te ontdekken, die het yzer, in ge-

zwollen ftaal veranderd, bevattede, zodat de werking van het vuur op dit

Boeder van zandfteen daarvan zulke ftevige maflas gemaakt heeft, als zandfteen

van middelmaatige hoedanigheid, die niet klinkt onder den hamer: dit heeft

mv getoond dat het vuur 'de glasaartige zanden zo wel heeft kunnen zamen-

Ivmen als het water, en bygevolg de groote maflas van zandfteen formeeren,

daar het pit van eenigen onzer bergen uit bsft^t.
. , , . „ r

Ik ben dan overtuigd, dat de glasaartige ftoffen, waaruit de binnenfte ftot
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van onzen bol, en het pit van die grooce uitwendige verhevenheden beflaat,
door de werking van het oorljjronglyke vuur zyn voortgebragt

, en dat de wa-
teren niet geformeerd hebben dan de benedenfte en bykomende laagen , die
dit pit omvangen

,
en die alleen aan gelykzydige horizontaale, gelyklyk hel-

lende laagen ^yn nedergelegd, waarin men de overblyfzels van fchelpen en
andere zee - voortbrengzelen vindt.

Ik beweer echter niet de tuflchenkomfl van ’t water vöór de formatie der
zandfleeuen

,
en verfcheiden andere glasaartige lloflFen uittelluiten ; ik ben

integendeel geneigd te denken , dat het glasaartig zand ftevigte kan krygen,
en zig aan meer of minder harde mafHis vereenigen , door middel van hec
water, en miflchien nog wel gemaklyker dan door de werking van het vuur;
en het is alleenlyk om de tegenwerpingen voortckomen

, welken men niet

miflen zoude te maaken, zo men zig verbeeldde, dat ik eeniglyk aan de tuf-

fchenkomfl: van het v/ater toefchryf de vaflheid, en den zaïnenhang van den
zandftee», en der andere lloflFen uit glasaartig zand zamengefteld : ik moet
zelfs aanmerken

,
dat alle de zandfteen , die aan de oppervlakte of op weinige

diepte van den Aardbol gevonden wordt
, door de tuffchenkomfl: van hec

water geformeerd is; want men bemerkt golvingen en draaijingen op de bo*
venfte oppervlakte van de mafllts dier zandfteenen, en men ziet daar fomtyds
indrukzels van planten en fchelpen; maar men kan de zandfteenen, door de
bezinkzelen der wateren geformeerd, onderfcheiden van die, welken door hec
vuur zyn geformeerd geworden; de laatften zyn grover van korrel, en brok-
kelen meer dan de zandfteenen welker zamenvoeging door het water is voorc-
gebragt ;

die zyn geflotener, meer zamengedrongen
, de korrels maaken kleiner

hoeken ,
en in ’t algemeen zyn zy fteviger en harder dan de zandfteenen door

hec vuur zamengefraolten.

De yzerachtige ftoffen neemen een zeer grooten trap van hardheid door het

vuur aan
,
naardien niets zo hard is als fintels, of de overgeblevene deelen van

Je yzerfmelteryen , maar zy kunnen ook eene aanmerkelyke hardheid verkry-

gen door de tuflchenkomfl: van ’t water ; ik ben daarvan overtuigd geworden
door eene goede hoeveelheid yzer-vylzel, in vaten voorden regen bloot te

Hellen, dat vykel heeft zulke harde klompen gemaakt, dat men dezelven niet

dan met den hamer breeken konde.

De glasaartige rots, die het binnenft van den Aardbol uitmaakt, is harder
dan het gewoone glas, maar zy is niet harder dan fommige lavas van vuur-
bergen, en veel minder hard dan de fintels van het gefinolten yzer, die even-
wel niets anders zyn dan glas met yzerdeelen gemengd j die groote hardheid
van de rots der aarde geeft genoeg te kennen, dat het de meeft vafte deelen
van de geheele ftoffe zyn, die zig vereenigd hebben, en dat zy reeds van den

tyd hunner vaftwording af die hardheid en zelfft.mdigheid gekreegen hebben,

welken zy nog tegenwoordig bezitten.: men kan derhalven tegen myne hypo-
thefe van de algemeene glaswording niet inbrengen, dat de ftoffèn, door het
vuur der fmeltovens tot glas gebragt, minder hard zyn dan de rots der aarde,
naardien de fintels van het yzer, eenige lavas of bafaltes, en zelfs eenige por-
jCdeinen, harder zyn dan die rots, en haare hardheid echter even als deze,

. niet
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niet dan aan de werking van het vuur verfchuldigd zyn. Daarenboven de
oorfpronglyke deelen of beginzel- doffen rao het yzer en de andere mineraa-
len

,
die hardheid geeven aan de doffen , door het vuur gefmoken of door het

water verdund ,
bedonden ,

even als de vade aarden , reeds in den tyd van de
vadwording van den bol ; en ik heb al vroeger gezegd

,
dat men den rotsdeen

van deszelfs binnende niet moed befchouwen als zuiver glas, gelyk aan dat,

*t welk wy van zand en kali. maaken, maar als een glasachtig voortbrengzel

vermengd met de meed vade doffen
,
en die meed in daar waren om de

derke en lange werking van het oorfpronglyke vuur te verdraagen , welks groote

uitwerkzelen wy niet dan van verre vergelyken kunnen met de kleine werking

van het vuur onzer fmeltovens ; en evenwel deze vergelyking, fchoon on-

gundig, laat ons duideiyk bemerken , wat ’er gemeens kan' zyn in de uitwerk-

zelen van het oorfpronglyke vuur en in het voortbrengzel onzer vuuren , en zy

toont ons ten zelfden tyde ,
dat de trap van hardheid minder afhangt van die

van het vuur, dan van de doden aan deszelfs werking onderworpen.

V. Om de helling van de kagen 4arde.

Ik heb in ’c I Deel , bladz. 41 ,
gezegd , dat in de vlakten de beddingen der aarde

net horizontaal zyn, en dat het in de gebergten alleen is, dat zy eene fchuinfe af-

helling hebben , als zynde geformeerd uit de zetzels op een hellend grondjiuk nederge-

legd, dat is te zeggen, uitfioffen op eene fchuinfe vlakte gelyklyk gezonken.

Niet Hechts zyn de beddingen van kalkaarcige doffe horizontaal in de vlak-

ten ,
maar zy zyn het ook in alle de bergen ,

alwaar geene omkeeringen door

aardbeevingen of andere toevallige oorzaaken hebben plaats gehad
, en wanneer

deze beddingen hellende of fchuin zyn, is het omdat de berg zelf, als een
• blok befchouwd , geheel hellende is ,

en dat hy verpligt geweed is , naar

éénen kant over te zetten, door de kracht van eene onderaardfebe uitbardingi

of door verzakking van een gedeelte van den grond die hem tot voetduk of

bafis verdrekte; men kan derhalven zeggen, dat in ’t algemeen alle de bed-

dingen, door de bezinkzels of nederlegzeis der wateren geformeerd, horizon-

taal zyn, gelyk het water zelf altyd is, uitgezonderd die, welken geformeerd

zyn op eene hellende bafis, dat is te zeggen op een fchuinfen grond, gel3dc

de meede deenkool-mynen zodanig gevonden worden.

De bultende, of meed oppervlakkige laag der aarde, ’t zy in de vlakten

of in de gebergten, is niet zamengedeld dan uit planten- aarde, waarvan de

oorfprong alleen herkomdig is uit de bezinkzelen der lucht, uit de nederleg-

zelen der dampen en dauwen , en uit de opvolgende verdelging der planien-

bladen, en andere deelen van gewaffen: deze eerde laag moet hier niet in

aanmerking komen , zy volgt overal de hellingen en krommingen van den

grond
,

en vertoont eene meerdere of mindere dikte naar de verfchillende

plaatdyke omdandigheden (r) : deze laag van plant -aarde is gemeenlyk

(r) Daar zyn eenige bergen ,
welker opjrervlakte en kruin volftrekt kaal zyn , en niet dan

de leevende rots of de graniet vertooneii, zonder eenige groeijing dan de kleine klooven,

daar de wind de dstitjes aarde
,
die iii de lucht omzwerven , ingevoerd en opgehoogd heeft.

XFII Dsel. Gg
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dikker in de valeijen dan op de heuvelen, en haare formatie is iaater dan de

oorfpronglyke beddingen des Aardbols ,
waarvan de oudflen en de binnenften

door het vuur geformeerd, en de nieuwften en meefl: uitwendigen door de

ftoffen als bezinkzels der wateren nedergelegd zyn : die laatften zyn in ’t alge-

meen allen horizontaal , en het is niet dan door byzondere oorzaaken , dat zy

fomtyds hellende fchynen. De banken van kalkaartige fteenen zyn ^meenlyk

horizontaal , of een weinig hellende en van alle de kalkaartige zelfuandighe-

den is het kryt die, waarvan de banken de horizontaalc flrekking naauwkeu-

rigft volgen : dewyl het kryt niet dan uit kalkaartige vergruizingen beftaat

,

zo is het zelve gefchikt door die wateren, welker beweegingen ftil en welker

flingeringen geregeld waren ; terwyl de ftolfen , die flechts in Hukken gebro-

ken waren, en die meer omtreks hadden, door de flrooraen vervoerd en door

de flerker bewogen wateren gefchikt zyn ,
zodat de banken dezer laatllen niet

volmaakt horizontaal zyn gelyk die van het kryt: de fteile kullen in Norman-

dye beflaanuit horizontaalc kryt-laagen , zo regelmaatig loodrecht afgefneeden,

dat mtn haar van verre voor muuren van veftingwerken noemen zoude: men
ziet tuÜchen de beddingen van kryt kleine laagen zwarten vuurfleen , die op

het wit van het kryt, zonder zachten overgang of fchaduwing, fnyden, en dit

is dc oorfprong der zwarte aderen in het witte marmer.

Behalven de kalkaartige heuvels, waarvan de banken een weinig hellende

zyn ,
en welker plaatling niet veranderd is ,

zyn ’er veele anderen , die door

verfcheiden toevallen gezwenkt zyn , en waarvan alle de beddingen zeer

fchuin liggen : men heeft 'er groote voorbeelden van in verfcheiden plaatfen

van het Pyreneefch gebergte, alwaar men ’er ziet, dkeene helling -hoek van

45» 50 » en zelfs 6o graaden maaken beneden de horizontaalc lyn ; het geen

Rhynt te bewyzen, dat ’er groote veranderingen in die^ergen zyn voorge-

vallen door de inzakking der onderaardfehe holen , waarop hunne malfa voor-

maals ruftte.
, . , , „

VI. Over de pteken der Bergeré,

Ik heb in het I Deel, bladz. 165, getracht te verklaaren, hoe de pieken

der bergen ontbloot zyn geworden van de glasaartige zanden , die hen in den

beginne omringden
, en myne verklaaring is niet gebrekkig , dan voor zo verre

ik de eerfte formatie der rotfen die het pit dier pieken maaken, aan de tuf-

fchenkomft van het water heb toegefchreeven , daar men het aan de werking

van het vuur moet toefchryven : die pieken of hoornen der bergen zyn niet

dan verlangingen en punten van de binnen- rots van den bol, dewelke om-

ringd waren van eene groote hoeveelheid fchilfers en ftof van glas j die ftoffen

Wen verzekert, dat op eenigen afftand van den linker oever van dc Nyl, al® 'P®P
die rivier

opvaart, de berg, uit graniet, porpbier, en Jafpis beftaande, zig tot

de lencte uitftrekt, over eene breedte roiflehien even groot; en dat de gebee w oppervlakte van

den kruin dezer oneindige fieengroeve voldrekt van alle gewaffen

vitgeftrekte woeftyn maakt, daar noch de dieren, noch de vogelen, noen zeirs ae infekten hun
vetbiyf kunnen houden , maar deze byzondere en plaatflyke lutzondei gen moeten hier niet

In aanmerking genomen worden.
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verdeeld zvnde, zullen naarde benedenlle plaatfen door de beweging der zee, in
\eraeeiu4> »

. afweek, zyn medegevoerd, en vervolgens zullen de

val der ftroomende wateren, de bergen nog van boven naar be-

hSihen uiceevoerd, en zullen by gevolg voltooid hebbende mafla der
neden hebben g punten van den bol formeerde, te ontbloo-
levende rots, di

1
^greenigde oorzaaken tot dien (laat van naaktheid

tfge^woordig rien: ik kan in het algemeen

SS lat-er geene verdere verandering in mjne geheele Berchnaw.ng van

de^aardbol te rnaaken is, dan die van de zamenftelling of de formatie der

«rfle togen! Se hunnen oorfprong aan het eerde oorfprongljke vuur ver-

fchuldigd fyn en niet aan de tnflchenkomft van ’t water 8?'?*'
icuufuigu y , WOODWAIID en van eenige andere iSatuur-
omdat ik ^o^”» ^ men fclielpen gevonden hadt op de kruinen

ter^yl^ waa?neeSingen blykt. dat *er geene

fchelpen op de hoogfte kruinen zyn
,
maar alleenlyk ter hoogte van twee dm-

zend^roiTfx boven het waterpas der zee ,
waaruit blykt dat dezelve deze hooge

kruinen niet heeft kunnen te boven ftygen, of ten minften dat zy met dan

Soorten tvd op dezelve geftaan heeft, zodat zy de kalkaartige heuvels met

Sn bSei^ de ^hoogte van twee duizend toijes heeft kunnen formeeren,

gelyk dezelven dan ook alle beneden die hoogte zyn.

byvoegzels tot het ARTYKEL

De Rivieren^ bladz, 167.

L traarmmmgm m te yeegen Jy & ,
««'” « f

ftroomende wateren gegeeven neb.

Bhiz i72 , By het geen ik gezegd heb over de theorie der ftroomende wa-

zal ik eene nieuwe waarneeming voegen , welke ik gemaakt heb Sedert

Sïïk wtermo^Sis heb vervaardigd f waarop de verfchillende fnelheid des

waters vry naauwkenrig kan opgenomen worden Van negen raderen , die de

hewecang myner molens maa&, krygen fommigen hunne aandryving door

*^‘'"^?nlom waters van twee of drie voeten, en anderen door kolommen van

voSn hoV: ik heb in ’t eerft zeer verwonderd geftaan, dat alte

rnten des nachts fneller gingen dan des daags, en dat het vetfctal des re

^
naatmaate de kolom waters hooget en breeder was: by voor-

S zTbèt water zes voeten valling heeft ,
dat is te zeggen zo er van de

fchntde^Jaf waardoor het water nedetllott tot op het blad van het rad, daar

to ón valt
’ ZK voeten hoogte zyn, en de opemng van de rchutdeut op twee

boeren wjdt’e ftaat, zal het rad geduurende den nacht, een tiende, en fom-

Ids een negende, fehielyker omloopen dan over dag ; en zo er eene mindere

(jg a
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hoogte van water is, zal het verfchil in de fnelheid luflchen nacht en dag min-
der zyn, maar fteeds groot genoeg om bemerkt te kunnen worden : ik heb my
hiö'omtrent verzekerd

, door het rad met witte tekenen te merken
,

en het

getal der omwendingen van het zelve, geduurende een zekeren tyd van den

dag en van den nacht, met hulp van een uurwerk met een feconde- wyzer,

naauwkeurig opteneemen : ik heb in een groot getal waarneemingen ftand-

vaftig bevonden , dat de tyd van de grootile fnelheid van het rad het koudfte

uur van den nacht was , en dat integendeel dat van de minfte fnelheid het

oogenblik van de grootfte warmte van den dag isj vervolgens heb ik insgelyks

bemerkt dat de fnelheid van alle de raderen algemeen grooter was in den win-

ter dan in den zomer : deze byzonderheden
,
die door niet eenen Natuurbe-

fchouwer zyn opgemerkt, zyn van belang in de praftykj de theorie daarvan

is zeer eenvoudig; die vermeerdering van fnelheid hangt eeniglyk af van den
meerderen lichaamlyken inhoud , en bygevolg de meerdere zwaarte van het

water, die door de koude toeneemt en door de warmte vermindert; en dewyl

’er niet dan het zelfde volumen door de fchutdeur kan vloeijen , zo volgt
, dat

dit volumen meer lichaamlyken inhoud of ftoffe hebbende des winters dan des
zomers, des nachts dan des daags, als wanneer het door de warmte yler is ge-

worden, met meer gewigts op de bladen van het rad nedervalt
,
en derhalven

aan het zelve eene grootere beweeging mededeeldt, en het dus met meerdere

fnelheid doet draaijen : dus zal men
, alles voor het overige gelyk zynde,

minder nadeel hebben met deze raden
, op het heetfl; van den dag fchoon te

maaken, en dezelven des nachts te laten werken; ik heb in myne fmelteryen

gezien , dat dit niet minder dan een twaalfde verfchil maakte op het vervaar-

digen van het yzer.

Eene tweede waarneetning is , dat van twee raderen de een nader by de goot

dan de andere, maar voor het overige volmaakt gelyk, en beiden door eene

gelyke hoeveelheid waters bewogen, dat door gelyke fchutdeuren loopt, dat

rad ’t welk naad by is, altyd fneller loopt dan het ander dat ’er verder af is,

en daar het water niet by kan komen dan na een zekeren weg te zyn afgelopen

in den bak die op dit rad uitloopt: men voelt wel, dat de wryving van het

water tegen de wanden van dien bak deszelfs fnelheid moet verminderen
,
doch

dit is alleen niet genoeg o_m reden van dit aanmerkelyk verfchil te geeven, dat

tuflehen de beweeging dier twee raderen gevonden wordt
; het komt in de

eerde plaats hiervan, omdat het water, in dit kanaal bevat, ophoudt zydelings

gedrukt te worden, gelyk het inderdaad wordt, wanneer het, door de fchutdeur

loopende, onmiddelyk op de fchepborden van het rad valt: ten anderen komt
deze ongelykheid van fnelheid , die zig naar den afdand van het doorfchietend

•water van de raderen regelt, ook daarvan , omdat het water, dat uit den fchut-

deur komt
,
geene kolom is ,

die de afmeetingen van de fchutdeur heeft , want

bet water formeert in zyn doorgang een onregelmaatigen kegel, aan de zyden

te meer afgenomen naarmaate de mafla van het water, dat voor dezelve daat,
meer breedte heeft ; zo de fchepborden der raderen zeer naby de fchutdeur zyn

,

voegt het water zig byna ter hoogte van de fchutdeur ;
maar zo liet rad verder
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af is verlaagt het water zig terwyl het den bak doorloopt en valt dus niet

meer’van dezelfde hoogte op de fchepborden der raderen, en doet dezelven

gevolglyk niet met dezelfde fnelheid oraloopen.

If. Over de zoutheid der Zee, bladz. 180.

Daar zyn over het onderwerp van de zoutheid der zee twee gevoelens»,

die beiden gegrond en gedeeltelyk waar zyn. Halley fchryft de zoutheid der

zee eeniglyk toe aan de zouten der aarde, welken door de rivieren aan de zee

worden toegevoerd, en denkt zelfs, dat men de oudheid der op.

maaken uit den trap van zoutheid ,
welke de wateren der zee hebben, ^ib-

NiTZ denkt integendeel dat, toen de Aardbol door het vuur gefmoltenis ge-

weeft de zouten, en de andere door het vuur aangedaane deden met de wa-

terachdge dampen een loogachtig en zout water gemaakt hebben, en dat by-

gevolg de zee haar trap van zoutheid van het begin af gehad heeft: de ge-

voelens dier twee groote Natuuronderzoekers, fchoon tegen malkanderen aange-

kant ,
moeten vereenigd worden , en kunnen zelfs met het myne ftrooken.

Het is inderdaad zeer waarfchynlyk ,
dat de werking van het vuur met die vai

het water zamengevoegd ,
de ontbinding van alle zoute ftoffen heeft uirge-

werkt die zig van den beginne af, aan de oppervlakte der aarde bevonden

hebben, en dat bygevolg de eerfte trap van de zoutheid der zee voortkomt

van de oorzaak door Leibnitz aangeweezen jraaar dit belet niet, dat de tweede

oorzaak door Haliey opgegeeven ,
insgelyks niet zeer veel invloed gehad

hebbe op den tegenwoordige!! trap van zoutheid der zee , die met miflea

kan Reeds toeteneemen ,
omdat inderdaad de rivieren met ophouden eene

groote hoeveelheid vafte zouten naar de zee toetevoeren
,

welken de uit-

waafferaing niet kan opneemen: zy blyven derhalven vermengd met de mafla

d^r wSeren die in de zee in ’t algemeen des te zouter vallen, naarmaate zy
der wateren ,

die in
af 7vn • en naarmaate de warmte van het

verder van de monden der rivieren ar zyn, eu uaaiujau

klimaat daar eene grootere uitdamping voortbrengt : het bewys , dat le

tweede oorzaak daar evenveel , en miffchien meer dan de eerfte, aan toebrengt,

is dat alle meiren ,
daar rivièren uit voortvloeijen , niet zout zyn ,

terwyl

bvna alle die, welke rivieren ontvangen, zonder dat ’er weder uitvloeijen ,

met zout zyn bezwangerd: de Kafpifche zee, het meir Aral,.. de Doode-zee,

enz zyn hunne zoutheid niet verfchuldigd dan aan de zouten, welken de ri-

vieren daarin voeren, en welken de uitwaaffeming niet kan wegvoeren. Zie

I Deel, bladz. 212.
loodrechte dVatervalkn.

Tk heb in ’t I Deel ,
hladz. 183 gezegd, dat de waterval van de rivier Nia-

jrara in Kanada de verraaardfte was, en dat zy van eene loodrechte hoogte

van honderd zes* en-vyftig voeten nederftortte : ik ben federt onderricht

geworden (r) ,
dat ’er in Europa een waterval is, die van 300 voeten neder-

CO Noot aan der, Hr. DE BuffON medegcieeld door den Hr. FaEfKAïE, lid van den Hoogen

raad op St. Domingo^
Og 3
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ftort; het is die van Terni, kleine Stad op den weg van Rome naar Bologne?
zy wordt geformeerd door de rivier Velino, die haaren oorfprong neemt in
de bergen Abbruze: na door Riette, frontierftad van het Koningryk Napels
geloopen te hebben ,

werpt zy zig in het meir Luco ,
dat door overvloedige

bronnen fchynt onderhouden te worden , want deze rivier droomt daar fterker

uit dan zy daarin gevloeid was, en gaat tot aan den voet van den berg Del-
marmore, van waar zy zig met een loodrechten val van drie honderd voe-

ten nederftort ; zy valt als in een afgrond, waaruit zy met eene foort van
woede ontfnapt: de fnelheid van haaren val breekt haare wateren met zo veel

kracht tegen de rotfen en tegen den bodem van dien afgrond, dat ’er eene
vochtige damp van opgaat ,

waarop de zonnedraalen regenboogen raaaken,

die zeer verfcheiden zyn, en wanneer de Zuidenwind waait, en dien nevel

tegen den berg aan verzamelt, ziet men in plaats van verfcheiden regenboo-
gen niet dan eenen grooten ,

die de geheele cascade bekroont.

BYVOEGZELS en VERBETERINGEN,
Tot het artykel, waarvan de tytel is, de zeën en meiren, hladz> i8S.

I. Over de grenzen van de Zuidzee, bladz. 193 .

De Zuider- Oceaan
,
die, gelyk men weet, veel meer uitgeflrektheid in de

breedte heeft dan de Atlantifche zee ,
fchynt bepaald te worden door twee

ketens bergen
, die aan malkanderen beantwoorden tot boven den iEquator

:

de eerfte van deze ketens bergen is die der bergen van Kalifornie, van Nieuw
Mexiko

,
van de land • engte van Panama en de Kordelieres van Peru

, van
Chili , enz. De andere is de keten bergen die zig uitftrekt van Kamtfchatka

,

en loopt door Yeco, door Japan, en zig tot aan de Dieven • eilanden
, en zelfs

tot de Nieuwe Pbilipynfche eilanden uitftrekt t de richtingen van deze ketens
bergen fchynen de oude grenzen van de ftille zee te zyn geweeft , en zyn net
van het Noorden naar het Zuiden

, zodat de Oude Wereld ten Ooften door
een dezer ketenen, en de Nieuwe Wereld door de andere bepaald was: hunne
fcheiding is gefchied in den tyd toen de wateren van de Zuidpool aankomende
begonnen hebben tulTclien deze twee ketens bergen te vloeijen , die zig

weder fchynen te vereenigen, of ten minden malkanderen zeer digt te nade-
ren in die Noordelyke ftreeken; en dit is niet het eenigft kenmerk, dat ons

de oude vereeniging der twee Werelden in het Noorden aantoont: daarenbo-

ven fchynt deze doorloping der twee Werelden en der Weftelyke landen van

Amerika, tegenwoordig beweezen door de nieuwe ontdekkingen der Zeelie-

den
, die onder die zelfde paralel eene groote party nabuurige eilanden by mal-

kanderen gevontlen hebben, in zo vérre dat '’er weinige of geene zeeruimte
overbleef tuflchen dit Ooftdyk gedeelte van Afia en het Wcftelyk gedeelte
van Amerika onder den Poolkring.
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II. Over de dubbele firoomen ep eenige plaatfen van den Oceaan
, 1 Deel,

bladz. 200.

Ik heb in het 'algemeen gezegd en al te ftellig verzekerd, dat W geene

vhatfen in de zee gevonden worden , daar de onderjle wateren tegengejtelde

%oomen maakten, en in een pydige richting liepen met de bovenfie firoomen. Ik

heb federc onderrichtingen gekreegen , die fchynen te bewyzen , dat dit iiiu

werkzel beftaat ,
en zelfs in eenige llreeken van de zee kan getoond worden

:

de netfte dezer berichten zyn die, welken de Hr. Deslandes, bekwaam zee-

man ,
de goedheid gehad heeft ray medetedeelen in zyn brief van 6 dec.

1770, en dien van 5 nov. 1773 ,
zie hier het uittrekzel dier brieven.

In uwe Befchouwing van den Aardbol ,
artykel XI. over de zeen en

meiren ,zegt gy ,
dat eenige perfoonen beweerd hebben , dat in de ftraat van

” Gibraltar een dubbele flroom, een bovenfle en een onderfte, in ftrydige

” richting, en met ftrydige uitwerkzelen zou plaats hebben, maar dat zy die
*’

dergelyke begrippen mogen gehad hebben, ongetwyfdd de warrelbewee-

gingen die aan de ftranden door de fnelheid des waters voorvallen ,
voor een

waaren ftroom genomen zullen hebben , en dat het eene kwalyk gegronde

,
onderllelling is : het is na het leezen van deze plaats ,‘ dat ik my bepaal om

’’
u myne waarneeraingen over dit onderwerp toetezenden.

„ Twee maanden na myn vertrek uit Frankryk deed ik onderzoek naar ’c

land tuflehen kaap Confalves en dat van Ste. Catharina;de fterkte der ftroo-
**

men, welker richting ten Noord -noordweften is, volgende nauwkeurig de

”, plaatfing der landen ,
die dus liggen ,

verpligtte ray het anker te laatea

’
vallen ; de algemeene winden in dit gedeelte zyn Zuid - zuid - ooft Zuid - zuid-

”
weft 'en Zuid-weft; ik was twee en eene halve maand in de vergeeffche

” verw*achting, dat ’er eenige verandering zou voorvallen, doende bykans

!! dageRks vruchtlooze poogingen om de kult van Loango te naderen, dap
”

ik weezen moest
:
geduurende dezen tyd heb ik waargenomen, dat de zee m

„ de bovengemelde richting met haare kracht daalde, van een halt tot een

„ heel myl in een uur , en dat op zekere diepten de firoomen van onderen

„ weder opklomraen met teo minften zo veel fnelheid als zy van boven

»»

j»

n
V
»
»
»
»»

»>

afvloeiden.
, ut

,
Zie hier , hoe ik de hoogte dier vcrfchillende firoomen opgenomen heb

:

geankerd liggende op agt vademen waters, met eene uiterfl heldere zee,

heb ik een lood van dertig pond vallgeraaakt aan een lyn; op omtrent twee

vademen van dit lood heb ik een fervet met een der hoeken aan dit touw

gebonden ,
laatende het lood in ’t water vallen ; zodra het fervet daarin

kwam nam het de richting van den eerflen flroom; voortgaande met het

zelve waarteneemen liet ik het lood zachtjes zinken, zodra ik bemerkte,

dat de ftroom niet meer werkte, hield ik op, toen vlottede het fervet on-

verfchillig om de lyn; daar was derhalven te dezer plaats eene afbreeking

van ftroom: vervolgens myn fervet een voet laager laatende zakken zag ik

het zelve ee'ne flrydige richting neemen van die, welke het te vooren hadt:

de lyn boven op de oppervlakte van het water tekenende, vond ik drie va-
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demen afftands van het fervet
, waaruit ik , na verfchillende onderzoekingen

befloot, dat ’er van de agt vademen waters drie waren, die Noord -noord-

„ wefi; liepen
,
en vyf in eene flrydige richting naar het Zuid • zuid - ooilen.

„ Deze proefneeming denzelfden dag herhaalende totvyfiig vademen, zynde

,, toen op een affland van zes of zeven mylen van het land
,
was ik verwon-

j, derd te vinden, dat de kolom waters die in zee vloeide, dieper was naar

„ evenredigheid van de meerdere hoogte van den grond : op vyftig vademen

„ waters heb ik twaalf of vyftien gefchat in de ecrfte richting vloeijende.

Dit verfchynzel heeft twee en een halve maand, die ik op deze kufl: ge-

weefl: ben geen plaats gehad , maar wel byna een maand op verfchillende

tyden j
in de afbrekingen daalde de droom geheel ia de golf van Guinee.

„ Deze verdeeling der ftroomen deedt het denkbeeld in my opkomen van

een werktuig, dat tot den onderfte droom nederdaalende en eene groote

oppervlakte aan het water aanbiedende, myn fchip tegen de bovenfte Iboo-

men mogt voortfleepen ; ik nam ’er de proef in ’t klein van met een boot j

en ik bragt het zo verre van evenwigt te maaken tuffchen den bovendroom,
gevoegd by het uitwerkzel van den wind op de boot, en tullchen het uit-

werkzel van den benedenden droom op de machine: de middelen ontbra-

„ ken my om grootere proeven in ’t werk te dellen : zie daar myn Heer , een
duk ,

dat blykbaar waar is, en dat alle zeelieden
,
die in deze klimaaten ge-

weed zyn , u kunnen bevedigen.

„ Ik denk dat de winden veel deels hebben in de algemeene oorzaak dezer

uitwerkzelen, gelyk ook de rivieren., die zig langs deze kud in de zee ont-

„ laden ,
en eene groote hoeveelheid aarde in de golf van Guinee overvoe-

5, ren; eindelyk de grond van dit gedeelte, dat door zyne helling den droom
„ verpligt terug te keeren, wanneer het water, tot een zeker waterpas ge-

„ kqmen
,

zig gedrukt vindt door de nieuwe hoeveelheid die het onophoude-

lyk belaft, terwyl de winden in tegenftrydige richtingen op de oppervlakte

werkende , dezelve gedeeltelyk* dwingen haar gewoonen loop te houden J

dit komt my des te waarfchynlyker voor, omdat de zee van alle kanten in

deze golf invloeit, en daar niet uitvloeit dan by omwentelingen, die zeer
zeldzaam zyn de maan heeft hierin

, zo veel men bemerken kan
,
geen

deelj dewyl dit onverfchiilig in alle haare kwartieren gebeurt: ik heb gele-

genheid gehad om my meer en meer te overtuigen , dat fte enkelde drukking
van het water tot zyn waterpas gekomen

,
gevoegd by de noodige helling

van dien grond, de eenige oorzaaken zyn die dit verfchynzel voortbrengen

:

ik heb bevonden dat deze ftroomen geene plaats hebben dan naar maate van
de meer of minder fterke helling van den oever, en ik heb alle reden van te

denken, dat zy zig niet doen gevoelen dan tot twaalf, of vyftien mylen in

zee, het welk de grootfte afftand langs de kuft van Angola is, alwaar men
zig belooven kan grond te vinden fchoon ik geen zeker middel heb
om my te overtuigen

,
dat de ftroomen in de ruime zee zulk eene verande-

ring niet ondergaan, zie hier evenwel de reden, die my voorkomt dit te
bewyzen: ik nam ten voorbedde eene myner proeven op een middelbaar?

j,,
hoogte van grond genomen, gelyk als van vyf- en -dertig vademen waters.:

ik

i)

>»

»>

»)

»>

3)

5 >

S)
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ik beproefde tot de hoogte van vyf of zes vademen
, den loop naar het

Noord -noord -wellen gericht; het lood wat meer laaiende zakken
, naamlyk

*’
twee of drie vademen ,

llrekte myne lyn ten Wefl: - noord - weften
; ver-

” volgens drie of vier vademen waters meer, bragt die tot het Weft-zuid-

weften vervolgens tot het Zuid - wellen en tot het Zuiden ; eindeJyk op vyf

of zes-* en twintig vademen ten Zuid • zuid • ooflen , en tot op den grond

ten Zuid - oollen en ten Oclt - zuid - oollen ; waaruit ik de volgende befluiten

getrokken heb : dat ik den Oceaan tuflchen Afrika en Amerika vergelyken

konde by eene groote rivier, welker loop byna geduurig naar het Noord-

weften gericht is-; dat zy in haaren llroom zand of llib medevoert, t welk

zy aan haare oevers nederlegt ;
welke oevers daardoor verhoogd wordende

den evenredigen omtrek van water vermeerderen, of, dat op één uitkomt,

deszelfs waterpas verhoogen , en het verpligten terug te gaan naar de hel-

ling van den oever ;
maar daar is een ecrlle kracht

,
die het eerll richtte

;

het keen derhalven niet rechtllreeks terug, maar nog gehoorzaamende aan

de eerde beweeging, of met moeite voor d^at laatfte beletzel wykende, moet

het noodzaaklyk een meer of min verlengde lyn befchryven , tot dat het

dién droom van het midden aantreft, met welken het zig gedeeltelyk kan

,
vereenigen , of die het voor deunpunt verdrekt om de tegendrydige rich-

”
ting te volgen, welke de grond het oplegt: dewyl men hier de inafla van

’’
water in geduurige beweging moet befchouwen ,

zal de grond fteeds de
eerde veranderingen ondergaan als zynde nader by de oorzaak, en meer

,
gedrongen, en het water zal hier in eene tegendrydige richting van dea

bovenden droom vloeijen ,
terwyl op yerfchillende hoogten dit nog geen

„ plaats zal hebben.
_

,
Zie daar, myn Heer, hoedanig myne denkbeelden zyn; voor het overige

heb ik dikwils myn voordeel met die onderde droomen gedaan , en door

middel van een werktuig, dat ik op verfchillende hoogten heb laaten zinken,

naar de hoogte van den grond waar ik my bevond ,
heb ik tegen den bo-

venden droom ingevaaren : ik heb ondervonden ,
dat men in een flil weder

met eene oppervlakte driemaal grooter dan de in ’c water zynde voorfteven

van het fchip ,
een derde of de helft van eene myl in het uur kon vorde-

ren ; ik heb my hieromtrent meermaalen verzekerd
,
zo wel door myne

hoogte van Noorder- breedte, als door vaartuigen, welken ik ten anker

leide, waarvan ik my in een uur tyds zeer verwyderd vond 4 en eindelyk

door den afdand der punten langs den oever.”

Deze waarneemingen van den Hr. Deslandes komen my belliflende voor,

en ik onderfchryf die met vermaak: ik kan hem zelfs niet genoeg bedanken

van ons getoond te hebben
,
dat myne denkbeelden over dit onderwerp niet

naauwkeurig waren dan ten opzichte van het algemeen
,
maar dat zy in eenige

omdandigheden uitzonderingen leeden: het is evenwel niet minder zeker, dat

de Oceaan zig de deur van de draat van Gibraltar geopend heeft, en dat men
bygevolg niet kan twyfelen of de Middellandfche zee ten zelfden tyde eene

groote vermeerdering gekregen hebbe door hetinbreeken van den Oceaan: ik

heb dit gevoelen onderüeund niet Hechts door den droom der wateren in de

Deel Hh
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99

99
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IVIiddellandfche zee, maar ook door den aart van den grond,, en de wederzyd-

fche beantwoording van dezelfde laagen aarde aan de beide zyden van de ftraatj.

het welk door verfcheiden kundige zeelieden is opgemerkt geworden.

„ De inbraak, welke de Middellandfche zee geformeerd heeft is duidelyk

en zichtbaar, gelyk als die van de zwarte zee door de Dardanellen, alwaar

de ftroom fteeds zeer geweldig is , en de uitfpringende en infpringende
” hoeken der beide boorden zeer klaar en merkbaar, zo als ook de gelykheid
’’

van de laagen der ftoffen , die aan de beide kanten zyn.” (t).

* Voor het overige ftemt het denkbeeld van den Hr. Deslandes, die de zee

tuflchen Afrika en Amerika befchoiiwt als een groote rivier, waarvan de loop

Noord- weft gericht is, volmaaktlyk overeen met het geen ik gefteld heb over

de beweeging der wateren van de Zuiderpool in een grootere hoeveeifaeid ko-

mende dan van de Noordpool.

III. Over de Noordelyke deeïen van de JtJantifche zee.

Op het geacht der eilandeii en inhammen , die menigvuldiger en grooter

worden rondsom Groenland , is het moeijelyk , zeggen de Reisbefchryvers

,

van niet te vermoeden dat de zee, om zo te Ipreeken terug vloeit van de

Poolen naar den ^Equator ; het geen deze gifling kan wettigen is , dat de

vloed, die tot i8 voeten is aan de kaap der Staaten, zig niet dan tot g voet

verheft in de baai van Disko, dat is te zeggen lograaden hooger Noorder-

ftlTCCULC \yJ*

Deze waarneeming der zeelieden bydie van het voorige artykel gevoegd,

fchynt nogmaals die beweegingen der zee te bevefligen van de Zuidelyke llree-

Icen naar de Noordelyke, alwaar zy door de hindernis der landen genoodzaakt

2vn naar de Zuidelyke oorden terug te vloeijen.

In de Hudfons-baai moeten de /chepen zig beveiligen voor de ysbergen,

waaraan de zeelieden vyftien of agtien Imnderd voeten dikte geeven
, en die »

geformeerd zynde door een aanhoudenden winter van vyf of zes jaaren , in

kleine golven, eeuwig met ys vervuld, daaruit door eenen Noord -wellen

wind, of door eenigebuitengewoone oorzaak zyn losgerukt.

De Noord - wefte wind , die byna den geheelen winter en zeer dikwils des

zomers waait, verwekt in de baai zelve verfchrikkelyke onweders; zy zyn

des te meer te vreezen omdat 'er de ondiepten zeer gemeen zyn : in de ftree-

ken die deze baai boorden, gaat de zon nooit op of onder, zonder een groo-

ten kegel lichts; wanneer dit verfchynzel verdweenen is, neemt het Noor-

derlicht de plaats in; de hemel is daar zelden helder, en in de lente en den

herffl: is de lucht gemeenlyk vervuld met dikke nevels, en geduurende den winter

met eene oneindige menigte yflpiesjes
,

gevoelig voor het oog ;
fchoon de

warmte des zomers vry fterk is geduurende twee maanden of zes weeken, zya

'er echter de donder en bliklêm zeldzaam, (a;).

(») y^fgebroyen Jluk van een brief aan den Hr. de Burrou gefebretven, 177a.

( v ) HijioWe gèné'’ale des Fbyages , Tom. XIX. pag. 2.

