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BERICHT
DES

VERTAALERS
VANDITEERSTEDËEL.

H et is niet noodig by hen, die eenig Werk, ik zal niet zeggen

van de Natuurlyke Hiftorie, maar van eenigen tak van Wys-
geerte en Weetenfchappen , maaken, den groeten de Buffon te

doen kennen i Elk, die denkt., heeft hem geleezen, of verlangt hem
te leezen. Dit heeft my het befluit doen neemen om niets van Hem,
of van zyn gadeloos Werk te zeggen. Even weinig verkieze ik van
myne Vertaaling te.fpreeken i Dat een kundig en billyk Gemeen de-

zelve beoordeele.

Dit acht ik alleen te moeten melden, dat, terwyl ik de Vertaa*'

ling van het Werk van den Hr. de Buffon zal bJyven agtei-

volgen , de W. Ed. G. Heer P. Boddaert, Med. DoB. Oud^
Raad der Stad Vlijfmgen , Lid van de Keizerlyke^ Hollandfche, en
Zeeuwfcbe Maatfchappyen , dat van den Hr. D a u b e n t o n zal o-

verzetten, en dat zyn W. Ed. G. en ik, dus deze gewigtige Ondernee-
ming , onder Gods zegen , met vereenigde krachten , ten einde hoo..

pen te brengen.

Wy zullen, in navolging van delieerenDE Buffon en Dau-
BENTON, onder- den algemeenen Inhoud van yder Deelilecds mel-

den, wat door den W. Ed. G. Heer Boddaert, wat door my,
vertaald zy. Dit is het eenigft , wat ik noodig vinde voör af te

berichten.

C. VAN ENGELEN.
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REDEVOERING OVER DEN STYL.
UITGESPROOKEN

DOOR DEN HEER DE BUFFON,
Toen hy voor de eerile reize zitting nam in de

ACADEMIE FRANCOISE,
5

Op Zaturdag den n^Jitn Augujim 1753 .

Myne Heeren!

GY hebt my met eer overlaaden ,
door my tot u tc roepen ^ maar de

eer is geen wezendlyk goed , dan voor zo verre men dezelve waardig

is , en ik kan ray niet overreeden , dat eenige proeven
,
gefchreeven zonder

konft , en zonder andere cieraaden dan die der Natuur , voldoende tytels

zyn om plaats te durven neemen onder de Meefters der konft , onder die

uitmuntende mannen , die hier den luifter van Frankryk in de Letterkunde
vertoonen , welker naamen thans door de ftem der Volkeren geroemd ,

en

door den mond onzer laate Naneeven nog met eerbied zullen genoemd
worden. Gy zyt door andere beweegredenen aangezet, Myne Heeren,
toen gy de oogen op my geworpen hebt. Gy hebt aan die doorlugtige

a
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n REDEVOERING
Maatfchappy, waar aan ik de eer heb federt langen tyd te behooren, een

nieuw blyk van achting willen geeven ; myne erkentenis , fchoon verdeeld

,

zal niet minder levendig zyn; maar hoe zal ik voldoen aan den pligt,

waar toe dezelve my heden verbindt! Ik kan, Myne Heeren, u niet dan

uw eigen goed aanbieden. Het zyn eenige denkbeelden over den Ryl,

welke ik uit uwe Werken gehaald heb. Het is door u te leezen, dat ik

dezelve gevormd heb , het is door de verwondering , welke zy my ver-

wekten ,
• dat zy zig in mynen geeft hebben ingedrukt , en het is door de-

zelve aan uw verlicht oordeel te onderwerpen , dat zy zig met eenig voor-

deel vertoonen zullen.

Daar zyn in alle tyden menlchen geweeft , die , door het vennogen der

Ipraak , gezag over anderen hebben weeten te oeffenen. Het is niet

dan in de verlichte eeuwen , dat men wél gelprooken , en wél gefchreeven

heeft. De waare wellpreekentlheitl ontlei-rtelt de oeiïening onzer verftan-

dolyko begaafdheden, en het aankweeken van den geeft; zy is zeer ver-

fchillende van die natimrivk'= gomaklykheid van fpreeken , die niet anders

dan een talent is, niets anders dan eene eigenfehap, aan den ziilken ge-

geven, die fterke driften, leenige fpraakdeelen , en eene vaardige ver-

beelding hebben. Die lieden voelen levendig, worden fterk aangedaan,

toonen die aandoeningen duidelyk in hunne uitwendige houding en bewee-

gingen , en deelen , door een louter werktuiglyk uitwerkzel , hunne aandoe-

ningen, hunne verrukking, aan anderen mede: zy gieten dezelve , om zo te

fpreeken, in hunne toehoorderenover; het is het lighaam , ’t welk tot het lig-

haam fpreekt; alle de beweegingen,alle de tekens loepen famen en zyn gelykelyk

noodig. Wat wordt ’er vereifcht om de menigte te beweegen en weg te fleepen ?