^3C )
Hijioire pbilofopbiqiie polüique

,
Tom. Vi ,

pag 308 CT
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De zee heeft langs de kuften van Noorwegen die met rotfen geboord zyn,

pan honderd tot vier honderd vademen waters, en de wateren zyn

f warmer klimaatea i de hoeveelheid olyachrifie viflcbei,.

friS zee vervuld is, maakt haar vet, in zo verre dat zy byna brand-

S'Sfde v?oed isS en het hoogfte water ryft niet boven de

’*®Me?'heêf?in deze laatfte jaaren eenige waarneemingen gedaan over de

warmte of koude der landen en der wateren in de klimaaten die digt aan de

Noord- pod naderen.
nieuwe jaar ,

en wordt xn de

’maindenÖ niaart zo fnydende,. dat de fteenengly^ t de

ZPP rfthVr als een furnuis, inzonderheid in de baaijen. de koude is ecnter

zo treffende niet in ’t midden dezer dikke nevelen als onder een heldere

lucht, want zodra men van het land gaat naar dien dampkring van rook,

difde oppervlakte der zee en der oevers bedekt, voelt men een zachtei

lucht en minder hevige koude, fchoon de kleederen en het hair daar wel-

haaft met rvm en yskegels bezet zyn; maar die natte koude, fchoon minder

eevoelig veroorzaakt eer winterhanden en dergelyke ongemakken dan eene

Irooge koude; en zodra die bevrozen dampen uit zee in een nog kouder

Hamokrinc overgaan, veranderen zy in een foort van fyneyflel, welke de

wind doof de lucht verfpreidt ,
en die zulk eene fnydende koude voort-

brenet, dat men niet durft waagen zig in de open luchtte begeeven, zonder

eevaar te loopen dat handen en voeten geheellyk bevriezen : het is in dit

ffargety , dat men het water op het vuur net bevriezen eer het kookt : het

is als dan dat de winter eenen weg op zee baant tuffchen de nabuurige eUan-

^^Het bfftïfaiToM in G is de herfft, maar het duurt kort, en

” J door zeer koude vriezende nachten : het is om-

die fomtyds tot fyne yflèl vriezen, zig op zee Ziet

weefzel van eene fpinneweb, en dat men op het land de lucht met

rende kleine deeltjes ziet beladen , of met fcherpe punten als fyne naalden

'^°Men"hee?meer dan eens opgemerkt, dat het weder en het jaargetyda

Vn Groenland een tegenflrydigen loop neeraen , met dien
,
welke in geheel

” Europa plaats heeft; zodat, indien de winter zeer geftreng is in de gemaa-

’’ rï^dïïlimaaten, dezelve zeer zacht is in Groenland ;
en zeer ftreng in dit

’’
gedeelte van ’t Noorden, wanneer _hy gemaatigd is in pnze ftreeken: op

’’
het einde des jaars 1739» was de winter in de Disko-baai zo zacht, dat de

»’ Sfn7^n in de volgende maand january van den gemaatigden gordel naar den

’’ Sozen overtrokken, om daar een warmer lucht te zoeken, en dat men
»’ in gemelde baai vernam, tot in de maand maart, terwyl

het zelvel^Euwpa 4n oflober tot in may beftendig bleef ftand houden.

,Cy) Hijloire munlk de Nerviége

,

for Po^idan. Jmnai ém^gtr, 1755,

5 )
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was.
Zo ook liet de winter van 1763 die in geheel Europa ten uiterften flreng

. zig in Groenland zo weinig bemerken, dat men daar fomtyds zomers
„ heeft gehad

,
die minder zacht waren (z).

De reizigers verzekeren ons, dat ’er in die zeen digt by Groenland zeer
hooge vlottende ysbergen zyn, en andere yfvelden als houtvlotten dryvende,
die meer dan 200 toifes lengte tegen do of 80 breedte hebben ^ maar die yf.
velden die oneindige vlakten op zee formeeren, hebben gemeenlyk maar 9 of
12 voeten dikte; zy fchynen zig onmidddyk op de oppervlakte der zee te for-
meeren in het koudfte jaargetyde, terwyl de andere ysbergen van het land
komen

,
dat is te zeggen van de omtrek der bergen en der kuften

, vanwaar
zy losgeraakt en door de rivieren naar zee gevoerd zyn

; die Jaatfte yfvelden
of ysbergen neemen veel houts mede

, dat zy vervolgens op de Ooftelyke
kullen van Groenland brengen; dat hout fchynt niet te kunnen komen dan
van Terre de Labrador

y

en niet van Noorwegen, omdat de Noord - ooflen win-
den , die zeer geweldig zyn in deze ftreeken

, dit hout terug zouden dryven
gelyk ook de flroomen, die van het Zuiden naar de Straat - Davis en de Hud-
zons-baai loopen alles zouden fluiten wat van Amerika naar de kuften van
Groenland raogt komen aanzetten,

De zee begint yfvelden naar Spitsbergen aantevoeren in de maanden april en
may; zy komen in groote hoeveelheid van de Straat- Davis; gedeeltelyk van
Nova-zembla, en de meeflen van de Ooftelyke kuil van Groenland, van het
Ooflen naar het Weden aangevoerd , volgens de algemeene beweging der
zee (a).

Men vindt in de reis van den Kapitein Pmpps, ds volgende aanwyzingen
cn faSta,

„ Van 1527 deedt Robert Tiiorne, koopman te Briftol, het denkbeeld
geboren worden om door de Noord -pool naar de Indiën te flevenen; men
ziet echter niet, dat men eenigen togt gedaan heeft naar de zeen van de
Poolcirkel vóór 1607, toen Henrik Hudson door verfcheiden kooplieden
van Londen gezonden wierdt om een doortogt naar China en Taoan door
de Noord -pool te ontdekken Hy drong door, tot 80 gr. 23 rn. en kon
niet verder komen. » & o

„ In 1(509, was fir Thomas Smith op de Zuidelyke kuft van Spitsbergen
en hy vernam van het volk dat hy aan land gezonden hadt

, dat de meiren
en de moerallen met geheel en al bevrozen waren, (het was den 26«" may )
en dat derzelver water zoet was: hy zegt ook, dat men van dezen kant zo
haaft by de Pool komen zoude als door eenigen anderen weg

, dien men
neemen konde, omdat de zon eene groote warmte in dit klimaat voorc-
brengt, en omdat de yfvelden niet van zulk eene buitenfpoorige dikte waren
als die, welken hy op den 73=" graad gezien had: verfcheiden andere kapi-

„ teins hebben dezen doortogt naar de Pool poogen te ontdekken, maar niet
« één heeft daarin geflaagd

(3) moiré générale des Voyriges, Tom. XIK. pag. 20. Êf/ufö.
(a) IbiU, Tm. XIX. pag. 14. Effuiv.

^
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Den 'ï-" juW zao- de Hr. Piiipps veel ys op 79 gr. 34 m. breedte: het

weder nevelig en den july vervolgde hy zyn weg tot 79 gr. 59

20 fee tuffenen het land van Spitsbergen en het ys ;
den 7-« vervolgde hy voort

L zeilen tuflehen dryvend ys, zoekende eene opening ten Noorden om in

een'- vrve zee te komen, maar het ys formeerde niet dan eene onafgebroken

malTa ten Noord - noord - weften
,
en op 80 gr. 56 m. was de zee geheel be-

wozen zodat in weêrwil van alles wat de Hr. Phipps mogt bedaan^zyne poo-

eineen om een dooriogt te vinden, vruchtloos afliepen.

^ Terwvl wy, zegt deze Reisbefchryver , op den 12=" feptember een ge-

weldigen dwarrelwind leeden ,
onderzogt Doftor IRVING de 'jannte ƒ

koude der zee, geduurende dien ftaat van roering, en hybevondt, dat de

warmte veel grooter was dan die van den dampkring; deze waarneeming is

van des te meer belang ,
omdat zy overeenfternt met eene plaats uit de

Oue/lions naturelles van PnurARCHüs, alwaar die Schryver zegt, dat de zee

„ warm wordt, wanneer zy door fterke roeringen wordt bevvoogen.
^

Die dwarrelwinden zyn zo gemeen in de lente als in den herfiti. net is

derhalven waarfchynlyk ,
dat, zo wy eer onder zeil gegaan waren, wy zulk

”
flecht weder gehad zouden hebben als wy het byonze terugkomfl: ondervon?

” den ” En dewyl de Hr. Phipps op het einde van raay uit Engeland is ver-

trokken denkt hy, dat hy het gunfligfte jaargetyde voor zyn togt heeft aan.

^^^*^°Eindelyk, vervolgt hy, zo de vaart naar de Pool uitvoerlyk was,^ was ’er

de erootfle waarfchynlykheid , dat men de zee na den zonnefland in ’t Noor-

" den onen zou vinden, omdat alsdan de warmte der zonneRraalen alle haare

” uitwerking heeft voortgebragt ,
en voor het overige nog een genoegzaam

” gedeelte van den zomer overblyft om de zeen te onderzoeken die ten Noor-

” &e bek.aan.e^
geloof niet dat de togt naar de Pool met goeden uitflag verni-u

^

den of dat men ooit verder dan tot den 82*^” en 83®'' graad zal komen, ra n

verzekert dat een fchip uit de haven van Whilby tegen het einde van de maand

anril i774 tot den 80"' graad is doorgedrongen, zonder ys te ontmoeten:

men brengt ook een kapitein Robinson by, wiens dagboek aanwy ft, dat ny

in 1772. tot 81 graad 30 min. is opgevaaren ; en emdelyk men beroept

Tirr on een Hollandfch ooriogfehip, dat de vilFchery van die Natie befchem-

in dat zegt men ,
vyfdg jaaren geleeden ,

tot 88 graaden is voortgefte-

vend • Doftor Campbell voegt men ’er by ,
hadt dit berigt van zekeren Doftot

die aan boord van het fchip was, en die de geneeskonfl te Londen

de in I74S (0- Het is waarfchynlyk die zelfde zeeman, wien ik zelf

bebaaLetrokken onder de naam van kapitein Moüton, maar ik twyfel zeer

n!n dp w,arheid vun dit ftuk ,
en ik ben thans zeer verzekerd , dat men

vrïchdorbeproeven zoude om verder dan den 82=« of 83- graad optezeilen,

(b) Voyage au Pole-hml en 1773 traduH de l'anghis, Parys 1775 , P^g. I.

Cel Gmue iiuérairs, 9 eout 1774*
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en dat, zo de doortogt door het Noorden mogelyk is , dezelve niet dan door
den weg van Hodfons- baai gefchieden kan.

Zie Wer wat ten dezen opzichte, de geleerde en verftandige Schryver van

de Hiftorie der beide Indiën zegt: „ De Hudfons-baai is langen tyd be-

„ fchouwd geweeft, en men befchouwd die nog als den kortften weg uit Eu-

„ ropa naar de Ooft • Indiën en naar de rykfte landen van Afia.

„ Het was Cabot, die de eerfte het denkbeeld hadt van een doortogt door

,, het Noord -weften naar de Zuidzee: zyne voordeelen bepaalden zig tot de

,,
ontdekking van het eiland Terre neme: men zag na hem een groot aantal

,, Engelfche zeelieden dezelfde loopbaan intreeden. . . . die gedenkwaardige en

*, ftoute togten hadden meer luifter dan wezendlyk nutj de gelukkigfte gaf

„ zelfs geen grond om eenige gifling te kunnen maaken over het gevolg dat

„ men bedoelde Men geloofde eindelyk , dat men herlTenfchimmen

„ naliep, toen de ontdekking van de Hudfons-baai de hoop die op ’t punt

„ was van te verdwynen, deedt verlevendigen.

„ Op dit tydperk doet een nieuwe drift de onderneeming hervatten , en

„ eindelyk gebeurt de berugte togt van 1746, waardoor men eenige heldcr-

„ heid zag opryzen uit de diepfte duifternis, die twee eeuwen lang hadt plaats

„ gehad: waarop gronden de laatfte zeelieden betere hoop? op welke proe-

j, ven of ondervindingen durven zy hunne giflingen bouwen? dit verdient

,, een breeder onderzoek.

„ Drie waarheden in de Hiftorie der Natuur moeten voortaan voor bewee-

„ zen aangenomen worden: de eerfte dat de vloed van den Oceaan komt, en

,, dat zy meer of min in de andere ztën doorgaat , naarmaaie die verfcheidene

j, kanaalen eene grootere of kleinere gemeenfchap inet deze groote verzamel-

„ plaats der wateren hebben , door meer of minder wyde openingen ;

„ waaruit volgt, dat deze periodieke beweeging niet beftaat, of zig naauw»

„ lyks doet bemerken in de Middellandfche- zee, in de Baltilche*zee, of in

j,
de andere zeeboezems, die haar gelyken: de tweede waarheid is, dat de
ftroomen veel laater en veel zwakker aankomen in de verft afzynde plaatlèn

van den Oceaan , dan in plaatlèn welken minder verre afliggen : de derde is,

dat de geweldige winden
, die met de getyen waaijen dezelve boven de

,,
gewoone hoogten opzetten, en dat zy dezelve vertraagen zo wel als ver*

„ minderen, wanneer zy in eene tegenftrydige richting waaijen.

„ Volgens deze beginzels is het zeker dat, zo de Hudfons-baai een inham

,,
was door landen omringd, en zo dezelve geene andere opening hadt dan in

„ de Atlantilche zee, de getyen zig daarin niet fterk moeften doen voelen,

„ dat zy zwakker moeften worden naarmaate zy zig verder van hunnen oor-

„ Iprong verwyderden, en van hunne kracht verliezen moeften ,
wanneer zy

„ tegen de winden hadden te worftelen : nu is het uit proeven met de grootfte

„ bekwaamheid , de grootfte naaiiwkeurigheid genomen ,
blykbaar, dat de

,, vloed zeer hoog ryft in de geheele uitgeftrektheid van de baai; het is be-

,, weezen
, dat zy hooger ryft diep in de baai dan in de ftraat zelve of daarom-

,,
trent : het ïs beweezen , dat die hoogte nog vermeerdert wanneer de win-

j,
den ,

die tegen den ftrydigen kant van de ftraat aanwaaijen
, zig doen
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voelen; het moet derhalven beweezen zyn, dat de Hudfons-baai andere
’’ gemeenfchappen met den Oceaan heeft, dan die welken men reeds gevoiï-

„ gepoerd hebben deze treffende faSa te verklaaren met eene

ffemeenfehap Wchen de Hudfons-baai, met de Baffins-baai, met de

Straat -davis te onderftellen, hebben zig blykbaar vergift: zy kunnen zig

**
eewiflelyk geen oogenblik beraaden om hunne giffingtelaaten vaaren

,
(welke

**
iiffing daarenboven geheel geen grond heeft), zo zy gelieven acht tegee-

” ven, dat de vloed veel laager is in de Straat- davis en m de Baffins-baai,

« dan in de Hudfons-baai.
, u

„ Zo de getyen, die zig in de golf, daar wy over fpraken, doen bemer-

ken. niet van den Atlantifchen Oceaan, noch van eenige andere noorde-

”
Ivke - zee alwaar zy altyd veel zwakker zyn, kunnen komen, zal men zig

”
niet kunnen onthouden van te denken ,

dat zy hunnen oorfprong in de Zuid-

zee moeten hebben. Dit fyftema moet een grooten fteun krygen van eene

onbetwiftbaare waarheid , te weeten dat de hoogfte vloeden, die zig op deze

kuften doen bemerken ,
altyd veroorzaakt worden door de noordwefte win-

den, die rechtftreeks op deze ftraat aanblaazen.

Na zo veel de Natuur toelaat, het beftaan van een doortogt, zo lang

en zo’ nutloos begeerd, daar gefteld te hebben, blyft nu overig te be-

paalen in welk gedeelte van de baai die doortogt gezocht moet worden.

Alles noodigt ons om te gelooven , dat deWelkombe aan de weftelyke kuft de

poogingen moet bepaalen, tot hier toe zonder keuze en zonder grond naar

alle kanten gelyklyk gericht: men ziet daar den bodem der zee op de

diepte van elf vademen; dit is een kenmerk dat het water daar komt uit

eeniaen Oceaan, omdat zulk eene groote helderheid onbeftaanb^r is met

„ de ontlaftingen der rivieren, van gefmolten fneeuw en regen; ftroomen,

’ waarvan men het geweU niet kan verklaaren ,dan door haar als den gedeelte

van eenige weftelyke zee te maaken, houden deze plaats vry van ys^

, het overige van de golf daar geheellyk mede bedekt is. Eindelyk de Wal-

* visfehen die ftandvaftig in het najaar zig naar warmer klimaaten poogen te

begeeven ,
worden ’er in grooten getale op het einde van den zomer gevon-

den , het geen een weg fchynt aantewyzen
,
om zig niet naar het Noor-

delykweften, maar naarde Zuidzee, te begeeven.

Men mag redelykerwyze giffen ,
dat de doortogt kort is ; alle de revie-

’ren die zig in de weftelyke kuft van de Hudfons-baai ontlaften, zyn klein

en zwak het geen fchynt aantetoonen, dat zy niet verre weg komen,

en dat bygevolg de landen, die de twee zeen affeheiden , weinige uitge-

ftrektheid hebben ; dit bewys wordt zeer verfterkt door de kracht en de

reffdmaatigheid der getyen: overal, daar de eb en vloed ten naaften by

even lang duuren met het eenig verfchil , dat veroorzaakt wordt door de

vertraaeing der maan in haare wederkeering tot den meridiaan
, is men

verzekerd van de nabyheid van den Oceaan, waaruit deze getyen komen.

Zo de doortogt kort is, en niet in het noorden uitloopt, gelyk alles

aanduidt, moet men vermoeden, dat dezelve niet moejjelyk is: de fhel-
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„ heid der flroomen

, welken men in deze oorden waarneemt, en die het ys
,, met toeJaaten daar te bJyven , kan insgelyks deze giffing een nieuw eewisc
,, byzeiten (d).*’

^ ^
Ik denk met dezen uitmuntenden Schryver, dat, zo ’er inderdaad eea

doortogt IS, het niet dan diep in de Iludions* baai kan .zyn, en dat men
dezelve vruchtloos door de BafSns-baai beproeven zoude., als waarvan het
klimaat al te koud is , en waarvan de kullen

, vooral naar het noorden
, bevro-

zen zyn; maar het geen nog fterk aan het beftaan van zulk een doortogt,
zelf door de Hudfons-baai moet doen twyfelen

, zyn de landen welker
Bering en Tschirikow in 1741 ,

onder dezelfde breedte als de Hudlbns baai
ontdekt hebben, want die landen fchynen een gedeelte uittemaaken van het
groote vafte land van Amerika, dat onder die zelfde breedte tot aan dea
Poolkring fchynt bevat te zyn; dus zoude het niet zyn dan beneden den
j5tten graad, dat deze doortogt in de Zuidzee zou kunnen uitloopen.

IV. Over de Kafpi/che-zee , bladz. 207.

By alles, was ik gezegd heb om te bewyzen dat de Kafpifche -zee Hechts
een meir is, dat geene gemeenfehap heeft met den Oceaan, en dat daar nooit
een gedeelte van heeft uitgemaakt, kan ik een antwoord voegen, ’c welk ik
ontvangen heb van de Akademie van Petersburg

, op eenige vraagen welken
ik over die zee gedaan heb.

• Augujlo 1748, oStob. 5 Cancellaria Academire Scientiatum mandavit
^ ut

AJlrachmenfis guberrdi Cancellaria refponderet adfeauentia : i. Sunt ne vortices in
marl Cafpico nee nel 2, Ques genera pifcium illudMabitant? Quomodo appellan-
turl an marini tantum aut fiuviatiles ibidem reperiantur? 3. Qualia genera
Concharum ? f^ce Jpecies OJlrearum & Cancrorum occurrunt ? 4. Quee genera
marinarum avium in ipfo mart aut circa illud verfanturl Ad quee AJlr^enfis Can-
cellaria d. martii 1^4.9 ,

fcquentibus refpondit.

Ad 1. In mati Cafpico vortices occurrunt nufquam; hinc ejl quod nee in mattis
marinis extant, nee ab ullo officiahum rei navalis vifiejje perhibentur
Ad 2. Pi/ces Cafpium niare inhabitant; Acipenferes, Sturioli, Gmel, in Siruli,

Cyprini clavati, Brma. Perca, Cyprini ventraacuto, ignoti alibi pifces, Tincat
Salmones, qut ut ^ mare jluvios intrare, ita in mare efluvih remeare folent.
Ad 3. Concha in littoribus maris obvia quidemfuntfed parva , candida, aut exma parte rubra cancri ad littora obfetvantur magnitudine fluviatilibus fimiks;OJirea

autem cr capita medufa vija funt nufquam.
Ad 4. Aves marina, quee circa mare Cafpium verfanturfunt anferes vulgares Êf

Tulrt, Pelicani, Cygni, Anates rubra ö* nigricanies aquVa, Corvi aquatici ,Grues

,

Platea, Ardeee alba, Cinerea ^ nigricantes
, Cyconia alba gruibusfiiniles, Kara-

•waiki (ignotum avis nomen) larorum variee fpecies ; Sturni nigri & lateribus albis
hijlar Picarum Phajiani, Anferes parvi nigricantes, Tudaki (ignotum avis nomen)
albe colore praditu

De-
(rf) Uijlme phUofopbique politique

, Tm, VI, pag, 121.
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Deze ftukken die naauwkeurig en echt zyn , bevefligen ten vollen wat ik

voorgedraagen heb; te weeten dat de Kafpifchc - zee geene onderaardfche ge-

meenfchap heeft niet den Oceaan, en zy bevvyzen daarenboven, dat zy daar

nooit een gedeelte van uitgemaakt heeft, naardien men daar geene oefters of
andere zeefcheJpen vindt, maar alleenlyk foorten van die welken in de rivieren

zyn: men moet derhalven die zee niet befchouwen dan als een groot meir,

dcwyl men daar niet dan dezelfde vifTchen en dezelfde fchelpen vindt
, die in

de rivieren voorkomen, en geheel geene, die in den Oceaan of in de Mid-

dellandfche-zeet’huis hooren.

V. Over de zoute meiren van AJta.

In de ftreek van de Uffifche Tartaaren , dus genaamd , omdat zy de oevers

van de rivier Uf bewoonen ,
worden , zegt de Hr. Pallas , meiren gevonden

,

waarvan het water tegenwoordig zout, en voormaals zulks niet geweefl; is: hy
zegt het zelfde van een meir by Miacs, waarvan het water voormaals zoet

was , en thans zout is.

Eén der berugtfte meiren, wegens de menigte zout die men daaruit haalt,

is dat, ’t welk niet verre van de oevers der rivier Ifel gevonden wordt, en

’t welk men Soratfchya noemt: het zout is in ’t algemeen bitter; de geneeskun-

digen maaken ’er gebruik van als van een buikzuiverend middel ; twee oneen

van dit zout maaken eene zeer fterke dojis. By Kurtenegfeh bedekken de laage

gronden zig met een bitter zout, dat zig als een tapyt van fneeuw op twee

duimen hoogte verheft; het zoute meir Korjackof verfchaft jaarlyks driemaal

honderd duizend teerlingfche voeten zout (e) : het meir Jennu geeft ook

in overvloed.

In de reizen der Heeren van de Petersburgfehe Academie wordt gewag ge-

rnaakt van het zoute meir jamufeha in Siberie; dat meir, dat ten naaflen by

rond is, heeft flegts omtrent negen mylen omtreks; zyne boorden zyn bedekt

met zout, en de grond is met kriftallen van zout bedekt: het water is ten

uiterften zout, en wanneer de zon daarop fchynt vertoont het meir zig rood

als een fchoone dageraad : het zout zelf is wit als fneeuw
,
en formeert zig aan

teerlingfche kriflallen: daar is zulk eene verbazende hoeveelheid, dat men in

weinig lyds daarmede een groot getal fchepen zou kunnen bevrachten, en in

de plaatfen daar men het weghaalt, vindt men vyf of zes dagen daarna weder

ander: het is genoeg, te zeggen, dat de Provintiën Tobolsk en Jenizeik daaruit

voorzien worden, en dat dit meir genoeg zou zyn om vyftig gelyke Provin-

tiën te voorzien ; de kroon heeft ’er zig den handel van behouden
,
gelyk ook

van alle andere zoutgraavingen : dit zout is volmaakt goed ; het overtreft alle

anderen in witheid ,
en men vindt nergens zout zo gefchikt om het vleefch te

zouten. In het Zuiden van AGa vindt men ook zoute meiren : een by den

Euphraat; een ander by Barra; daar zyn ’er ook, zo als men verzekert, by
Haleb , en op het eiland Cyprus te Larneca

,
digt by zee. De zoutvalei van

(«') Da teerfn^fche vost weegt vyf- en dertig ponden, ieder van 16 oneen,

Xm Deel. I i
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Barra, niet verre van den Euphraat zynde, zou beploegd kunnen worden ,
zo men de wateren in die rivier deedt vloeijen, en de grond goed ware; maar
thans verfchaft deze aarde een goed zout voor de keuken ,

en zelfs in zo grooce

hoeveelheid , dat de fchepen van Bengalen hetzelve op hunne terugkomfl:

voor ballafl medeneemen (ƒ).

BYVOEGZELS EN VERBETERINGEN,
Tot het Artykel, waarvan het opfchrift is: De ongelykheden op den grond

der zee y en deflroomen. bladz. 221.

I. Over de natuur en de hoedanigheid der gronden van den bodem der Zee,
bladz. 223. enz.

De Hr. Abt Dicquemare , ervaren Natuurbefchouwer
, beeft eenige by-

zondere waarneemingen en aanmerkingen over dit onderwerp gemaakt
, die

my voorkomen volmaak tlyk te ftrooken met het geen ik daarvan in myne Be-
fchouwing van den Aardkloot gezegd heb-

De onderhandelingen met ftuurlieden van allerhande volken
; het onder-

zoek der kaarten en der berichten van peilingen, in fchrift zo wel als uitge-

geeven, oude zo wel als nieuwe; het bezichtigen der licbaamen, die zig aan
het dieploot hegtcn; de befchouwing der oevers, der banken

, die van de ka-
gen welken het binnenfle der aarde formeeren toteene byna gelyke diepte, met
de lengte der gewoonfle lynen die voor het dieplood gebezigd worden ; eenige

I

bedenkingen op het geen de Natuuronderzoeking, de VVereldbefchryvirtg, en

de Naluurlyke Hiflorie meefb overecnkomflig of gelykfoortig met dit onder-

werp bevatten, dit alles heeft ons doen vermoeden, heeft ons zelfs overreed

,

zegt de Hr. Dicquemare ,
dat 'er in verfcheiden zeejlreeken twee ver/chillende

gronden moeten zyn, waai van de eene dikwils, by tuffchengedeelten^ den anderen
bedekt ;

de oude of blyvende grond
^ welken men algcmcenen grond kan noemen, en

de toevaUige of byzondere grond. ,, De eerfle, die de bafis van een algemeene

„ fchildery moet maaken, is de grond zelf van de kom der zee; zy beftaat

„ uit dezelfde laagen, welken wy overal in den boezem der aarde vinden,

„ gelyk als de mergel, de aarde, de leem-aarde, het zand, de fchelpen,

„ welken wy horizontaal aan eene gelyke dikte gefchikt vinden op eene zeer

„ groote uitgeflrektheid. ... Hier zal het een grond van mergel zyn, daar

,, een van leem - aarde , van zand, van rots; mot ée'n woord, het getal der alge-

,, meene gronden
,
welken men met het dieplood kan onderlcheiden ,

beloopt

,, niet veel meer dan zes of zeven foorten : dc meeft uitgeftrekte en de dikfte

» dezer laagen, ontbloot of fchuin doorgefneeden zynde, formeeren in zee

jj groote ruimten, daar men den algemeenen grond moet herkennen, onaf-

(ƒ) lOeJcriptim de l'Atalie, par Mr. Kieuuhk, 2.
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hangelyk van ’t geen de ftroomen en andere omftandigheden daar verrchil-

lende en met hunne natuur vreemd ,
mogen nedergelegd hebben : daar-

zvn ook nog blyvende gronden
,

daar wy niet van gefproken hebben ; dezen

zvn die oneindige uitgeftrekiheden van madreporen ,
van koraalen

, dig

dikwilsover een grond van rots heen liggen, en banken fchelpen, insgelyks

van eene byfter groote uitgeftrektheid, die door eene fchielyke voorttee-

lino of andere oorzaakcn daar opgehoopc zyn ; zy zyn daar als bevolkingen

:

de eene fuort fchynt daar eene zekere uicgeftrekiheid gronds te beflaan; de

volgende grond wordt door eene andere fborc ingenomen, gelyk men ten

opzichte van de genraaven fchelpen in een groot gedeelte van Europa , en

miflehien overal , ' bemerk t ; het zyn zelfs deze aanmerkingen over het in-

wendige der aarde ,
en over uie plaatfen , waar de zee veel van die Icliel-

” pen ontdekt, (als wanneer men overal ééne foort by (freeken de overhand

” Let hebben) die ons in (laat gefteld hebben om te befluiien over de verba-

zende hoeveelheid [niüvidus

,

en over de dikte der banken van den bodem

der zee
,
waarvan wy door het dieplood niet veel meer dan de oppervlakte

van kunnen kennen.”

De toevallige, of byzondere grond beftaat uit eene verbazende hoe-

veelheid fpiefen van zee- egels van allerhande foort, welken de zeelieden

éls -punten noemen^ uit brokken van fchelpen, fomtyds verrot; uit fchaal-

viflehen, madreporen, zee -planten, pyriten, graniten, door de wryving
” gerond ; deeltjes van paerlemoer

,
van mica, miflehien zelfs van talc, waaraan

de zeelieden naamen geeven met de uiterlyke vertooning overeenkomende;

eenige fchelpen in haar geheel, maar in kleine hoeveelheid, en in kleine

uitg&rektheden als gezaaid ;
kleine keifteentjes , eenige kriliallen

, ge-

kleurde zanden . een ligt flib ,
enz. alle deze lichaamen door de llroomende

^eweegirg der’zee, enz. verfpreid, gedeeltelyk voortkomende van de ri-

vieren , de inzakkingen der fteile ftranden ,
en andere toevallige oorzaaken ,

bedekten den algemeenen grond dikwils niet dan onvolkomen ,
en deze ver-

toontzigalle oogenblikken tuflTchen dezelve, wanneer men dikwils in dezelrde

ftreeken peilt Ik heb opgemerkt, dat federt eene eeuw, eene groot gedeelte^

der algemeene gronden van de gof van Gaskor,je en la Mancha hyna niet veranderd

zyn het geen myn gevoelen over de tweederlei gronden nog nader

yerrterkt. (g).

»>

>»

»
»
>»

»»

s>

»»

5)

»»

»

»
»>

»»

»>

»>

Jï

»

II. Over de jiroomen der Zee , bladz. 224. enz.

Men moet by de optelling der zeeftroomen voegen de Mofeka , Mofche,

of Male op de kullen van Noorwegen, waarvan een Zweedfeh geleerde ons ia

de volgende bewoordingen de befchryving heeft gegceven.

Deze ftroom ,
die zyn naam gekreegen heeft van de rots Mofchenficlt

tuflehen de twee eilanden Lofoede en fFoeroen, flrekt zig tot vier mylea

,,
naar het Zuiden en naar het Noorden uit.

(5) yetimal de Fbyfijue pst Mr. l'/ibhé Rozier, dec, 1775" ^38» Ö* A*®-
li 2
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»» Hy is ten uiterften ftel , vooral tuflchen de rots Mafchi en den punt Lo-

y, foede; maar hoe meer hy de twee eilanden Woeroen en Roeft nadert, heeft

,, hy minder fnelheid ; hy voltooit zyn loop van ’t Noorden naar ’t Zuiden

,, in zes uuren, vervolgens van ’t Zuiden naar ’t Noorden in denzelfden tyd.

,, Deze ftroom is zo fnel, dat hy een menigte kleine draaijingen maakt,

5,
welken de inwooners des lands Gargamer noemen.

„ Zyn loop volgt niet dan de wateren van de zee in hunne ebbe en

„ vloed ; het is eer vlak het tegendeel : wanneer de wateren van den Oceaan

„ ryzen , loopen zy van het Zuiden naar het Noorden , en dan gaat de ftroom

„ van het Noorden naar het Zuiden; wanneer de zee wykt gaat dezelve van

„ het Noorden naar het Zuiden , en dan loopt deze ftroom van het Zuiden

„ naar het Noorden.

,, Het opmerkelykft in dezen is
,
dat deze ftroom in het gaan en weder-

„ keeren niet eene regtelyn befchryft, zo als andere ftroomen, welken men
„ in eenige ftraaten vindt

,
daar de wateren der zee ryzen en daalen , maar

„ hy loopt in eene kringswyze lyn.

„ Wanneer de wateren der zee ten halven zyn gereezen. gaan die van den

„ ftroom Zuid - zuid • ooft : hoe meer de zee ryft, hoe meer hy zig ten Zuiden

„ wendt; vandaar keert hy zig naar het Zuid-weften, en van het Zuid-

„ weften naar het Weften.

„ Wanneer de wateren der zee op hun hoogft zyn ,
loopt de ftroom naar

,, het Noord -weften, cn vervolgens naar het Noorden: tegen het midden

5, van de eb begint hy zyn loop weder, na denzelven eenige oogenblikken

j,
opgefchort te hebben...

„ Het voornaamfte verfchynzel, dat men daarin waarneemt, is zyne we-

„ derkomft door het Weften , van het Zuid - zuid ooften naar het Noorden

,

gelyk ook van het Noorden naar het Zuid -ooften: zo hy niet door den-

„ zelfden weg wederkeerde, zoude het zeer moeijelyk en bykans onmogelyk

„ zyn van de punt van Lofbede naar de twee groote eilanden Woeroen en

,,
Roeft te vaaren : daar zyn tegenwoordig evenwel twee parochies op die

,,
eilanden, die noodzaakelyk^ zonder inwooners zouden zyn, zo de ftroom
den weg niet nam welken ik gezegd heb; maar dewyl hy dien werkelyk

„ neemt, zo wachten zy, die van de punt van Lofoede naar die twee eilan-^

,, den willen overfteeken , tot dat de zee gereezen is , omdat alsdan de ftroom

„ zig ten Weften rigt : wanneer zy van deze eilanden naar de punt van

„ Lofoede willen terug komen, wagten zy derhalven vloed af, omdat alsdan

,,
de ftroom naar het vafte land loopt, waardoor men met veel gemaks over-

„ vaart Maar daar is geen ftroom zonder helling, en hier ryft het water

„ aan den eenen kant en daalt aan den anderen.

,, Om zig van deze waarheid te overtuigen en tevens dezelve te verklaaren

„ is het genoeg in aanmerking te neemen, dat ’er eene kleine landtong is,

„ die zig tot zeftien ray’en van Noorwegen in de zee uitftrekc, van de punt.

„ van Lofoede, die meeft Weftelyk is, tot die van Loddinge, die de Oofte-

„ lykfte is: deze kleine landtong is van de zee omringd ,
en de wateren wor-

,,
deUj ’t zy in de eb, ’t zy in den vloed, fteeds geftuit, omdat zy geen
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uittofft kunnen hebben dan door zes Kleine openingen, die deze landtong in

’
zo veele deelen fcheiden : eenige dezer openingen zyn flechts een half

’
vierendeel van een myl, en fomiyds nog de helft minder, wyd; zy kunnen

dprhalven maar eene kleine hoeveelheid waters bevatten; dus wanneer de

ie rvft fluiten de wateren die ten Noorden loopen, voor een groot ge-

Ske ten Zuiden van deze landtong; wanneer de zee wykt en naar t Zui-

dS ioeit, gebeurt het insgelyks, dat de wateren , ten grooten deele , ten

Narden van deze landtong gefluit worden ,
waardoor zy derhalven veel

hooser ten Noorden dan ten Zuiden moeten zyn.

„ De wateren op die wyze gefluit, dan eens ten Noorden dan weder ten

Zuiden, kan men geen uittogt vinden, dan tuflchen de punt van o

en het eiland Woeroen , en tuflchen dit eiland en dat van Roeit.

De helling welke zy hebben als zy vallen veroorzaakt de fhelheid van den

Aroom; en om dezelfde reden is die fnelheid grooter naar de punt van Lo-

foede dan overal elders; dewyl deze punt nader is by de plaats daar de wa-

teren gefluit worden , is de helling daar ook flerker ,
en hoe meer de wate-

ren zig naar de eilanden Woeroen en Roeft uitftrekken, hoe meer zy van

hunne fnelheid verliezen.

Uit deze ophelderingen kan men gemaklyk opmaaken, waarom het water

van dezen Aroom akyd regelregt tegen dat van de zee is aangekant; dat

laatfte heeft geene fluiting, ’c zy dat het ryfl of dpk; terwyl het water,

dat by de punt van Lofoede gefluit wordt , zig niet in cene regte lyn , noch

boven die zelfde punt, kan beweegen, zo lang de zee niet laager gevallen

is en in het terugvloeijen die wateren niet hebbe aangevoerd, welken die,

die bv Lofoede gefluit zyn ,
vervangen moeten.

In het begin van de ebbe en vloed kunnen de wateren der zee die van

den Aroom niet afwenden, maar nadat zy op de helft gereezen of gevallen

zvn, hebben zy krachts genoeg om hunne rigting te veranderen : dewyl zy

:: Ssdln lig ni« ten Weftin kuLen wenden, omdat het water vail la

by de punt van Lofoede, gelyk ik reeds gezegd heb, zo moet de

^
ten Wellen vloeijen, daar het water laager is,” ^*^^6 verklaaring

komt my goed voor en overeenkomflig met de waare beginfelen der flroo-

mSXi”"hier nog byvoegen de befchryving van den vermaarden Aroom

de cirybdis en de Scvlla by Sicilië , waarover de Hr. Brvdone nieuwlings

wairneemingcn heeft gemaakt, die fchynen te bewyzen dat zyne fnelheid en

de Geweldigheid van alle zyne beweegingen zeer verrninderd is.

^ De b«-uchte rots Scylla is op de kufl van Calabne, de kaap Pylorus op

die van Sicilië, en de vermaarde flraat van Pharos loopt tuffehen beiden;

” men hoort op eenige mylen afflands van den ingang der flraat het geloei

” van den Aroom ; hetzelve vermeerdert naarmaate men nader komt , en op

” verfcheiden plaaifen maakt het water groote draaijingen, zelfs dan wanneer
’’

al het overige gedeelte van de zee zo glad en effen is als ys : de fchepen worden

79

99

99

99

ib) Defcription du courant de Mofdou. Journal drar^ger
,
fivr. 1758 , 25 *
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„ door die draaikolken aangetrokken; men loopt egter bj IHl weder weinig
,, gevaar van dezelven

, maar zo de golven zig met deze geweldige warrelingen
„ vereenigen, formeeren zy eene verfchrikkelyke zee; de ftroom loopt rccht-
,, ftreeks naar de rots van Scylla; hy is op omtrent een myl van den ingang
„ van den Pharos : men moet erkennen dat deze berugte Scylla inderdaad
,, niet gelykt naar de vreezelyke befchryving

, welke Homerus daarvan ge-

„ geeven heefi; de doortogt is thans zo vervaarelyk naauw
,
of zo moeijelyk

„ met, als hy dezelve vertoont ; het is waarfchvnlyk, dat dezelve feden dien
„ tyd veel wyder is geworden, en dat het gewéld 'van den ftroom in dezdtde
,, evenredigheid verminderd is.

,, be rots is byna twee honderd voeten hoog ; men vindt daarin ver-

„ fcheiden hooien, en eene foort van fort op den kruin geftigt. De vuur-

„ toren is thans op de kaïp Pylorus. De ingang van de ftraat tuftenen die

j, kaap en de Coda - di'volpe in Calabrie, fchynt naauwlyks een myl breed te

„ zyn, dezelve wordt allengs wyder en heeft eene breedte van vier mylcn,
„ voor Meflina, dat twaalf mylen van den ingang der ftraat afligr.

„ De vermaarde draaikolk van Carybdis is digc by den ingang der haven
„ yati Meflina; hy veroorzaakt dik wils zulk eene onregelmaarige beweeging
,, in t water, dat de fchepen veel moeite he*‘ben om daar intekomen: Ari«
„ STOTELES maakt eene lange en verfchrikkely ke befcUryving van dezen moeije-

„ lyken doortogt (i): Homerus, Lccuetius, Virgiuus, en verfcheiden andere
j, poè’eten hebben denzelven befchreeven als een voorwerp dat den grootften

,, fchrik inboezemde ; hy is tegenwoordig zekerlyk zo ontzaglvk niet, en het

„ is zeer waarfchynlyk dat de beweeging der wateren, federt dien tyd, de
5, icherpe punten der rotjlen heeft verftompt, cn de hinderpaalen verdelgd',

„ die de golven ftuitten: de ftraat is te dezer plaats aanmerkelyk veel wyder

„ geworden : de fchepen zyn echter verpligc zeer digt langs de Kalabrilche

„ kuft te zeilen
,
om de geweldige aantrekking door de dwarrelingen des

,, waters veroorzaakt, te vermyden; en wanneer zy tot hjt fmalfte en het
„ fnelfte gedeelte van de ftraat gekomen zyn, tuftchen de kaap Pylorus en
„ Scylla, zyn zy in groot gevaar van reciitftreeks tegen die rots geworpen
,, te worden ; vandaar komt het Ipreekwoord ; Incidit in fcyllam cupiem vitare

„ Caryhdtn, Men heeit eene andere vuurcooren geplaatft om de zeelieden te

,
waarfchou'.ven

, dat zy de Carybdis naderen
,

gelyk de vuurtooren van
„ kaap Pylorus hun deze waarfchouwing wegens de Scylla geeft.” (k).

(j) Aristoteles
, de admirandis, cap 125. 4

(i; yeyage enSicih, par Mr. Bbydone, lome ï. pag. 46. ^Juivant,
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byvoegzels.

Tot het Artykel, waar yan het opfchrift is: Geregelde winden

j

bladz. 230.

I. Over de teruggekaatjle Winden ^
bladz. 2^6.

Ik moet hier eene waarneeming bybrengen, die my toefchynt aan_ de op-

lettendheid der Natuuronderzoekeren ontfnapt te zyn ,
fchoon elk in Itaac

zy ’er de proef van teneemen: leweeten, dat de teruggefluitte wind fterker

w dan de rechtftreekfche wind, en wel des te meer, naar maate men digter is

by het bdeizel dat dien wind terug fluit: ik heb ’er menigmaalen de proef

van genomen, met te naderen tot een toren die honderd voeten hoog is,

en die hier in ’t Noorden flaat, aan het einde van myn tuin te Montbart:

wanneer ’er een fterke Zuiden wind waait
, voelt men zig fterk gedrongen

,

tot op dertig paffen van den toren ;
waarna ’er een cuffchenruimte van vyf of

zes fbippen is , waarin men niet naar den eenen of anderen kant gedreeven

wordt om dat de wind , welke van den toren terug fluit ,
evenwigc, om zo te

Ipreekèn, maakt met den rechtflreekfchen wind; maar, vervolgens den toren

meer naderende ,
voelt men zig flerk gedreeven door den wind die van denzel-

ven affluit; en hoe meer men denzelven nadert, hoe dit uitwerkzel flerker

wordt; zodat men veel flerker wordt afgedreeven, door den terug gefluiten

wind ,
dan de rechtflreekfche wind aandryft : de oorzaak van dit uitwerkfej

,

dat algemeen is , en waarvan men de proef kan neemen tegen alle groote

gebouwen, tegen fleil neêrgaande heuvels, enz. is niet modjdyk te vinden:

de lucht in de rechtflreekfche beweeging ,
werkt niet^ dan door haare jhel-

heid en haare gewoone maffa; in deezen terug gefluiten wind, is wel de

fnelheid een weinig verminderd , maar de maffa is grootlyks vermeerderd

,

door de drukking welke de lucht ondergaat
, tegen de hinderpaal die haar

terug fluit ; en dewyl de hoeveelheid van alle beweeging is zamengafteld

uit de fnelheid met de maffa gemultipliceerd, zo is deeze hoeveelheid

crooier na de drukking dan te vooren: het is eene gewoone maffa van lucht,

die u in het eerfte geval voortdryft , en het is eene maflk van lucht , eens

of tweemaal vafter, die u in liet tweede geval terug floot.

II. Over den Jlaat der lucht boven de Imge Bergen.

Het is door flandvaflige en duizendmaal herhaalde waarneemingen bewee-

zen , dat naar maate men zig hooger boven den effen grond of de vlakte

verheft hoe meer de kwik in den barometer zakt
,

en dat by ge-

volg het gewigt van de kolom luchts des te minder wordt, naar maate men
hooger komt; cn dewyl de lucht een veerkrachtig cn drukbaar lichaam is,

hebben aüe de Natu’arond.rzoikcrs uil deze proeven met den barometer be-
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flooten , dat de lucht veel meer gedrukt en digter is in de vlakten
,
dan

boven op de Bergen: by voorbeeld, zo de barometer op 27 duimen in de

vlakte ftaande, op den berg tot 18 duimen valt, het geen een derde ver-

fchil maakt in het gewigt van de kolom lucht ,
heeft men gezegd , dat de-

wyl de drukking van dit element
,

fteeds evenredig is met de zwaarte die

daarop ftaat, de lucht van den berg, bygevolg een derde minder digt moet

zyn dan die der vlakte, als wordende door eene derde minder zwaarte ge-

drukt: maar gegronde redenen doen my aan de waarheid van dit gevolg twy-

felen ,
het welk men als wettig, en zelfs als natuurlyk befchouwr.

Laat ons voor een oogenblik die drukbaarheid der lucht eens daarlaaten

,

als die door verfcheiden oorzaaken kan vermeerderd , verminderd , verdelgd

of vergoed worden: laat ons onderftellen dat de dampkring overal even

digt is ;
zo zyne dikte of hoogte van niet meer dan van drie mylen is

,

zo is het zeker dat de barometer ,
wanneer men zig tot eene myl

, dat

is le zeggen van de vlakte tot het bovenfte van den berg verheft , nu met

een derde minder zwaarte belaft is , en dus van 27 duimen tot op 18 vallen

zal : de lucht nu ,
fchoon zamendrukbaar

, fchynt my toe even digt te

zyn" op alle hoogten , en zie hier de falta en de aanmerkingen ,
waarop ik

dit gevoelen gronde.

1°. De winden zyn zo vermogende, zo geweldig op de hooge bergen als

in de laagfte vlakten ; alle de Waarneemers ftemmen hierin overeen : zo nu

de lucht daar een derde ligter ware, zoude de werking der winden ook een

derde zwakker zyn, en alle de winden zouden op eene myl hoogte zachte

windjes worden ,
het geen met de ondervinding volftrekt ftrydjg is.

2°. De arenden en verfcheiden andere vogels ,
vliegen niet alleen naar

de kruin der hoogfte bergen ,
maar verheffen zig zelfs zeer hoog boven

dezelve : nu vraag ik, of zy hunne vlugt zouden kunnen yoortzetten
, of

zdfs zig ophouden in eene vloeiftof die de helft minder digc
,

en derbal-

vr n de helft ligter zoude zyn ; en of het gewigc van hun lichaam
,

in

weerwil van alle hunne poogingen ,
hen niet zou doen nederzakken en de

laagte doen verkiezen?

3°. Alle de Waarneemers, die de kruinen der hoogfte bergen beklauterd heb-

ben, komen overeen, dat men daar zo gemaklyk adem haalt als overal elders, en

dat het cenige ongemak ’t welk men daar voelt, is van de koude die toeneemt,

naar inaate men zig hooger verheft: zo de lucht nu, op de kruin der ber-

gen een derde minder digt ware
,

zou de ademhaaling van den menfeh en

van de vogelen ,
die zig nog hooger verheften ,

niet flechts belemmerd ,

maar zelfs gefluit worden; geiyk wy- in de luchtpomp zien, zodra men het

viere'e of derde gedeelte van de maffa der lucht , uit den ontvanger heelt

uitgepompt. , i

4®. Dewyl de koude de lucht zo veel verdikt , als de warmte dezelve

verdunt, en men, naar maate men zig op de hooge bergen verheft, een

veel fterker koude befpeurt; zo volgt daar immers uit, dat de trap van de ver-

dikking der lucht, de evenredigheid van den trap der koude volgt; ji dsz2

verdiUüng der lucht door de koude in de hoogte, kan de verdikking door de

druk-
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drukking evenaaren , en zelfs overtreffen ; dewyl in de vlakten de warmte

,

die uit het binnenfte der aarde uitvloeit ,
veel grooter is dan op de kruin

der bergen . die de meest uitfpringende punten , en dus de meen: bekoude

gedeelten van de maffa der aarde zyn : die verdikking der lucht , door de

koude in de hooge ftreeken , moet derhalven vergoeding maaken voor de

vermindering van digtheid ,
door de verminderde zwaarte of drukking van

den bovenlafl voortgebragc ,
en by gevolg moet de lucht zo digt zyn op

de koude kruinen der bergen als in de vlakten : ik ben daarom te meer

geneigd te denken ,
dat de lucht daar digter is , om dat het fchynt_ dat

de winden daar geweldiger zyn
,

en de vogels die boven de kruinen

dezer bergen vliegen ,
zig in de lucht des te gemaklyker fchynen optehou-

den, naar maate zy zig hooger verheffen.

Hieruit denk ik dat men befluiten kan, dat devrye lucht ten naaften by even

digt is op alle hoogten , en dat de dampkring op verre na zo hoog niet is

als men denzelven bepaald heeft, terwyl men de lucht niet dan als eene veer-

krachtige maffa befchouwd heeft, door de opliggende zwaarte gedrukt: dus

zoude degeheele dikte of hoogte van onzen dampkring, wel van niet meer

dan van drie mylen kunnen zyn, in plaats van vyfticn of twintig, gelyk de

Natuuronderzoekers gezegd hebben, (0 -

Wy begrypén rondsom de aarde eene eerfte laag van den dampkring, die

vervuld is van de dampen welken deze bol^ uitwaaffemt, zo wel door zyne

eigene warmte als door die van de zon : in deze laag die zig tot aan de

wolken uitflrekt, veroorzaakten onderhoudt de warmte welke de uitvloeizels

van den bol verfpreiden , eene verdunning die het evenwigt maakt met de druk-

king van de bovenfte maffa der lucht, zo dat de benedenlaag van den damp-

kring zo digt niet is als zy moeft zyn, naar evenredigheid van de drukking

welke zy ondergaat; maar op de hoogte waarop die verdunning ophoudt,

ondergaat de lucht al de verdikking^ welke de koude daarin kan imwer-

ken, in eene ftreek waarin de uitvloeizels van den bol zeer verzwakt zyn,

en weinig of geene uitwerking kunnen voortbrengen ;
en deze verdikking

fchynt zelfs grooter te zyn dan die , welke de bovenfte laag kan voortbrengen

op de onderfte laagen, door de meerdere warmte, en gevolglyk de meerdere

dunheid, die daar van voortkomt onderfleunt: dit fchynt ten minften door

een ander verfchynfel beveiligd te worden , te weeten
, door de verdikking en

ophouding der wolken in de bovenlaag, waarin^ wy hen zien dryven: bene-

den die middelflreek waarin de koude en de verdikking beginnen , verheffen de

en Alhazen heeft uit de duuring der fchemeringen beweerd, dat de hoogte van den damp.

ininp van is- Keh-er heeft, uit die zelfde duuring, hem 411 10 toifes gegeeven.

De LA Hibe, van de horizontalle ftraalbuiging van 32 minuten fpreekende, ftelt de middel-

hoome van den dampkring op 34585 toifes.
, . , , ^ . , , , . ^ .

IWartotte geeft op zyne proeven r over de mdrukbaarheid der lucht, aan den dampkring,

™^Zo mTnlckerToo^^^ dampkring neemt dat gedeelte der lucht, waarin de ftraalbuiging, of

ten minften byna de geheele ftraalbuiging gefchiedt , vindt de Hr. Bououer Hechts 5158

toijcs

i

dat is te zeggen* twee en een halt myl» of drie mylen 9 cn ik denk dit befluic zekorex

en beter gegrond te zyn, dan alle de anderen.

Deel. Kk



558 DE NATUÜRLYKE HISTORIE
dampen zig zonder zichtbaar te zyn ; behalven in eenige omftandigheden ,
waarin een gedeelte dezer koude zig tot de oppervlakte der aarde fchynt te

verlaagen, en waarin de warmte, uit de aarde vloeijende, voor eenige oogen-
blikken door de regens gefluit, met meerder krachts verlevendigt, dan wor-
den de dampen rondsom ons tot mifl en nevels verdikt ; zonder dat worden
zy niet zichtbaar dan wanneer zy tot die flreek komen ,

waarin de koude
haar tot vlokken of wolken verdikt, en daardoor zelfs haare verdere opklim-

ming fluit; dewyl haare zwaarte, vermeerderd zynde naar maate zy digter

zyn geworden, haar in een evenwigt fielt, het welk zy dan niet meer ver-

breeken kunnen : men ziet dat de wolken in het algemeen des zomers hooger

zyn dan des winters, en flandvaflig nog hooger in warme klimaaten; het is

in dat jaargetyde van den zomer, en in die warme klimaaten, dat de laag

van de uitwaafTemingen der aarde meerder hoogte heeft; integendeel in de
ys-flreeken van de poolen, alwaar deze uitvloeifels van de warmte van den
bol veel minder zyn, fchynt de dikke laag van de lucht aan de oppervlakte

der aarde te raaken, en daar de wolken te houden die zig niet meer verhef-
fen, en die ftreeken met eene geduurige yffel- nevel bedekken.

III. Over eenige Winden ^ die geregeld veranderen.

Daar zyn zekere klimaaten en zekere byzondere flreeken
,
alwaar de wm-

den verfchillende zyn, maar flandvaflig en geregeld veranderen; fommigen
na verloop van zes maanden, anderen na eenige weeken, en eindelyk ande-

ren van den dag tot den nacht, of van den avond tot den morgen; ik heb
I Deel , bladz, 239 gezegd : Dat 'er te St. Domingo twee verfchillende winden

zyn^ die zig geregeld verheffen en bykans den geheelen dag waaijen; de eene die

ten zeewind is, komt van den kant van het Oojien ; de andere een landwind van

dien van het Wejten, De Hr. Fresnaye heeft roy gefchreeven, dat ik niet

naauwkeurig onderricht was. ,, De twee geregelde winden zegt hy
, die op St.

„ Domingo waaijen ,
zyn beiden zeewinden

; en de eene waait uit het Ooflen

,, des morgens, de andere uit het Weflen des avonds; zynde niet dan de-

,,
zelfde wind die om zo te fpreken terug keert: dewyl deze winden blyk-

„ baar door de zon veroorzaakt worden , zo is ’er een oogenblik florm lus-

„ fchen een en twee uuren na den middag: wanneer de zon valt, verdunt

„ zy de lucht in ’t Wellen en verdryft de wolken, welken de tegenge-

„ flelde wind in het overflaande gedeelte had vallgehouden : het zyn deze

„ terug gezonden wolken
,
die van april en mai tot in den herfll

, in het

„ gedeelte van Port au Prince de geregelde regens geeven
, die flandvaflig

„ van het Weflen komen : daar is geen inwooner die den regen niet voor-

,,
fpelt, welke des avonds tuflehen zes en negen uuren moet vallen, wanneer

„ de zeewind naar hunne wyze van uitdrukken, terug gezonden is: de Welle

s, wind duurt geregeld niet den geheelen nacht ; hy gaat tegen den avond
s> liggen, en na dat hy ophoudt, hebben de wolken vryheid van te vallen,

„ zo dra hun gewigt een gelyk volumen van lucht overtreft: de wind wel-

j, ken xnen des nachts voelt is juifl een landwind, die niet uit het Ooflen
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of uit het Weften waait; maar van de voortzetting van de kuft afhangt:
”

in Port au Prince, is die Zuidelyke wind onverdraagelyk koud in de maan-
” den january en february: dewyl hy de laagte van de koude rivier over-
”

waait, neemt hy daar de gemelde koude aan.” (m)

IV. Over de Lavanges, of rollende Sneeuw ‘klompen.

In de hooge gebergten zyn toevallige winden , die door byzondere

oorzaaken ,
en bepaaldlyk ook door de Lavanges worden voortgebragt : in

de Alpen ,
omflreeks de ysbergen ,

onderfcheidt men verfcheiden foorten van

Lavanges

:

fommigen worden wind • lavanges genaamd , omdat zy een fterker

wind voortbrengen : zy formeeren zig wanneer een nieuwgevallen fneeuw in

beweeging wordt gebragt, ’t zy door de roering der lucht, ’t zy door van

onderen tefmelten, wegens de inwendige warmte der aarde: als dan balt de

fneeuw, hoopt zig op, en valt in groote klompen in de valeijen neder, waar-

door eene fterke beweeging in de lucht wordt voortgebragt , omdat deze

klompen vervaarlyk groot worden terwyl zy den berg afrollen en zeer fnel-

len voortgang maaken ;
ja de winden welken deze byftere klompen vóórt-

brengen , zyn zo geweldig dat zy alles nederwerpen wat zy in hunnen weg

ontmoeten , en zelfs groote denneboomen doen tuimelen ; deze Lavanges be-

dekken den geheelen grond dien zy bereiken kunnen , met eene zeer fyne

fneeuw en dit ftof van fneeuw dryft in de lucht ginds en weder, naar dat het

door de* winden gevoerd wordt, zonder vafte richting,
_

waardoor deze fneeuw

gevaarlyk is voor lieden die zig als dan in ’t veld bevinden, omdat men niet

weet werwaards zig te wenden om dezelve te ontloopen; want, in weinige

oogenblikken vindt men zig daar ingewikkeld , en zelfs geheelyk daarvan

Eene andere foort van Lcevanges^ niet minder gevaarlyk dan de eerfle;

zyn die welken de landlieden Schlaglauwen ^ dat is te zeggen llaande Lavanges

noemen: zy overvallen niet zo fnel als de eerften ,
en evenwel werpen zy

alles neder wat zy in hunnen weg ontmoeten , omdat zy eene groote hoeveel-

heid fteenen ,
keijen ,

enz. en zelfs geheele boomen medevoeren ;
zodat zy,

eene valei doortrekkende ,
of tot dezelve komende, eenen weg van vernie-

ling achter zig laaten , en op nieuw alles verpletteren wat in hunnen door-

tozt voorkomt: dewyl zy echter minder fnel voortgaan dan de Lavanges y

die zig tot de fneeuw alleen bepaalen, kan men hen geraaklyker vermyden,

zv kondigen zig van verre aan; want zy fchudden om zo te fpreeken de

bergen en de valeijen door hun gewigt en beweeging, die een geluid maakt

als dat van den donder.
_ , j , . , ,. ,

Voor het overige is er Hechts eene kleine oorzaak noodig, om deze ver-

fchrikkelvke uitwerkzelen voorttebrengen : het is genoeg, dat ’er eenige vlok-

ken fneeuw van een boom of van een rots afvallen , of zelfs dat ’er een klok

(m) Noot, aan den Hr. de Büffon medegedeeld door denHr. Fbesnays, Rmd opSt. Dmai
£0, in dat} lo Maart 1777* Kk a

I
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!»vorde getrokken, of een geweer afgefchooten

,
om een bal of hoop fneeuw

te doen losraaken ,
tuimelend nederuorten

,
en , in zyne vaart fteeds grooter

wordende, eindelyk een kleinen berg formeeren.

De bewooners van ftreeken die voor Lavanges te vreezen hebben, hebben

voorzorgen en behoedmiddelen tegen derzelver uitwerkzelen uitgevonden ; zy

plaatfen hunne gebouwen tegen eenige kleine verhevenheden, die de kracht

der Lavanges breeken kunnen; ook planten zy boffchen achter hunne woo-

mingen : men kan op den berg St. Gothard een bofch van eene driehoekige

gedaante zien ,
waarvan de fcherpe hoek naar den berg gekeerd is , en welk

bofch voorbedachtlyk fchynt geplant te zyn om de Lavanges aftewenden

,

en dezelven te verwyderen van het dorp Ürferen , en van de gebouwen aan

den voet van den berg ftaande; en het is op zwaare ftraf verboden aan dit

bofch ,
dat om zo te fpreken de fauvegarde van het dorp is , te raaken : men

ziet insgelyks op verfcheiden andere plaatfen muuren van beveiliging, waar-

van de fcherpe hoek tegen den berg gefield is, om de Lavanges te breeken

en aftewenden : daar is een muur van die fbort te Davis in Grauwbunder-

land ,
voor de middel - kerk opgericht

;
gelyk ook by den bodem van Leuk

t)f Louache in Walliflerland : men ziet in dat zelfde Grauwbunderland , en in

eenige andere plaatfen in de engten der bergen, van affland tot affland
,

\ gewelven ,
ter zyde van den weg

, in de rots uitgehouwen , om den reiziger

éene wykplaats tegen het gevaar der Lavanges aantebieden. (n)

BYVOEGZELS
Tot het Artykel^ waarvan het opfchrift is: De onregelmaatige

winden t de ottragans, hoozm, enz. bladz. 240.

I, Over de geweldigheid der Zuiden ‘Winden in eenige Noordelyke fireeken,

T>o Ruflifche Reisbefchryvers hebben waargenomen, dat by den ingang in

het grondgebied van Mih’m, aan de oevers van de Lena, ter linkerzyde, een

groote vlakte is, geheel bedekt met omgeworpen boomen, en dat alle deze

hoornen in eene rechtilreekfche richting van het Zuiden naar het Noorden
liggen , in eene uitgeftrektheid van verfcheiden mylen , zo dat dit geheele

• diftrikt
,
voormaals met een digt bofch bezet , thans met boomen op de ge-

melde wyze bezaaid is : dit uitwerkzel van de Zuidelyke winden in het Noor-

den ,
is ook elders waargenomen.

In -Groenland regeert , voornaamlyk in oélober
,
zulk een geweldige wind

,

• dat de huizen daarvan waggelen en fcheuren ; de tenten en de fchuiten wor-

den opgenomen en door de lucht gevoerd: de Groenlanders verzekeren zelfs,

dat wanneer zy willen uitgaan om hunne kanoes in veiligheid te brengen
,
zy

(fj) Uiftoire naturelle lielvétique , pav Scheuchzeb , tome ! P^S- *55 Ö* fuiv.
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verpligt zyn op den buik te kruipen, uit vreeze van defpedpop der winden te

vullen worden: in den zomer ziet men dergelyke draaiwinden opkomen, die

de eolven der zee doen nedertuimelen ,
en de vaartuigen rondsom doen draaijen :

^

'

de Rerkfte onweders komen van het Zuiden, draaijen naar t Noorden, en

bedaaren aWan ;
het U dan dat het ys der baaijen van zyne plaats wordt

opgenomen en in brokken door de zee verftrooid. (o).

II. Over de Hoozen.

De Hr. de l\ Nijx’, wien ik meermaalen gelegenheid gehad heb in myn

werk aantehaalen, en die meer dan veertig jaar op

heeft heeft het voordeel gehad van een groot getal hoozen te kunnen zien,

waarover hv my zyne waarneemingen wel heeft willen mededeelen, welken

ik hier bv wyze van uittrekzel, meen te moeten geeven.

De hoozen welken deze Waarneemer gezien heeft, hebben zig geformeerd ;

1° In ftil weder, en in den tuflchentyd van den overgang van den wind van

het Noorden naar het Zuiden; fchoon hy ’er een gezien heeft, die _zig voor

dezen overgang, en in den loop zelfs van een Noorden - wind ,
dat istezeg-

een vrv langen tyd eer dia wind hadc opgehouden, reeds geformeerd hadt:

de vVolk, waarvan deze hoos afhing, en waaraan zy vafl: was, wierdc nog

eeweldie voortgedreeven ;
de zon vertoonde zig ten zelfden tyde achter haar,

ten opzigte van den wind: dit vid voor den january, des morgens ten

^’^ao'^Deze hoozen hebben zig geduurende den dag geformeerd in afzonder-

Ivke’wolken, die in fchyn zeer dik waren ,
en meer uitgebreidheid dan diepte

hadden ,
en van onderen wel evenwydig op den horizont uitliepen; zynde dat

dezGr wolkcn sltvd z€cr zw«irc*
, i i i

3I Alle d?ze hoozen hebben zig eertt vertoond onder de gedaante van on,-

gekeerde kegels, welker bafis meer of minder breed waren.
, , nankon-

4°. Van die verfchillende hoozen, die zig als omgekeerde keg 1

diffden en die fomtyds aan dezelWe wolken vaft zaten, hebben lommig n

haar geheel uitwerkzel niet gehad ; fommigen zyn verftrooid op een kiemen

afftand van de wolk; anderen zyn naar de oppervlakte der zee, en naar het

v^irkomen zeer digt op dezelve, afgezakt, onder de gedaante van langen

jreolatten kegel, zeer fmal en puntig om laag: m het middelpunt van dezen

Vpffel en door zyne geheele lengte, liep een witagtig doorfchynend kanaal

,

omtrent een derde van den diameter van den kegel, waarvan de twee

rvden zeer zwart waren ,
vooral in het begin hunner verfchyning.

zvn waargenomen van een punt van Ylde de Bourbon , 150 toifes boven

bpt Lteroas der zee verheven, en zy waren meeft allen, drie, vier, of vyf

mylen van de plaats des Waarneemers af : zie hier de befchryving dezer

^°mnneer het einde van de mouw, die alsdan zeer puntig is, op omtrent

, ( 0 )
Hilloire gémrde des Tomé
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een vierde van den affland der wolken van de zee is nedergedaald, begint men
op het water dat gemeenlyk ftil en doorfchynend wit is, eene kleine krings-
wyze zwartheid te zien , een uitwerkzel van het warrelen en draaijen des
waters: naarmaate de punt van die mouw nederdaalt, kookt het water, en
dit vermeerdert naarmaate de punt de oppervlakte der zee meer nadert ; en
het water der zee ryft allengs als een draaikolk naar boven tot meerdere of
mindere hoogte, en omtrent tot twintig voeten in de grootfte hoozen : het
einde van de mouw is altyd boven den opryzenden draaikolk , waarvan de grootte
evenredig is aan die van de hoos, die denzelven veroorzaakt: het fchynt niet,

dat het einde van de mouw de oppervlakte der zee bereikt
, dan door den draai-

kolk die opklimt.

Men ziet fomtyds uit dezelfde wolken groote en kleine kegels van hoozen
komen ; daar zyn ’er die zig niet dan als draaden vertoonen

j anderen wat
llerker; uit dezelfde wolk ziet men dikwils tien of twaalf hoozen komen,
geheel volmaakt , waarvan de meeften zig verfpreiden zeer digt by de plaats

haarer formatie, en zigtbaar weder tot haare wolk opklimmen: in dit laatfle

geval verwydt zig de mouw eensklaps tot aan het onderfte einde, en fchynt
niet meer dan een cylinder, in de wolk opgehangen, om laag gefcheurd, en
van weinige lengte.

De hoozen met eene breede bafis, dat is te zeggen, de groote, worden on-
gevoelig breeder over haare geheele lengte, en aan het ondereinde, dat van
de zee fchynt aftewyken en de wolk te naderen: de draaikolk, welken zy op
het water veroorzaaken

,
vermindert allengs

, en welhaaft verbreedt zig de
mouw van deze hoos in haar onderfte gedeelte, en neemt eene byna cylindri-

fche gedaante aan; het is in dezen ftaat, dat men aan de beide verwyde kanten
van het kanaal, het water, fterk draaijende, in groote hoeveelheid als in de
wolk ziet ingaan

; en het is eindelyk door de allengfche verkorting van deze

foort van cylinder dat de vertooning van de hoos eindigt.

De grootfte hoozen verfpreiden zig minft fchielyk ; eenige der grootften
duuren meer dan een half uur.

Men ziet gemeenlyk zwaare plaflen vallen, die uit dezelfde plaats van de
wolk uitkomen , waaruit de hoozen zyn gekomen

, en waaraan zy fomtyds
nog vaflhouden: die ftortingen verbergen dikwils voor het oog de wateren
welken nog niet verfpreid zyn. Ik heb ’er, zegt de Hr. de la Nox, op den
26 oftober 1755, twee zeer pnderfcheidenlyk gezien in ’t midden van een
water, dat zo fterk wierdt, dat het my het gezigt daarvan eindelyk benam.
De wind, of de beweeging der lucht, onder de wolk, breekt noch de

groote noch de kleine hoozen ; alleenlyk wendt deze aandryving haar af van
den loodrechten ftand ; de kleinften maaken zeer opraerkelyke kromme lynen

,

en fomtyds bogtigheden, zodat haar einde, dat op het w'ater der zee uitliep,

zeer verre af was van het loodrecht einde aan het ander uiterfte, dat in de
Wolk was.

Men ziet niet meer nieuwe hoozen zig formeeren , nadat ’er regen gevallen
is uit de wolken

, daar zy uitkomen.

,,
Den i4.‘»en 17^6, ten vier uuren na den middag, was ik.
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„ zegt de Hr. de la Nux, aan den oever der zee , twintig of vyf. en -twintig

voet boven haar waterpas gereezen : ik zag uit een zelfde wolk twaalf o£
*

veertien volkoraene hoozen uitgaan ,
waarvan flechts drie groot waren

, en

vooral de laatfte: het kanaal midden in de mouw was zo doorfchynende,

”
dat ik daar de wolken doorheen zag ,

welken de zon agter dezelve befcheen.

**
De wolk ,

her moge zyn van zo veele hoozen , ftrekt zig ten naallen by
**

van het Zuid-ooften naar het Noord- weften uit, en die groote hoos, daar

” wy hier alleen van fpreeken ,
bleef my in ’t gezigt naar het Zuid *

,,
weften: de zon was reeds zeer laag, dewyl wy de kortfte dagen hadden:

yy ik zag geene ftortingen uit de wolken vallen j
haare hoogte mogt ten

„ meeften van vyf of zes honderd toi/es zyn.”
.

Hoe meer de lucht met wolken bezet is, hoe gemaklyker het is hoozen

waarteneemen ,
en alle de vertooningen , die daarmede vergezeld gaan

*^^D^ H^r!"DE LA Nüx denkt, miflchien met reden, dat deze hopzen niet zyn

dan lymige gedeelten der wolken , die door verfcheiden draaiwinden worden

medegefleept , dat is te zeggen door warrelingen van de bovenlucht in de maflas

der mindere wolken bezet, daar de geheele grootere of zaraengevoegde wolk

uit beftaat.

Het geen fchynt te bewyzen , dat deze hoozen uit lymagtige deelen be-

ftaan , is haare taaiheid en zamenhang ; want zy maaken buigingen en krom-

ten, zelfs in legenftrydige rigtingen, zonder te breeken : zo die ftoffe der

hoozen niet lyraagtig ware, zou men dan kunnen begrypen, dat zy dus op

allerhande wyzen aan de winden gehoorzaamen zonder breeken? Indien alle de

deelen niet fterk aan malkanderen kleefden, zou de wind hen verftrooijen

,

of zou hen ten minften van gedaante doen veranderen ; maar dewyl die ge-

daante ftandvaftig is in de hoozen
,
groote of kleine ,

is dit een byna zeker

kenmerk van de lymerige taaiheid der ftoffe daar zy uit beltaan.

Dus is de grond der ftoffe eene lymige zelfftandigheid in de wolk bevat , en

yder hoos wordt geformeerd door een draaiwind ,
die in de wolken bezet

raakt ,
en die de onderfte wolk opblazende

, dezelve drukt en met haare ly-

mige ftofoniwindt: en dewyl de hoozen, die volkomen zyn, nederdaalen van

de wolk tot op de oppervlakte der zee, zo moet het water kooken en draaijen

ter plaatfe daar het einde van de hoos naar toe zal gerigt zyn, door het uic-

werkzel van den wind, die uit het einde van de hoos uitgaat, gelyk als uit de

DVD van een blaasbalg: de uitwerkzels van dien blaasbalg op zee, zullen ver-

Jnecrderen, naarmaate hy dezelve zal naderen, en de opening van die foort

van pyp, zo zy zig verwyd, meer lucht zal uitlaaten.

Men heeft verkeerdlyk geloofd, dat de hoozen het water der zee ophaal-

den en dat zy daarvan eene groote hoeveelheid in zig bevatteden; het geen

dit vooroordeel verfterkt heeft, zyn de regens, of ftortingen, die dikwilsin

den omtrek der hoozen vallen: het middel - kanaal van alle de hoozen is altyd

doorfchynende ,
van welken kant men haar befchouwe ; zo het water der zee

fchynt te ryzen is het niet in dit kanaal, maar alleenlyk in de zyden van de

hoos: byna alle de hoozen ondergaan buigingen, en deze buigingen gefdüe-
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den dikwijs in flrydige rigtingen en maaken de letter S , waarvan iiet Iioofd in

de wolken en de ftaart in zee is; de foorten van hoozen, waarvan wy gefpro-
ken liebben kunnen geen water bevatten

,
noch om het in zee uicteftorten

,

noch om het naar de wolk optevoeren ; dus zyn die hoozen niet te duchten
dan door het geweldig geblaas

,
dat uit haare onderfte opening komt ; want

het zal zeker blyken aan allen die gelegenheid hebben om deze hoozen waar-

teneemen , dat zy niet beftaan dan uit eene lucht in eene lymige wolk bezet

,

en door haare draaijing naar de oppervlakte der zee bepaald.

De Hr. de la Ndx heeft hoozen rondom het eiland Bourbon gezien in de
maanden january ,

inay
,
juny ,

en o6lober
, dat is te zeggen in alle jaargetyden

:

hy heeft ’er gezien by Itil weder en flerken wind , maar men kan evenwel

zeggen, dat deze verfchynzels zig maar zeldzaam vertonnen, en niet veel

anders dan op zee, omdat de lymigheid der wolken niet kan komen dan van

de bitumineufe en vette deeltjes, welken de warmte der zon van het water

der zee ophaalt, en die in de wolken, digt genoeg by derzelver oppervlakte,

verzameld worden ; het is ter dezer oorzaake
, dat men zulke hoozen niet ziet;

op ’t land, alwaar niet , zo^ als op de oppervlakte der zee, eene overvloedige
hoeveelheid vette en bitumineufe deeltjes is, die door de warmte daarvan los-

gemaakt en opgeuoraen kunnen worden : men ziet haar egter fomtyds op '15

land, en zelfs op groote afdanden van de zee; hetgeen kan gebeuren, wan-
neer de flymerige wolken

,
fnel genoeg , door een Herken wind uit zee naar land

worden voortgedreven: de Hr. de Grignón heeft in de maand juny 1768,
in Lotharingen, by Vauvilliers

,
in de heuvelen die eene agtervolging van de

Vosges maaken , eene zeer wèl geformeerde hoos gezien ; zy hadt omtrent

50 toifcs hoogte; haare gedaante was die van eene kolom, en zy hadt ge-

meenfchap met eene groote zeer dikke wolk , die door een
, of verfcheiden

geweldige winden gedreeven wierdt , die de hoos fnellyk deeden draaijen
, en

blikfems en donderflagen voortbragten : deze hoos duurde maar zeven ofagt

minuten, en kwam zig verbryzelen op de bafis van den heuvel, die vyf of

zes honderd voeten hoog is (p).

Verfcheiden Reisbefchryvers hebben van zee • hoQzen gelproken , maar nie-

mand heeft dezeJven zo wel waargenomen als de Hr. de la Nux; by voor-

beeld, die Reisbefchryvers zeggen, dat zig boven de zee eene zwarte rook

verheft, wanneer zig eenige hoos formeert: wy kunnen verzekeren, dat die

fchyn bedriegelyk is, én niet afhangt dan van de plaatfing des Waarneemers:

20 hy op eene plaats Haat zo hoog, dat de draaijing, welke de hoos op *c

water maakt, voor zyne oogen den zichtbaaren horizont niet overtreft, zal

hy niet dan water zien opryzen, en als regen nedervallen, zonder dat ’er ee-

nigen rook bykomt, en men zal het met de uiterfte diiidelykheid bemerken

20 de zon het verfchynzel verheldert.
^ ,

De hoozen waarvan wy fpreeken , hebben niets gemeens met de kookin-

gen en den rook, welken de onderaardfche vuuren fomtyds verwekken, en

daar

(p)
Noot, medegedeeld door den Hr. de Crig^ots

,

aan den Hr. j>e Bvfros

,

ia dato 6 aug.
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daar wy elders gewag van gemaakt hebben : deze hoozen bevatten of verwek-
ken geen rook; zy zyn allerwegen vry zeldzaam, alleenlyk zyn dc plaatfea
der zee, waar men haar menigvuldigft ziet

,
de llreeken der heete klimaaten

en daar tevens dikwils ftilte en veele ongeftadige winden heerfchen : zy zyn
miflchien ook menigvuldiger by de eilanden en kullen dan in de open zee.

BYVOEGZELS,
Tot het Artykel-, waarvan het opfchrift is: Vmrfpuwende bergen en

Aardbeevingen

,

I Deel, bladz. 253.

I. Over de Aardbeevingen.

Daar zyn twee oorzaaken , die de aardbeevingen vóórtbrengen
; de eerfle is

de fchielyke inzakking van de holligheden der aarde, en de tweede, nog ge-

meener en nog geweldiger dan de eerlle, is de werking der onderaardfcOe

vuuren.

Wanneer eene holte midden in ’t land invalt
,
brengt deze val eene bewee-

ging voort , die zig op een meerderen of minderen aflland uitllrekc, naar de
hoeveelheid van beweegiug door dezen val aan de malTa der aarde medege-

deeld ;
en zo het volumen niet zeer groot is, en van zeer hoog nederploft,

zal die val geen fchok voortbrengen geweldig genoeg om zig op groote afllan-

den te doen voelen ;
het uitwerkzel bepaalt zig alsdan tot den pmtrek van hec

ingezakte hol, en zo de beweeging zig verder voortplant, is dat niet dan

met kleine Ichuddingen of ligte beevingen.

Dewyl de meelle oorfpronglyke bergen op holen rullen , omdat in hec

oogenblik der ftyfwording deze uitlleekzels zig niet geformeerd hebben dan

door de blaazen van binnen, zo zyn ’er inzakkingen van die bergen voorge-

vallen, (en vallen dezelven nog dagelyks voor) zo dikwils de gewelven der

holen , door de wateren ondermynd , of door eenige aardbeeving gefcheurd

,

jnllorten; een gedeelte des bergs zakt met de geheele mafla gelyklyk neder,

dan eens loodrecht, dan weder, en wel raeeft, door fterk overtezetcen

,

en fomtyds nedertetuimelen : men heeft daar treffende voorbeelden van in

verfcheiden gedeelten der Pyreneën, daar de beddingen der aarde, voormaals

horizontaal, dikwils eene fchuinte van 45 graaden hebben; het geen toont,

dat de geheele maffa van yder gedeelte der bergen
,
waarvan de banken even-

wydig met malkandercn zyn
,
geheel bloksgewyze is overgezet

; en zig in hec

oogenblik der verzakking op een hellende balis van 45 graaden geplaatfl:

heeft • dit is de algemeenlle oorzaak van de fchuinte der laagen in de bergen;

het is* om dezelfde reden, dat men dikwils, tuffchen twee nabuurige verhe-

venheden, laagen vindt, die van de eerlle afdaalen, en by de tweede weder
opklimmen, na de valeijen doorgeloopen te zyn; deze laagen zyn horizontaal

en liggen op dezelfde hoogte in de twee overgellelde heuvelen
,

tulTchen de-

Xm Deel LI
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welken, toen de holte is ingeftort, de grond verzakt is, en de valei zig gefor-

meerd heeft zonder andere vcrplaatfing in de laagen der aarde
, dan de meerdere

of mindere helling, volgens de diepte van de valei en de. helling der twee cor-

reipondeerende heuvelen.