Wat is ’er noodig om de meefte andere menfehen te overreeden en naar

dezen of geenen kant te bepaalen? Een geweldige en roerende toon, ge-
duurige en wel gepafte gebaarden

, een vaardige vloed van welklinkende
woorden. Maar voor het klein getal van hen , die een geoelFenden geeft

,

een kiefchen finaak , een fyn gevoel hebben , en die
,
gelyk als gy , Myne

Heeren , den toon , de gebaarden en een ydelen klank van woorden , voor
dingen van weinig waarde houdt , zyn ’er zaaken

,
gedagten , redenen en

.
bewyzen noodig; men moet dezelve wél weeten voor te draagen , te

fchikken , en in baare grootfte kragt , zo wel als bevalligheid ? te vertoonen

het is niet genoeg het oor te ti'effen, en de oogen bezig te houden
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men moet werken op de ziel , en het hart trelFen , door te fpreeken tot

den geeft.

De ftyl is niet dan de orde en beweeging , welke men in zyne ge-

dagten brengt. Zo men dezelve nauw famen hegt, zo men haar digt

in een fluit , wordt de ftyl bondig ,
kragtig en beknopt ; zo men dezelve

langzaam aan malkanderen laat opvolgen, zo men haar niet verbindt dan

onder begunftiging van fraaije uitdrukttingen , zal de ftyl , hoe fchoon de

woorden klinken mogen , langwylig , flap en floepende zyn.

Maar voor dat men de orde zoeke, waarin men zyne gedagten zal

voordiaagen , moet men zig eene algemeener orde ontworpen hebben,

waarin niet dan de eerfte oogpunten en de voomaame denkbeelden koo-

men moeten. Het is door de plaats van elk dier hoofd - denkbeelden in

dit ontwerp te tekenen, dat de grootte eener Verhandeling bepaald , en haa-

re juifte grenzen omfclireeven worden ; het is door zig deze eerfle fchets

geduurig te vertegenwoordigen ,
dat men de juifte tuflehenruimten zal afmoe-

ten , die de hoofd-denkbeelden moeten affeheiden , en de bykoomende of

tuflTchen'denkbeelden regelen , die de eerfte vervullen , famenknoopen en op-

helderen. Door de kragt van den geeft moet men zig alle de algemee-

ne en byzondere denkbeelden onder hun waare oogpunt vertoonen ; door

eene groote fynheid van oordeel zal men de dorre gedagten van de vrugt-

baare gedagten ligtelyk onderfcheiden. Door de bekw'aamheid , welke de

gewoonte van fchryven geeft, zal men by voorraad voelen, welk het

voortbrengzel van alle deze werkingen van den geeft zyn zal. Zodra

het ondenverp eenigszins groot of faamgefteld is
,

gebeurt het zelden dat

men het onder één gezigtpunt bevatten , of het met eene eerfte en en-

kele pooging van den geeft doorgronden kan ; en het is nog zeldzaamer

,

dat men ’er, zelfs na verfcheiden overdenkingen , alle de betrekkingen

van bevatte. Men kan ’er zig dan niet te veel mede bezig houden. Dit

is zelfs het eenige middel om zyne gedagten te beveiligen , uit te ftrek-

ken, en te verheffen: hoe meer zelfftandigheid en kragt men aan de-

zelve geeven zal , hoe gemaklyker het naderhand zal vallen om ’er ,
door

uitdrukking, iets wezendlyks van te maaken.
Dit ontwerp is nog de ftyl niet , maar het is ’er de grondflag van ;

het

onderfteunt , het regelt , denzelven ; het bepaalt zyne beweegingen en on-

derwerpt die aan wetten; buiten dit verbyftert een fchryver zig zal-

ven > zyn pen loopt zonder leidsman , hy werpt onregelmaatige trekken

,

a 3.
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en wilde bloenilpreuken op het papier. Hoe fchitterende de kleuren mogen
zyn , welke hy gebruikt , welke fchoonheden hy in de deelen verfpreide