Dit is het eenigfte duidelyk uitwerkzel van de inzakking der
^

holen in de

bergen en in de andere deden der vafte landen ;
maar zo dikwils als dit uit-

werkzel in den boezem der zee gebeurt, (alwaar de inzakkingen meer voor-

vallen moeten dan op de aarde, naardien het water de gewelven gedutirig on-

dermynt, op alle plaatlên daar zy den grond der zee ophouden») brengen niet

flechts die verzakkingen de laagen der aarde in wanorde en doen dezelven

overhellen, maar zy brengen ook een ander merkbaar uitwerkzel voort, door

het waterpas der zee te doen zakken ;
haare hoogte is reeds twee duizend toifes

verminderd , door deze opvolgende verzakkingen ,federt dat de wateren begon-

nen hebben op de aarde te ftaan ; en dew.yl alle de onderzeefche holen op verre

na nog niet allen ingezakt zyn , is het meer dan waarfchynlyk
,
dat de ruimte

• der zee, al dieper en dieper wordende, aan haare oppervlakte zal inkrimpen,

en dat bygevolg de grootte der vafte landen, door het wyken der wateren,

zal toeneemen.

Eene tweede oorzaak, vermogender dan de eerfte, werkt met dezelve mede
om het eigen uitwerkzel voorttebrengen

; te weeten het breeken en inzakken

der onderzeefche holen door de werking van het vuur; het is zeker, dat er

geene beweeging, geene verzakking, op den bodem der zee voorvalt, zonder

dat haare oppervlakte verlaagt j en zo wy in het algemeen de uitwerkzelen

der ondcraardfche vuuren in aanmerking neemen, zullen wy bevinden, dat,

zodra ’er vuur is, de beweeging der aarde zig niet enkeld bepaalt tot ligte bee-

vingen
,
maar dat de kracht des vuurs de zee en de aarde fehokc en opent, door

geweldige en herhaalde fchuddingen , die de aangrenzende landen niet flechts

omkeeren en verdelgen, maar ook die, welken verder ar zyn, ftoocen, alles,

wat in hunnen weg is, verwoeften en vernielen.

Deze aardfehokken , door de ondcraardfche vuuren voortgebragt, gaan ge-

meenlyk de uitbarftingen der vuurbergen vóór, en houden met dezelven op,

en fomtyds zelfs op het oogenblik waarin dit beflooten vuur zig een doortogt

door de aarde opent , en zyne vlammen in de lucht verfpreidt,

Dikwils ook duuren deze vreezelyke fchokkingen zo tang de uitbarftingen

aanhouden; deze twee uitwerkzels zyn naauw verbonden, en nooit gebeurt

eene groote uitbarfting in een vuurberg, zonder dat dezelve voorgegaan, of

ten minften vergezeld is , van eene aardbeving ; terwyl men zeer dikwils fchiid-

dingen, en zelfs zwaare, voelt, zonder uitbarfting van vuur; die beweegin-

gen ,
waarin het vuur geen deel heeft , komen niet flechts voort van de eerfte

oorzaak ,
welke wy hebben aangeweezen

,
maar ook van de werking der win-

den, en der ondcraardfche ftormen; men heeft eene menigte voorbeelden van

gtonden
,
die opgeheeven of ingezakt zyn door de kracht dier inwendige win-

den. De ridder Hamilton, een man zo eerwaardig door zyn karakter, als

uitniuniend door de uitgebreidheid zyner kundigheden en de nafj^ooringen in

dit onderwerp, heeft my gezegd, tuffehen Trente en Verona, by het dorp
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Roveredo , verfcheiden bergjes gezien te hebben zamengefteld uit groote

kalkaartige maffas, die blykbaar opgeheeven zyn geworden door verfcheidene

uitbarllingen, door onderaardfche winden veroorzaakt; daar is met het minfte

Sken van de werking des vuurs op deze rotfen, noch op derzelver brokken:

Sle drianden aan ^êrskanten der groote wegen, in eene lengte van byn,

eene mv? zyn van plaats tot plaats omgekeerd door de^ verbazende werking

dS oSaardfche winden; de inwooners zeggen, dat dit plotflyk gebeurd is

^ Maar de kracht des winds, hoe geweldig men denzelven onderftel en moge

fchynt my geene genoegzaame oorzaak om zulke groote uitwerkKls joorttev

breCn en fchoJn ’er geene vertooning van vuur is in die bergjes door de

Sging derSe opglheeven, ben ik echter verzekerd, dat die opheffin-

cerSed zyn doofde eleftrieke uitbarllingen van den onderaardfchen

dondfr ei datL inwendige winden daaraan met hebben medepwerkt, dan

£r deze eleftrifche onweders in de holten der aarde voorttebrenp : wy

zullen dan alle de fchokkende beweegmgen der aarde tot drie oorzaaken bren-

gen: de eerfte en de eenvoudigfte , is defchielyke inval der holen; de tweede,

de onweders en de onderaardfche donderdagen; en de derde, de werking van

het ontftoken vuur in het binnenfte der aarde: het komt ray voor, dat men

alle de verfchynzelen ,
die de aardbeevingen vergezellen of volgen, gemaklyk

lot ééne van deze drie oorzaaken brengen kan.

Zo de aardbeevingen fomtyds verhevenheden opwerpen ,
formeeren zy nog

meermaalen diepten; den oaober 1773. opende zig een kolk op het

grondgebied van het dorp Induno, in den Staat van Modena, waarvan de holte

meer dan vier honderd vademen breedte hadt ,
tegen twee honderd vademen

Ee In i 7 ï6 verzonk in het Noordeljk gedeelte van Mand, eon berg
oiepie

;n éénen nacht, door eene aardbeeving
, en een

van eeno aanmerkelyke
deilzelfden nacht wierdc^in ond

zeer diep raeir nam ®
ggheel droog, en deszelfs grond wierdt

meir ,
anderhalf myl van deze plaats ar

,
gei & ,

v . , , .. ,

zodanig opgezet, L hy een vry hoog bergje formeerde W- ^
de zeen by

Nieuw- Britanje, hebben de aardbeevingen, zegt de Hr. de Bou
_

»

verfcbrikkelvke gevolgen voor de zeevaart: den 7‘‘e" juny, 12 en 27july 17 0»

jvn ’er drieste Boëro geweeft; en den 22'" van diezelfde maand eene in Nou-

Se BrUaijf: fomtyi vernietigen ,die aardbeevingen eilanden en bekende

Zandbanken J
fomtyds^doen zy die ook voortkomen, daar zy met waren: daar

^ aardbeevingen^ die zig zeer verre uitftrekken , en fteeds meer in de lengte

Sn inïe bree^dte! één d^er aanmerkelykften is die zig in Kanada ,
in 1663

,

dïd gev^oelen ; zy ftrekte zig over meer dan twee honderd mylen in de leng e;

erhonderd
myl^Ldebreedte,datistezeggen,overmeerdan 2o duizend mylen

^frlSte uit UV de uitwerkzels van de laatfte aardbeeving van Portugal

SKn ïg to on» dagen nog verder doen voelen : de ridder Ds Sai»t Sao-

(,) uprifi’ & Pf-'V- 'V *ƒ;

(r) Mélanges Jntéreffans, Torne I 33-

(s) Voyage autour du inonds, Toins I. p „
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VEUR, ’s Konings Commandant te Merucis, heeft aan den Hr. Gensanne ge-
zegd , dat, terwyl hy aan den linker oever van de Jouante in Languedoc wan-
delde, de Jucht eensklaps zeer zwart wierdt; en dat hy een oogenblik daarna,,
onder aan den heuvel, die aan den rechter oever dezer rivier is, een vuurbol
bemerkte, die op eene verfchrikkelyke wyze borftj daar kwam van binnen uit.

de aarde een groote hoop rotfteenen
, en deze geheele ketenbergen fpleet van

een, van Merucis tot FJorac, en dus over eene lengte van byna zes mylenj
deze fplyting is op fommige plaatfen van meer dan twee voet breedte, en zy
is gedeeltclyk gevuld (t) : daar zyn andere aardbeevingen

, die zonder fchokken
of groote beweegingen fchynen toe te gaan: Kolbe bericht, dat op den 24
feptember 1 707 , van agc uuren ’s morgens tot tien uuren , de zee op het land
van de kaap de Goede -hoop opliep, en daar weder aftrok, zevenmaal agter-

een ,
en dat met zulk eene fnelheid , dat van het eene oogenblik tot het andere

de kuil onder water ftondt en bloot lag. («).
• Ik kan by het onderwerp van de aardbeevingen en by de nederllorting der
bergen door het inzakken der holen , eenige verfche en wél beveiligde voor-
vallen voegen : in Noorwegen viel een voorgebergte

, Hamraersfields ge-
naamd, eensklaps geheel weg. (v). Een zeer verheven berg

, digt by dien van
Chimboraco, één der hoogae bergen van de Kordelieres, in de Provincie van
Quito, Hortte eensklaps in; het uitwerkzel met zyne omHandigheden is ver-
haald door de Hren. de la Co^DAMINE en Bougüer. Daar gebeuren dikwüs
dergelyke inHortingen en groote verzakkingen op de eilanden der Ooft. Indiën.
Te Gamma Canore, alwaar de Hollanders eene veftiging hebben, ftortte een
groote berg plotfeling neder, in 1673, by ftil en zeer fchoon weder, het geen
van eene aardbeeving gevolgd wierdt, die de dorpen rondsom omverre wierp,
waarin verfcheiden duizenden menfchen omkwamen, (^a-) : den u auguftus

1772, verzonk op het eiland Java, in de Provintie Cheribou, ééne derrykfte
bezittingen der Hollanderen; een berg van omtrent drie mylen omtreks, eensklaps,

beurtelings weder opryzende en nederzinkende , gelyk beroerde golven
; ten-

zelfden tyde liet hy eene verbazende hoeveelheid vuurige bollen van zig uit-
gaan, welken men van zeer verre bemerkte, en die een Jicht gaven zo helder
als van den dag. mie de plantagies, en negen» en- dertig negeryen, zyn mee
iwee duizend een honderd en veertig inwooneren, zonder de vreemdelingen
te tellen, verzwolgen, (y). Wy zouden verfcheiden andere voorbeelden. kun-
nen verzamelen van de verzakkingen van gronden, .en de inllortingen van
bergen, door het breeken der holen, door de fchokken van de aardbeevingen,
en door de werking dp vuurfpuwende bergen; maar wy hebben ’er genoeg
van gezegd om onbetwiftbaar te doen zien dat de algemeene gevolgen, welkea
wy uit die byzondere gevallen getrokken hebben, volkomen gegrond zyn.

,, Hi/loire murelk de Languedoc, por M. de Gensanne, Tomé I. pag. 231.
(«) Defcript. du Cap de honr.e Eperance, Tom: II. pag. 237.
Cu) Hiflinre naturelle de Norwège

,
par Pontoppidan, journ. Üranger, aout 175S.

C*) Hijloire génerale des Foyoges
, Tomé XP"1{. pag. 54.

• W La gaaette de Trance

,

21 mal 1773, article de la Haye.
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II. De Vuurfpuwende Bergen^

De Ouden hebben ons een>ge berichten nagelaaten , wegens vuurbergen die
hun bekend waren, en byzonderlyk van den Etna en den Vefuvius

; ver-

fcheiden geleerde en weetgierige Waarneemers ,
hebben in onzen tyd de ge-

daante en uitwerkzelen dier volkans van nader by onderzocht, maar het eerde

dat in de vergelyking dier befchry vingen treft, is dat men ’er van zal moeten
afzii-n,om aan de nakomelingfchap de plaatOyke afbeelding dier brandende ber-

gen medetedeeren , omdat hunne gedaante, om zo te ipreeken,by den dag veran-
dert; hunne oppervlakte verhoogt of verlaagt zig. op verfcheiden piaatfln y
ydere uitbarfting brengt nieuwe afgronden of nieuwe verhevenheden voort

:

zig te bepaalen om alle deze veranderingen te befchryven , is te willen volgen

en afbeelden de ruïnen van een gebouw dat in den brand ftaat; de Vefu-

vius van PriNios cn de Etna van Empedocles, vertonnen verfchillende gezich-

ten van die welken ons tegenwoordig zo wèl vertoond zyn door de Heereti

Hamilton en Brydone
, en in eenige eeuwen zullen deze nieuwe befchry-

vingen niet meer naar hun voorwerp gelyken: na de oppervlakte der zee

,

is niets op aarde zo beweegelyk en zo onflandvaflig,. als de oppervlakte van
vuurfpuwende bergen ; maar uit deze onflandvaftigheid zelve , en uit die

verandering van beweegingen en gedaanten, kan men eenige algemeens ge-
volgen trekken

,
door de byzondere waarneemingen te vereenigen.-

Voorbeeïden van veranderingen in de Vuurfpuwende bergen voorgevallen.

De bafis van den Etna raag zeflig mylen in den oratrek hebben
,
en zyne

loodrechte hoogte is van omtrent twee duizend tofes y boven het waterpas

der Middellandfche-zee: men kan dan dezen verbazenden berg befchouwea

als een ftempen kegel
,
waarvan de oppervlakte weinig minder dan drie hon-

derd vierkante mylen bevat : deze kegelachtige oppervlakte is verdeeld in vier

gordels, met het zelfde middelpunt Op malkanderen geplaatft: de eerfle en-

de breedfte ftrekt zig tot zes mylen uit, fteeds zachtlyk opklimmende van

het verfte punt af van de bafis des bergs
, en deze gordel van zes mylen*

breedte is allerwegen bevolkt en beteeld : de flad Catania en verfcheidene

gehuchten liggen in dezen eerden omtrek , welks oppervlakte is van meer

dan twee honderd twintig vierkante mylen ; de geheele grond van deze uit-

geftrekte ruimte is niet dan oude en latere lava , die uit verfcheiden plaatfen-

des bergs, daar uitbarllingen van het onderaardfche vuur hebben plaats ge-

had, is .uitgevloeid; en de oppervlakte van deze lava met de afch, uit die:

verfchillende vuurmonden uitgeworpen , vermengd , is veranderd in eene goede

aarde ,
die werkelyk bezaaid is met graanen en met wyngaarden beplant ,,

nitgezonderd eenige plaatfen alwaar de lava, nog al te verfch, eerll van natuur

begint te veranderen, en eenige plaatfen vertoont die voor als nog met geene

aarde bedekt zyn : boven aan dezen gordel ziet men reeds verfcheiden Craters ,,

of Kommen, doorfnydingen ,
monden ,

meer of min breed en diep
,
en waaruit

de lloffen gevloeid zyn die den onderften grond geformeerd hebben,.
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De tvsreede gordel begint boven de zes mylen

,
(van het verfte punt of van

den omtrek des bergs:) deze tweede gordel heeft omtrent twee mylen breed-
te in het opklimmen ; die helling is overal veel fterker dan in den eerften

gordel, en die helling vermeerdert naar maate men hooger komt en daarop
nadert: deze tweede gordel van twee mylen breedte, mag in de oppervlakte
veertig of vyf- en -veertig vierkante mylen hebben: heerlyke boflchen bedek-
ken deze oppervlakte, en fchynen een fchoon hals-fieraad van groente te

maaken,voor het witte of gryze hoofd van dezen eerwaardigen berg: de grond
van deze fchoone boflchen, is evenwel niet anders dan lava en afch, door
den tyd in uitmuntende teelaarde veranderd ; en het geen nog meer opmer-
king verdient , is de onefiênheid der oppervlakte van dezen gordel ; hy ver-

toont allerwegen niet dan heuvels of kleine bergen , allen voorcgebragt door
de verfcheidene uitbraakingen van den top van den Etna , en van andere vuur-

monden, die onder dezen kruin zyn, en waarvan verfdieidenen voormaals in

dezen gordel gewerkt hebben , die thans met bofch beflagen is.

Vóór dat men aan den kruin komt, en na de fchoone boflchen, die het
boven gedeelte van dezen berg bedekken, doorgetrokken te zyn, gaat men een
derden gordel door, daar niets dan laage planten groeijen: deze ftreek is des
winters bedekt met fneeuwdie in den zomer fmelt; maar vervolgens vindt men
de lyn van beflendige fneeuw, het welk ’c begin aanw'yfl: van den vierden
gordel, die zig tot den top van den Etna uitftrekt: deze fneeuw en het ys
fc.Lllaan omtrent twee mylen in de hoogte, van de flreek der laage planten
af, tot aan den kruin, die insgelyks met fneeuw en ys bedekt is: de kruin is

naauwkeurig van eene kegelachtige gedaante, en men ziet in zyn binnenfle
den grooten Crater of Kom, van den volkan, waaruit geduurig warrelingen
van rook opgaan: het binnenfle van dien Crater is een omgekeerde kegel,

zig gdyklyk van alle kanten verheffende; die Crater is niet zamengefleld

dan uit afch en andere gebrande floffen
,
uit den mond van den vuurberg, die

in ’t middelpunt van den Crater is ,
uitgeworpen.

Het uitwendige van dezen kruin is zeer fleil
, de fneeuw is daar bedekt met

afch, en het is daar zeer kpud: op den Noordelyken kant van deze fneeuw-
flreek, zyn verfcheiden kleine meiren die nooit ontdooijen: in 't algemeen is

de grond van dezen laatflen gordel vry gelyk en van dezelfde helling, uitge-

zonderd op fommige plaatfen
; en het is niet dan beneden die flreek van

fneeuw dat veele oneffenheden
, verhevenheden en diepten gevonden wor-

den ,
die door de uitbarflingen zyn voorcgebragt ; en men ziet daar de heu-

vels en bergen, binnen korten of wat langeren tyd geformeerd, en beflaahde

uit floffen door die verfchillende vuurmonden uicgeworpen.

De Crater van den kruin van den Etna, in 1770, hadt, volgens den Hr.

Brydone, meer dan een myl omtreks, en de oude en laatere Schryvers heb-

ben daar zeer verfchillende afmeetingen van gegeeven: alle deze Schryvers

echter hebben gelyk, om dat alle de afmeetingen dier vuurmonden veranderd

Zyn, en alles wat men uit de verfchillende befchryvingert, welken men daarvan
gemaakt heeft, moet befluiten

, is, dat de Crater met zyne randen
, federt zes of

zeven houderd-jaaren
, viermaal is ingeflorc:de floffen waaruit hy beflaat

,
vallen

O
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•weder in de ingewanden des bergs , waaruit zy vervolgens op nieuw uitge-

wotpen worden , in volgende uitbarftingen ,
die een anderen Crater formeeren

,

welke irapsgewyze vermeerdert en ophoogt, tot dat hy op nieuw indenzelfden

afgrond van den volkan nederftort.

Deze hooge kruin des bergs is niet de eenige plaats daar het onderaardfehe

vuur is nitgebroken j men ziet op den geheelen omtrek, die de zyden en het

boven gedeelte van den Etna uitmaakt, en zelfs tot op groote afilanden van

den top ,
verfcheiden andere Craters of Kommen

,
die een doortogt aan het

vuur gegeeven hebben
,
en die omringd zyn van brokken van rotfen

,
in ver-

fcheiden uitbarftingen uit deze vuurmonden uitgeworpen: men kan zelfs ver-

fcheidene heuvels tellen
,

alleen door de uitbarftingen dier kleine volkans

die den grooten omringen ,
geformeerd : elk dezer heuvelen vertoont aan zy-

nen kruin een kop of Crater, in welks midden men den mond of liever

den diepen afgrond van elk dier byzondere vuurbergen ziet: ydere uitbarfting:

van den Etna heeft een nieuwen berg voortgebragt* en mifichien , zegt de

Hr. Biiydone , zou het getal dier bergen beter dan eenig ander middel die-

nen kunnen ,
om het getal der uitbarftingen van den Etna te bepaalen.

De Stad Catania die onder aan den berg ligt, is dik wils vernield door den

ftroora van lavas , die uit den voet dezer nieuwe bergen is uitgevloeid ,

toen dezelven geformeerd zyn r van Catania naar Nicolofi opklimmende, door-

loopt men twaalf mylen wegs in een grond uit oude lavas geformeerd, en

waarin men monden van uitgeblufchte vuurbergen ziet ,
die tegenwoordig

den grond uitmaaken van korenland
,
wyngaarden en boomgaarden : de

bvas die deze ftreek formeeren , komen van de uitbarftingen dier kleine

bergen die overal op de zyden van den Etna liaan: zy zyn allen, zonder uit-

zondering, van eeneregelmaatige figuur, ’tzy half fpherifch, ’t zy kegelach-

tig : ydere uitbarfting maakt gemeenlyk een dier bergen : dus verheft de

werking van het onderaardfehe vuur zig niet altyd tot den kruin van den

Etna, dikwils is het veel laager, en om zo te fpreeken aan den voet van dien

brandenden berg uitgeborften
:
gemeenlyk maakt elk dezer uitbarftingen een

nieuwen berg ,
uit rotfen ,

fteenen en afch , door het vuur uitgeworpen ,
zamen-

eefteld » en de grootte dezer bergen , is evenredig met den tyd dien de

uitbarfting geduurd heeft: zo dezelve in weinig dagen ophoudt, is_ het maar

een heuvel van omtrent een rayl omtreks aan de bafis, tegen drie of vier

honderd voeten loodrechte hoogte ,
maar gemeenlyk wordt het een berg van

twee of drie mylen omtreks, tegen negen honderd of duizend voeten hoogte

;

en alle deze heuvels voortgebragt door den Etna, die twaalf duizend voeten

hoogte heeft, fcbynen niet dan kleine verhevenheden, om de majefteic van

den moederberg des te beter te verwonen.

In den Vefuvius ,
die ,

in vergelykmg van den Etna , llechts een kleine vuur-

berc is zyn de uitbarftingen zeldzaam, en de lavas komen gemeenlyk uit

den Cra’ter of Kom op den kruin des bergs; terwyl die van den Etna meer

uit de zyden dan uit den top komen: de Hr. Brydone zegt, volgens bericht

van den Hr. Recüpeiw, dat de mafliis fteen, door den Etna opgedreeven,

fomtyds zo hoog ftygen, dat zy 21 feconden tyds noodig hebben om weder
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neèr te vallen; daar die van den Vefuvius in 9 feconden vallen; het welk

1215 voet voor de hoogte der laatften, en 6615 voet voor die der eerflen

geeft, waaruit men, zo de waarneemingen juilt zyn,zou mogen befluiten , dat

de kracht van den Vefuvius tot die van den Ecna ftaat, als 441 tot 81, dat

is te zeggen ,
vyf of zesmaal fterker is: en het geen op eene befliflènde wyze

toont, dat de Vefuvius maar een kleine vuurberg is, in vergelyking van dea

Etna,is, dat deze andere, volkans, grootcr dan de Vefuvius, fchynt te hebben

voortgebragt. „ Vry digt by het geiten -hol, zegt de Hr. Brydone , ziet

„ men twee der fchoonfte bergen welken de Etna heeft voortgebragt ; elk

van de Craters dier bergen is veel wyder dan die van den Vefuvius ;
zy

” zyn tegenwoordig met eiken -boifchen beflagen, en tot heel hoog roet een
”

zeer vruchtbaaren grond bedekt : die grond beftaat uit lavas van den voet

”
tot aan den kruin des bergs, zo als in alle anderen dezer bergen plaats

„ heeft : de kegelvormige berg die den kruin van den Etna formeert , en

,, zyn Crater bevat, heeft meer dan drie mylen omtreks; hy is ten uiterften

,, fteil en ten allen tyde met ys en fneeuw bedekt: die groote Crater heeft

„ meer dan eene inyl omtreks van binnen , en maakt eene uitholling die naar

,, een groot amphitheater gelykt; daar komen wolken van rook uit die zig

„ niet in de lucht verheffen
, maar langs den berg nederrollen : de Crater is

„ zo heet, dat het zeer gevaarlyk is daarin nedertedaalen : de groote mond

„ van den volkan is by het middelpunt van den Crater ; ecnige der rotfen

,

door den volkan uit zyn Crater geworpen, zyn van eene ongelooflyke

., grootte: de grootfte door den Vefuvius uitgeworpen , is van eene ronde

j, gedaante, en heeft omtrent 12 voeten middeliyns; die van den Etna zyn

„ veel grooier, en evenredig aan het verfchil der beide bergen.”

Dewyi het geheele gedeelte dat de kruin van den Etna omringt, een gely-

ken grond vertoont zonder heuvelen of valeijen , tot op meer dan twee mylen

afftands naar beneden , en men daar nog heden de overblyfzels zret van den

toren van den VV^ysgeer Empedocles, die vier honderd jaar voor der Chris*

tenen jaartelling leefde, zo is ’er alle waarfchynlykiieid dat na dien tyd de

groote Crater van den kruin des bergs, geene of weinige uitbarftingen gemaakt

heeft ; de kracht des vuurs is derhalven veranderd ,
dewyl het niet meer met

dezelfde kracht naar den kruin werkt
, en alle de laatere uitbarftingen in laagere

ftreeken van den berg zyn voorgevallen: ondertufTchen zyn de maaten van

dien grooten Crater, fcdert eenige eeuwen, dikv/ils veranderd: men ziet dit uit

de bcpaalingen welken de Siciliaanfche Schryvers op verfchillende tyden daar-

v'an gegeevcn hebben; fomtyds is die Crater ingeftort, vervolgens heeft hy

zig he/fteld en opgehoogd tot dat hy op nieuw is ingeftort: de eerfte dezer

inllortingen , daar wy zekere berichten van hebben, is voorgevallen in ii 57 >

een tweede in 1329; een derde in 1444; en de laatfte in 1669: maar ik

denk niet dat men daaruit met den Hr. Brydone moet befluiten ,
dat bin-

nen korten tyd de Crater weder op nieuw zal inftorten: het begrip, dat dit uic-

werkzel alle honderd jaar moet plaats hebben, komt my niet wel gegrond
voor, cn ik zou in tegendeel zeer geneigd zyn te vermoeden, dac dewyl het

vuur niet meer met het zelfde geweld op den kruin des bergs werkt, des*
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zelfs kracht verminderd zal zyn , en zal blyven verniinderen
, naar maate de

zee meer zal afwyken; hy heeft dezelve door zyne eigen krachten reeds ver-

fcheiden mylen doen wyken ; hy heeft zig dyken en kullen door zyne ftroo-

men van lava geformeerd , en daarenboven weet men uit de verminderde

fnelheid van de Carybdis en de Scylla, en uit verfcheiden andere kenmerken,

dat de zee van Siciliën zeer veel verlaagd is federt twee duizend vyf honderd

jaaren ,
en dat bygevolg de werking der nabuurige vuurbergen moet ver-

llappen; zo dat de Crater van den Etna wel zeer langen tyd in zyn tegen-

woordigen ftaat zou kunnen blyven, en zo hy weder in den afgrond ftort,

zal het milTchien voor de laatfte reis zyn: ik meen ook te mogen vermoe-
den, dat fchoon de Etna als een der eerfte of oorfpronglyke bergen van
den bol, uit hoofde zyner hoogte en oneindigen omtrek , befchouwd moet
worden , en hy reeds van zeer oude lyden heeft beginnen te werken in den
tyd van de algemeene zakking der wateren, zyne werking echter na dien

tyd heeft opgehouden ,
en niet weder vernieuwd is dan in vry laater tyden

,

dat is zeggen toen de Middellandfche zee, zig, door de doorbraak van den
Rofphorus en van Gibraltar, verheven hebbende, de landen tuffchen Sicilië

en Italië overftroorad heeft, en de bafis van den Etna genaderd is: milTchien

is de eerfte der nieuwe uitbarftingen van dien vermaarden vuurberg, laater

dan dit tydperk der Natuur.^ „ Het komt my blykbaar voor, zegt de Hr.

,,
Bkydone , dat de Etna niet brandde in de eeuw van Homeuus , noch zelfs

,, lang te vooren ; dewy! het anders onmogelyk ware geweeft, dat die Dichter

,, zo veel van Sicilië zou gefproken hebben , zonder van zulk een gewigtig

,, onderwerp te gewaagen”. Die aanmerking van den Hr. Brydone is zeer

juift, dus is het niet dan na de eeuw van Homerus geweeft, dat men de

nieuwe uitbarftingen van den Etna moet dagtekenen j maar men kan uit de

poëtifche fchilderyen van Pindarus, Virgieius , en uit de befchryvingen

der andere oude en latere Schryveren zien, hoe in 18 of 19 honderd jaaren

de geheelc gedaante van dezen berg en van de ftreeken rondsom , allerhande

verwiflelingen ondergaan heeft, door de aardbeevingen ,
de uitbarftingen, de

ftroomen lavas , en eindelyk door de formatie van de meeften dier heuvelen

en afgronden, door alle deze beweegingen voorcgebragt. Voor het overige

heb ik de bygebragte ftukken getrokken uit het voortreffelyk werk van den

Hr. Brydone, en ik heb achting genoeg voor den Schryver, om te durven

gelooven, dat hy het niet kwalyk neemen zal, dat ik niet van zyn gevoelen

ben ,
over het vermogen van de aanhaaling der vuurbergen

,
en over eenige

andere gevolgen, welken hy gemeend heeft uit de fa£ta te kunnen trekken:

niemand hadt dezelven te vooren zo wel waargenomen
, en zo duidelyk voor-

.gedraagen, en alle Geleerden moeten zig vereenigen, om aan zyn werk den

lof te geeven welken het verdient.

De ftroomen gefmolten glas, waaraan men den naam van lavas heeft ge-

geeven, zyn niet, zo als men zoude kunnen denken, het eerfte voortbreng-

zel der uitbarftingen van een vuurberg: die uitbarftingen kondigen zig ge-
meenlyk aan door eene aardbeeving , die meer of minder geweldig is, en
Jict eerfte uitwerkzel vertoont van het vuur

,
dat zoekt uittedringen en

XFII Deel. Mm
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zyve gevangenis als ’t ware te ontvluchten : welhaaft opent het zig inder-

daad een we’g ,
waarvan het den uitgang verwydt door alle de rotfen en

al de aarde die zig daartegen verzetten , buitenwaards wegtewerpen : deze

Itoffen op een grooten afftand voortgedreeven ,
vallen op malkanderen en

formeeren eene grootere of mindere verhevenheid
,

naar evenredigheid

van de duuring en het geweld der uitbarfting : dewyl al de uitgeworpen

aarde van vuur doordrongen is , en de meefte in brandende afch is veranderd

,

zo is de verhevenheid die daaruit wordt zamengefteld
,

een berg van vaft

vuur, waarin de glaswording van een gedeelte der ftof voltooid wordt, door

het fmeltmiddel der aflchen : dus doet deze gefmoken ftof pooging om neder-

tevloeijen ,
en de lava fpat gemeenlyk uit aan den voet van den nieuwen

berg ,
die haar voortbrengt ; maar in de kleine volkans die geene kracht ge-

noeg hebben om de ftoffen
,
welken zy uitwerpen ,

op groote afftanden weg-

tedryven, komen de lavas uit het bovenfte van den berg: men ziet dit uit-

werkzel in de uitbarftingen van den Vtfuvius ; de lava fchynt zig tot den

Crater te verheffen, de volkan werpt vooraf fteenen en afch, die, loodrecht

op den ouden Crater nedervallende
,
denzelven doen toenecraen

, en het is

door deze bygekomen ftof, nieuwlings gevallen, dat de lava zig een uittogt

opent; deze twee uitwerkzelen, fchoon in fchyn verfchillende, zyn echter de-

zelfde; want in een kleinen volkan, die, gelyk de Vefuvius, geene magt genoeg

heeft om nieuwe bergen voorttebrengen
, door de ftoffen, welken hy uitwerpt,

verre voorttedryven ,
vallen zy allen weder op den kruin neder , zy vermeerde-

ren deszelfs hoogte, en het is aan den voet van die nieuwe kroon van ftoffe,

dat de lava zig een doortogt maakt om uittevloeijen : die laatfte pooging

gaat gemeenlyk vergezeld van de ftilte des vuurbergs ; de (chokken der aarde

van binnen , de voortwerpingen naar buiten, houden op, zo dra ^ lava vloeit;

maar de ftroomen van dit gefmoken glas brengen noch uitgeftrekter, noch

vreeflyker uitwerkzelen voort, dan die van de beweeging des bergs in zyne

uitbarfting: die rivieren van vuur verdelgen, vermelen alles, en doen zelfs

de oppervlakte der aarde eene geheel andere natuur aanneetnen , en het is on-

mogelyk dezelven te fluiten : de ongelukkige inwooners van Catania hebben

het deerelyk ondervonden ; dewyl hunne ftad meermaalen geheel of gedeelte-

!yk door deze ftroomen vernield was, hebben zy zeer fterke muuren van 55
voet hoogte daartegen aangelegd : door deze borftweering omringd

, be-

fchouwden zy zig in veiligheid; de muuren wederftonden inderdaad aan het

vuur , en aan de zwaarte van den ftroom
,
maar die wederftand deedt den-

zelven alleenlyk zwellen, hy verhefte zig tot boven deze borftweering, ftortte

in de ftad neder ,
en verdelgde alles wat in zyn loop voorkwam.

Deze ftroomen van lava zyn dikwils een halve myl
,
en foratyds

mylen breed. „ De laatfte lava welke wy zyn overgetrokken, zegt de Hr.

,, Brydoke, om te Catania te komen, is van zulk eene groote uitgeftrekt-

„ heid, dat ik dacht dat zy nooit zou eindigen; zy heeft zekerlyk niet minder

„ dan zes of zeven mylen breedte, en fchynt op verfcheidene plaaizen van

j,
eene vetbaazende dikte of diepte te zyn ; zy heeft de wateren der zee op

,,
meer dan een myl afftands terug gedreeven, en heeft een groot verheeven
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en zwart voorgebergte geformeerd, daar veel water tegen ftaat: deze lava is

onvruchtbaar, en niet dan met zeer weinig teelgrond bedekt: zy is evenwel

reeds oud ,
want naar het getuigenis van Diodorus van Sicilië

, is die

zelfde lava ,
door den Etna uitgeworpen ,

in den tyd van den tweeden Pu-

nifchen oorlog: terwy! Syracufa door de Romeinen belegerd wierdc, zon-

den de inwooners van Taurominum een bende om de belegerden te

hulp te komen ; de foldaaten wierden in hunnen marfch gefluit door dien

vloed van lava, die, eer zy tot den voet des bergs gekomen waren, de

zee reeds gewonnen hadt , en hun den doortogt geheellyk affneedt

Deze gebeurtenis door andere Schryvers ,
en zelfs door opfchrifcen en ge-

denkftükken bevefligd , is reeds voor twee duizend jaaren voorgevallen

,

en evenwel is deze lava nog niet bedekt, dan met eenige plakten hier en

daar verfpreid ,
en zy is nog volftrekt onbekwaam , om koren en wyn

voorttebrengen ;
daar zyn flechts eenige groote boomen in de fpleeten ,

die met goede teelaarde vervuld zyn ;
de oppervlakte van de lavas wordt

met den tyd een zeer vruchtbaaren grond.

„ Naar Piemont trekkende, vervolgt de Hr. Brydone, gingen wy een

breede brug over
,
geheellyk van lava gemaakt; digt daarby verlengt de rivier

zig dwars door eene andere lava die zeer opmerkelyk , en waarfchynlyk

een der oudften is , welke uit den Etna is gevloeid : de flroona die ten

uiterften fnel is, heeft dezelve op verfcheiden plaatfen, ter diepte van

,
vyftig of zeflig voeten , uitgehold ; volgens den Hr. Recüpjero , beflaac

**
zyn loop omtrent 40 raylen; zy komt voort uit eene zeer opmerkelyke

” hoogte op de Noordelyke zyde van den Etna, en dewyl zy eenige valeijen

”
heeft gevonden die ten Weften zyn ,

zo heeft zy haaren loop derwaards

” genomen- zy breekt de rivier Alcantara op verfcheiden plaatzen af, en

lindelyk komt zy aan zee by den mond der rivier: de flad Jaci en alle

„ de fteden van deze kuft, zyn gegrond óp oneindige rotfen van lavas, de

„ eene op de andere opgehoopt, en die op fommige plaatzen van een ver-

baazende hoogte zyn ; want het fchynt , dat die brandende ftroomen harde

”
rotfen worden, zo dra zy aan zee komen Van Jaci naar Catania,

**
gaat men niet dan op lava; zy heeft deze geheele kuft geformeerd, en op

” veele plaatzen hebben de ftroomen lava de zee terug geftooten , tot op

een afftand van verfcheiden mylen haarer oude grenzen

Van Catania ziet men by een gewelf, dat thans op dertig voeten diepte

is een fteile plaats ,
alwaar men verfcheiden laagen lavas onderfcheidt

,

met eene zeer dikke aarde op de oppervlakte van elk derzelven : indien ’er

twee duizend jaaren noodig zyn ,
om eene dunne laag aarde op eene lava

te formeeren, heeft ’er een zeer veel langer tyd moeten verloopen, tus-

fchen elk der uitbarftingen ,
die de geboorte aan elke dezer dikke laagen

gegeeven hebben ; men heeft deze zeven onderfcheiden op malkander ge-

legde lavas waarvan de meeften met een goede bedding teelaarde bedekt

zyn, doorgègraaven; dus fchynt de laagfte dezer lavas, zig voor ten min-

ften veertien duizend jaaren geformeerd te hebben. . •

.
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„ In i(56p maakte de lava een voorgebergte te Catania, op eene plaats

,, alwaar meer dan vyftig voeten water ftondt, en dit voorgebergte is vyftig

„ andere voeten boven het tegenwoordige waterpas der zee verheven : die

„ ftroom lava, over den berg Montpelieri gevloeid
, verdeelde zig op denzelven

„ in twee takken, en verwoeftte al het land tulTchen Montpelieri en Catania,

„ tegen welker muuren zy opklom vóór dat zy zig in zee wierp : zy formeerde

„ verfcheiden heuvels daar te vooren valeijen waren , en vulde een groot en

„ diep meir zo geheellyk, dat men ’er tegenwoordig niet het rainfte voetfpoor

„ van bemerkte...

„ De kufl; van Catania naar Syracufa is overal ten minften dertig mylen

„ van den kruin van den Etna verwyderd , en deze kuft echter is ter lengte

„ van tien mylen uit de lavas van dezen vuurberg geformeerd ; de zee is zeer

,, verre terug gezet , verheven rotfen en voorgebergten van lavas achterlaa-

,, tende, die de woede der golven tarten* en aan dezelven grenzen flellen,

,, welken zy niet overfchreden kunnen: daar was, in de eeuw van Virgi-

„ Lius, een fchoone haven aan den voet van den Etna, waarvan tegenwoor-

„ dig niet het minfte voetfpoor overig is : het is waarfchynlyk die haven
,
welke

„ men verkeerdlyk, de haven van UlyJJes genoemd heeft j men wyfl thans de

„ plaats dier haven aan op drie of vier mylen van zee af; dus heeft de lava

,, die geheele uitgeftrektheid gronds op de zee gewonnen
,

en heeft al dat

3, nieuwe land geformeerd.,...,

„ De uitgellrektheid van deze ftreek, met lavas en andere gebrande ftolFen

bedekt, is, volgens den Hr. Recüpero, van 183 mylen omtreks, en die

3, kring vermeerdert nog by ydere groote uitbarfting.”

Zie daar dan een land van omtrent 300 mylen oppervlakte geheel bedekt,

of geformeerd uit de uitgeworpen ftoffen van dezen vuurberg, waarin men , be-

halven de piek van den Etna, een groot getal andere vuurbergen vindt, die

allen hunne eigene Craters ofKommen hebben , en ons zo veele byzondere vol-

kans vertoonen : men moet derhalven den Etna niet als een enkelden vuurberg

befchouwen ,
maar als eene verzameling

, een groep vuurbergen
, waarvan de

meeften uitgeblufcht zyn , of met een ftil vuur branden , en eenige anderen

,

in kleinen getale, nog met geweldigheid werken: de hooge kruin van den Etna
Iaat tegenwoordig niet dan rook opgaan, en heeft federt langen tyd gcene
verre uitdryvingen gemaakt, dewyl hy overal op meer dan twee mylen af-

ftands omringd is van een grond zonder oneffenheden
, en men beneden die

hooge ftreek, die met fneeuw bedekt is, een grooten gordel ziet van hooge
boffehen, waarvan de grond een goede teelaarde is van verfcheiden voeten
dikte ; deze benedenfte gordel is inderdaad met ongelykheden bezaaid , en

vertoont hoogten , valeijen , heuvels, en zelfs vry groote bergen ; maar dewyl

genoegzaam alle die ongelykheden met eenen groote dikte aarde bedekt zyn,

en eene lange achtervolging van tyd noodig is, eer de ftoffen van den vuur-

berg tot teelaarde overgaan, fchynthet my toe, dat men den kruin van den
Etna en der andere vuurmonden , die denzelven tot vier of vyf mylen naar be-
neden omringden

, als uitgedoofde vuurbergen moet befchouwen , of ten minfte|i
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als zulken ,
die federt verfcheiden eeuwen in flike zyn geraakt

; want de uit-

barftingen, waarvan men den netten tyd, federt twee duizend vyf honderd

iaar, kan aanwyzen, zyn in de laagRe ftreeken voorgevallen dat is te zeg-

een 00 vvf zes, en zeven mylen afftands van den kruin : het fchynt my dan

toe dat ’er twee verfchillende tydperken zyn voor de volkans van Sicilië;

het eerde zeer oud, waarin de kruin van den Etna heeft bcginuen te werken,

toen de algemeene zee dezen kruin bloot gelaaten heeft, en tot eenige honder-

den toifes beneden denzelven verlaagd is ;
het is toen, dat de eerde uitbardingen

zvn voorgevallen, die de lavas van den kruin voortgebragt en de heuvels ge-

formeerd hebben, die boven de dreeken der boflchen zyn; maar vervolgens

hebben de wateren, voortgaande te vallen, dezen berg geheel verlaaten, gelyk

ook alle de landen van Sicilië en het aanliggende vade land ; en na deze ge-

heele afwvking der wateren was de Middeilandfche zee niet dan een meir van

middelmaaiigen omtrek, en haare wateren waren zeer verre af van Sicilië en

van alle de landen, waarvan zy thans de kuden befpoelt: geduurende al dien

tvd die van verfcheiden duizenden jaaren is geweed, was Sicilië in rud; de

Etna en de andere oude vuurbergen, die zyn kruin omringen, hielden op te

werken en het was niet dan na de vermeerdering der Mkldellandfche zee door

de wateren van den Oceaan en van de Zwarte zee, dat is te zeggen door het

doorbreeken van Gibralter en den Bofphorus , dat de wateren op nieuw de

bergen van den Etna aan hunne bafis hebben gaan aantaden, en dat zy de

laatere en nieuwe uitbardingen hebben voortgebragt, federt de eeuw van Pin-

darus tot op onzen tyd; want Pindarus is de eerde geweed, die van de uit-

bardingen der volkans van Sicilië gefproken heeft.

Het is even eens met den Vefuvius: hy heeft langen tyd een deel geweed

van de uitgeblufchte vuurbergen van Italië, die in zeer grooten getale zyn;

het is niet dan na de vermeerdering der Middeilandfche zee , dat de wateren

weder nader by dien berg zyn gekomen ,
en dat zyne uitbardingen ^^der begonnen

hebben: de geheugenis der eerde uitbardingen, en zelfs van a

de eeuw van Plinius waren voorgegaan ,
was geheel uitgewifcht ,

en men

moet zig deswegen niet verwonderen , dewyd ’er raiflehien meer dan tien dui-

dend iawenverloopen waren federt dat de zeen geheellyk waren afgeweeken tot

lan de vermeerdering der Middeilandfche zee; en dewyl dit zelfde verloop

van tvd plaats heeft tuffehen de eerde werken van den Vefuvius en deszelfs

vernieuwing: alle deze bedenkingen fchynen te bewyzen, dat de onderaard-

fche vuuren niet geweldig kunnen werken dan wanneer zy digt genoeg by

7fie zvn om een fchok tegen een groot volumen van water te ondervinden:

ieniee andere byzondere verfchynzels fchynen deze waarheid insgelyks te be-

wvzen- men heeft de volkans fomtyds eene groote hoeveelheid waters zien

^rwernen ia zelfs geheele beeken van bitumen: de Vader de la ToRuè, een

zeer bekwiam Natuuronderzoeker, verhaalt, dat op den 10 maart 1755, uit

den voet van den Etna een breede vloed waters vloeide, die de velden rondsom

overftroorade; die vloed voerde een zeer groote menigte zand mede
,
welke

hv over een ruime vlakte uitftrekte; zyne wateren waren zeer heet; de zan-

den endefteenen,in delanderyen achtergelaaten , verfchilden nergens in van de

Mm 3
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zanden en fteenen der zee : die flroom waters wierdt onmiddelyk gevolgd van
een ftroom brandende floffen

, die uit dezelfde opening voortkwaraen. (z).

Deze zelfde uitbarfting van 1755, kondigde zig aan, zegt de Hr. d’Arïhe-
NAY, door zulk eene grootc branding, dat meer dan 24 mylen lands naar den
kant van Catania daardoor verlicht wierden : de uitwerpingen waren welhaaft

zo menigvuldig ,
dat men reeds van den derden maart af een nieuwen berg op

den ouden bemerkte, op dezelfde wjze als wy in deze laatfte tyden op den
Vefuvius gezien hebben: eindelyk hebben de Jurats van Mascali op den
gefchreeven ,

dat op den dier maand de uitwerpingen verfchrikkelyk wierden ;

dat de rook zodanig toenam , dat ’er de hemel geheellyk door verdonkerd

wierdt; dat in het begin van den nacht een ftortregen van kleine fteentjes,

van drie oneen zwaarte
,
begon te vallen , waardoor de geheele oord en de om-

liggende velden bedekt wierden
; dat op dien afgryzelyken regen

,
die meer dan

vyf kwartier uurs duurde, een andere regen van zwarte afch volgde, die den
geheelen nacht aanhieldt ;

dat des anderen daags
, tegen agt uuren ’s morgens, de

kruin van den Etna een rivier van water uit&aakte , die met den Nyl moge
vergeleeken worden ; dat de oude lavas

,
daar men minft overtrekken konde, uiC

hoofde van haare bergachtigheden
, haare affnydingen en punten

, door dezen
vloed in een oogenblik tyds veranderd wierden in eene groote zandvlakte

; dat

het water, ’t welk gelukkig flechts een half kwartiers uürs gevloeid hadt, zeer

heet was; dat de lleenen en het zand, welken dit water met zig gevoerd
hadt, in ’t geheel niet verfchilden van de fteenen en de zanden der zee; dat
’er, na de overftrooming uit denzelfden mond, een kleine rivier van vuur te

voorfchyn was gekomen, die vier- en- twintig uuren langftroomde; dat den
op omtrent een myl afftands van dezen mond, een fpleet of fcheur ont-

ftondt , waaruit eene lava vloeide
,

die honderd vademen breedte en twee
mylen langte hadt, en die haaren loop dwars door de velden blèef vervolgen

,

op denzelfden dag als de Hr. d’Arthenay dit verhaal befchreef. (^a).

Zie hier wat de Hr. Brydone van deze uitbarfting meldt; „ een gedeelte

„ der fchoone boflehen ,
die de tweede ftreek van den Etna maaken , wierdt

„ in 1755» door een zeer zonderling verfchynzel vernietigd: geduurende eene

„ uitbarfting van den vuurberg kwam een oneindige flroom van kookend

„ water te voorfchyn uit den grooien Crater, zo het fcheen, en verfpreidde

„ zig in een oogenblik over de bafis van den berg , omverre werpende en
„ verdelgende alles wat hy in zynen weg ontmoette : de fpooren van dien

„ vloed waren nog zigtbaar in 1770; de grond begon zyne groente en groei-

„ baarheid wedertekrygen , die eenigen tyd vernietigd fcheenen geweefl te

„ zyn: devooren, welken deze water- flroom achter zig gelaten heeft, fchy-

„ nen omtrent anderhalf myl breedte , en op fommige plaatfen nog meer

„ gehad te hebben : de kundige lieden des lands gelooven in ’t algemeen , dat

>» de vuurberg eenige geraeenfehap heeft met de zee, en dat hy dit water naar

(2) lUfloire du mont Vejüve , por Ie P, J. M. ds la TokrA: Jmimal étranger, mis de janvier
17S<5. ao3.

(a) Méjiioires des Snvants étrangers
, itnpriméss commefuita dts mimoires de l'Académie des Sciences.

Tme JF. pag. 147 . £ƒ [uiv.



BYVOEGZ. tot de beschouw, van den aardkloot. 275>

boven braet door een kragt van zuiging; maar, zegt de Hr. Brydone, de

*’ ongerymdheid van dit gevoelen is al te blykbaar om noodig te hebben van

” wederleed te worden; de kragt van zuiging alleen, zelfs fchoon men een

” volmaakt ydel onderftelde, zou het water nooit hooger dan tot 33 of 34.

” voeTen kunnen opbrengen, het welk gelyk ftaat met epe kolom lugt m
”

alle de hoogten van den dampkring.” Ik moet opmerken ,
dat de Hi;.

Brydone zig hier fchynt te vergiffen ,
dewyl hy verwart de zwaare kragt van

dampUrL met ie kragt van zuiging, door de werking van het vuur

voortiebragt ; die van de lucht, wanneer men het ydel maakt , is inderdaad

tot imnder'dan ai voeten bepaald; maat de kracht van zuiging of Mnhaaling

torTervurh^* geene pLleni zy is in alle g-^lto evenred^

werkzaamheid en hoeveelheid der warmte, die haar voortbrengt, gelyk m n

rSirde kachel™ men aantrek - buizen voegt: dus fchynt my het ge-

vileS dl verre van ongerymd te zyn ,
zeer

lÏÏrond • de holten der vuurbergen moeten noodwendig gemeenfchap hebben

£ft de iee, behalven dat zouden zy die oneindige ftroomen van water met

kunnen uiibraaken noch zelfs eenige uitbarfting voortbreugen ,
naardien geene

magt, behalven het water, tegen het vuur gefchokt, zulke groote uitwerkzelen

7nii kunnen doen geboren worden.

De vuurberg Pacayita, door de Spanjaarden geheeten , werpt

in allelne uiibarftingen ftroomen van water uit; de laatfte verdelgde ,in 1773 .

de ftad Guatimala , en de ftroomen water en lavas daalden tot de Zuid-

^^^M^heeft op den Vefuvius waargenomen, dat _’cr van de zee een wind

komt die in den berg indringt; het geluid, dat zig m fommige holligheden

doS hooren .
gelyk als of ’er eenige ftroom van onderen dooriiep , houdt op

doet nooreii, b y
«n men bemerkt, tenzelfden tyde, dat de uit-

zodra de landwinden * j
» Vefiivius minder aanmerkelyk worden ,

vloeizelen uit den mond van
^ » geluid ,

gelyk als dat van
daar integendeel wanneer de wind uit zee komt,

_ g „lam en ronk* de
een ftroom, weder aanvangt, als mede de

«rnote dan in
wateren der zee dringen ook in den berg, dan eens in eeiie gr ,

cene kleine hoeveelheid, en het is dezen berg dikwils gebeurd van ten zelf

ftaat van den Vefuvius met ^gen-

woordigen ftaat vergeleeken heeft, verhaalt, dat geduurende

j* Ap ififharftinc van 1631 ,
voorging, de foort van trechter , die het binni-nfte

Jal^den Wuvius formeide zig met boomen en groente bekleed hadt; dat

dfkleine vlakte, die daarop uitliep, uitmuntende weiden vertoonde; dat men

van den bovenden rand des afgronds afgaande, een myl moeft nederdaJen om

vlakte te komen ; en dat zy in haar midden eene andere opening of

d^len kolk hadt, waarin men eene myl lang gelyklyk afdaalde, langs fmalle

enlogtige wegen, die naar eene uitgeftiekte ruimte leidden, omringd van

hoknf mit zulke en zulke koude winden opjleegen, da, mm ézehen

(J) DeJcrnonbillmiueBèmophi^^^ du Fefuve,par M. l'aUé Joumjtr. oQ. i754-
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onmogelyk wederjlaan konde : volgens denzelfden Waarneemer hadt de kruin vaa
den Vefuvius toen vyf mylen omtreks; dus moet men zig niet verwonderen,
dat eenige Natuuronderzoekers gefield hebben., dat het geen tegenwoordig
twee bergen fchynt te formeeren voormaals Hechts één was ; dat de vuur-
mond in ’t midden was, maar dat de Zuidelyke kant door eenige uitbarfting

ingeflort zynde , daarop die valei geformeerd was , die den berg Somma
affcheidt. (c).

De Hr. Steller merkt op , dat de vuurbergen van Noordelyk Afie bykans
altyd alleen en op zig zelven ftaan

; dat zy ten naaften by dezelfde korft of
oppervlakte hebben , en dat men altyd meiren vindt op de kruinen

, en heece
wateren aan den voet der bergen , waarin de vuurbraakingen ophouden ; dit

is, .zegt hy, een nieuwe blyk van de geraeenfchap welke de Natuur gemaakt
heeft tuffchen de zee, de bergen, de volkans, en de heete wateren: men
vindt veelen dier heete wateren in verfcheiden plaatfen van Karatfcliatka

,
(d)

op het eiland Sjanw, op 40 mylen van Ternate, aan een vuurberg, waarvan
men dikwils water, afch, enz. ziet te voorfchyn komen. (e). Maar het is on-
noodig hier meer /aSa by te brengen om de gemeenfchap der vuurbergen met
de zee te bewyzen ; de geweldigheid hunner uitbarftingen zou alleen genoeg
zyn om het te doen vermoeden

, en het algemeene uitwerkzel der ligging by de
zee, van alle de vuurbergen die thans werken

,
voltooit het te bewyzen ; dewyl

echter fommige Natuurbefchouwers de wezendlykheid en zelfs de raogelykheid
van deze gemeenfchap der vuurbergen met de zee ontkend hebben, moet ik
niet met ftilzwygen een ftuk voorbygaan

, ’t welk wy verfchuldigd zyn aan
den Hr. de la Condamine, een man zo getrouw in zyne berichten als kundig
en wys. „ Hy zegt, dat hy den 4''«" juny 1755, den top van den Vefuvius

,, beklommen hebbende, zelfs tot de randen van den trechter, die zig rondom

,, den vuurmond federt delaatfte uitbarfting geformeerd heeft, in den kolk,

,, op omtrent 40 roj/èr diepte, eene groote holligheid bemerkte, gewelfswyze

„ geformeerd, aan den voet des bergs; hy deedt groote fteenen in deze holte

,, werpen, en hy telde op zyn uurwerk la fecondes vóór dat men ophieldt de-

„ zelven te hooren rollen ; op het einde van hunnen val meende men een

,,
geluid te hooren gelyk aan dat, het welk een fteen zoude maaken die in

„ een modderpoel nederviei
j en wanneer men daar niets inwierp, hoorde

„ men een geluid gelyk aan dat van beroerde golven,” (ƒ) zo de val dezer
fteenen in dezen afgrond geworpen , loodrecht en zonder hinderpaal gefchied
ware, zoude men uit de 12 fecondes tyds tot eene diepte van aióo voeten
kunnen befluiten, het welk aan de inwendige holte, of den afgrond van den
Vefuvius,meer diepte zoude geevendan tot het waterpas der zee; want volgens
den Vader de la Torré hadt deze berg in 1753, maar 1677 voeten hoogte

boven

(O Ohjervatmsfur le-Fefuve, par Mr. d’Arthenat, Savms étrangers
,

Tatne IF. pag. 147.
(d) lUjloire générale des Foyages, Tomé XIX. pag. 238.
(«) Idem, Tomé XFII. pag. 54,
(ƒ) Voyage en Italië, par Mr. de la Condamiwe, Mémoires de l'Académie des Sciences

,

J 757 - P0&- 371. (^Juiv.
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I^nvpn het wateroas der zee, en deze hoogte is na dien tyd nog verminderd;

hrfchvnt Te halven buiten twyfel, dat de holen van dezen vuurberg tot be-

nden het waterpas der zee nederdaalen, en dat ’er bygevoJg gemeenfchap

ïïb^'an eLÏoggSuigen^^goed
Waarneemer een wel opgefleld en uit,

rlft bericht ontvangen over den ftaatvan den Vefuyius, den 15 " july

k^Seng het by
,

als kunnende dienen om de denkbeelden te veftigea

Jver het gïïn èen moet vermoeden of vreezen van dezen vuurberg ,
waarvan

de raaet mv voorkomt zeer verzwakt te zyn.

^ Aan den voet van den Vefuvius gekomen, op een afftand van twee

*’
ipn van Naoels klimt men anderhalf uur op ezels naar boven ,

en men

Telft eXSlfyl’ noodig om het overige van den weg te voet aftelegpn;

dfris het fteilfte en vermoeijendae gedeelte van den weg; men houdt zig

vaft aan den gordel van twee mannen, die voorgaan, en men trekt door de

afch en de fteenen ,
die voormaals zyn uitgeworpen.

Voortgaande ziet men lavas van verfcheidene uitbarftingen ; de oudfte,

die men vindt, waarvan de jaaren onbekend zyn, maar aan welken de over-

levering twee honderd jaaren geeft, is van eene yzergraauwe kleur, ea

St al het voorkomen van een fteen; dezelve wordt heden te Napels voor

ftraatfteenen gebezigd, gelyk ook voor eemge metzelwerken : men vmdc

anSren, welken men zegt van zeftig, veertig, en twintig jaaren te zyn,

de laatfte is van ’t jaar 1752 Deze verfchillende lavas, de ouafle alleen-

Ivk S gezonderd hebben van verre voorkomen van eene bruine-

zVarStige, oneffene aarde, meer of mm nieuwlings beploegd; van na-

dlrlTSn is het eene ftof volftrekt gelyk aan die, welke oyerblyft van

hS vzer in de fmelteryen gezuiverd ; zy beftaat mm of meer uit aarde, en

'“ésri fönruSi«nge„ i„ geh.i
,

lot den Kruin >
. ontrek, zegt men, twee Itahaanfche

vindt men een eerften Kom, Wiens omuciv
, rvTnrirurd van

mvlen groot is, en die 40 voeten diepte fchynt te hebben, g

pIp korft aarde vaii die zelfde hoogte, die zig naar de bafls verdikt, n

van de bovenfte rand twee voeten breedte heeft: de grond van dien

,

waar
bedekt met eene geel- groenacluige ,

zwavelige, aarde,

;;
f„°h«“Ser b”Ld.nda fe zyn® die doof vcrfdtódene klooven

”
'°°In heïBiSVan dezen eerften Kom ziet men een tw^den ,

die omtrent

de helft van den omtrek van den eerften, en msgelyks ook de helft van des-

” ^mcd Lte heeft; de grond daarvan is bedekt met eene brume-zwartachtige

” ffoffe zo als de nieuwfte lavas die op den weg gevonden worden.
_

” ^
Tn dezen tweeden Kom verheft zig een bergje, dat vanbinnen holis,open

^ wnin en insgelyks open van den kruin tot aan de bafis
,
naar de zyde

” van^den berg daar men opftygt; deze zydelingfche opening kan 20 voeten

” aan den ton en aan de bafis 4 voeten breedte hebben: de Hoogte van het

” b4iris van omtrent 40 voeten; de diameter van zyne bafis mag omtrent

” evenveel hebben, -en die van de opening des imuns de helft.

"'xriIDecI.
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,,

Deze bafis, boven den voet van den tweeden Kom omtrent 20 voet verheven
,

„ maakt eenen derden Kom, thans gevuld meteene vloeibaareen brandende ftof,

„ waarvan het voorkomen geheel gelyk is aan gefmolten metaal
, dat men

„ onder in den oven van eene fmeltery ziet; deze ftof kookt fteeds geweldig;

„ haare beweeging doet zig voor als die van een middelmaatig bewogen meir,

„ en het geluid
, dat daarvan komt, is gelyk aan dat van golven.

„ Van rainut . tot minut komen ’er uit deze ftoffe uitwerpingen of Ipron-

„ gen voort, gelyk als die van een zeer grooten waterfprong, of van ver-

,, Icheiden zodanige fprongen, zamen vereend; deze uitwerpingen brengen

„ een brandende fchoof voort , die zig tot dertig of veertig voet verheft , en

„ vallen weder neêr in verfchillende boogen
,
gedeeltelyk in haar eigen Kom

,

„ gedeeltelyk in den tweeden Kom
,
waarvan de grond met zwarte ftof bedekt

„ is ; het is het weêrorogekaatfte ligt dezer brandende fprongen ; fomtyds

„ miflchien het bovenfte einde dezer fprongen zelven, het welk men des nachts

„ van Napels zien kan ;
het geluid , ’t welk deze fprongen in hunne ophef-

„ fing en in hunnen val maaken , fchynt zamengefteld uit dat , ’t welk een
„ kunfl - vuurwerk maakt in ’t opgaan , en uit dat, ’t welk de golven der
„ zee maaken , wanneer zy door een geweldigen wind tegen eene rots ge-

„ dreeven worden.

„ Deze kookingen met deze uitwerpingen vermengd
,
brengen eene geduu-

rige verplaatfing , of liever overfloning dezer ftoffe voort : door de ope-

„ ning der vier voeten, die aan de bafis van dit bergje gevonden worden, ziet

„ men onophoudelyk een brandende beek vloeijen , van de breedte der ope-

„ ning, die in een fchuins kanaal en met een middelmaatige beweeging in

„ den tweeden Kom nederdaalt; die met zwarte ftof bedekt is; zig daarin ver-

„ fcheiden nog brandende beekjes verdeelt, zig daar bepaalt, en uitgaat.

„ Deze brandende beek is thans eene nieuwe lava , die niet dan federt agt

„ dagen vloeit , en zo zy aanhoudt en vermeerdert zal zy met den tyd eene

„ nieuwe overlooping in de vlakte voortbrengen
,
gelyk aan die

, welke vóór
„ twee jaaren plaats hadt: alles gaat vergezeld van een dikken rook, die niet

„ de reuk van zwavel heeft, maar die juift dezelfde is als van een pannebak-

„ kers oven.

,, Men kan zonder eenig gevaar den top op den rand van de korft omgaan

,

„ omdat het holle bergje, waaruit de brandende fprongen voortkomen
, van de

„ randen verre genoeg af is om niets te doen vreezen : men kan insgelyks

„ zonder eenig gevaar in den eerften Kom nederdaalen ; men zoude zelfs zig op
„ den rand van den tweeden kunnen houden, zo de weêroragekaatfte hitte der

„ brandende ftoffe zulks niet belettede.

„ Zie daar den tegenwoordigen ftaat van den Vefuvius op den 15'’®" july

„ 1753: hy verandert onophoudelyk van gedaante; hy werpt tegenwoordig

,, geene fteenen uit, en men ziet ’er geene vlammen uitkomen.” (g)-

Deze waarneeming fchynt duidelyk te bewyzen
,
dat de zetel van de bran-

Q-) Noote medegedeeld aan den Hr. de Bufion, gezonden van Najiels, in de maand fep-
tember, 1753.
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ding dezes bergs, en rniffchien van alle andere vuurbergen, op geene groote

diente is in het binnenfte van den berg , en dat men den haard of de brand-

olaL dier bergen niet behoeft te onderftellen gelyk te zyn met het waterpas

Lr zee of nol laager, en van daar de uitbarftingen in den tyd
, dat deze

hS™ werken f afcleiden; het is genoeg holen en regt nedergaande fplecten

Ser Tf liever ter zyde van den h^rd toetelaaten, dewelken voor luchtpy.

of aanblaazers voor het vuur dienen.
. , j i

^ De Hr. de la Condamine, die meer dan eenzg ander Natuuronderzoeker

selegenheid gehad heeft een groot getal vuurbergen in de Kordeheres waarte-

leemen, heeft ook den Vefuvius en alle de omliggende landen onderzog.

In de maand juny 175S formeerde de top van den Vefuvius, hy,

yenooL SerTn een hoop van afch, kalkfteenen. en zwavel die van
„ een

, brandde, die aan den grond haare kleur mededeelde,

” „Icwaafemae waarin de hitte groot ge-

nLrwas om een ftok, die daar eenige voeten diep ingeftoken wierdt, m
korten tvd vlam te doen vatten.

/• u -j •

De uiïbarftingen van dezen vuurberg zyn federt verfcheiden jaaren menig-

vuldiiï en telkens als hy vlammen opzendt en vloeijende Itoffen uitbraakt,

onderdaan de uitwendige gedaante van den berg en zyne hoogte aanmerke-

I Lranderineen. ... In eene kleine vlakte tuffchen den berg van afch

In fteenen, uit den volkan uitgeworpen, is een halfronde omtrek van fteile

rotfen van 200 voeten hoogte, die deze kleine vlakte aan de Noordzyde

boordt- men kan agter de luchtgaten of luchtbuizen , nieuwlings in de

zSen van den berg |eopend, de plaatfen zien, waaruit, in de aatfte uit-

Sgen, de ftrooraen lava zyn gekomen, daar deze gehede vlakte mede

"
'"^Dhtezicht vertoont de metaal - golven verkoud en verftyfd; men kan ’er

„ Dit g^zicnt veriouu & maaken met zie te verbeelden ,
eene

„ zig een onvolmaakt den
^onrvan de golven begonnen te bedaaren

:

zee van dikke en taaije itoi ,
waarvan ae g 1 aan

deze zee hadt haare eilanden , dit zyn alleenftaande m , g >

holle en fponsachtige rotfen , als boogen en grotten op e^e grillige y

doorgeftoken, waaronder de brandende en vloeibaare llofFen bewaarplaat-

fen Laar ovens gelykende, gemaakt hadden: deze grotten, derzelver ge-

wdven, L pySiy metfchilfers als druiventrolTen opge-

hanven van allerhande kleur en fchaduwingen
, „ , , ,

Alle de bergen of heuvels in den oratrek van Napels zullen by onderzoek

duid^k kenblar worden voor hoppen doffen door vuurmonden uitgewor-

” die niet meer beftaan, en waarvan de uitbarftingen, vroeger dan de

” Soriën reiken, waarfchynlyk de havens van Napels en van Pouzzol ge-

” maak hebben: die zelfde ftoffen bemerkt men op den geheelen weg vaa

” Nanels naar Rome en aan de poorten van Rome zelve

^ ILeele binnenfte van den berg van Frascati. de keten heuve-

len die^zL van deze plaats uitftrekt naar Grotta-ferrata, naar Caftelgan-

”
dolfo tot aan het meir van Albano ,

de berg Tavoli voor een groot gedeel^^^^

’
die van Caprarola, van Viterbo, enz. beftaan uit verfcheiden beddingen
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van verkaJite ftoffen , uit zuivere afch

, fchilfers
,
ftoffen gelyk aan hamer-

>» gebakken aarde, eigenlyk gezegde lava, eindelyk alle gelyk aan die,
„ waaruit de_ grond van Portici beftaat, en aan die, welken uit dezyden van
„ den Vefuvius onder zo veele verfchillende gedaanten zyn te voorfchyn ge-

„ komen Men ziet derhalven dat dit geheele gedeelte van Italië door

,,
vuurbergen is omgekeerd of geformeerd

„ Het meir van Albano, waarvan de oevers met verkalkte ftoffen bezaaid

„ zyn, is niet dan de mond van een ouden volkan , enz, De keten vuurbergen

„ van Italië ftrekt zig tot in Sicilië uit, en vertoont nog een vry groot getal

„ zichtbaare brandplaatfen of haarden onder verfcheidene gedaanten: in Tos-
„ kaanen hebben de uitwerpzelen van Furenzuola. de badwateren van Pifa*

„ in den kerklyken ftaat, die van Viterbo, de Norcia, de Norcera, enz.;

„ in het Koningryk Napels die van Ifchia, Solfatara, de Vefuvius; op Sicilië

„ en de nabuurige eilanden, de Altna, de vuurbergen van Lipari, Trom-
5,

boli, enz., andere volkans van denzelfden keten, van onheugelyke tyden uit-

„ gedoofd of uitgebrand, niet dan overblyfzels nagelaaten, die, fchoon zy
„ niet in den eerften opflag treffen

, echter voor opmerkende oogen niet
,,

minder kenbaar zyn. (A). . , . . .

°

„ Het is waarfchynlyk, zegt de Hr, Abt Mecati, dat in de voorleden

,, eeuwen het Koningryk Napels, behalven den Vefuvius, verfcheiden andere

„ vuurbergen hadt.

„ De Vefuvius, zegt de Vader de ia Torré, fchynt een afzonderlyk ftulc

„ van dien keten bergen, die, ouder den naam van Apenyns, geheel Italië

,, over deszelfs lengte verdeden.,... Die vuurberg beftaat uit drie verfchil-

,, lende bergen, de een is de eigenlyk gezegde Vefuvius, de twee anderen

,, zyn de bergen Somma en Ottajano; die twee laatften, meer Weftelyk ge-

„ plaatft, maaken een halven kring om den Vefuvius, met welken zy ge-

„ meene wortels hebben.

„ Deze berg was voormaals omringd van vruchtbaare Janderyen en zelf

„ met geboomte en groente bedekt , behalven zyn kruin, die plat en onvrucht-
baar was, en waarin men verfcheidene opene hooien zag: hy was omringd

,,
van verfcheidene rotfen

^
die den toegang tot denzelven moeijelyk maakten,

„ en waarvan de punten
, die zeer hoog waren

, de verheven valei, die tuffchen

„ den Vefuvius en de bergen Somma en Ottajano ligt, verborgen: dewyl de
,

kruin van den Vefuvius, die federt aanraerkelyk v'erlaagd is, zig toen veel

„ meer deedt bemerken, is het niet te verwonderen, dat de Ouden geloofd

„ hebben
,
dat ’er maar één berg was

„ De breedte van de valei is in haare geheele uitgeftrektheid van 22 Pary-

,, fche voeten, en haare lengte is ten naaften by gelyk aan haare breedte

,, zy omringt de helft van den Vefuvius en is, gelyk als alle de heuvels van
„ dp Vefuvius, vervuld van gebrand zand, en kleine puinfteenen; de rotfen,

,» die zig van de Somma en de Ottajano uitftrekken, vertoonen ten raeeften

(h) Foynge en halte, par Mt. de la Condamine, ie 1
' -/icaieiKie des Ssiences, annés 1757, pag.
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,
hier en daar een graflcheutje j

terwyl die bergen van buiten met gras en

j,
groente bedekt zyn: deze rotfen fchynen in den eerden opflag gebrande

’ fteenen, maar dezelven nader betrachtende» ziet men dat zy even als de
”

rotfen der andere bergen, beilaat uit beddingen van natuurlyke fteenen,
**

van kaftanje - kleurige aarde, van kryt en witte fteenen, die geenziiis door
”

het vuur fchynen gefmolten te zyn

„ Men ziet rondsom den Vefuvius , de openingen die in verfchillende

„ ”yden gemaakt zyn, en door welken de lavas uitkomen, en deze ftroo-

,,
men van ftoffen die fomtyds uit de zyden vloeijen

,
en die dan weder uit

,,
het bovenfte gedeelte ftorten

,
verfpreiden zig in de velden , en loopen

,,
fomtyds tot in zee uit; zy worden door het bekouden zo hard als fteen. . .

.

„ Op de kruin van den Vefuvius ziet men een foort van wrong of om-

liggenden rand van 4 of 5 palmen breedte , die zig rondsom de kruin
*’

verlangt, en een omtrek van 5624 Paryfche voeten befchryfc : men kan
*’

op dien rand gemaklyk gaan, hy is geheel bedekt met gebrand zand, dat

op fommige plaatzen van eene roode kleur is, en waar ondermen fteenen

*, vindt, gedeeltelyk natuurlyk
,
gedeeltelyk verkalkt Men bemerkt in

„ twee verhevenheden van dezen rand, beddingen van natuurlyke fteenen,

,, gefchikt gelyk alle de bergen ;
het geen het gevoelen omverre werpt van

„ hun ,
die den Vefuvius befchouwen als een berg , die zig allengs verheven

„ heeft op het vlak der valei

„ De diepte van den kolk waarin de ftof kookt, is van 543 voeten: wac

„ de hoogte van den berg betreft, van zyn kruin af tot op het watppas

„ der zee is hy van 1677 voeten, die het derde gedeelte van eene Italiaan-

„ fche myl uitraaaken.

„ Deze hoogte is waarfchynlyk aanmerkelyker geweeft; de uitbarftingen

„ die de uitwendige gedaante van den berg veranderd hebben, hebben ook

,, de hoogte verminderd , door de deelen welken zy van de kruin hebben

„ los gemaakt, in den afgrond te doen ftorten”. (i).

Zo wy na alle deze voorbeelden de uitwendige gedaante befchouwen ,

welke Sicilië en de andere landen
, door het vuur verwoeft

,
ons vertonnen

,

zullen wy duidelyk bemerken ,
dat ’er niet één volkan op zig zelven alleen

en geheel afzonderlyk beftaat: de oppervlakte dezer Breeken biedt allerwe-

gen eene achtervolging ,
en fomtyds een rift van volkans aan ;

men heeft

het ten opzichte van den Etna gezien
,
en wy kunnen ’er een tweede voor-

beeld van geeven in den Hekla; Ylland even als Sicilië, is ten grooten dee-

le niet dan een groep vuurbergen, en wy zullen dit door de waarneemin-

gen bevvyzen. •

Geheel Yfland moet niet befchouwd worden dan als een groote berg

,

bezaaid met diepe holligheden ,
verbergende in zynen boezem hoopen van

mineraalen, van glas geworden en bitumineufe ftoffen, en zig van alle kan-

ten verheffende aan den kant der zee ,
die ’er tegen aanfpoelt

, in de ge-

(i) Hilioire du Mout Féjuve, far Ie P. djs la Torré.

ï82-20g.
Nn 3

Journal étranger, jsnv, 1756, ^og.
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daante van een korten en gepletten kegeJ : de oppervlakte van dit eiland
vertoont voor het oog niet dan toppen van bergen, wit van fneeuw en ys,
en Jaager het afbeeldzel der verwarring en omkeering. Het is een vreezelyke
hoop fteenen en verbryzelde rotfen , fomtyds vol poriën en half verkalkt,
vervaarende door de zwartheid en de voetfpooren des vuurs ,

die daar als

op gedrukt zyn : de fpleeten en de holligheden van deze rotfen ,
zyn niet

dan van een rood , en fomtyds zwart of wit zand ; maar in de valeijen

,

die de bergen onder malkander formeeren
, vindt men aangenaame vlakten, (k).

De meeften der jokuts, dewelken bergen zyn van eene middelbaare hoogte.,
fchoon met ys bedekt, en daar andere hoogere boven uitfteeken

, zyn vuurber-
gen die van tyd tot tyd vlammen uitwerpen, en aardbeevingen veroorzaaken

;

men telt ’er een getal van twintig op het geheele eiland: de bewooners van
de ftreeken rondsom deze bergen

, hebben door hunne waarneemingen ge-
leerd, dat wanneer de fneeuw en het ys zig tot eene aanzienlyke hoogte
verheffen, en dus de opening verftoppen

, waaruit de vlammen plagten op-
tegaan , aardbeevingen te wachten zyn

, die onmisbaar van vuuruitbarftingen
gevolgd worden: het is om deze reden

,
dat de Yflanders vreezen, dat de

Jokuis die in 1728 vlammen uitwierpen in het kanton Skafcfield, welhaafi:
weder branden zullen, omdat het ys en de fneeuw op hunnen kruin is opge-
hoopt, en de tochtgaten fchynt te fluiten, die de uitdampingen van dit on-
deraardfche vuur een doortogt geeven.

In 1721 raakte de Jokut, Koëtlegan genaamd, 5 of <5 mylen van zee af„
by de baai van Portland

,
in brand

,
na verfcheiden aardfchokken : deze

branding deedt verfcheiden ftukken ys van eene verbaazende grootte finel-

ten
, waaruit geweldige ftroomen voortkwamen , die de overflrooming en

den fchrik zeer verre verfpreiden, en eene byftere hoeveelheid zand, aarde

en fteenen met zig voerden: de vafte maffas ys en de ongemeeten hoopen
aarde, fteen en zand, welken deze overflrooming medevoerde, hoogden de
zee zodanig op, dat op een halve myl van de kuften zig een kleine berg
formeerde, die nog in 1750 boven het water uitftak,; men kan oordeelen,
hoe veel floffen deze overflrooming naar de zee voerde, dewyl zy dezelve
twaalf mylen van haare oude oevers terug deedt wyken.

^

De geheele duuring dezer overflrooming was van drie dagen
,
en het was

niet dan na dezen tyd
, dat men langs den voet der bergen gaan konde ,

gelyk te vooren. ....

De Hekla
, die men fteeds als een der beruchtfte vuurbergen van de We-

reld befchouwd heeft, ter oorzaake van zyne verfchrikkelyke uitbarftingen,
is thans een der minft gevaarlyke van Yfland: de bergen Koëtlegan, waar-
van wy gefproken hebben

, en de berg Krafle hebben kortelings zo veele

verwoeftingen gemaakt, als de Hekla voormaals maakte: men merkt op,
dat die laaifte vuurberg geene vlammen heeft uitgelaaten

,
dan tienmaal in

den tyd van agt honderd jaar, te weeten in de jaaren 1104, n57> 1222,

1341, 1362, 1389, 1558, 1636, en, voor de laatfle keer, in 16930

(^) Introdu^ion h l’HiJloire dt Danemarc, par Mallet, Svo.
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Deze uitbarfting begon den february, en hieldt aan toe de volgen-
de maand auguftus ;

alle de andere brandingen hebben insgelyks maar eenige
maanden aangehouden : men moet dan aanmerken ,

dat de Hekla de grootfte

verwoeftingen gemaakt hebbende in de veertiende eeuw, in vier verfchil-

lende hervattingen ,
geheel bedaard geweeft is geduurende de ij'^^eeuw, en

opgehouden heeft vuur te werpen geduurende 160 jaarj federt dat tydperk,

hedt hy maar ééne uitbarfting gedaan in de zeftiende eeuw , en twee in de

zeventiende: thans bemerkt men op dezen volkan noch vuur, noch rook,

noch uitdampingen ; men vindt ’er alleenlyk in eenige kleine holligheden ,

gelyk als op veele andere plaatzen van het eiland, kookend water, fteenen,

zand en afch.

In 172Ó, na eenige fchokken eener aardbeeving , die zig niet dan in de

ftreeken van ’t Noorden deeden voelen, begon de berg Krafle met een ver-

vaarlyk geraas uittebraaken ,
rook, vuur, afch en fteenen: deze uitbarfting

hieldt twee of drie jaaren aan zonder eenig nadeel te doen, omdat alles op

dien vuurberg, of rondsom zyne bafis weder neder viel.

In 1728, deelde het vuur zig mede aan eenige bergen by den Krafle gele-

gen, waardoor dezelven verfcheiden weeleen brandden : toen de mineraale ftof-

fen, welken zy in zig belloten hielden gefmolcen waren, formeerde zig daarvan

een beek van vuur, die zachtlyk naar het Zuiden vloeide, op de gronden

die onder aan deze bergen liggen : deze brandende beek ging zig in een meir

werpen, op drie mylen van den berg Krafle, met een groot geraas, en maa-

kende eene kooking en dwarreling van fchuim ,
die verfchrikkelyk waren :

de lava hieldt niet op te vloeijen dan in 1729, omdat waarfchynlyk de

ftoftFe, die dezelve formeerde, toen was uitgeput: dit meir wierdt ten groo-

ten deele met verkalkte fteenen gevuld ,
die deszelfs wateren aanmerkelyk

verhoogden; het heeft omtrent twintig mylen omtreks, en ligt op een gely-

ken afftand van zee: men zal van de andere volkans van Yfland niet fpree-

ken ,
het is genoeg de aanmerkelykfte te hebben doen kennen. (^.