,
gelyk

het geheel egter zal llooten, of zig niet doen voelen, kan het Ruk de
bedoelde uitwerking niet hebben^ en, terwyl men zig verwondert over
des fchryvers geelt, zal men vermoeden dat het hem aan verlland ont-
breekt. Het is om deze reden , dat zy , die Ichryven gelyk zy Ipree-
ken, fchoon zy zeer wél Ipreeken, kwalyk fchryven; dat zy, die zig
aan het eerlte vuur hunner verbeelding overgeeven, een toon neemen,
welken zy niet kunnen uithouden

; dat zy , die vreezen levendige gedagten
en invallen zonder verband te verliezen , en die , op verlchillendc tyden

,

lolTe Hukken ten papiere brengen , dezelve nooit weeten te verbinden zon-
der geweldige overgangen , noch daar één lighaam van te maaken zonder
dat men de naaden ziet : In één woord , het is om deze reden , dat men
zo veeJe Werken vindt gemaakt van (tukken , di^ by malkander zyn ge-
voegd , en zo weinigen , die als 'met éénen worp gegooten zyn.

OndertulTchen is yder onderwerp flegts één , en hoe uitgellrekt het zy

,

men kan het in eene enkele Verhandeling bevatten; de afbreekingen

]

de ruiten , de fnydingen
, behoorden niet gebruikt te worden

, dan wan-
neer men verlchillende onderwerpen verhandelt , of wanneer men van
groot e, moeijclyke en ongelykfoortige dingen moetende Ipreeken, den
voortgang van den geelt door de menigte van hinderpaalen voelt geltuit

,

cn lUGn dus door dc^ iioodzaaklykheid der omftandJgheden gedwongen fs

om verdeelingen te maaken. Buiten dat is het zeker, dat de menigte van
deelen , wel verre van een werk Heviger te maaken , de verzameling van
zo veele Hukken verzwakt , en het geheel verduiftert : het boek fchynt
klaarer te zyn, maar het oogmerk van den fchryver blyft duiHer; het
kan geen indruk maaken op den geeft van den Lezer

, het kan zig
zelfs niet doen voelen dan door de agtervolging van den draad

'

door
de eenftemraige afhankelykheid en het wederkeerig verband der denkbeel-
den, door eene opvolgelyke ontzwagteling

, een trapswyzen voortgang,
cene eenpaarige beweeging, die door alle afbreeking vernietigd wordt
of kwynt.

Waarom zyn de werken der Natuur zo volmaakt ? Het fs om dat ydef
haarer werkHukken een phcel is, en om dat zy arbeidt naar een eeu-
wig ontwerp, daar zy zig nimmer van verwydert; zy bereidt in ftilte

de fpruiten haarer voortbrengzelen; zy fchetH, zy vormt door eene en-
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kele daad, de eerfte gedaante van elk leevend fchepzel; zy ontwikkelt,

zy volmaakt, die gedaante door eene agtervolgde beweeging en binnen

den bepaalden tyd. Het werklluk verwondert! Het is het zegel der

Godheid ,
VI aar van zig het indrukzel hier vertoont, en ’t welk ons

met eerbied moet vervullen. Dc menfchelyke geeft kan niets fchep-

pen ; hy kan niets voortbrengen , dan nadat hy door de ondervinding en

overdenking bevrugt is ; zyne kundigheden zyn de fpruiten zyner voort-

brengzelen; maar zo hy de Natuur in zynen gang en in zynen arbeid

navolgt, zo hy zig door de overdenking tot de verhevenfte waarheden

verheft, zo hy dezelve verbindt, famenKetent , vereenigt; zo hy ’er

door opmerking een Samenftelzel van formeert, ,zal hy onflerflyke gedenk-

ftukken op onwankelbaare gronden veftigen.