Men ziet uit deze befchryving, dat niets meer naar de volkans van den

tweeden rang na den Etna gelykt , dan de Jokuts van den Hekla ;
dat in

beiden de bovenfte kruin ftil is ; dat die van den Vefuvius verbaazend is

verminderd ,
en dat waarfchynlyk die van den Etna en den Hekla voormaals

veel meer verheven waren dan zy tegenwoordig zyn.

Schoon de plaatflyke befchryving der volkans
,

in de andere Werelddeelen

ons zo wel niet bekend is als die der volkans van Europa, kunnen wy ech-

ter oordeelen uit de overeenftemming en uit de overeenkomft hunner uitwerk-

zelen ,
dat zy malkanderen in alle opzichten gelyken : allen liggen zy op ei-

landen of op de randen van vafte landen ; bykans allen zyn zy omringd van

volkans van den tweeden rang ; fommigen zyn werkzaam
, anderen uitge-

doofd of in ftilte, en die laatften zyn in veel grooter getal, zelfs in de Kor-

delieres, die het oudfte verblyf der vuurmonden fchynen te zyn: in Zuidelyk

(J) Hijiiire générals des >
^oins pug, 10, ll.
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Afia vertoonen de Sundafche, de MolukkiTche en de Philippynfche eilanden

niet dan verwoefling door het vuur voortgebragt , en zyn nog vol van vuur-

bergen : de Japanithe eilanden
,
bevatten dezelven ook in vry grooten getale

;

het is ook het land dat rneefl aan aardbeevingen onderhevig is ;
daar zyn heete

bronnen op veele plaatzen: de meefte eilanden van den Indifchen- Oceaan,

en van alle de zeen dier Ooftelyke ftreeken, vertoonen ons niet dan alleen-

ftaande fpitfe kruinen die vuur braaken; niet dan gefneden kuften en oevers;

overblyfzels van oude vafte landen
,
die niet meer zyn ; het gebeurt zelfs nog

dikwils aan de zeelieden , dat zy deden aantreffen die dagelyks inzakken ,
en

men heeft daar geheele eilanden zien verdwynen
, en met hunne vuurbergen

in de diepte verzwolgen worden : de Zeen van China zyn heet , een blyk

van de fterke kooking of bruifching der aan zee liggende Kommen onder

den grond: de ftormen zyn daar afgryllyk; men bemerkt daar dikwils hoo-

zen; de onweders worden altyd aangekondigd, door eene algemeene en dui-

delyke kooking der wateren ,
en door verfcheiden lucht - verhevelingen en

andere uitwaafemingen ,
waarmede de dampkring zig vervult.

De vuurberg op het eiland Teneriffa, is waargenomen door Doftor Heber-

DEN, die verfcheiden jaaren zyn verblyf gehouden heeft in bet dorp Oratava,

aan den voet des bergs liggende; hy vondt, den berg gaande onderzoeken,

cenige groote fteenen allerwegen, op verfcheiden mylen van den top af, ver-

Ipreid ;
fommigen fcheenen in hun geheel , anderen fcheenen gebrand en

door den vuurberg op dezen afftand uitgeworpen: de berg nog hooger op-

trekkende, zag hy gebrande rotfen, die in vry groote raaffas verfpreid waren.

,, Verder gaande, zegt hy, kwamen wy aan de vermaarde grot Zegds, die

,, van alle kanten omringd was door byfler groote hoopen verbrande rotfen....

,, Een vierde van een uur hooger ,
vonden wy eene zandige vlakte

, in

,,
wier midden zig eene pyramide van geelachtig zand of afch verheft

,

,, welke men het Suikerbrood noemt : rondsom haare bafis , ziet men onop»

,, houdelyk zwarte dampen opgaan vandaar tot aan den kruin mag een half

,, kwartier uurs zyn ; maar de opklimming is zeer moeijelyk door de fteilte

” en de weinige fteunpunten ,
welken men overal op dien weg aantreft. ....

” „ Wy iwa'inen echter by het geen men de groote ketel noemt : deze

,
opening heeft twaalf of vyftien voeten diepte ; de kanten werden fteeds

„ naauwer tot op den bodem, raaakende eene holligheid die gelykt naar een

„ geknotteii kegel
,
waarvan de bafis omgeworpen zy De grond is

„ zeer heet, en uit omtrent twintig luchtbuizen, als zo veele fchoorfleenen

,

„ komt een dikke rook uit ,
waarvan de reuk zeer zwavelachtig is ; het

„ fchynt dat de geheele grond vermengd of bepoeijerd is met zwavel, het

„ geen hem een fchitterend en gekleurd aanzien geeft......

„ Men bemerkt eene groenachtige kleur, vermengd met een glinfferend

„ geel, gelyk goud, op byna alle de fteenen die men in den omtrek

« een ander klein gedeelte van dit Suikerbrood is wit, gelyk als kalk en

,, een ander, dat laager is, gelykt naar roode klei met zout overdekt.

,, In ’t midden van eene andere rots ,
ontdekten wy een gat dat geen

„ twee
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„ twee duimen middellyns hadt, waaruit een geluid voortkwam, gelyk aan

„ dat van een grooten omtrek waters, op een groot vuur kookende”.
(,«).

DeAzorifche, de Kanarifche, de Kaap- Verdfche eilanden, het eiland de
l’Afcenfion, de Antilles, die de overblyfzels fchynen te zyn der oude vatte

landen ,
die onze landen met Amerika vereenigden ,

vertoonen ons byna

niet dan verbrande landen
,
of die nog werkelyk branden : de volkans die

weleer overftroomd zyn
,
met de ftreeken die hen droegen , veroorzaaken

onder water zulke verfchrikkelyke onweders, dat in één derzelven, op de

Azores voorgevallen, de ongel, aan het dieploot gefineerd, door de hitte vaa

den grond der zee, fmolt.

III. De uitgedoofde Vuurbergen.

Het getal der uitgedoofde vuurbergen, is onvergelykelyk veel grooter,"

dan dat der nog werkende vuurbergen ; men kan zelfs verzekeren
, dat zy in

byna alle de Werelddeelen, in zeer groote hoeveelheid gevonden worden: ik

zou die kunnen bybrengen, welken de Hr. de la Condamine, in de Korde-

lieres heeft opgemerkt i
die ,

welken de Hr. Fuesnaye
,
op St. Domingo

heeft waargenomen , in de nabyheid van Port au Prince (n)

;

die van Japan
en van de andere Ootlelyke en Zuidelyke eilanden van Afia , waarvan byna
alle de bewoonde ftreeken voormaals door het vuur zyn verwoeft gewor-

den ; maar ik zal my bepaalen om ten voorbedde te geeven , die van 1’Ifle

de France en l’Ifle de Bourbon , welken eenige kundige Reisbefchryvers dui-

delyk waargenomen hebben.

„ De grond van Tlfle de France is bedekt, zegt de Abt de la Caille,

,, met eene verbazende menigte fteenen van allerhande grootte, waarvan de

„ kleur afchgrauwachtig zwart is ; een groot gedeelte is met gaten door-

„ boord ; zy bevatten meeftal veel yzer
,
en de oppervlakte der aarde is met

„ mynen van dit metaal bedekt: men vindt daar ook veel puimfteenen, in-

„ zonderheid aan de Noordzyde van het eiland, lavas of eene foort van vol-

„ kan -glas, ook diepe grotten, en andere bJykbaare voetfpooren van uicge-

,, blufchte volkans

„ Het eiland Bourbon ,
vervolgt de Abt de la Caille

, fchoon groo-

„ ter dan 1’Ifle de France, is echter niet dan een groote berg, die op twee

j,
verfchillende plaatzen in zyne geheele hoogte gefpleeten is; zyn kruin is

„ bedekt met een onbewoond bofch, en zyne helling, die zig tot in zee iiit-

ftrekt ,
wordt op twee derde gedeelte van zyn omtrek beteeld

; het overige
”

is bedekt met de overblyfzels van een volkan , die langzaam en zonder
” geraas brandt; hy fchynt alleenlyk wat brandende in het regenfaifoen. . .

.

” Het eiland de 1'Alcenfion is zichtbaar verbrand, en geformeerd door

,, een vuurberg ;
het is bedekt met een roode aarde

,
gelyk aan geftampte

(m) Olfervatims faites au Pic de Téniriffe, par Ie Br. Hebehden. Journal étranger, molt de

««ïifmfrrf 1754. 136-142. ^
(n) Note ma-jée 4 Mr. de Bufpom, par Mr. Fresnave, 20 mars 1777.

xni Deel O o



2j)o DE NATUURLYKEHISTORIE
tegelfteenen of aan gebrande klei - aarde Het eiland beftaat uit ver-

*, fcheiden bergen van middelbaare hoogte
,

gelyk als van loo tot 150

„ toifes: daar is een grooter ten Zuid-Ooften van het eiland, omtrent

„ 400 toifes hoog; zyn kruin is dubbeld en verlengd; maaralle de anderen
” eindigen in een vry volmaakten kegel, en zyn bedekt met een roode aarde;

” de grond van het eiland en een gedeelte van den berg, zyn bezaaid mee
”

eene verbazende menigte rotfen , met een oneindig getal gaten doorboord,
**

met kalkaartige en zeer ligte fteenen , waarvan een groot getal gelyken naar

” volkan -glas; fomraigen zyn bedekt met vernis van eene vuil- witte kleur,

” naar den groenen trekkende ; daar zyn ook veele puimfteenen”. (o).

” De beroemde Cook zegt, dat in eenen togt welken men deedt naar het

het binnenfte van het eiland Otahici, men vondt dat de rotfen gebrand wa-

ren, gelyk die van Madeira, en dat alle de fteenen onbetwiftbaare kente-

kenen^ droegen van het vuur ;
dat men ook voetfpooren vindt van vuur in

de klei die op de heuvelen is, en dat men kan onderftellen, dat Otahiti en

verfcheiden andere nabuurige eilanden
,

de overblyfzeJs zyn van een vaft

land , dat door de uitbarfting van een onderaardfeh vuur verzwolgen is. (p).

Phiippe Cakteret, zegt, dat één der eilanden de la Reine Charlotte
,
gelegen

op II graad. 10 min. Zuider breedte, van eene verbazende hoogte en

van eene kegelachtige gedaante is
, en dat zyn kruin de gedaante heeft van

een trechter, waaruit men rook
,
maar geen vlammen ziet opgaan ; dat op

de Zuidelykfte kuft van nieuw Brittanje drie bergen gevonden worden, uit een

van welken een groote kolom rook opgaat. (3).

Men vindt bafalten op het eiland Bourbon, alwaar de vuurberg, fchoon

verzwakt, nog werkzaam is: op het eiland l’Ifle de France, alwaar alle de

vuuren zyn uitgedoofd; op Madagafcar ,
alwaar werkende vuurbergen zyn, en

anderen die niet uitgeblufcht zyn : maar om niet te fpreeken dan van de ba-

falten die in Europa gevonden worden; men weet met zekerheid
,
dat er

aanmerkelyke malTas zyn in Ierland, in Engeland, in Auvergne, in Saxen,

op de oevers der Elve, in Meiflen, op den berg Kottener, te Marienburg,

jn het Vorftendom Naflau- Weilburg
,

te Lauterbach, te Biltftein, in ver-

fcheiden plaatzen van HeiTe, in den Elzas, in Boheme ,
enz. : die bafaltes

zyn de fchoonfte lavas, welken de volkans, die thans in alle die ftreeken zyn

uitgedoofd ,
hebben voortgebragt ;

maar wy zullen ons vergenoegen hier het

uittrekzel te geeven , van de omftandige befchryvingen der uitgeblufchte

volkans in Frankryk.

De bergen van Auvergne, zegt de Hr. Guettard, die, naar ik meen,

voormaals volkans geweeft zyn zyn die van Volvic, twee mylen van

” Riom, van Puy-de-ddme, naby Clermont, en van montd’Or: de volkan

**
van Volvic, heeft van zyne lavas, op malkanderen gelegd, verfcheiden

” beddingen gemaakt, die dus byfter groote maflas formeeren, waarin men

(0) Mémoires de tAcadémie des Sciences, Ao.

ip) autour du Monde^ par Ie Capit. Cook, Tomé 11 j
43**

(j)
autour du Monde ^ par PHiLiPi’E Carterkt, lome i, page 250^ 275*
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ftccnffroÊVcn heeft gerosflkt y
die ffeenen verfchsfFen aan verlcheiden plaat*

zen vrv verre van Volvic afliggende..... Het was teMoulins, dat ik

voor de eerfle reize de lavas zag en te Volvic zynde, bemerkte ik

dat de bere byna niet anders was, dan een zamenftel van verfchiliende

ftoffen die in de uitbarftingen der volkans zyn uitgeworpen.

De gedaante van dezen berg is kegelachtig ,
zyn bafls is geformeerd

’4n rots -graniet, graauw-wit of bleek -roozekleur..... Het overige van

den berg is niet dan een hoop puimlleen, zwartachtig of roodachtig, op

malkanderen opgeflapeld zonder orde nog verband: op twee derde van

den berg ontmoet men foorten van onregeimaatige rotfen ,
met veele pun-

ten en ruwe oneffenheden, in allerhande richtingen, van een donker roode

kleur of vuil en doof zwart, en van eene harde en vafte zelfltandigheid

,

vonde’r eaten te hebben gclyk de puirafteen: .... vóór dat men aan oen

kruin komt vindt men een gat, eenige vademen breed, van eene kegelach-

tise gedaante, en dat naar een trechter gelykt.... Het gedeelte van den
'

-berg ten Noorden en ten Ooften, is my voorgekomen met dan puimfteen

te zyn: de fteenbanken van Volvic, volgen de helling van den berg, en

fchynen zig op dien berg voorttezetten
,
en gemeenfehap te hebben

,
met

die welken de holle wegen bloot laaten
, een weinig onder den kruin : die

fteenen zyn yzer-graauw van kleur, die zig fchynt te belaften
_

met een

witte fluor ,
welke men zou zeggen dat ’er als eene kriftalfchieting uit

voortkomt zy zyn bard , fchoon fponfachtig en vol kleine onregel-

'^^De^berg^van Puy-de-dóme is niet dan eene maffa van ftoffen, die de

uWrkzels van het verfchrikkelykft vuur vertonnen : .... in de plaatzen, die

niet met planten en boomen zyn bedekt, gaat men met dan tuflehen puim-

Lenen, over lavas, en in eene foort van grintzand ,
of zand geformeerd

door een foort van hamerflag, en door zeer kleine puimfteentjes metafch

Deze bergen vertoonen verfcheiden fpitfen ,
die allen eene minder wy-

de opening hebben op den bodem dan van boven : één dier fpitfen de

wes die derwaards leidt, en al de ruimte die van daar tot Puy-de-dome

gevonden wordt, zyn niet dan eene verzameling van puimfteenen, en het

is eveneens ten opzichte der andere fpitfen, die ten getale van vyftien of

zeftien zyn ,
geplaatft op dezelfde lyn van het Zuiden naar het Noorden

,

en die allen trechters hebben.

De kruin van de Piek van den mom d’Or , is een rots van eene wit-

aVehgraMwe kleur, gelyk aan die van den kruin der bergen van deze ge-

volkanizcerde aarde; zy is alleenijk wat ligter dan die van Pny -de-dome:

ik op dezen berg geen voetfpooren van volkans heb gevonden , in zo

trooten getale als op de twee anderen, komt dit voor een groot gedeelte

fairvan dat de mont d’Or, over zyne geheele uitgeftrektheid , meer

bedekt is roet planten en boomen, dan de berg van Volvic en Puy- de-

dome • het Zuidweftelyk gedeelte is echter byna geheel ontbloot
,

en is
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niet vervuld dan met fteenen en rotfen, die my toefchynen van deze uit-
werkzelen des vuurs bev'ryd te zyn

,, Maar de punt van den mont d’Or is een kegel, gelyk aan die van Puv-
de-dome en van den berg van Volvic: ten Wellen van deze punt is de
Piek der Capucynen

, die insgelyks van eene kegelachtige gedaante isj maar
de zyne is zo geregeld niet als die der voorigej het fchynt zelfs, dat deze

„ piek meer geleeden heeft in haare zamenfleIJing
j alles ichynt daar onregel-

„ raaatiger, meer gebroken, meer verbryzeld Daar zyn nog verfchei-
den pieken, waarvan de bafis ruft op den rug des bergs; de mont d’Or
fteekt boven hun allen uit, waarvan de hoogte is van 500 toifes- de niek
van den mont d’Or is zeer fteilj hy eindigt in een punt van iv of 20
voeten breedte in alle richtingen.

« 15 ot 20

„ Verfcheiden bergen tuflchen Thiers en Sr. Chaumont, hebben eene ke-
„ gelachtige gedaante, het geen my deedt denken , zegt de Hr. Güettard
„ dat zy gebrand konden hebben Schoon ik niet te Pontgibault geweeft
„ ben, heb ik blyken, dat de bergen van die ftreeken uitgedoofde vuurber-
„ gen zyn : ik heb ’er brokken lavas van ontvangen

, welken men ligtlyk voor
„ lavas onderfcheiden konde door de geele en zwartachtige punten van eene
5)

glasgeworden ftof, het zekerfte kenmerk van een vuurberg -fteen” Cr).
Dezelfde Hr. Güettard en de Hr. Faujas

, hebben aan den rechter oever
van deRhone, en vry diep in’t land zeer groote brokken bafalt, aan ko-
lommen gevonden, .... in het Vivaraifche weder opgaande, hebben zv in
een fterken ftroom eene verbaazende opftapeling vuurbergftoffen gevonden
die zy tot haaren oorfprong gevolgd zyn ; het was hun niet raoeiielvk den
volkan te bemerken: het is een vry hooge berg, op wiens kruin zy den
mond gevonden hebben, van omtrent 80 voeten middellyns: de lava is blyk»
baar onder dezen mond uitgekomen

j zy is in groote mallas over de holle
wegen gevloeid

, ter lengte van zeven of agt duizend toifes

;

de ftof heeft zig
nog gloeijend heet op fommige plaatfen opgehoopt

j vervolgens daar ftvf
wordende, is zy geborften en over haare geheele hoogte gefpleeten en heeTt
de geheele vlakte vervuld gdaaten van eene ontelbaare menigte kolommen

,

van 15 tot 30 voeten hoogte, tegen omtrent 7 duimen middellyns. (r)

„ Naar Montferrier gewandeld zynde, zegt de Hr. Montet, een dorp
een myl van Montpellier afliggende, .... vond ik eene menigte zwarte
fteenen, afzonderJyk van malkander liggende, van verfcbillende figuuren
en grootte, .... en dezelven met anderen, die zekerlyk het werk van vol-
kans zyn, vergeleeken hebbende ; . . .

.

heb ik dezelven gevonden van dezelf-
de natuur te zyn als dielaatfte; dus twyfelde ik niet, of die fteenen van
IVIontferrier zelve, eene zeer harde lava waren

, of eene ftof door een
„ vuurberg gefmolten, die federt onheugelyke tyden waren uitgedoofd r de
„ geheele berg van Montferrier is met deze fteenen of lavas bezaaid ; het

ft) ^moirés de rAcadémie des Sciences. Année 1752. pa?. 27-28.
\ J J de Ph^que, pat Mr. L'Abbé Rozusa, dec. 1775. pag. lö.

,,

it
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dorp is ’er gedeeltdyk van gebouwd, en de wegen zyn ’er mede beflraat....
’ Die fteenen verwonen meeftal aan hunne oppervlakte kleine gaten of po-
”

rien die wel aantonnen dat zy door een vuurberg geformeerd zyn
: men

”
vindt deze fteenen verfpreid in alle de landen ,

die aan Montferrier gren-
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zen* • • • • •

Van den kant van Pezenas zyn de uitgedoofde volkans in grooten getale

;

de geheele ftreek is ’er mede vervuld j
voornaamlyk van kaap Agde, die

zelf ïen uitgedoofde volkan is, tot aan den voet van de maffa bergen, die

vyf mylen ten Noorden van deze kufl; beginnen, en op welker helling, of

daar digt by , de dorpen Livran, Peret, Fontes, Nefiez, Gabian, Fau-

geres, liggen: men vindt, van het Zuiden naar het Noorden gaande, eene

fóort van een keten, die zeer opmerkelyk is, die aan kaap Agde begint,

en de bergen de St. Thibery en de Caufle, (bergen in ’t midden der vlakten

van Breffan gelegen,) de piek de la Tour de Valros, in het grondgebied van

dit dorp; de piek de Montredon, in het grondgebied van Tourbes; en die

van St. Marthe, by de Prieuré royal de Caffan, in het grondgebied van

Gabian, bevat: nog begint aan den voet des bergs, ter hoogte van het

dorp Fontes ,
eene lange en breede malTa

, die in ’t Zuiden eindigt by

Grange de Prés , en die uitloopt in de richting van het Ooften naar ’t

Weften ,
tuflehen het dorp Caus en dat van Nizas Deze ftreek is hierin

opmerkelyk, dat zy byna niet dan eene malTa van lavas is, en dat men in

’t midden een ronden mond waarneemt, van omtrent 200 vademen mid-

dellyns, zo kenbaar als mogelyk is; en die een meir heeft geformeerd
, ’c

welk men federt heeft drooggemaakt door middel van eene diepe aftapping,

geheel gemaakt in eene harde lava, aan beddingen liggende, of liever|pan

golven, die aan malkanderen verbonden zyn......
, , „ ,

Men vindt in alle deze plaaifen lava en puimfteen ; de geheele ftad van

Pezenas is byna met lava beflraat; de rots van Agde is niet dan eene zeer

harde lava en die geheele plaats is gebouwd van, en beltraat met die lava,

die zeer zwart is: byna het geheele grondgebied van Gabian, alwaar men

de vermaarde fontein van Petreoieum vindt , is doorzaaid met lavas en
• /T

Men vindt ook te Caufle de Bafan en de Sc. Thibery eene aanmerkelyke

ueveelheid bafaltes die gemeenlyk prismata met zes zyden zyn , van

o tot 14 voeten lengte.... Die bafaltes worden gevonden in een plaats

waar de voetfpooren van een ouden vuurberg ten allerduidelykften merk-

De baden van Balaruc vertoonen ons overal de overblyfzels van een

uitgedoofden volkan ; de fteenen ,
die men daar aantreft, zyn niet dan

Duimfteenen van verfchillende grootten. . .

.

^
In alle de volkans, welken ik onderzocht heb, heb ik opgemerkt, dat

de ftoflre, of de ftoffen welken zy hebben uitgebraakt, onder verfchillende

gedaanten zyn; de eenen zyn in zaraenhangende of doorgaande maffi, zeer

Lrd en zwam-, gelyk de rots van Agde; anderen, gelyk die van Monefer-

rier en de lava de Tourbes, zyn niet aan eene zamenhangende of doorloo-

Oo 3
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pende mafla

, het zyn afzonderlyke ftéenen
,
van eene aanmerkelyke zwaarte

„ cn hardheid.” (t).

De Hr. Vii-Let, van de Akademie van Marfeille, heeft my voor des Ko-
nings kabinet eenige ftaalen van Java en andere ftoffen gezonden , die in uitge-

doofde voUcans van Provence gevonden zyn, en hy heeft my gefchreeven, dat

men op een myl afilands van Toulon de voeifpopren ziet van een ouden vol-

kan ,
en dat hy ,

nedergedaald zynde in een uitgehold pad aan den voet van
dezen ouden volkan, van den berg Ollioules, getroffen wierdt door het ge-

zicht van een rots, van het bovenfte losgeraakt, en die verkalkt was; eenige

brokken daarvan verbryzeld hebbende vondt hy van binnen zulke duideJyke
zwavelachtige deelen

,
dat hy niet langer twyfelde aan het voormaalig beflaan

dezer vuurbergen ,
thans uitgedoofd. («).

De Hr. Valmont de Bomaue heeft in het land van Keulen waargenomen
de voetfpooren van verfcheiden uitgedoofde volkans.

Ik zoude een zeer groot aantal andere voorbeelden kunnen bybrengen, die

allen zamenloopen om te bewyzen , dat het getal der uitgedoofde volkans
miffchicn honderdmaal grooter is dan dat der nog werkende, en ik moet waar-
neemen, dat luflchen die beide ftaaten

, even als in alle andere uitwerkzelen
der Natuur, middelbaare, of tuflchen - ftaaten zyn, trappen, fchaduwingen

,
waarvan men niet dan de voornaamfte punten vatten kan- by voorbeeld, de
SoJfatares zyn noch werkende noch iiitgedoofde volkans

,
en fchynen iets van

beiden te hebben ;
niemand heeft dezeiven beter befchreeven dan e'én onzer ge-

leerde Akademiften, de Hr. Foügeroüx de JBondaroy, en ik zal hierzyne
voornaamfte waarneeniingen bybren^n.

ll^Solfatare op vier mylen ten Weften van Napels en twee mylen van zee

„ gelegen , wordt befloten door de bergen, die daar rondsom ftaanj men moet

„ evenwel een half uur opklimmen vóór dat men ’er bykorat ; de ruimte^

„ tuflchen de bergen bevat, maakt een koni van omtrent 1200 voeten lengte

„ tegen 800 breedte; die kom is, ten opzichte dezer bergen, eene diepte^

„ zonder evenwel zo laag te zyn als de grond
, dien men verpügt is geweeft

„ doortetrekken om ’er by te komen.' het Jand, dat den grond van deze kom
,, maakt ,

is een zeer fyn effen en verbryzeld zand
; de grond is droog en dor;

„ planten groeijen ’er niet ; de kleur van het zand is gedachtig. .... De
„ zwavel ,

die ’er in groote hoeveelheid gevonden wordt , met dit zand

„ vereenigd ,
dient ongetw'yfdd om het te kleuren,

„ De bergen daar het grootfte gedeelte van de kom op uitloopt , vertoonen

„ niet dan rotfen van aarde en planten ontbloot
, fommigen gefpleeten

, waar»

„ van de deelen gebrand en verkalkt zyn^ en die allen niet de minfte fchik-

„ king vertoonen noch eenige orde in hunne pJaatfing volgen...... zy zyn

5, bedekt met eene meerdere of mindere hoeveelheid zwavel, die zig in dit

„ gedeelte des bergs fublimeert
,
gdyk ook in dat van de kom , die daar

„ digt by is.

(t) Mémoires de VAcadémie des Sciences, annëe 1760, pag. 466

—

473 *

(.a)^ Létlre de Mr. Villet h Mr. d-e Büffon, Marfeitle, 8 m«y I 775 -

)
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De tegenoverftaande zyde.,— biedt eenen beteren grond aan; ook

ziet men daar zulke ovens of vuurplaatfen niet
,

a!s die , waarvan wy ge-

fproken hebben, en die gemeenljk gevonden worden in het gedeelte dat

wv {trnks bcfchrêcvcn» . ,
-

” On verfcheiden plaatfen van den grond van de kom ziet men openingen

wan venfters of monden, daar rookuiurekc, vergezeld van een hute, die

” drhanden llerk branden zoude, maar die niet fterk genoeg is om papier

”
^^De^nabuurige plaatfen geeven eene hitte, die zig door de fchoenen heen

doet bemerken , en daar waafemt een onaangenaame zwavelreuk uu . zo

” men in den grond een fpits ftuk hout fteekt
,
komt ’er aanllonds een damp

:: dt%en r^k^gelyk aan dien, welken de natuurlyke klooven uUwaafe.

”
"'Sar* wordt door de openingen een weinig zwavel gefublimeerd, en een

zout geformeerd, gelyk aan dat ’t welk men ammoniae zout noemt; en dat

”
’er de karakters van heeft. ,

Men vindt op verfcheiden fteenen, die de Solfatare omringen, draaden

aluin, dat daar natuurlyk gekryftallizeerd is..... Eindelyk men bekomt nog

zwavel van de Solfatare... Die zelfftandigheid is bevat m Ifeenen van eene

erauwachtige kleur, doorzaaid met fchitterende deden , die de zwavel,

” tuflchen de fteendeelen gekryftallizeerd
,
aanwyzen... en deze fteenen zyn

fomtvds ook met aluin bezet...
. ,• .1 ?

**
jjj midden van de kom met den voet ftampende ,

bemerkt men ligtlyk

„ dat daar eene holte onder is.
, , n. 1 .r i

Zo men den kant van den berg, daar de meefte vuurpkatfen zyn, door-

trekt en daar afdaalt, vindt men lavas, puimfteen, fchuim van volkans,

”
enz eindelyk alles, wat, by vergelyking der ftoften welken tegenwoordig

S VefuSs geeft, kan toonen dat de Solfatare de mond van een volkan

” ^^DÏ\om’*van de Solfatare is dikwils van gedaante veranderd : men

kan giffen dat zy nog andere gedaanten zal aanneemen, vericnilisnae van

*’
die welken zy tegenwoordig vertoont : deze grond onderroynt zig dage*

”
Ivks en holt zig geftadig uit; by formeert tegenwoordig een gewelf, dat

” een afgrond overdekt zo dit gewelf kwam intezakken ,
is het waar-

’’
fchynlyk ,

dat de kom zig met water zou vullen , en een meir vooribren-

” dÏ Ht!*FouGERorx de Bondaroy heeft ook verfcheiden waarneemingen

«maakt over de Solfatares van eenige andere plaatfen van Itahe.

® Ik ben zegt hy, geweeft tot aan den oorfprong van een beek, die men

niffchen Rome en Tivoli overtrekt, en waarvan het water een fterken reuk

” heeft van de hspar fulphiiris zy formeert twee kleine raeiren van om*

”
trent 40 vademen in hunne grootfte uitgeftrektheid.

”
„ Het ééae dezer meiren, volgens de lyn die wy verpligt waren temaaken,

Mémoires de ï dis Schncts f
année i{ 6 y, p<s^% 267 "283 *



9)

99

Ü0 DE natüurlyke Historie
„ heeft op foramige plaatfen zeftig, zeventig, of tagtig vademen.. .. Men ziet
„ op deze wateren verfcheiden dryvende eilanden

, die fomtyds van plaats
,, veranderen ; zy worden voortgebragt uit eene foort van planten in turf
„ veranderd, waarop de wateren, fchoon bytende, geen vat meer hebben
„ Ik heb dit^ water gevonden 20 graaden warmte te hebben terwvl de

,, therniometer rn de vrye lucht op 18 graaden tekende; dus geeven de Waar-
„ neemingen

, welken wy gemaakt hebben
,
niet dan eene zeer zwakke warmte

„ dezer wateren te kennen;., zy walèmen eenen zeer onaangenaamen reuk
,, uit;.... en die wafem verandert de kleur der planten en die van het

koper. {X). ,

„ De Solfatare van Viterbo
, zegt de Abt Mazeas

, heeft flechts een mond
van 3 of 4 voeten; haare wateren kooken en geeven een reuk uit van de
hepar fulphuris^ en verfteenen ook de buizen, daar zy doorvloeijen

,
gelyk

die van Tivoli;.... hunne hitte is boven die van kookend water, fomtyds
beneden Draaikolken van rook

, die daar fomtyds uit opgaan
, kondigen

eene grootere hitte aan, en evenwel is de grond van de kom bedekt mee
dezelfde planten , die op den grond der meiren en moerklTen groeijen • deze
wateren brengen vitriool voort in yzeraglige gronden (y\
„ In verfcheiden der Appenynfche gebergten , en voornaamlyk die op den
weg van Bologne naar Florence, vindt men vuuren of dampen, dieenke-
Jyk het naderen van eene vlam noodig hebben om van zelven te branden
„ De vuuren van den Cénida by Pietramala zyn op verfchillende hoogten

„ van den berg geplaatll, waarop men vier vuurmonden telt, die vlammen
„ uitwerpen;.... een dezer vuuren is, in eene kringswyze ruimte, omringd

van heuveltjes, de aarde fchynt daar gebrand, en de fleenen zyn zwarter
„ dan die van rondsom ; daar gaat hier en daar eene blaauwe heldere levendige

„ vlam uit, die zig tot drie of vier voet hoogte verheft;...
. , maar achter de

,, kringswyze ruimte ziet men geen vuur
; fchoon men op meer dan zefHg

voet van het middelpunt der vlammen nog de warmte vodc welke de
grond behoudt.

*

„ Langs eene fpleet digt by het vuur hoort men een doof geluid, als dat
van een wind , die een onderaardfeh kanaal doortrekt By die plaats
vindt men twee bronnen van heet water Die grond

, waarin het vuur
federt langen tyd bellaat, is noch gezonken noch verheven.... men ziet
by de vuurplaats niet éénen volkan- fteen, noch iets. dat te kennen geeft
dat dit vuur js uitgeworpen; de bergjes echter, die digt by deze plaats
zyn , bevatten alles , wat noodig is om te bewyzen

, dat zy voormaals
geformeerd, of ten minden veranderd zyn door volkans...... In 1767.
gevoelde men zelfs fchokken van aardbeeving in den omtrek, zonder dat

,, het vuur veranderde, of meerder of minder rook voortbragt.
„ Omtrent tien myJen van Modena in eene,plaats Barigazzo

,

zyn nog vyf
« of zes monden, waaruit op zekere tydea vlammen opgaan, die door een

>s fterken

(*) Mémoires de l'Académie des Sciences, atmée 1770, toj:. l— 7.

(31)
Memoires des Savans éirangers

, Tomé F. pag. 325.
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Herken wind worden uitgeblufcht ;
daar zyn ook dampen, die flechts de

” nadering van een brandend lichaam noodig hebben om vuur te vatten; maar
” niettegenftaande de duidelyke overblyfzelen van oude uitgedoofde volkans

,

*’
die in de raeeften dezer bergen plaats hebben ,

zyn echter de vuuren, die
”

daar tegenwoordig gezien worden
,

geene nieuwe volkans
,

die zig daar

” formeeên ,
dewyl die vuuren geene ftoffen van vuurmonden uitwerpen” (2).

” De hcete badwateren, gelyk ook de fonteinen van Petroleum^ en van andere

bituraens en aard -oliën, moeten als eene andere fchaduwing tuflchen de uit-

gedoofde en de werkende volkans befchouwd worden; wanneer het on-

deraardfche vuur digt by eene fteenkool-myn is, brengt het dezelve aan het

diftileeren, en dit is de oorfprong van de meefte bronnen van bitumen; zy

veroorzaaken insgelyks de warmte der badwateren, die in haare nabuurfchap

vloeijen ,
maar die onderaardfche vuuren branden thans bedaardlyk ; men

bemerkt’ hunne voorige uitbarftingen niet dan door de doffen die zy eertyds

uitgeworpen hebben ; zy hebben opgehouden te werpen , toen de zeen zyn

afgeweeken, en ik geloof niet, gelyk ik gezegd heb, dat men ooit de we-

derkomft dier noodlottige uitbarllingen ts vreezen hebbe
,

naardien ’er alle

reden is van te denken
,
dat de zee al meer en meer zal terugwyken.

IV. Van de Lavas en Bafaltes.

By al wat wy ten opzichte der volkans gezegd hebben , zullen wy eenige be-

denkingen voegen over dh beweeging der lavas, ov’^er den tyd, dien zy voor

haare bekouding noodig hebben , en over dien, welke vereifcht wordt om

haar tot goede teelaarde te doen overgaan.

De lava, die vloeit of uitfpringt aan den voet der hoogten
, geformeerd

van de ftoffen welken de volkan heeft uitgeworpen, is een onzuiver yzer in

een Haat van finelting, en waarvan de taaye en lymige ftof niet dan ten halven

vloeibaar is; dus vloeijen de ftroomen dier glaswordende ftotte langzaam, in

vergelyking van de ftroomen waters, en evenwel komen zy vry dikwils tot

eroote afflanden ; maar daar is in die ftroomen van vuur eene beweeging meer

dan in de ftroomen van water ; die beweeging ftrekt om al de malTa ,
die

vloeit, opwaards te voeren, en zy wordt voortgebragt door de uitzettende

kracht der warmte in het binnenfte van den brandenden ftroom ; de uitwendige

oppervlakte, de eerfte koud wordende, blyft het vloeibaar vuur daaronder

voortvloeijen ; en dewyl deze werking van het vuur in alle richtingen ge-

fchiedt, zo verheft dit vuur, dat van alle kanten poogt te ontfnappen, de

bovenfte deelen die reeds beftevigd zyn , en noodzaakt dezelven dikwils zig

loodrecht te verheffen; het is van daar, dat de groote maftfas lava de gedaante

van rotfen krygen, en dat die in den loop van bykans alle ftroomen waarvan

de helling niet fterk is, gevonden worden: door de werking dier inwendige

warmte ,
maakt de lava diWils uitbarllingen , de oppervlakte opent zig en de

(2) Mémoires fur Ie petrole par Mr Fouoeroux de Bondaroy ,
dans csux des Ms,noires del'^^

tadémie des Sciences
,
annéeiTlo, peg, 45. Juiv.

XVll Deel Pp
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vloeibaare ftof ipringt uit het binnenfle, en maakt die verheven maflas boven
het waterpas van den ftroom: de Vader de la Torré, is, geloof ik, de eerfte,

die deze inwendige beweeging in de brandende lavas heeft opgemerkt ; en die

beweeging is des te geweldiger naarmaate zy meer dikte hebben ,
en de helling

zachter is ;
het is een algemeen uitwerkzel in alle de floiFen door het vuur ge-

fmolten.en waarvan men voorbeelden kan geeven, welken elk in ftaat is in de

fmelteryen te bewaarheden, (d). Zo men de groote Ungots van gefmolten yzer,

welken men gans of gueufes noemt , wanneer zy in een vorm gegooten zyn

,

welker helling weinig fchuinte heeft
,

gadeflaat , bemerkt men ligtlyk,

dat zy neigen om zig te krommen, en, wel des te meer, naar maate zy meer-

dere dikte hebben. (6).

Wy hebben met proefneemingen , in de voorgaande Verhandeling byge-

bragt, beweezen, dat de tyden der ftevigwording ten naaften by evenredig

zyn aan de dikten
, en dat wanneer de oppervlakte dier gans of Ungots reeds

Hevig geworden is , het binnenfte nog vloeibaar is ; het is die inwendige hitte

die de lingot opzet en doet zwellen , en zo die hitte nog grooter ware , zouden

’er, even als in de ftroomen der lavas, uitbarftingen
,
en breuken aan de op-

pervlakte plaats hebben , en daar zouden Iprongen van metaallloffe in de
hoogte opgaan, voortgedreeven door de werking van het vuur in ’t midden
van de gans beHoten : deze verklaaring uit den aart der zaake zelve ge-

trokken ,
laat geen twyfel overig wegens den oorfprong dier verhevenheden

,

welken men menigvuldig vindt in de valeijen en de vlakten , welken de lavas

doorgeloopen hebben.