tiet is by gebrek van ontwerp , het is door niet genoeg gedagt te heb-

ben op zyn ftuk, dat oen man van vernuft zig belemmerd vindt, eii

niet weet waar mede hy een aanvang van fchryven maaken zal; hy be-

merkt een groot getal denkbeelden tevens , en gelyk hy dezelve niet

vergeleeken of gefchikt heeft, bepaalt hem niets om de eene boven de

andere te verkiezen; hy blyft dan in zyne verlegenheid; maar wanneer

hy zig een ontwerp beeft gemaakt, wanneer hy alle de denkbeelden,

die wezendlyk tot zyn onderwerp behooren , verzameld en in orde gefchikt

heeft, zal by het oogenblik, wanneer hy de pen moet opvatten, lig-

telyk bemerken, hy zal het punt van rypheid voelen, waarin zyn geeft

in ftaat is zyne vrugt te leveren , hy zal gedrongen worden om die vrugt

te voorfchyn te brengen ^ by zal dan zelfs vermaak in ’t fchryven onder-

vinden ; de gedagten zullen mjilkanderen gereedelyk opvolgen , en de ftyl

zal natuuiiyk en gemaklyk zyn; het vuur zal uit dit vermaak geboren

worden , zal zig allerwegen verfpreiden en aan yu<=rc uitUtuisking warm-

te en leven mededeelen; alles zal meer en meer bezield worden; de toon zal

zig verheffen, de voorwerpen zullen zig in hunne natiiurlyke kleuren

vertoonen; en het gevoel , zig met het verftand en de kundigheden

vereenigende , zal het reeds verfpreide licht nog verder verlpreiden, zal

hetzelve van het geen gezegd is doen fcliynen over het geen gezegd

ftaat te worden; hy zal ons meer belang in het onderwerp doen nee-

men , en onze oplettendheid verlevendigen , naar maate de ftyl klaarer en

bekoorlyker wordt.

Niets dooft het vtiux der welfpreekendheid meer uit , dan de zugt oni

* 3



VI REDEVOERING
overal flikkerende trekken te plaatfen ; niets is ftrydiger met het waare

licht , het welk één lighaam moet maaken , en zig eenpaarig in een ge-

fchrift verfpreiden , dan die vonken , welken men niet voortbrengt dan met

geweld ,
en door de woorden als tegen malka^deren te flaan , en die u eeni-

ge oogenblilcken verbyfleren, om u in het vervolg in duiflernis te laaten.

Het zyn gedagten, die niet flikkeren dan door tegenflelling , men ver-

toont llegts één kant van het voorwerp , men houdt alle andere zyden in

het donker , en doorgaands is die kant , w'elken men verkieft , een punt , een

hoek , waar op men den geeft met des te meer gemak laat fpeelen , naaf-

maate men de bredere kanten , waar onder het gezond verftand de zaaken

gewoon is te befchouwen . meer verwydert of bedekt.

Niets is ook ftxydiger met de waare welfpreekendheid , dan het gebruik

dier fyne gedagten, en het zoeken naar die ligte, vlugge, lofTe denk-

beelden, zond®t zelfftandigheid , en die, even als de bladen van geflagen

metaal ,
geen glans aa,Tn\e«TOo» , Uan «loor tiiinnc vaftheid te verliezen

j

hoe meer men van dezen dunnen en flikkerenden geeft in een ge-

fchrift brengt , hoe minder vaftheid , kragt , licht , warmte en ftyl daar in

zal wezen , ten zy die geeft zelf de hoofdzaak van het onderwerp zy , en

de fchryver geen ander doelwit hebbe dan om te boerten en te Ipéelen

;

dan wordt de konft om kleine dingen bevallig te zeggen milTchien moeije-

lyker dan de konft om groote zaaken deftig voor te dragen.

Niets is nog ftrydiger met het natuurlyk fchoon, dan de moeite

welke men zig geeft, om gewooiie of gemeene dingen op eene byzoh-

dere of pragtige wyze te zeggen; niets verlaagt meer eenen fchryver;

wel veive van zig over hem te verwonderen, beklaagt men hem van

zo veel tyds gefpild te hebben , met nieuwe famenvoegingen van fyllaben te

maaken , om niets te zeggen , dan het geen de heele wereld zegt. Dit

is het gebrek van befchaafde maar dorre geeften, zy hebben woorden in

overvloed , maar geene denkbeelden ; zy arbeiden dan op de woorden en

verbeelden zig denkbeelden faamgevoegd te hebben, omdat zy Ipreek-

wyzen hebben gefchikt; zy verbeelden zig de taal te zuiveren, terwyl

zy dezelve bederven , door de betekenilTen der woorden af te wenden. De-

ze fchryvers hebben geen ftyl, of zo men wil, zy hebben ’er niet dan

de fchaduw van ; de ftyl moet gedagten graveeren , zy weeten niet dan

woorden te trekken.