Maar wanneer de lava, na de bergen en velden doorgetrokken te zyn, nog
fteeds gloeijende aan zee komt

,
wordt haare loop eensklaps gefluit ; de flroom

van vuur werpt zig als een magtige vyand neder, en doet ecrfl de golven

terug deinzen , maar het water weet door zyn oneindig volumen ,
door zyn

kouden wederftand , door zyn vermogen van het vuur te vatten en uittedoo-

ven , in weinige oogenblikken de flof van den flroom in een Haat van vafl-

(a) De lava der ovens om het yzer te fmeltcn, ondergaat dezelfde uitwerkzelen: wanneer

deze glasaartige ftofFe langzaam over de Dame vloeit, en zig aan haare bafis ophoopt, ziet

men ,
dat zig verhevenheden formeeren

, die holle blaazen van het glas zyn , onder eene half-

kiootfehe gedaante; die blaazen barllen, wanneer de uitzettende kracht zeer fterk is, en de flof

minder vloeibaarheid beeft; dan gaat 'er met geraas een fchielyk uitgeworpen vlam uit op;
wanneer die glasachtige flof genoeg zamenhangt om zig eene groote opening te maaken

, noemen
'

die bullen of blaazen, die zig aan haare oppervlakte formeeren, een onitrek van 8 of lo dui-

men middellyns, zonder te barllen: wanneer de glaswording minder voltooid is, en eene ly-

mige en vallhoiidende zelfftandigheidgekreegen beeft, bellaan die blaazen weinig plaats, en de

ftofFe, op haar zelve nederzakkende , formeert holronde verhevenheden, welken mstiyeuxde
Crnpaud, of padden oogen, noemt: het geen hier in ’t klein omgaat in de yzer- erts van de

ovens dezer fmelteryen, gebeurt in ’t groot in de lavas der vuurbergen.

(ft) Ik fpreek hier niet van de andere byzondere oorzaaken, die dikwils de kromming der

gegooten gatir veroorza aken; by voorbeeld, wanneer ht't fmeltzel niet vloeibaar genoeg, of de

vorm al (e vogtig is; want dan krommen zy zig veelmeer, omdat deze oorzaaken het uitwerk-

sel der eerfte vermeerderen; dus helpt de vogtigbeid der aarde, waarop de flroom der lavas

vloeit, ook met de inwendige warmte, om de inafla optehefl’en, en dezelve op verfcheiden

plaatfen te doen uitfpatten, en die fprongen van brandende flolFs v-oorttebrengen , waarvan wy
gefptöken hebben.

ó
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heid te brengen, als wanneer zy niet verder gaan kan, maar zig verheft,* zig

met nieuwe laagen belaadt, en een neêrgaanden muur formeert, van welken

de ftroom der lava dan loodrècht nederftort, zig aanzettende tegen den muur

welken zv geformeerd heeft; het is door dezen val en door de Mmenzakking

der brandende ftofFe ,
dat zig de prismas van de bafalc en derzelver geartiku-

leerde kolommen ,
formeeren. (0* , /• * j

Die prismas zyn gemeenlyk van vyf, zes, of zeven zyden, en fomtyds van

vier of drie, gelyk ook van agt of negen zyden; hunne zuilen zyn^geformeerd

door den rechtneérgaanden val der lava in den boezem der zee, t zy dat die

lava van boven van de rotfen, die by den ftroorn ftaan , ^

dat zy zelve den rechtneérgaanden muur formeert
,

die haaren va ve .

In alle gevallen beftevigen de koude en de vochtigheid van t water ,
dat deze

ftof aflerwegen van het vuur doordrongen, allerwegen aanvalt, haare opper-

vlakte on het eigen oogenblik van haaren val; de buncjels, of draadige brok-

ken die van den ftroom der lava in de zee vallen, voegen zig tegen malkan-

der,* en dewvl de inwendige warmte dier bundels neigt om dezelven uittezet-

ten bieden zy een wederkeerigen tegenfland aan malkanderen ; en het zelfde

uitwerkzel grypt plaats als met het zwellen van erwten, of liever van cylm-

drifche graanen ,
die gedrongen en gedrukt zyn in een befloten vat met water

dat men doet kooked; elk dier graan - korrels wordt dan door de wederkee-

rige drukking zeskantig, en zo ook krygt ydere bundel van lava verfcheiden

faces,door de uitzetting, en den wederkeerigen tegenfland der andere bundels;

en wanneer de wederftand der omringende bundels fterker is dan de uitzetting

van den omringden bundel ,
in plaats van dan zeszydi^ te worden, of zes faces

te krvaen, krygt hy maar drie, vier, of vyf faces; integendeel zo de uitzet-

dng van den gedrukten bundel fterker is dan de wederftand der omringende

Se?neemthy zeven, agt, of negen faces aan ,
fteeds over zyne lengte, of

“‘Sé prismatifche kolommen

eenvoudiger oorzaak voortgebragt
;
de bundels lava vallen niet g y

eelmaatige en eenpaarig voortgaande goot, noch met gelyke mallas ;
zoara r

dan tuflchenpoozingen zyn in den val der ftoffen
,
zakt de kolom ,

aan naare

fovenropp'érvlakfe .enUven gellevigd , op nig zelve n^er en wel m e^e

holle richting ,
door de mafla die daarop volgt, en die dus ftraks eene bol-

ronde gedaante aanneemt in den holronden vorm van de reeds wat bekoude

kolom en het is dit, wat de foort van geledingen maakt, die in de meellen

dezer orismaiifche zuilen gevonden worden : maar w'anneer de lava in t water

valt met een eenpaarigen en aanhoudenden val
,
dan is de kolom van bafalt

ook doorloopende in haare geheele hoogte, en men ziet daaraan geene geledin-

„gn* zo ook, wanneer door eene uitbarlling uit den flroom der lava eemge

aSonderlyke ftoifen worden uitgeworpen ,
neemt die mafla eene kiootfehe of

/ ^ Tl 1 finTforonc vun dien nflsffi bnfalt met onderzoeken 5 welken de lïr. Oes-
(e) Ik zal

lid van de Akademie der Wetenfehappen, meent door de
marets, geleerd

verrchillende natuur; en ik fpreek bier niet dm
Ouden gegeeven te zyn, aan twee uccucu van

an de lava-bafalt, in de gedaante van prisuia_kolonimen.

1 p 2
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eironde gedaante aan

, of zelfs eene van gedraaid kabeltouw, en men kan
tot die eenvoudige verklaanng brengen alle de vormen, onder welken de
DaiaJten en gefigureerde lavas zig vertoonen.

1
7^

L*"

ontmoeting van de lava met de golven
, en aan haare fchie-

jyke beityvmg , dat men moet toefchryven den oorfprong dier fteile kullen,
welken men ziet in alle zeè'n , die aan den voet van vuurbergen liggen * de
oude borllweeringen van bafalt, welken men ook in het binnenfte der lan-
den vindt, toonen de tegenwoordigheid der zee, en haare nabuurfchap met
de volkans, in den tyd toen haare lavas gevloeid hebben; een nieuw bewvs
dat men kan voegen by alle de voorigen welken wy gegeeven hebben wi
gens bet oud verblyf der wateren

, op alle de thans bewoonde landen.
De Itroomen lava , hebben van honderd tot twee en drie duizend toifes

breedte, en fomtyds honderd en vyftig, ja zelfs twee honderd voeten dikte-
en dewyl wy door onze proefneemingen gevonden hebben, dat de tyd van
de bekoeling van het glas, is tot dien van de bekoeling van het vzer als
132 tot 236, (/), en de betreldelyke tyden hunner befchryvingen ten naallen
by in dezelfde evenredigheden fiaan; (e), is het daaruit ligtlyk te befluiten, datom eene dikte van tien voeten glas of lava te beftyven

, 201- minuten
noodigzyn, dewyl er ^60 minuten vereifcht worden, voor de beflyving van
tien voeten dikte van yzer; bygevolg zyn ’er 4028 minuten, of 6j uuren 8
minuten noodig voor de beflyving van twee honderd voeten lava, en volgens
denzelfden regel zal men vinden, dat ’er omtrent elfmaal meer tyds vereifcht
wordt, dat IS te zeggen 30 dagen of een maand, eer deze lava van twee
honderd voeten dikte koud genoeg is, om haar te kunnen aanraaken: waaruit
volgt dat er een jaar noodig is , om eene lava van twee honderd voeten
dikte zo vee] te doen bekouden, dat men haar op een voet diepte kan aan-
raaken, en dat zy op tien voeten diepte, na verloop van tien jaar, nog zo
heet zal zyn

, dat men haar niet kan aanraaken , en dat zy honderd jaaren
noodig zal hebben

, om tot het zelfde punt van bekoeling
, tot in het midden

haarer dikte te geraaken: de Hr. Brydone bericht, dat na verloop van vier
jaaren, de lava die in 1766 aan den voet van den Etna gevloeid was, nog
met koud was geworden; hy zegt ook, „ eene laage lava van eenige voe-
„ ten dikte gezien te hebben, door de uitbarfling van den Vefiivius voort-
„ gebragt, die in het middelpunt gloeijend bleef, lang nadat de oppervlakte
,, koud was geworden, en dat hy een flok in de Ipleeten fleekende, den-
„ zelven oogenbliklyk zag vuur vatten

, fchoon ’er uitwendig geen fchyn
,, van hitte was. ’ Massa

, een geloofwaardig Siciliaanfeh Schryver, meldt,
„ dat hy, te Catania zynde, agt jaaren na de groote uitbarfling van 1660,
„ bevondt

, dat de lava op verfcheiden plaatzen nog niet koud was ge-
„ worden’, (f).
De ridder Hamilton , liet flukken van droog hout vallen in een kloof

(^) Si^plémnt, Tomé I. pag. 107.
(e) Idem, Tomé II. pag. 13.

(/) en Sicih, Tomé 1, pag, 213,
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van de lava van den Vefuvius, tegen het einde van april, 177 r, die op het
oogenblik in brand floegen : fchoon deze lava uit den vuurberg was gevloeid
op den 19 oélober 1767, hadt zy echter geene gemeenfchap met de vuur-
plaats van denzelven ; en de plaats alwaar hy deze proef nam , was ten min-
ften vier mylen af van den mond, waaruit deze lava was voortgekomen

; hy is

zeer verzekerd, dat ’er veele jaaren noodig zyn eer dat eene lava, van dikte
als deze, (omtrent twee honderd voeten,) koud worde.

Ik heb geene proeven kunnen neemen op de beftyving en bekouding, dan
met kogels van eenige duimen middellyns

; het eeniglfe middel
, om deze

proeven meer in ’t groot te doen
, zoude zyn de lavas waarteneemen

, en de
tyden te vergelyken

,
die

, naar haare verfchillende dikten , ter haarer befty-
vinge en bekoudinge noodig zyn geweefi; : ik ben verzekerd , dat deze waar-
neemingen de wet beveiligen zouden

, welke ik heb vallgefteld voor de be-
kouding , van den ftaat der fmelting af tot op de tegenwoordige warmte

;

en fchoon de nieuwe waarneemingen
,
llrikt genomen

,
niet noodig zyn om

myne theorie te bewyzen , zouden zy echter dienen om de groote tuflchen-

ruimte te vervullen
, die tuflchen een kanonskogel en een planeet plaats heeft.

Daar blyft ons nog overig de natuur der lavas te onderzoeken
, en te bewy-

zen dat zy met den tyd in eene vruchtbaare aarde veranderen ; het geen ons
het denkbeeld herinnert, van den eerften overgang der fchilfers van het oor-
fpronglyk glas, dat de geheele oppervlakte der aarde, na haare beftyving,
bedekte.

„ Men begrypt niet onder den naam van lava , zegt de Hr. de la Con-
„ DAMiNE , alle de ftoffen uit den mond van een vuurberg uitgeworpen

,
ge;*

„ lyk als de afch, de puimfteen, het grintzand, het zandj maar alleenlyk

„ die, welken, door de werking van ’t vuur, in een ftaat van vloeibaarheid

„ gebragt zynde, koud wordende , vafte maflas formeeren, waarvan de hard-

„ heid die van het marmer overtreft; niet tegenftaande deze bepaaling begrypt

„ men wel
, dat ’er evenwel nog foorten van lava zullen zyn

, naar den ver-

„ fchillenden trap van fmelting van het mengzel
,
en naar maate de ftoffen

,,
meer of minder metaal in zig bevatten zullen

, en dat metaal met de ftof-

fen volmaakter zal vereenigd zyn : ik onderfcheide vooral drie foorten

,

„ en daar zyn ’er meer andere tuffchen die hoofdfoorten in : de zuiverfte

„ lava gelykt, wanneer zy wel gepolyft is, naar een fteen van een vuile en

„ donkere graauwe kleur: zy is glad, hard, zwaar, doorzaaid met kleine

,,
brokjes

,
gelyk aan zwart marmer

, en met witachtige punten ; zy fchynt

„ raetaalachtige deelen te bevatten
; zy gelykt in den eerften opflag naar

„ ferpentynfteen , wanneer de kleur van de lava niet op den groenen trekt;

zy laat zig vry wel polyfteii, fchoon dan eens minder, dan eens meer le-

„ vendig in haare verfchillende deelen
; men beeft ’er tafels van gemaakt

„ fchoorfteen-pylafters, enz.
*

„ De grootfte lava is oneffen, zy gelykt zeer naar hamerflag der fmede-
„ ryen, of fintêls van het yzer: de geraeenfte lava is tuflchen deze twee
„ uiterften in, het is die, welke men in groote maflas verlpreid vindt,

„ op de zyden van den Vefuvius en in de nabuurige velden; zy heeft daar

Pp 3
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ftroom gevloeid; zy heeft koud wordende tnaffas geformeerd, ge-
„ lyk aan yzerachtige en verroefte rotfen

, en dikwils verfcheiden voeten
3, dik: deze maflas zyn afgebroken en dikwils bedekt, door hoopen afch en
,, verkalkte ftoffen Het is onder verfcheiden beurtelingfche beddingen
}, van lavas, van afch en van aarde, waarvan het geheel eene korft maakt
,, van 6o of 8o voeten dikte, dat men gevonden heeft tempels, galerven,

„ ftandbeelden, een theater, eene geheele ftad, enz. (g)
,, Bykans altyd

,
zegt de Hr. Fotjgeroüx de Bondaroy, werpt de Ve-

„ fuvius na het uitwerpen van eene gebrande aarde
, of eene foort van

„ afch, •••. de lava uit dezelve vloeit door de klooven die in den berg
„ gemaakt zyn.

„ De mineraale ftof, brandende gefmolten, vloeijende, of de eigenlyk ge-

„ zegde lava, dringt uit de klooven of fpleeten, met meerdere of mindere
„ geweldigheid, en in grootere of kleinere hoeveelheid uit, naar de fterkte

„ der uitbarfting ; zy verfpreidt zig tot een verderen of minder verren af-

„ ftand, naar maate haarer vloeibaarheid, en naar de helling van den berg
„ daar zy aftoopt

,
als welke haare bekouding meer of min vertraagt.,...

„ Die thans een gedeelte yan het onderlle des bergs bedekt, en 'die fom-
,, tyds tot den voet van PorCici nederdaalt, formeert groote

, harde en zwaa-
„ re maffas, die over haare bovenfte oppervlakte met punten bezet zyn; de
„ oppervlakte die op den grond raakt is platter: dewyl die brokken op
,, malkanderen liggen

,
gelyken zy wat naar de golven der zee ; wanneer

5, de ftukken grootft en meeft opgehoopt zyn

,

neemen zy de figuur van
,, rotfen aan

„ De lava krygt , koud wordende
, verfchillende gedaanten ; de gemeenfte

„ is in grooter of kleiner bladen; fommige ftukken hebben tot zes, zeven

„ en agt voeten in hunne afmeetingen
; zy is dus gebroken toen zy ophieldt

,, vloeibaar te zyn en koud wierdt: het is deze foort van lavas, waarvan
„ de oppervlakte met punten bezet is

„ De tweede foort gelykt naar dikke touwen
, zy is altyd digt by de

„ opening, fcbynt fchielyk beftyfd te zyn, en gerold te hebben vóór dat

,, zy hard is geworden; zy is minder zwaar dan die der eerfte foort; ook is

„ zy broffer
,
minder hard en meer bitumineus: haar breekende, ziet

,men
„ dat haare yelfftandigheid minder geflooten is dan die der eerfte. ....

„ Men vindt Boven op den berg eene derde foort van lava, die glinfte-

„ rende is, gefchikt aan draaden, die fomtyds malkanderen kruiflen; zy is

„ zwaar en van eene roode violet -kleur Daar zyn ftukken die klinken,

„ en die de gedaante hebben van ftalaftiten: .... eindelyk, men vindt op
„ zekére deelen van den berg lavas in eene klootronde gedaante , en die

„ fcbynen gerold te hebben ; men begrypt ligtlyk , hoe de gedaanten dezer

„ lavas verfchillen kunnen
, volgens eene oneindige verfcheidenheid van om-

„ ftandigheden”
, enz. (h).

i’^faa^eWê fles Sciences, année 1757, P^S- 374- Ö*
(Jt) mémoires de VAcadémie des Sciences, année 176Ó. pag, 75. Ê? Juiv.
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Daar komen ftoffen van allerhande foort in de zamenftelling der lavas

;

men heeft yzer en een weinig koper gehaald uit die van den kruin van den
Vefuvius ; daar zyn zelfs eenige die metaalachtig genoeg zyn

, om de
buigzaamheid van het metaal te behouden : ik heb groote bladen van Java ,

van twee duimen dikte gezien
,
bewerkt en gepolyll als marmere tafels

, dié

door haar eigen gewigt doorbogen en krom wierden: ik heb andere gezien

die onder een zwaaren lafl: plooiden, maar die de horizontaale vlakte, door

haare veerkracht hernamen.

Alle de lavas tot ftof gebragt zynde, zyn, als het glas, vatbaar, om door

tulTchenkomfl: van het water eerfl: tot pottebakkers klei overtegaan , en

kunnen vervolgens door de vermenging van verfcheidenerlei flof, en over-

blyfzels van planten, uitmuntende gronden worden; dit blykt uit de groote en

fchoone boflclien die den Etna omringen , die allen ftaan op een grond van

lava, met eene goede plant -aarde van verfcheiden voeten dikte bedekt; de

afch gaat nog fchielyker in aarde over, dan vergruisde Java en glas: men ziet

in de holten derCraters van oude volkans, thans uicgedoofd, vruchtbaare gron-

den; men vindt die insgelyks op den loop van alle de oude lava-ftroomen:

de verwoeftingen door de volkans veroorzaakt, zyn dan door den tyd be-

paald, en gelyk de Natuur altyd meer werkt om voorttebrengen dan om te

verdelgen, herftelt zy in het beloop van eenige eeuwen, de vervvoeftingen'

van ’t vuur op de aarde
,
en geeft aan dezelve haare vruchtbaarheid weder

,

met zig van de eigen middelen te bedienen die tot haare verdelging ge«

fchikt fcheenen.

byvoegzels tot hetartykel.
Waarvan het opfchrift is : Nküwe Eilanden , Holen, enz, hladz, 270.

I. Over de Holen, door het oorfpnnglyk vuur geformeerd ,
bladz.z'j^-, enz.

Ik heb in myne Befchouwing van den Aardkloot, niet dan van twee foorten

van holen' gefproken ; de eene voortgebragt door het vuur der volkans, en

de andere door de beweeging der onderaardfche wateren; die twee foorten

van holen zyn niet op groote diepten, zy zyn zelfs nieuw, in vergelyking

van andere holen ,
veel grooter en vee! ouder, die zig hebben moeten for-

meeren in den tyd toen de aarde haare fteevigte kreeg
; want het was toen

,

dat de verhevenheden en diepten haarer oppervlakte
,

zig hebben moeten
formeeren, met alle de blaazen en holligheden van haar binnenfte, inzonder-

heid in de deden die digt aan de oppervlakte grenzen : verfcheiden dier

holen door het oorfpronglyk vuur voortgebragt, na zig een tyd lang ffcaan-

de gehouden te hebben, zyn vervolgens door de meerdere koude gefpleeten,

als waardoor de omtrek van alle ftoffen vermindert; welhaaft zullen zy inge-

ftort zyn
, en door hiinne verzakking hebben zy de kommen der tegenwoor-
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dige zeen geformeerd

, waarin de wateren die te vooren veel boven dat water-
pas verheven waren

,
in nedergeftort zyn , verlaatende dus de landen

,
welken

zy in den beginne bedekten : het is meer dan waarfchynlyk, dat ’er nog heden
in het binnenfte van onzen bol

,
een zeker getal dier oude holen beftaat, waarvan

de inzakking gelyke uitwerkzelen zal kunnen voortbrengen, door eenige ftreeken

van den bol te verlaagen , die van dien tyd af nieuwe bergplaatzen voor de wa-
teren , of nieuwe zeen zullen worden

,
en in dat geval voor een gedeelte de kom

verlaaten , welke zy tegenwoordig beflaan
,
om door hunne natuurlyke neiging

,

naar deze laagere plaatzen te vloeijen: by voorbeeld, men vindt banken van
zeefchelpen, op de Pyreneën tot op 1500 toifes boven het waterpas der te-

genwoordige zee; het is derhalven zeker, dat de wateren in den tyd van de
formatie dezer fchelpen , ijoo toifes hooger Ronden dan zy tegenwoordig

zyn ; maar nadat
,
na verloop van zekeren tyd , de holen die de landen

, alwaar

thans de Atlantifche Oceaan ftroomt, onderfteunden
,

ingezakt zyn, zyn de
wateren die de Pyreneefche bergen en geheel Europa bedekten

,
fchielyk

nedergevloeid om die kommen te vullen , en hebben bygevolg alle de landen
van dit Werelddeel bloot gelaaten; het zelfde moet men eveneens van alle

andere landen verftaan : het blykt
, dat het alleenlyk de toppen van de

hoogfte bergen zyn, daar de wateren nooit toe hebben kunnen ftygen, dewyl
deze geene zee - voortbrengzelen vertonnen

, nog zulke duidelyke kenmerken
van het verblyf der zeen doen zien; dewyl echter eenige der flofFen waaruit

zy beftaan, fchoon allen van de glasaartige foort, haare vaftheid en hardheid

niet fchynen gekreegen te hebben , dan door de tuflchenkoraft en het lym
van het water, en zy zig, gelyk wy gezegd hebben, geformèerd fchynen té

hebben in de mallas, van zand, of Hof van glas, dat voormaals zo hoog was
als deze fpiifen der bergen , en ’t welk de regens allengs naar derzelver voet

hebben afgefpoeld
,
zo moet men niet Itellig verzekeren

,
dat de wateren der

zee nooit hooger geftaan hebben dan waar men fchelpen vindt ; zy kunnen

nog verhevener zyn geweefl; zelfs vóór den tyd, waarin hunne hitte aan
de fchelpen gelegenheid gaf om in wezen te komen : de hoogfte term waar-
toe de algemeene zee gereezen is, is ons niet bekend; maar wy weeten daar

genoeg van, om te kunnen verzekeren dat de hoogte der zee tot lycb of
2000 toifes is geftegen boven derzelver tegenwoordig waterpas

,
dewyl de

fchelpen op 1500 toifes in het Pyreneefche gebergte gevonden worden , en
op 2000 toifes in de Kordelieres.

Zo alle delpitfen der bergen van vaft glas geformeerd waren, of befton-

den uit andere ftoffen, onmiddelyk door het vuur vocrtgebragt , zou het niet

noodig zyn tot de andere oorzaak toevlucht te neemen
,
dat is te zeggen tot

het verblyf der wateren , om re begrypen hoe zy haare vaftheid gdtreegen
hebben; maar de meeften dezer fpitfen of pieken der bergen, fchynen te be-

flaan uit ftoffen, die, fchoon glasaartig, haare vaftheid aangenomen en haare

natuur gekreegen hebben door tulTchenkomft van ’t water; men kan derhal-

ven niet wel befliffen , of het oorlpronglyk vuur alleen haare tegenwoordige
beftaanlykbeid hebbe voortgebragt , dan of de tuffchenkomfl: en de lymigheid

van het zeewater noodig geweeft zyn
,
om het werk van het vuur te vol-

maa-
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maaken, en aan die glasaartige ftofFen de natuur te geeven, welke zv tpsrpn.
woordig vertoonen : voor hei overige, belet dit niet dat het oorfpronflvt
vuur, dat in ’t eerfl; de grootfte ongelykheden op den bol heeft voortie-
bragt, niet het grootfte deel heeft aan het voortbrengen van de ketenen
bpgen die op deszelfs oppervlakte ftaan, en of de pitten dier groote bergen
met allen voortbrengzels zyn van de werking des vuursj terwyl de oratrekken
dier zelfde bergen

, door de wateren niet bewerkt en gefatfoeneerd zyn dan
in volgende tyden

, zodat het op die zelfde omtrekken en tot zekere hoog-
ten is,. dat men de fchelpen en andere zee • voortbrengzels vindt.

^

Zo men zig een net denkbeeld wil formeeren van de oudfte holten
, dat

IS te zeggen van die, welken door het oorfpronglyk vuur geformeerd zvn
moet men zig den aardbol verbeelden

, ontbloot van alle zyne wateren en
van alle de ftoffen die deszelfs oppervlakte bedekken

, ter diepte van^^
of twaalf honderd voeten

; in de gedachte affcheidende die uitwendige laagvan aarde en water, zullen wy onzen bol kunnen befchouwen onder die
daante, welke hy ten naaflen by in den cerlten tyd zyner bedyving hadt •

de glasaartigevots, of zo men wil het gefmolten glas, maakt ’/r de geSêmaffa van uit, en d«e üof beflyvende en bekoudende, heeft, even fis ahcandere gefmolten boffen , verhevenheden
, diepten

, holligheden
, blaazen opde geheele oppervlakte der aarde gemaakt: die inwendige holligheden doorhet oorfpronglyk vuur gemaakt

, zyn de eerfle en oorfpronglyke holen
grooter getale in de Zuiddyke, dan in de Noordelyke

flreeken gevonden
, omdat de beweeging van omwenteling die deze deelenvan den Jïquator, vóór dat zy ftyf geworden waren, heeft opgezet, daar ineene grootere verplaatzmg der ftoffe heeft voortgebragt

, en omdat die zelfdeftyfwordmg hier vertraagd wierdt, heeft dit met het vuur medeeewerktom meer_ blaazen en ongelykheden voorttebrengen
, in dit gedeelte van onzen

tot deïe
Poolen komende, hebben niettot aeze Amdelyke nog gloeijende deelen kunnen voortvloeiien

, dan nadat

Se f
verlaagen : de grootfte ongelykheden wierden

. om dfeSen ,SdeiS^kekhmaaten gevonden
; de oorfpronglyke holen zyn daar nóg in groo érengetale dan overal elders; zy liggen daar ondieper, dat is teze|gen, milTchiS

tot op vyf of zes mylen diepte, omdat de ftof van den aardbol tot op diediepte, door de beweeging van omwenteling geroerd is, in den tyd zynerfmeltmg: maar de holen die in de hooge bergen gevonden worden zyn niet
allen hunnen oorfprong aan die zelfde oorzaak van het eerfte vuur verfchul
digd: die, welken het diepft beneden die bergen liggen zyn de eeiiigfte dl
aan de werking van dit_ oorfpronglyk vuur kunnen worden toegefchreeven •

de anderen, die meer uitvvendig en hooger in den berg zyn geólaatft zvlgelyk wy hebben voorgedraagen , door oorzaaken van een tweedeu
voortgebragt: de bol, ontbloot van zyne wateren, en van de ftoffen wp)t«f
de wateren hebben overgebragt, vertoont dan aan zyn oppervlakte eeTS

de gtooKLS
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bergen , hunne fpitfen , hunne hoornen

,
vertoonen ons tegenwoordig mis«

fchien niet de helft van hunne wezendlyke hoogte; allen zyn zy met hunne

balis valt aan de glasaartige rots, die den grond van onzen bol maakt, en

allen zyn zy van dezelfde natuur: dus moet men drie foorten van holen rekenen

door de Natuur voortgebragt , de eerfte uit kracht van het vermogen des

oorfprpBglyken vuurs, de tweede door de werking der wateren, en de derde

door de kracht der onderaardfche vuuren ; en elk dezer holen ,
verfchillende

in hunnen oorfprong, kan onderfcheiden en herkend worden voor het geen

het is ,
door de befchouwing der ftofFen welken zy bevatten , of die hen

©mringen.

BYVOEGJZELS TOT HET ARTYKEL,
Waarvan het cpfckrift is: Het uHwerkzel der Regens^ de Moeras-

fen , de onderaardfche JBoJfchen , de onderaardfche Wateren ,

1 Deel, bladz. 286.

I. Over de inzakking en verplaatzing van eenige Gronden.

Xïet breeken der holen en de werking der onderaardfche vuuren } zyn de

voornaamfte oorzaaken der groote verzakkingen van de aarde ; maar dik-

wils vallen dezelven ook door kleinere oorzaaken voor , de doorfyperende

wateren, die de klei, waarop de rotfen van meed alle de kalkaartige bergen,

draagen ,
verwecken

,
heeft dikwils diè bergen doen overhellen , en verzak-

kingen veroorzaakt ; opmerkelyk genoeg om ’er hier eenige voorbeelden

van te geeven, .

In 1757 , zegt de Hr. Peruonet ,
opende zig een gedeelte van den

„ grond ,
ter zyde het kafteel Croix- fontaine

, op eene menigte plaatfèn,

en ftortte by gedeelten in : de muur van het terras die den voet de-
” zer gronden tegenhieldt, wierdt omgeworpen, en men was verpligt de»

„ weg die langs den muur liep te verleggen, die grond_ droeg op eene

„ bafis van hellende aarde”. Deze eerde en geleerde Ingenieur onzer brug-

gen en dyken , haalt een ander toeval aan
,
van dezelfde foort, gebeurd in 1733

,

te Pardihes by Idbire in Auvergne: de grond ter lengte van 400 toifes, en

ter breedte van 3C0 toifes ,
daalde fchuin naar beneden

, _

en fchoof met

huizen, boomen en al wat ’er op was, voort , naar eene weide die daar vry

verre van afdondt; hy voegt ’er by , dat men fomtyds groote gedeelten

gronds ziet weggenomen, ’t zy door de boven bewaarplaaifen der wateren,

waarvan de dyken doorbreeken, of door eene fchielyke fmeliing van fneeuw.

lï’ 1757» de hellende grond in het dorp Guet, tien mylen van Gre-

noble
, op den weg van Brianfon , in een oogenblik voort ,

en daalde na^
Ie Drac, dat ’er omtrent een derde van een myl afligt j

de grond fpleet in

iet dorp, en het gedeelte dat wegfehoof, is 6, 8 en P voeten laager dan
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het was; deze grond lag op eene vry gladde hellende rots, die een hoek ran
omtrent 40 graaden met den horizont maakte (i).

Ik kan by deze voorbeelden eene andere byzonderheid voegen , waarvan
ik ooggetuigen ben geweeft

, en die my zelfs vry aanmerkelyke onkoften

veroorzaakt heeft: het afzonderlyk heuveltje
, waarop de ftad en het oud

kafteel van Montbard ftaan, is 140 voeten boven de rivier, en de fteilflre

helling is die ten Noord - ooften : deze aarde wordt omringd van kalkaartige

rotfen ,
waarvan de banken zamengenomen 54 voeten dikte hebben : myn

tuin, van verfcheiden terraflên omringd, ligt op den kruin van dat heuveltje;

een gedeelte van den muur, 25 of 26 toifes lang, van het laatfte terras, aan

den kant van het Noord -ooften, daar de helling fteilfl: is, is aan één ftuk ge-

lyklyk uitgegleden en voortgezet , dringende den grond voor zig heenen ,

en zoude nedergedaald zyn tot het waterpas van den gelyken grond der

rivier, zd men zyn voortgaande beweeging niet gefluit hadt door herh
aftebreeken : deze muur hadt zeven voet dikte , en hy is nedergezet op pot*

tebakkers klei : deze beweeging ging zeer langzaam toe ; ik bemerkte zeer

duidelyk, dat zy niet veroorzaakt wierdt dan door de doorfypering van ’c

water: al het water, dat valt op het vlak van den kruin van dezen, heuvel

dringt door de fpleeten der rotfen , ter diepte van 54 voeten
, tot op den

grond van klei ,
die haar tot bafis verflrekt : men is hieromtrent verzekerd

,

door de twee putten die op de gemelde vlakte zyn , en die inderdaad 54
voeten diepte hebben ; zy zyn gegraaven door kalkaartige banken : al het
regenwater , dat op dit vlak en op de aanh'ggende gronden valt verzamelt

zig daar op de onderliggende klei daar de nedergaande klooven van die rot-

fen op uitloopen ; zy raaaken kleine bronnen op verfcheiden plaatfen
, die

door verfcheidene putten weder duidelyk worden aangeweezen, allen over-

vloedig water geevende ,
en gegraaven beneden de kroon der rotfen ; en ia

alle de plaatzen alwaar men die klei door graften doorfnydt
, ziet men

water uiikomen: het is dus niet te verwonderen, dat rauuren, hoe lievig

zy wezen mogen
,
over de eerfle bank dier vochtige klei heen glyden , zo

zy geene fondamenten van verlciieiden voeten diepte in deze klei zelve heb-

ben ,
gelyk ik ,

in het weder oprichten
, dezeJven op die wyze heb laaten

zetten ; des niettemin ,
is dezelfde zaak weder gebeurd aan den Noordweften

kant van den heuvel, alwaar de helling veel zachter is, en geene blyken van
bronnen of doorfyperende wateren vertoont: men hadt klei gegraaven op 12
of 15 voeten afïlands van een muur van elf voeten dikte, 35 hoogte, en
12 toifes lengte : deze muur is van zeer goede raateriaalen opgetrokken

, en

hy beftaat federt meer dan negen honderd jaaren : die graft daar men klei

iïithaalde,. en die niet meer dan tot_4 of 5 voeten nederdaalde, heeft ech-

ter dezen bylleren muur eene beweeging gegeeven; hy is omtrent 15 duimen
over zyne loodrechte hoogte overgezakt

, en ik heb hem niet kunnen hou-
den en zyn val voorkomen , dan door middel van pilallers van zeven of agt
voet breedte en evenveel dikte , waarvan het fondament 24 voet diepte heeft.

(,»),
Hipire de l'Aia-imk des Sciences, année 1769

,
pag. 233 ^ fniv^



go8 de NATUURLYKE HISTORIE
Uit deze byzonderheden heb ik dit algemeene befluit getrokken, waarvan

men tegenwoordig zo veel werks niet zal maaken als men in de voorige eeuwen
gedaan zou hebben; te weeten, dat ’er niet een kafteel of fortres is op hoog-
ten gelegen , welken men niet ligilyk naar de vlakte of valei daar beneden
kan doen inflorten, door middel van eene enkelde graft van lo of X2 voeten
diepte en eenige toifes breedte, mits dat dezelve op een kleinen afftand van
de buitenmuuren gemaakt worde, en dat men daar toe die zyde verkieze,
daar de helling het flerkfl is: deze wyze van doen, die de Ouden niet be-
greepen hebben , zoude hun vry wat ftormrammen en ander oorlogstuig be-
fpaard hebben, en tegenwoordig zelfs zoude men zig in verfcheiden gevallen
met voordeel daarvan kunnen bedienen ; ik ben door eigen gezicht overtuigd
geworden, toen deze muuren zig verzet hebben

, dat, zo de drooge graft niet

vaardig gefteund was geworden met fterk metzelwerk
, de oude muuren en de

twee torens, die nog federt negen honderd jaaren in goeden ftaat beftaan,
en waarvan de eene 125 voeten hoogte heeft^ in de valei zouden neêrgeftort
zyn , met de rotfen ,

waarop die muuren en die rotfen gegrond zyn ; en dewyl
alle onze heuvels, uit kalkaartige fteenen beftaande, doorgaands op een grond
van kleidraagen, waarvan de eerlte beddingen altyd meer of min bevochtigd
worden, door de wateren, die door de fpleeten der rotfen heen fyperen, en
tot op die eerfte bedding van klei nederdaalen, komt het my zeker voor, dat
men

,
door deze klei eene afwatering te geeven en van zyn fteun te berooven

,

door middel van eene graaving,de géheele raafla der rotfen en van den grond,
die op deze klei ruft

,
moet voortfchuiven over die eerfte bedding

, en in wei-
nige dagen tot aan de graft voortzetten, inzonderheid in eenregentyd: dte
wyze öm eene fterkte te ontmantelen is vry wat eenvoudiger dan alles wat
men tot hier toe heeft te werk gefteld , en de ondervinding heeft my
getoond dat de uitflag zeker is.

II. Over de Turf, bladz. 2 88.

Men kan by het geen ik over de tUrfgezegd heb de volgende byzonderhe-
den voegen.

In de kaftelenyen en diftriéien van St. Winock - bergen
, Furnes, en Bour-

bourg, vindt men de turf op drie of vier voeten diepte onder den grond, ge-
meenlyk hebben die beddingen turf of veen -aarde twee voeten dikte , en
beftaan uit verrot hout, zelfs geheele boomen met hunne takken en bladen,
waarvan men de foorten kent, byzonderlyk uit hazelaaren, welken men her-
kent aan hunne nog in wezen zynde nooten , doormengd met verfcheiden
foorten van riet

, één lichaam zamen maakende. .

.

Van waar komen die beddingen turfgrond
, die zig uitftrekken van Brugge

door het geheele vlakke land van Vlaanderen, tot aan de rivier.de Aa, tuf-

-fchen de duinen en de verheven gronden van den omtrek van Bergen, enz.,?
bet moet zyn dat in de vroegere eeuwen

, toen Vlaanderen niet dan een
groot woud was, eene fchielyke overftrooming van de zee het geheele land
.onder water heeft gezet, en, terug wykende, alle de boomen,,hc:^ers ,en liet
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riet, welken zy in deze uitgeftrektheid van grond ,
de laagfle van Vlaanderen

,

ontwortelde, verdelgd hadt, nedergelegd en gefchikt heeft; en die gebeur-
tenis moet voorgevallen zyn in de maand auguftus of feptember, dewyl men
de bladen nog aan de boomen vindt, gelyk ook de hazelnooten aan de haze-

laaren; deze overftrooming moet plaats gehad hebben lang voor dat Juuus
CiESAR deze Provincie vermeefterde

,
dewyl de fchriften der Romeinen federt

dit tydperk daar geene melding van gemaakt hebben, (k).

Somtyds vindt men planten in den boezem der aarde, die in een verfchil-

lenden ftaat zyn van die van gewoone turf; by voorbeeld , op den berg Ga-

nelon ,
by Compiegne

,
ziet men aan den eenen kant des bergs de fteengroe-

ven van fraaije fteenen en graafbaare oefters, daar wy van gefproken hebben,

en aan den anderen kant des bergs, vindt men eene bedding bladen van aller-

hande foort van boomen, en ook riet, wier, alles onder malkander vermengd

en in flib omwonden; wanneer men die bladen roert, vindt men dezelfde

moeraffige reuk weder, welken men op den oever der zee inademt, en die

bladen behouden dezen reuk verfcheiden jaaren lang ; voor het overige zyn zy

niet verdelgd ; men kan ’cr de foorten ligtlyk van herkennen ; zy zyn al-

leenlyk verdroogd , en zyn door het flib flaauwlyk aan malkanderen ver-

bonden. (1).

„ Men bemerkt, zegt de Hr. Guettard, twee foorten van turf; de eene

,, foort beflaat uit zeeplanten, de andere uit landplanten, of die in weiden

,,
groeijen: men onderftelt, dat de eerfte geformeerd zyn in den tyd , dat de

„ zee die deelen van het land bedekte, welke tegenwoordig bewoond zyn;

„ men wil dat de tweede op deze zyn opgehoopt; men verbeeldt zig, vol-

gens dit fyllema , dat de flroomen naar de ondiepten door de bergen
, die

„ in de zee waren geformeerd , de zeeplanten aanbragten
, die van de rotfea

„ waren losgeraakt , en die door de golven omgevoerd zig in de diepten

„ fchikten.

. „ Deze voortbrenging der turfaarde is zekerlyk niet onmogelyk ; de groote

,,
menigte planten

, die in zee groeijen ,
fchynt genoegzaam om dus de turf

„ te formeeren: de Hollanders beweeren zelfs, dat de deugd van hunne turf

„ daaraan moet toegefchreeven worden
, omdat zy dus zyn voortgebragt , en

,, dat zy met bitumen ,
waarvan het zeewater bezwangerd is , ddordron-

„ gen zyn...