Om wél te fchryven moet men zyn onderwerp volkomen meefter zyn.
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men moet daar genoeg op letten , om de orde zyner gedagten te zien

,

en daar eene agcervolging van te maaken, een famcnhangenden keten van

te fineden ,
waar van ydere fchakel eene gedagte , yder punt een denk-

beeld uitdmkt, en zodra men eenmaal de pen heeft opgevat, moet men

dezelve naar dezen keten bellieren, moet men dar geleide volgen,

zonder zich te veroorloven , om daar van af te wyken , zonder al te

groote bogten in zynen weg te neeraen , zonder zig andere beweeging

toe te laaten ,
dan die , welke noodig is om op eene aangenaame en ge-

maklyke wyze de ruimte door te loopen, door deze lyn algemeeten.

Het is hier in , dat de gellrengheid van den llyl beHaat , het is dit

ook, het welk de éénheid of cenpaarigheid daar van maakt, en het welk

deszelfs fnelheid moet regelen; en dit alleen zal genoeg zyn om denzel-

ven nauwkeurig en eenvoudig, gelykmaatig en klaar, levendig en bon-

dig te maaken. Indien men by dezen eerficn regel, door het gezond

v^-lland voorgefchreeven, kiefchheid en finaak, fchroom in de keuze zy-

ner uitdrukkingen , en oplettendheid voegt , om de dingen met dan by de

algemeenfte termen te benoemen, zal de llyl edelheid hebben. Zo men

hier verder byvoegt een billyk wantfouwen voor zyne eerlle beweeging,

eene verwydering van alles wat niet dan flikkerend is , zo men er eene

llandvaffige veragting byvoegt voor de dubbelzinnighedeii en fpeelm-

gen, zal de ftyl deftigheid, en zelfs heerlykheid , hebben. Emde-

lyk, indien men fchryft zo als men denkt, indien men zelf over.

tuigd is van het geen daar men anderen van wil overtuigen, zal die goede

trouw met zig zelvcn , die de welvoegelykheid voor anderen , en de

waarheid van den llyl, maakt, denzelven alle zyne uitwerking doen voort-

hrenfren mits dat deze inwendige overtuiging zig niet door eene al teflerke

verSngCoonc, en dat in onze geheele Redevoermg of Verhan-

dLg n4 meer opregtheid dan vertrouwen , meer rede dan hitte door-

Dus’ was het, Myne Heeren, dat het my , u leezende, toefcheen,

dat gy tot my fpraakt, dat gy my onderrichtede ; myne ziel, die deze ora-

kels der wysheid greetig hoorde, wilde een hooger vlugt neemen ,
volde

zig tot u verheffen: Ydele poogingen! De regels, zeide gy ook, kun-

nen het gebrek van geeft niet vervullen ; zo deze ontbreekt , zullen zy

nutteloos zyn ;
w’él fchryven is ter zelfder tyd wel denken , wel voelen

»

en wél uitdrukken ;
het is ter zelfder tyd geeft ,

hart , en fmaak hebben
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de Hyl onderflelt de verecnigitig en oeffening van alle de verftandelyke

vermogens ; de denkbeelden alleen vormen den grond van den ftyl , de

harmonie der woorden is flegts een bykoomend ftuk-, en hangt niet dan

van de gevoeligheid der werktuigen af. Het is genoeg een weinig ge-

hoor te hebben , om de kwaade klanken , de flrydige toonen in de woor-

den te vermyden. Het is genoeg zyn gehoor geöelfend en door het leezen

der Digteren en Redenaaren volmaakt te hebben , om werktuiglyk te

vallen in de rollinge der Poeëten , en de vloeijendheid der Redenaaren van

zelf na te volgen. Maar nooit heeft de navolging iets gefchapen ; ook

maakt deze harmonie der woorden noch den grond, noch den toon van

den ftyl uit , en men vindt dezelve dikwils in gefchriften die ledig zyn

van denkbeelden.

De toon is niet dan de overeenkomt van den ftyl met den aart van

het onderwerp; dezelve moet nooit gedwongen zyn, hy zal uit den
grond der zaake zelve natuuflyk geboren worden, en zal veel afhangen

van het punt van algemeenheid , waar toe men zyne gedagten gebragt zal

hebben. Zo men zig tot de algemeenfte denkbeelden verheven heeft,

en zo het onderwei'p in zig zelven groot is , zal de toon zig tot de

zelfde hoogte fchynen te verheffen; en zo de genie, den toon in die

hoogte houdende , tevens genoeg oplevert , om yder voorwerp in een

fterk licht te plaatfen ; zo men de fchoonheid van het Koloriet by de

fterktc van de Tekening weet te voegen; zo men, in één woord, yder

denkbeeld door een levendig en wél bepaald beeld kan veitoonen, en
van ydere opvolging van denkbeelden eene welluidende en beweegende
fchildery maaken , zal de toon niet flegts deftig maar verheven zyn.

Hier , Myne Heeren , zou de toepaffing meer doen dan de regel
, de

voorbeelden zouden beter onderregten dan de voorfchriften of lellen;

maar gelyk het my niet vryftaat de verhevene ftukken aan te haaien ,

dewelke my onder het leezen uwer Werken zo dikwils verrukt hebben

,

ben ik genoodzaakt my tot aanmerkingen te bepaalen. De wél gefchree-

ven werken zullen de eenigfte zyn , die tot de nakomelingfchap zullen

overgaan ; de menigte van kundigheden , de zonderlinge waameemingen

,

de nieuwe ontdekkingen zelve, zyn geene zekere waarborgen voor de on-

fterflykheid
; zo de Werken, die dezelve bevatten, niet dan over klei-

ne onderwerpen lüopen; zo zy gefchreeven zyn zonder fmaak, zonder

edel-
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edelheid, zonder geeft, zullen zy vergaan, om dat de kundigheden, de

waarneemingen , en de ontdekkingen ligtelyk overgenoomen , en in andere

Werken verplaatft worden , zy winnen by dit verplaatfen , en worden
fraaijer en nuttiger tevens vanneer zy door bekwaamer Schryvers voorge-

draagen worden. Deze dingen zyn buiten den menfch , de ftyl is de

menfch zelf; de ftyl kan derhalven niet overgenoomen, niet verplaatft,

niet veranderd worden ; zo dezelve deftig , edel , en verheven is , zal men
zig in alle eeuwen over den Schryver verwonderen ; want het is de waar-

heid alleen , die duurzaam , beftendig en eeuwig is. Een fraaije , een

fchoone ftyl is inderdaad zodanig , door het oneindig getal van waarheden

,

welke dezelve vertoont. Alle de verftandelyke fchoonheden , die daar in

voorkoomen , alle de betrekkingen en overeenkomften daar hy uit laam-

gelteld is , zyn zo veele waarheden , zo nuttig , en miflchicn zelfs van meer-
der waarde, voor den menfchelyken geeft, als die, welke het eigenlyk

onderwerp der verhandeling mogen uitmaakcn.

Het verhevene kan niet dan in de groote onderwerpen plaats hebben.

De Digtkonft, de Hiftorie, en de Wysgeerte, hebben allen het zelfde

voorwerp , en een zeer groot voorwerp , den Menfch en de Natuur. De
Wysgeerte befchryft en fchildert de Natuur : De Digtkonft fchildert en

veri raait dezelve ; zy fchildert ook de menfchen , zy maakt hen grooter

,

zy vyzelt hen op , zy maakt ’er Helden , zy maakt ’er Goden van. De His-

torie fchildert niet dan den menfch , en fchildert hem zo als hy is : dus zal

de toon van den Hiftoriefchryver niet verheven worden , dan wanneer hy
het afbeeldzel der grootfte mannen zil maaien, wanneer hy de grootfte

daaden ten toon zal fpreiden , de grootfte beweegingen doen zien , de

grootfte omwentelingen voordraagen en overal elders is het genoeg , dat hy

deftig en edel zy. De toon van den Wysgeer kan verheven worden zo

dikwils hy zal fpreeken van de wetten der Natuur, van de Wezens in het

algemeen, van de ruimte, van de ftof, van de beweeging en den tyd, van

de ziel , van den menfchelyken geeft , van de gewaarwordingen , de aan-

doeningen , de driften ; in al het overige is het genoeg , dat hy deftig , en
edel zy. Maar de toon van den Redenaar ofden Poeët , moet , zo dra het onder-

werp groot is, verheven zyn; om dat het aan hem ftaat, by de grootheid van

het onderwerp zo veel kleur , zo veele beweeging , zo veele begocheling te

h
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voegen , als het hem behaagt , eii dat hy de voorwerpen altoos moetende-
fchilderen, en altoos vergrooten, ook allerwegen alle de kragt van zy-
nen geeft mag gebruiken, en de geheele uitgeftrektheid zyner gaven ten
toon Ipreiden.