„ De turflanden van Villeroy liggen in de valei, alwaar de rivier d’Eflbue

„ vloeit: het gedeelte dier valei kan zig uitflrekken van Roifly tot aan Efchar-

con Het is zelf naar Roifly, dat men begonnen heeft turf te graa-

ven maar die, welken men by Efcharcon graaft, is de befle

„ De weiden, daar de turflanden geopend zyn, zyn vry flecht, zy zyn

fk) Mémoirefur la Subdélégatim de Dunkerque, relativsmetit i fHiJloire na'urelle de ce canton.

( /)
Lettre de Mr. Echevin 4 Mr. de Burroar, Compiegne ce 8 aout. 1772. Het is de tvee'je

reis, en het zal niet de laatfte zyn, dat ik gelegenheid zal hebben den Hr. Echevin, Chefdu
Bureau de la miifon du Rot, aantehaalen , die dobr zyne zugt voor de Natuurlyke Hiftorie ,

en
•zyne vriend fchap voormy, my gelegenheid voor Correfpondenties verfchaft, en zeidzaame waar-

neemingen en Hukken bezorgd heatt voor de vermeerdering van des Konings- Kabinet.

3



^ro DE NATUURLYKË HISTORIE
„ vol biezen, riet, paardeftaart, en andere planten, die in flechte weiden
„ groeijen; men graaft die weiden ter diepte van 8 of lo voeten.... Na de
„ laag, die tegenwoordig den pond der weide maakt, volgt eene bedding
„ turf van omtrent een voet dikte; dezelve is vervuld van verfcheiden foor-

„ ten van fchelpen, zo wel die in de rivieren als die op 't land gevonden
„ worden

„ Die bank van turf, die de fchelpen bevat, is gemeenlyk aardagtig; de
„ banken die volgen, zyn ten naaflen by van dezelfde dikte, en des te beter

„ naarmaate zy dieper zyn; de turf welke zy verfchaffen, is bruin zwart*
„ doormengd met riet, biezen, cyperoides, en andere planten, die in de wei-
,, den groeijen : men ziet geene fchelpen in deze banken

„ Men heeft fomtyds in de mafla van het veen Rammen of Rompen van
„ willigen en populieren gevonden , en ook eenige wortels dezer bootnen of
„ van eenige anderen van die foort; men heeft aan den kant van Efcharcon
„ een eikenboom ontdekt

,
ter diepte van 9 voet onder den grond

; hy was
„ zwart en byna verrot ; hy is in de lucht verteerd : een andere is gevonden
„ naar den kant van Roifly, ter diepte van twee voet' tuflchen de aarde en
„ het veen ; nog heeft men by Efcharcon hertshoornen gezien ; zy waren ter

„ diepte van drie of vier voet
^

„ Daar is ook turf in den ómtfeic van Etampes, en milTchien zo overvloe*

„ dig als by Villeroy ; die turf is niet mosachtig of is het ten minflen zeer

„ weinig: haare kleur is fchoon zwart; zy is zwaar; zy brandt wel aan een
„ gemeen vuur, en daar is weinig twyfei aan, of men kan ’er zeer goede
„ kooien van maaken.

„ De veenlanden in den omtrek van Etampes zyn , om zo te fpreeken
, niet

„ dan eêne achtervolging van die van Villeroy ; in één woord , alle de weiden

,

„ die binnen de naauwten liggen, daar de rivier van Etampes vloeit, hebben

„ waarfchynlyk veen: men moet, myns inziens, het zelfde zeggen van die,

„ die door de rivier d’Eflbne belproeid worden : de zulken dezer weiden*

„ welken ik heb doorgeloopen ,
h^ben my dezelfde planten vertoond als die

„ van Etampes en van Villeroy.” (w).

Voor ’i overige zyn ’er, volgens dezen Schryver, in Frankryk zeer veele
plaatfen ,

daar men turf uit zoude kunnen haaien
,
gelyk te Bourneuille te

Croué by Beauvais
,

te Bruneval omflreeks Perone
, in het Rifc Troyes in

Champa^e, enz. en deze brandflof zou van een groot nut zyn zo men daar
gebruik van maakte in die plaatfen

, die gebrek aan hout hebben.
Daar is ook veengrond by Vitry . Ie - franjois

, in de moeralTen langs de
Marne: dat veen is goed, en bevat eene groote menigte eikel - dopjes : de
moeraflen van Saint -gon in den Omtrek van Chalon,zyn ook niet dan een groot
veen

,
’t welk men in ’t vervolg verpligt zal zyn aantetaften wegens de

fchaarsheid van hout. («).

(w) Mimtires. de l'/icadimit des Sciences, amée 1701 , pag, 3go—397.
^1») Noot medegedeeld aan den Hr, dk Bofjok door den Hr. GtusHow, den tfden aug. 1777*..

»



BYVOEGZ. tot de beschouw, van den aardkloot. 311

III. Over het onderaardsch Hout ,
verjleend of in Steenkool veranderd

^ bladz. 289.

,, In de landen van den Hertog van Saxen - Coburg
,
die op de grenzen

,,
van Frankenland en van Saxen zyn ,

eenige mylen van de Stad Coburg

„ zelve af, heeft men op eene kleine diepte geheele boomen gevonden zo

,,
volmaakt verfteend , dat men dezelve» bewerkende ,

vindt dat dit hout

„ zulk een fchoonen harden (leen uitlevert als agaat: de Prinfen van Saxen

,,
hebben ’er eenige ftukken van gegeeven aan den Hr. Schoepïlin, die ’er

,,
twee van gezonden heeft aan den Hr. de Büffon ,

voor des Konings kabinet

:

„ men heeft van dit verfteend hout vaazen en andere fchoone werken ge.

„ maakt.” (0).

Men vindt ook hout, dat niet van natuur veranderd is op vry groote diep-

ten in den grond : de Hr. de Verny , O^cier van de Artillery ,
heeft my

ftaalen daarvan gezonden met het volgende bericht. y-

„ De ftad de la Fére, daar ik tegenwoordig in bezetting leg, laat federt

„ den 15**^“ auguftus van dit jaar, 1753, werken om water te zoeken door

,,
middel van de fteengroeve: toen men op 39 voeten diepte onder den grond

,,
gekomen was , vondt men een bedding van marmer ,

die men vervolgd

,, heeft doortegraaveii ter diepte van 121 voeten ; en dus zamen tot 160

voeten diepte ; men heeft tweemaalen achter malkanderen de boor vervuld
’’ gevonden met eene mergel , vermengd met eene zeer groote hoeveelheid

„ brokjes hout, ’t welk yder herkende voor eikenhout : ik zende u twee

*, ftaalen : de volgende dagen heeft men dezelfde mergel telkens gevonden ,

,,
maar minder met hout vermengd, en men heeft die zelfs ter diepte van 210

*, voeten gevonden ,
alwaar men den arbeid geftaakt heeft. (p).

* Men vindt, zegt de Hr. Justi, ftukken verfteend hout van eene yerba-

,, zende grootte in het land van Coburg, dat aan een tak van ’t huis van

„ Saxen behoort; en in de gebergten van Meiflen heeft men geheele boomen

y,
uit den grond gehaald , die gantfchlyk veranderd waren in een zeer fchoon

„ agaat. Het Keizeriyk Kabinet van Weenen bevat zeer veele van deze foort

„ van verfteeningen : een Huk voor dat zelfde Kabinet gefchikt ,
hadt een

„ omtrek zo groot als die van een groot hak -blok; het gedeelte, 't welk

„ hout geweeft was, was veranderd in een zeer fchoon agaat van eene zwart-

y,
graauwe kleur, en in plaats van baft zag men rondom den ftam een gordel

yy
van zeer fchoon wit agaat

, De thans regeerende Keizer heeft begeerd , dat men eenig middel zócht

, om de jaaren der fteenwording te bepaalen. ... . Hy gaf laft aan zyn Afgezant

*, te Konftantinopolen , om veriof te vraagen van uit den Donauw één der

M pylaaren van de brug van Trajanus te mogen laaten haaien ,
dewelke eenige

mylen beneden Belgrado is: dit verlof wierdt vergund, en men bekwam

yy
één dier pylaaren, welken men vermoedde door de wateren van den Do-

V

(0) Brief van denHr. Scmoepfliw, Strasburg, 24 fept. i 74ö.

(P) Lettre di Mt. Brksse du Vernev, laFitt, i\Nov. i 7 S3 -
. t->
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„ nauw verfteend zouden zyn, maar men bevondt, darde fteenwording nog
„ weinig gevorderd was voor zulk een langen tyd : fchoon ’er meer dan
„ zeltien eeuwen verlopen waren federt dat deze pylaar in den Donauw was
„ geweelt

,
ftrekt zig de fteenwording niet verder uit dan ten hoogden drie

„ vierde duim, en zelfs wat minder: het overige van het hout, weinig van
„ het gewoone verfchillende, begon üechts wat te verkalken.

,, Indien men uit dit enkeld duk een wettig befluit konde opmaaken voor
„ alle de andere verdeeningen

, zou men daaruit moeten befluiten
, dat de

,, Natuur midchien vyfcig duizend jaar zou noodig hebben om boomen van de
„ dikte als die ,

welken men op verfcheiden piaatfen verdeend gevonden
„ heeft, geheel tot deen te doen overgaan; maar het kan zeer wel zyn dat
„ in andere piaatfen de zamenloop van verlbheiden oorzaaken de verfteeninfr

„ fchielyker uitwerkt ^

Men heeft te Weenen een blok verdeend hout gezien, dat gekomen was
„ uit het Crapathefch- gebergte in Hongarye , waarop onderfcheidenlyk te
„ zien waren de hakken

,
die daarop vóór de verdeening gedaan waren ; en

„ die zelfde hakken waren zo weinig veranderd
, door de verandering di<=“ in

„ het hout was voorgevallen
, dat men bemerkte

, dat zy daarin gemaakt
„ waren met een fmalle byl °

„ Voor het overige fchynt het
, dat het verdeende hout veel minder zeld-

,, zaam in de Natuur is dan men gemeenlyk denkt; en dat op verfcheiden
,, plaatièn

, om het te ontdekken, niets ontbreekt dan het geoefend oog van
„ een kundig Natuurbefchouwp. Ik heb by Mansfeld eene groote hoeveel-

heid verdeend eikenhout gezien , op een plaats, daar veele menfchen dage-
„ lyks voorbygingen , zonder dit verfchynzel te bemerken: daar waren blok-
„ ken geheel verdeend

, waarin men zeer onderfcheidenlyk de ringen, door de
„ jaarJykfche groei van het hout geformeerd, de bad, de plaats, daar hec
,, gehakt was, en alle de tekenen van eikenhout onderfcheidde,” (5).
De Hr. Clozier

,
die verfcheiden dukken verfteend hout gevonden heeft

op de heuvelen by Etampes, en byzonderlyk op die van Saint- fymphorien*
heeft geoordeeld , dat die verfchillende dukken hout konden voortkomen van
eenigen verfteenden dam in deze bergen

; ingevolge hiervan heeft hy in die
bergen laaten graaven op een plaats, welke men hem hadt aangeweezen

, en na
verfcheiden voeten diep gekomen te zyn, zag hy eerd een wortel van ver-
deend hout ,

die hem leidde tot den dam eens booms van dezelfde natuur.
Die wortel hadt van zyn begin af tot aan den dam daar hy aan vad was

ten minden vyf voet lengte, zegt hy; daar waren vyf andere wortels, die
ook vad waren aan den dam

, maar minder lang
De middelbaare en kleine wortels waren niet wel verdeend

, of ten minden
was die verdeening zo bros, dat zy in het zand, daar de dam was, gebleeven
Zyn in eene ibort van dof of afch: daar is grond van te denken, dat toen de
fteenwording zig aan deze wortelen heeft medegedeeld, zy byna verrot waren,

(s) jfmnal étranger, 1756, iöq ö* ƒ«».
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en dat de houtdeelen
, daar zy uit beftonden ,

door de rotting te veel verdeeld
zynde, de noodige vaftigheid niet hebben kunnen verkrygen voor eene waare
fteenwording

De ftam heeft op zyn dikfte meer dan zes voeten omtreks: wat zyne hoogte
betreft, die is van 3 voet 8 of 10 duimen; zyn gewigt is ten minden vaa
vyf of zes honderd ponden: de flam, gelyk ook de wortels, hebben alle ver-
tooning van hout bewaard, als baft, fpint, hard hout, rotting, gaten van
kleine en groote wormen , uitwerpzelen dier zelfde wormen ; alle die ver-
fchillende deden zyn verfteend

, maar verfteend met eene mindere hardheid
en mindere vadheid, dan het houtig gedeelte, het welk gaaf en gezond was,
toen het door de verfteenende deeJcn gevat is : dit houtig lichaam is veranderd

in een waaren keifteen van verfchillende kleuren, en geeft, wanneer het met
ftaal geflagen wordt, veel vonken, riekende nadat het geflagen of gewreeven
is, fterk naar zwavel

Die verfteende ftam lag byna horizontaal, hy was bedekt met meer
dan vier voeten aarde, en de groote wortel lag hooger en was met Hechts
twee voeten aarde bedekt. (?).

De Abt Mazéas
, die op een halve myl van Rome

, buiten de Volks-
poort, eene groeve van verfteend hout ontdekt heeft, drukt zig in de vol-

gende bewoordingen uit.

„ Deze groeve van verfleend hout , zegt hy , maakt eene achtervolging

,,
van heuvels tegen over Mome Mario

,
aan den anderen kant van den Ty-

,, ber gelegen: onder die brokken hout, op malkanderen liggende, op eene on-

„ regelmaatige wyze , zyn fommigen alleen onder de gedaante van eene ver-

„ harde aarde, en het zyn die, welken in een grond gevonden worden, die

„ ligt, droog, en fchraal is, zodat hy niet geïehikt fchynt om planten te

„ voeden: anderen zyn verfteend, en hebben de kleur, de fchittering, en de

„ hardheid van de foort van gekookte harR, in onze winkels bekend onder

,, den naam van Co/o^/;oH2j; dit verfleend hout wordt gevonden in een grond

„ van dezelfde foort als de voorige, maar vochtiger : de eene en andere zyn

„ volmaaktlyk wel bewaard;ailen Jaatenzy zig door verkalking tot eene waare

„ aarde brengen
;
geen derzelver geeft aluin

, ’t zy met hen in ’c vuur te be-

„ handelen, ’t zy met hen te verbinden met vitriol-zuur.” (j).

De Hr. Dir monciiaü
, Geneesheer en zeer bedreven Natuuronderzoeker te

Douai, heeft my wel willen toezenden voor des Konings Kabinet een fluk van
een verfleenden boom , met het volgende hiftorifch bericht.

„ Het fluk verfleend hout , ’t welk ik de eer heb u te zenden, is gebroken

„ van een boomflam
,
gevonden op meer dan 150 voeten diepte onder den

„ grond. ... In ’t laatfle jaar 1754, een put graavende om fleeukool te peilen

;

„ te NotreDame -aux- bols, een dorp gelegen tuflehen Condé, Saint- Amant,
„ Mortagne enValenciennes, heeft men gevonden op omtrent 600 toifes van de
„ Schelde ,

na drie waterpaflen doorgegraaven te hebben
, eerll 7 voeten rots oi

(r) Mémoires des Savans élrangers
, Tont II, pag, 598—604.

(s) Ihid, Tornt V, pag, 38?.

XFIl Deel. Rr



de natuurlyke historie314

*». barden fteen, welkende koolgraavers in hunne taaUoKrtia noemen ; vervol-

« gfiis» tot eene moeraflige aarde gekomen zynde, heeft men op 150 voet

„ diepte, gelyk ik ftraks zeide, gevonden een boomftam van twee voeten

„ middellyns, die de put, welke men groef dwars doorfneedt, het welk oor-

„ zaak was, dat men deszelfs lengte niet konde meeten; hy rullede op een

,, grooten zandfteen ; en dewyl verfcheiden liefhebbers van dit hout wilden

,, hebben, maakte men veele brokken van den flam los; het kleine ftuk, dat

„ ik de eer heb U te zenden , wierdt genomen van een brok , dat men aan

„ den Hr. Laurent , geleerd Mechanicus, gaf....

„ Dit hout fchynt meer gekooid dan verffeend te zyn ; hoe is een boom
,y zo diep onder den grond geraakt? zou die grond, daar men hem gevonden

„ heeft, voormaals zo laag geweeft zyn ? Indien dit zo is, hoe heeft de-

zelve zo verbazend verhoogd kunnen worden? van waar is alle die aarde

„ gekomen?

„ De zeven voeten tourttOy welken de Hr. Laurent heeft waargenomen

„ insgelyks in alle de koolmynen, tien mylen in het rond, verlpreid gevonden

„ wordende , zyn dus een laater voortbrengzel dan die groote verzameling

3,
van aarde.

„ Ik laat u, myn Heer, de zaak befliflen; gy zyt gemeenzaam genoeg

„ met de Natuur bekend om haar diepfte verborgenheden optefpooren

;

„ ook twyfel ik niet of gy zult dit zeer wel weeten te verklaaren.” (().

De llr. Fougeroux de Bondaroy, van de Koninglyke Akademie der
Weetenfchappen, brengt verfcheiden byzonderheden van verfteend houtby,
in eene memorie, die lof verdient, en waarvan hier nevens het uittrekzel.

„ Alle de vezelachtige fteenen, en die eenige gelykheid hebben met het

„ hout, zyn geen verfteend hont, maar daar zyn veele anderen, welken men
„ ongelyk zou hebben om niet als zodanig te befchouwen ; inzonderheid zo

„ men daarin de gepafte geleeding van het hout of van planten waarneemt..,.

j, Het ontbre^t niet aan waarneemingen ,
die bewyzen dat het hout in

„ fteen kan veranderen, en dat gcmaklyk als verfcheiden andere zelf-

„ ftandigheden , die deze verandering onbetwiftbaar bewyzen
, maar het valt

„ niet gemaklyk te verklaaren, hoe dit toega: ik hoop, dat men my zal

„ vergunnen hier over eenige gillingen te waagen, die ik op waarneemingen

„ zal trachten te gronden.

„ Men vindt hout, dat, om zo te fpreeken, half verrot zynde, weinig

„ afwykt van de zwaarte van hout; het verdeelt zig ligtlyk in bladen, of

„ zelfs in draaden, zo als fommig verrot hout: ander hout, meer verfteend, <

„ heeft hetgewigt, de hardheid, en de dofheid van hardfteen : ander,
waarvan de verfteening nog volkomener is, neemt dezelfde gladheid aan als

„ marmer; terwyl fommig hout die van fchoone Oofterfche agaaten krygt;

„ ik heb een zeer fraai ftuk , ’t welk van Martinique gezonden is aan den Hr.

Dy Hamei, dat in eene zeer fchoone fardonix veranderd is: eindelyk men
,, vindt hout in lei veranderd : in die Hukken vindt men brokken , die zo vol-

(f) LeMrs de Mr, Du momciiaü, AMt, de Bufeon, Douai ce ag jM). i7SS»
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komen de organifatie van het hout behouden hebben ,
dat men daar met het

” vergrootglas alles in ontdekt, wat men m een ftuk hout, dat met verfteend

” "" Wv hebben h“ïn°get^ die bekorft zyn met .eene ^ndig yzererts,

^n^Lrfhoïten zyJ domdrongen van eene zelfftandigheid dte, meer bela-

” f me Lavel en vitriol, hen tot den Haat van vuurfteen doet na-

;; deren? fLmigen zyn doordrongen van een zuiver yzerertsj anderen hebben

Men'^vindrflSn hout waarvan een gedeelte in fteen is

het andere in agaat: het gedeelte dat met dan in fteen is veranderd, is teder,

de
fpint, en het hout? indien

7i^^verbeddde daf de groeibaare zelfftandigheid geheel verdelgd

moeft ditLut niet dan^een agaat vertoonen zonder de kenmerken

Ifoia^l fpreekeni zl men, om die vertooning van orga-

nlfarie^te behouden wilde, dat het hout blyft beftaan , en dat alleenlylc de

-•n iLr deïSêenende fappen vervuld werden, fchynt men uit de agaa-
ponen door de ven

nlant-deelen te moeten kunnen haaien: vk heb

reS op
: ik denk derhaleen da.

J n H?a?wv hier van foreeken ,
geene deden bevatten ,

die de na-

Van tafbéhoudan hebban i an om m,n dankbedd duiddyker te maa-

ken verzoek ik, dat men zig herinnere, dat, wanneer men een ftuk houts

xS'ilpprr de kool die na de diftillatie zal overblyven, geen zesde zal wee-
diftilleer , » gewogen heeft: zo men de kool brandt, zal

lenS^t kfeen zlerUn gedfelteffch bekomen, die nog zal verminde-

afch vatte gedeelte ia. zo toont

Se’ltfder ftof ukmaaken, en dat de meefte ftof. daar een ftuk hout uit

gto! vernretigSaar is, on allengs door het water kan weggenomen wor-

*^^7o^mS?^nu^Sgry^^ het grootfte gedeelte van het hout verdelgd

wordt-Set houtfe Laamte overbly ft, geformeerd wordt door eene

lipte aarde daar de verfteenende fappen kunnen doordringen ,
zal deszelfs

^ n^prinjJ in fteen in agaat, in fardonis, niet moeijeJyker te bevatten

Ivn dardfe van eene’ bolus- aarde, kryt-aarde, of aarde van eemge andere

'' naumr' het geheele vcrfchil zal hierin beftaan, dat deze groei- of plant-

” T éene fchvn van organifatie behouden heeft, en dat dus de verftee-

” fanLn zig in haare poriën zullen vormen, zig in de aardfche klomp-

::
j^sfndr?nïen,Kuto^^ dezelfde kenmerken (u),

(u) Mémoirtsde l'Académie des Sciences, année im, pag, 431 -452.
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Zie hier eemgefa£ta en eenige waarneemingen

, welken men hv He

door menfchen-handen nooit aangeraakt te zyn geweeft
, en d^beddinSSj-aren onga-oerd want men vondt onder den groHd eene bcdLg varóöfte-bakkers . klei van 8 voeten , vervolgens eene bedding van zand vaf iTvoaên

anTr^aag%ÏX*nIpij;'v«t?S^^^^^^ ™«“l
'“"oP

2WOT zand van 3 voet, en eindelyk was de boom in de v=\,rirf|.™ri“e!“^
Braine is ten Doften van deze plaats, en loopt 'er flechts op een L"X.n!

ky Dizier, een torvaï wuSe*liTg*ta^^^
kan bemerken ; die Jaag. of bedding van hout, ligt op een bank van zfnSendie weder bedekt IS met eene laag pyrites, in koeken, waarop een bank va^^

.“e klï*
to«’rnft“p‘’eSe

fta?aiattlet°tfomdekkef^^I?
““ * onderaardfchenadUiateJet te ontdekken, yzeren mftrumenten gevonden , die bouten fteelen

vLJmf'vm doliTr’
dat ifthont

>zererts, _\an de foort of het geflacht der hcsmatites fchi/ius eeworden was'

tik efn”«notJn
maar hef^fC. en vanzulk een gefloten wcefzel,_ als dat van de hamatites, en dat over de geheele

dikte, deze yzeren werktuigen met houten greepen, waren in de aarde begraa-
e geweeft geduurende zeflien of zeventien honderd jaar, en de veranderinsvan het hout in hamatites is gefchied door He ontbinding van het V7pr Htjjr

allengs alle de poriën van het hout gevuld heeft.
^ *

IV. Over d. Beenderen, welktn mn fomtyds diep onder den. grond vindt.

„ In de Parochie van du Haux, land tuflchen de beide zeén, een half mvlvan de haven de I.angoiran, raakte eene punt van rots, e f vtt hoogvan een heuvel los, die te vooren 30 voeten hoogte hadt, en veSprelddldoor zyn val in de valei eene groote hoeveelheid beenderen
, of brokktvan beenderen van dieren waaronder fommigen verfteend : het Ts on“twyfelbaar dat deze beenderen aan dieren behoord hadden: maar heHs

„ zeer raoeijelyk
, de foort dezer dieren te bepaalen : de meeften dezer

” ’ fommigen miflehien van runderen of paarden ,Si te groot of al te dik, om tot die dieren behoord te
„ hebben, zonder nog het verfchil van maakzeJ in aanmerking te neemen:

(v) Lettre de Me. k Cmtejfe db CLEnmoar Montojfon, è Mr. t.e huiFow.
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daar zyn dye - beenderen , en die welken tot het been behoord hebben,
onder

,
en zelfs een brok van hens- of elands- hoornen : alles was van gemeene

aarde omvangen
,
en lag tuflchen twee beddingen rots: men moet noodzaaklyk

begrypen
, dat lyken van dieren in eene holle rots geworpen zyn , en dat

hun vieefch verrot is, waarna op die hoop eene rots van elf voet hoogte
zig geformeerd heeft

, het welk eene lange achtervolging van eeuwen
heeft vereifcht

5, De Heeren van de Akademie van Bourdeaux , die alle deze ftof als be-
kwaarae Natuurbefchouwers onderzogt hebben. .... hebben gevonden , dat eed
groot getal brokken, en aan een zeer goed vuur gelegd, eene fchoone bJaauwe
kleur van turkoifen hebben aangenomen ; dat eenige kleine dtcien de
vaftigheid daarvan hebben gekreegen , en dat zy door een fteenllyper

gefleepen, ook de gladheid van turkoifen hadden: men moet niet ver-
geeten, dat beenderen die zichtbaar aan verfchillende ieren behoorden,
eveneens wel gellaagd zyn om turkoifen te worden, (x).

„ Den 28 january 1760 , vondt men by de ftad Aix in Provence , zege
de Hr. Güettard, op 160 toi/es, beneden de baden dermineraale wate-
ren, beenderen, beflooten in eene rots van graauwen fteen, aan deszelfs
oppervlakte; die fteen maakte geene beddingen, en was niet gebladerd,
het was een doorgaande en geheele mafla.....

„ Na, door middel van buskruid, tot op 5 voeten diepte, in het bin-
nenfl van deze rots doorgedrongen te zyn ,

vindt men daar eene groote
menigte menfehen - beenderen van alle de deelen des lichaams ; te weeten

,

kaakbeenen en derzelvcr tanden
, beenderen van den arm

, de dye
, de

beenen , ribben , kniefchyven
, en verfcheiden anderen verwardlyk ver-

mengd, en in de grootfle wanorde: de volkomen of verdeelde bekkenee-
len fcheenen ’er de overhand te hebben.

„ Behalven deze menfehen- beenderen, heeft men verfcheiden anderen by
flukken aangetroffen, welken men niet aan den menfeh kan toefebryven;
zy zyn op fommigc plaatfen opgeftapeld, en op anderen verfpreid

„ Wanneer men op 41 voet gegraaven hadt
,

heeft men zes menfehen-
hoofden ontmoet in eene geboogen pkatfing

; van vyf dezer hoofden ,
heeft men het voorgedeelte des hoofds met zyn aanhangzels bewaard, met
uitzondering van de beenderen van het aangezicht : dit voorgedeelte des
hoofds , was voor een gedeelte bekorffc in fteen ; het binnenfte van het
zelve was daarvan vervuld, en die fteen hadt ’er de gedaante van aange-
nomen : het zesde hoofd was in zyn geheel naar den kant van het aan-
gezicht, dat geene verandering geleeden heeft; het is breed naar evenre-
digheid zyner lengte: men onderfcheidt daaraan de gedaante der vleefch-
wangen; de oogen zyn gdlooten, vry lang, maar fmal; het voorhoofd is
wat breed, de neus zeer ingeplac, maar wèl geformeerd; de middelfte lyjj

fterk getekend, de mond wèl gemaakt en gdlooten, hebbende de boven-

(*) IJiJloüe de ïAcadémie des Seiences, mnée 1719 , ‘pag, 24.
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” fe ï'P w^at zwraar ten opzichte van de onderfle

; de kin is wél eeêVenre-
„ djgd, en de fpieren van het geheel zyn wél geartikuleerd : de kleur van
„ dezen top is roodachtig, en gelykt vry wél naar tritonfe - hoofden , door
„ de Ichilders uitgevonden

; zyne zelfftandigheid is gelyk aan den fteen
„ waarin hy gevonden is; het is,eigenlyk gefproken, niet dan een maske van
„ een natuurlyk hoofd”....

Het bovengemelde verhaal, is door den Baron Gaillard-Lonjumeaü

,

gezonden aan Mad. di Boi^oürdain
, die het vervolgens aan den Hr.

Guei takd heeft doen toekomen met eenigen dier beenderen : men kan mee
reden twyfden, of die gewaande menfehen- hoofden, wezendlyk van raen-
Icnen zyn: ,, want, al wat men in deze Iteengroevcn zag, zegt de Hr, de
„ Lonjumeaü , kondigt aan dat zy geformeerd is van ftnkken van lichaa-
,, men die verbryzeld zyn , en die door de zeegolven heen en weder gevoerd
„ moeten zyn , in den tyd dat deze beenderen zig opllapelden : dewyl die
„ opftapeling langzaam gefchiedde , en niet dan allengs met fteenachtige
„ Itof bedekt wierdt, zo begrypt men niet, hoe zig een maske op het we-
„ zen dezer hoofden zou hebben kunnen fonneeren, vermits het vleefch al
,, fchic’ljik' beeft moeten bederven} inzonderheid, toen de lichaamen onder
„ t water begraaven zyn geweefl: men kan dan redelyker wyze gelooven ,
,, dat die gewaande menfehen - hoofden niet van menfehen zyn : . . . , daar is

,, zelfs allen grond van te denken
, dat die beenderen welken men denkt dat

,, tot menfehen behoord hebben , die van vifch - geraamten zyn , waarvan
” tanden heeft gevonden

, en waarvan fommigen vaft waren in
„ dezelfde gedeelten van den fteen , die de beenderen

, welken men aan men*
„ fchen toefchreef, bevattede.

„ Het fchynt dat de hoopen beenderen, in den omtrek van AJx, gelyk
„ zyn aan die, welken de Hr. Borda, federt eenige jaaren heeft doen ken*
,, nen

, en welken hy by Dax in Gascogne gevonden heeft : de tanden
,

„ welken men by Aii ontdekt heeft ,
fchynen uU de befchryving die men

„ daarvan geeft, gelyk te zyn aan die, welken men te Dax gevonden heeft
„ en waarvan een onderft kaakbeen nog voorzien was van tanden : men
,. kan niet twyfden , of dit kaakbeen was dat van een grooten vifch, . . .

;

„ Ik denk derhalven, dat de beenderen van de fteengroef van Aix
, gelyk

„ zyn aan die van Dax, en dat die beenderen, wat zy dan ook zyn mo-
„ gen , eer tot vifchgeraamten , dan tot die van menfehen gebragt moeten
,, worden

„ Eén dier koppen , die hier in aanmerking komen , hadt zeven en een
„ half duim lengte, tegen eenige lynen meer dan drie duimen in de breedte:
„ zyne gedaante is die van een verlengden bol, geplat aan zyne bafis, dik-
„ ker aan het achtereinde dan aan het vooreinde, verdeeld in zyne breedte,
„ en van box'en naar beneden, door zeven of agt breede gordels, van zeven tot

„ twaalf lynen: elke gordel of band, is zelf in twee gelyke deelen verdeeld,
,» door eene ligte voor; zy ftrekken zig uit van de bafis tot aan den kruin:
„ te dier plaatfe, zyn die aan den eenen kant gefcheiden van den tegenover-

y
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„ ftaanden kant door eene dieper voor, en die zig ongevoelig verbreedt

,

„ van het voorfte tot het achterfte gedeelte.

„ By deze befchryving herkent men niet de gefteldheid van een men-

,,
fchen - hoofd : de beenderen van een menfchen - hoofd zyn niet verdeeld

,, in banden, gelyk het lichaam, daar hier over gefproken wordt: een men-

„ fchen -hoofd beflaat nic vier voornaame beenderen, waarvan men de ge-

,,
daante niet vindt in de gemelde befchryving: het heeft van binnen niet

„ een rand, die zig over langs uitftrekt, van zyn voorfte gedeelte tot aan

,,
het achterfte

, die het in twee gelyke deelen fcheidt , en die de voor

„ heeft kunnen maaken op het bovenfte van het vcrfteende hoofd.

,, Deze bedenkingen doen my befluiien, dat dit lichaam eer is van een

„ nautilus, dan van een menfchen - hoofd : daar zyn inderdaad nautïli, die

„ ftreepswyze banden hebben; zy hebben een buis of heuvel, die over de

„ lengte hunner kromming loopt , die hen in tweën fcheidt , en die de

„ fteenachtige voor gemaakt zal hebben, enz.” (y).

Ik ben zeer overtuigd , zo wel als de Baron de Lonjumeau , dat die

gewaande kop nooit tot een menfch behoord heeft ; maar aan dieren van,

het geflacht der phokas
,
der zee - otters

, der groote zee • leeuwen
, en zee - bee*

ren : het is niet alleen te Aix of te Dax , dat men op de rocfen en in de
holen , hoofden en beenderen van deze dieren vindt ; zyne Hoogheid

, de
Prins Markgraaf van Anfpach , thans regeerende , en die den fmaak voor
fchoone kundigheden met de grootfte vriendelykheid vereenigt

, heeft de

.
goedheid gehad my te geeven , voor des Konings Kabinet, eene verzameling

van beenderen, gehaald uit de holen van Gailknrente

^

in zyn Markgraviaac

van Bareiih : de Hr. Daubenton , heeft deze beenderen vergeleeken met die

van den geraeenen beer; zy verfchillen daarvan , voor zo verre zy grooter

zyn: de kop en de tanden zyn langer en dikker, en de fmoel meer ver-

lengd en voller dan by onze grootfte beeren: daar is ook in die verzameling,

waar mede die Vorft my wel heeft willen begunftigen, een kleine kop, welke

die Natuurbefchouwer aan^yft onder den naam van , ie kop van den

kleinen phoka van den Hr. de Bdpvon ; maar , dewyl men het maakzel en

de gedaante van de koppra der zee - leeuwen , zee -beeren en van alle die

groote en kleine phokas niet genoeg kent
, denken wy ons oordeel , voor

als nog ,
te moeten opfchorten over de dieren , aan welken deze opgegraaven

beenderen behoord hebben.

( j) Mémoires de i’Akadimit des Sciences, année l7(Jo, pag. 209—aig.
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BYVOEZELS TOT HET ARTYKEL,
Waarvan het opfchrift is: De veranderingen van Zeen in Landen^

en van Landen in Zeen-, bladz. 291 .

Over het onderwerp van de verandering der zeen in land , zal men ,

de kutten van Frankryk doortrekkende, zien, dat een gedeelte van Breta-

gne , van Picardye ,
van Vlaanderen en van Neder -Normandye , al vry

laat door de zee verlaaten zyn; dewyl men daar verzamelingen van oefter*

en andere fchelpen vindt , in denzelfden ftaat als men dezelven thans uit de

nabuurige zee haalt. Het is zeer zeker, dat de zee verheft op de kaften van
Duinkerken ;

men heeft ’er lèdert eene eeuw de ondervinding van : toen

men in 1670 , de voormuuren dier haven maakte, wierdc het fort de

Bon ne-efperance, daar één dier muuren op aanHep
,
gebouwd op paaien

,
laager

ingeflaagen dan de laagfte is: het ftrand is voor dit fort, racer dan drie

honderd toifes uitgefprongen : toen men de nieuwe haven vanMardyk groef,

hadt men eveneens het muurwerk voortgezet ,
tot verder dan den grond

ooit door de laagfte eb wierdt bloot gelaaten ; tegenwoordig is ’er een droog

ftrand, van meer dan vyf honderd toifes, by ebbe, voor dit muurwerk, en
zo de zee dus voortgaat te verliezen , zal Duinkerken even als Aiguemortes

allengs ophouden eene zeehaven te zyn
, en dat zal in eenige eeuwen kunnen

gebeuren: dewyl de zee zo aanmerkelyk by onze kennis verlooren heeft, hoe
veel heeft zy niet moeten verliezen federt dat de Wereld beftaat ? (2)
Het is genoeg, het oog te werpen op het aan zee geleegen Saintonge

,

om overtuigd te zyn dat liet onder de wateren is bedolven geweeft; toen

de Oceaan, die het overdekte, deszelfs landen verlaaten heeft , volgde Cha-

rente de zee , naar maate zy afweek ,
cn formeerde eene rivier in de plaats

zelve, daar zy te vooren niet anders was dan een groot meir of een moeras:

het land van Aunis, is voormaals door de zee en door de ftilftaandc wateren

der moeralTen overftroorad geweeft ; het is één der nieuwfte landen van
Frankryk ; daar is reden om te denken

,
dat die grond nog flechts een moe-

ras was, tegen het einde der veertiende eeuw, (a).

Het blykt dan, dat de Oceaan federt eenige eeuwen op alle onze kuften

verfcheiden voeten is gevallen ; en zo men de kuften van de Middellandfche

zee van Rouflillon tot in Provence onderzoekt ,
zal men bevinden , dat die

zee ook geweeken is , ten naaften by [in dezelfde ‘evenredigheid ; het welk

fchynt te bewyzen, dat alle de kuften van Spanje en Portugal, even als die

van Frankryk
,

in omtrek zyn toegenomen
j men heeft dezelfde waarneeming

in

Mémoires pBur la Suhdélégation deDutikerque, reli^ivemene d l’Iliftoire naturelle de ce eonton>

(s) Extrait de l'Bifioire de Roebelle
,
Art. a ö* 3.
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r

in Zweeden gedaan ,
alwaar eenige Natuuronderzoekers beweerd hebben ,

naar hunne waarneemingen te rnogen berekenen, dat na verloop van vier dui-

zend jaar, van hunnen tyd af, de Bakifche zee, welker diepte nie^ veel meer
dan van dertig vademen is, een bloote grond zonder water zyn zal.

Zo men dergelyke waarneemingen maakte in alle landen van de Wereld

,

ben ik verzekerd dat men algemeen zou vinden, dat de zee allerwegen wykt;

dezelfde oorzaaken , die haare eerfle wyking ca allenglche verlaaging heb-

ben voortgebragt, zyn niet volürekc vernietigd: de ze& was in. den begiraie

meer dan twee düizend toifes boven haar tegenwoordig waterpas verheven:

de groote holligheden of blaazen, in de oppervraktè der aarde, zyh eerft inge-

zakt, cn hebben d"e wateren ichieTyk doen vallen; vervólgens , naar maate

andere holen ,. minder groot
,

insgelyks Ingezakt zyn , zal de zee evenredig

gevallen zyn ; en dewyl ’er nog eeri genoegzaam aantal holligheden beftaat

,

die niet ingeilorc zyn, en dit uitwerkzel van tyd tot tyd moet gebeuren, ’c

zy door de werking der vuurbergen ,
’t zy door de enkelde kracht van ’t wa-

ter, ’c zy door de poogiagen der aardbeevingen , komt het my voor, dat

men kan voorzeggen ,
zonder vreeze van zig te bedriegen

, dat de zeen mee
den tyd al meer en meer wyken zullen

, naar maate zy beneden haar tegen-

woordig waterpas vallen., en dat bygevolg de uitgeftrektheid der landen, in

de volgende eeuwen noodwendig moet vermeerderen.

Einde van het zeventiende Deel,
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B E R I G T AAN DEN BINDER.
De 'Kaarten en de Fkaten van dit XFII Deel^ moeten in de volgende

orde geplaatjl worden.

De KjlArt van de Keten der Bergen van Langtès^ over

De Plaatin I II, tegen malkander, ov-er
,

De Plaat III, .

De Plaaten IV, V cn VI, , .

De Kaart der Poolslanden, over

iladz. 7f
144

. 145
» 146

18^
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