Door hoe veele groote voorwerpen, Myns Heeren-, worden hier my-
ne oogen getroffen! En welk een ftyl, welk een toon zoude ik moeten
gebruiken em dezelve te fchilderen en waardiglyk te vertoonen 1 De eer
der menlcnen , het puik der geleerden , is hier vergaderd. De wysheid
is aan hun hoofd; de roem in het midden van dit gezelfchap geveftigd,
veilpieidt zyme glans op elk lid van hetzelven, en doet hen allen blin"
ken met een gloed, die altoos dezelfde is, en ftaag herboren wordt. Straalen
van een nog levendiger licht fchitteren uit de onfterfelyke kroon van den
roem, en gaan zig op het geheiligd voorhoofd van den magtigften en
beften der Koningen vereenigen. Ik zie hem, dien Held, dien aanbid-
delykenVorft, dien dierbaaven meefter. Welk eene edelheid in alle zy-
ne trekken ! welk eene majefteit in Z}m geheelen perfoon

, welk eene Ie-
vendigheid en natuurlyke zagtheid in den opflag zyner oogen ! Hy wendt
dezelve naar u,- Myne Heeren! en gy fchittert van een nieuwen glans,

gy gloeit van een nieuw vuur, eene nog levendiger drift , bezielt u: ik
hoor reeds uwe goddelyke toonen, en het akkoord uwer verrukkelyke
ftemmen. Gy Vereenigt dezelve om zyne deugden te roemen

, om
zyne zegepraalen te zingen, om ons, ons geluk te, doen kennen, en te
leeren, ons daarin te verheugen. Gy vereenigt dezelve om uwen yver
te doen blyken, om uwe liefde uit te drukken, en gevoelens dezen
grooten Koning en zyner nakoomelingen waardig , aan de nakoomeling-
fchap over te brengen. V^ëlke koncerten ! Zy doordringen myn hart

; zy
zullen onfterflyk zyn

,
gelyk de naam van LodEWYK.

Welk een ander tooneel van groote voorwerpen vertoont zig in het
verfchiet? De Befcherm-geeft van Frankryk, die tot Richeuko fpreekt,
en em ter zelfder tyd de konft leert om het menfchdom te verlichten
en de Koningen te doen regeeren. De Rechtvaardigheid en de Weeten-
fchap , die Seguier geleiden , en hem eenftemmig tot de eerfte waardig-
heid in haare Vierfchaarcn verheffen. De Overwinning, die met groote
Rappen nadert, en de triomphwagen onzer Koningen voorgaat, waarop Lo-
PKWYK de Groote, op Trofeën gezeten, met de eene hand de Vrede aan de

N
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overwonnen volkeren fchenkt , en met de andere de verftrooide Zanggodinnen

in dit Paleis verzamelt.

welk ander aandoenend voorwerp , Myne Heeren , zie ik hier

digt by my? De Godsdienft in traanen C*)» die der welfpreekendheid

haare hulp koomt verzoeken, om haare fmart uit te drukken, en my

fchynt, te befchuldigen , al te lang te verwylen, met uw beklag, we-

gens een verlies , ’t welk wy allen met haar betreuren moeten.

(•) Hier mede »iet de Hr. de Buffon , op het overlyden van den BifTchop

SsNS, ia wiens plaats hy tot Lid in de Akademic wierdt aangenoomen.

\ j
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DE ALGEMEENE EN BTZONDERE

NATUURLYKE HISTORIE.

Res ardua vetuftis novitatem dare > novis autoritatem , obfoletis

nitorem, obfcuris lucem, faftiditis gratiam, dubiis fidem, omnibus veró
nacuram, Scrnacuras fuae omnia. Plin. in Praf, ad Vefpas.

verhandeling.
Over de wyze, hoe men de Natuurlyke Hijlorie voor Sf'g zelven

be'óejfenen , of voov anderen behandelen moete.

Natuurlyke Hiftorie,in haare geheele uitgeftrektheid genoomen, is eene

JDC oneindige Hiftorie, zy bevat alle de voorwerpen, welke het Heelal ons
^crtoont. Die verbaazende menigte van Viervoetige Dieren, van Voge-
len, van VilTcben, vanGekorvenen, van Planten, van DelfftofFen, van

alles wat op, of in den Aardkloot gevonden wordt, vertoont aan de weetluft van
den Menfchelyken geeft eenuitgeftrekt Sdiouwtoneel , welke verzaameling,of welk
Geheel, zo groot is, dat het onuitputbaar fchynt,en inderdaad zodanig is in deszelfs

byzonderhedcn. Een enkel gedeelte van de Natuurlyke Hiftorie
,
gelyk,by voor-

L Deel. A
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beeld, de Hiftorie der Infekten, of die der Planten, is genoeg om verfcheiden men-
fchen bezig te houden, cn de bekwaamftc waarnecmers hebben, na een arbeid van
Veele jaaren, niet dan vry onvolmaakte fchetfen gcgceven van de al te menigvuldige
voorwerpen , wcUce dezebyzondcre takken der Natmirlykc Hiftoric , daar zy zig eenig-

lyk toe bepaald hebben ^ vcrlèliaiTcn. Ondcrtufichcnhebben zy alles gedaanwatzy kon-
den doen, en wel verre van zig over de waarneemers tebeklaagen wegens de weinige

vordering dezer wectenfehap, kan men hunne werkzaamheid en hungeduld niet ge-

noeg roemen , en kan men, zonder onbillykheid, zelfs niet weigeren nog verhe-

vener hoedanigheden in hen te erkennen. ^Vant daar is eene foort van fterkte van
ziel, eene zekere dapperheid \^n geeft noodig, om de Natuur, in de talloozc me-
nigte haarer voortbrengzelen , zonder ontzetting te befchouwen,en zig bekwaam te

agten om dezelve te bevatten en te vergelyken ; daar wordt een foort van fmaak
vereifcht, om dezelve tebeminnen; een fmaak, gi-ooter dan die, welke niet dan deby-
zondere voorwerpen ten doelwit heeft, en men kanzeggen, dat de zugt, om de Na-
tuur te kennen , twee eigenfehappen in onzen geeft onderftelt , die nauwelyks

fchynen gepaard te kunnen gaan; de groote uitzigten van een verheeven, van een
levendigenen driftigen geeft, die alles onder éénenopflag des oogs omvat, cn de kleine
oplettendhceden van een werkzaam injimm, nat zigiiegts tot een punt nepaan.

De eerfte Hnderpaal, die zig in het beöeffcnen der Natuurlyke Hiftorie voor-
doet , koomt van de al te groote menigte van voonverpen

; maarde verfcheidenheid

dier zelfde voorwerpen en de moeijelykheidomde verfchillende voortbrengzelen van
verfchillende Lugtftreeken teverzamelen, maakenecncanderei-riiiderpaal voor de be-
vordering onzer kundigheden, die onverwinlyk fcliynt, cn. welke men 'inderdaad

door arbeidzaamheid alleen niet kan teboven koomen: Het is niet dan door dentyd,
door oplettende zorgen, zwaare onkoften, cn dikwils door gelukkige toevallen, dat
men wel bewaarde Dieren, Planten, of Delfftoffen, van ydere foort

, kan bekoo-
men, en eene wclgefchikte verzameling majiken van alle de werken der Natuur.

Maar, wanneer men het nu eindelyk zo verre gebragt heeft, dat men ftaalcn bezit

van alles, wat het Heelal bevolkt; wanneer men, na veele moeite, een model heeft
gevonden van alles wat, in zulk een overvloed, over de Aarde verfpreid-is , en men,
voor de eerfte reize, de öogen werpt op dat Magazyn met zo veclc verfchiliende

,

met zulke nieuwe en vreemde voorweipen vervuld, zo is de eerfte aandoening, die

daar uit geboren wordt, eene verbaasdheid met een eerbiedige verwondering ver-

mengd, en dc cerftc overdenking, die daar op volgt, is een vernederend terugzien
op ons zeïven. Men durft zig niet verbeelden , dat men met der tyd alle deze ver-
fchillende voorwerpen zal lecren kennen , (lat men dezelve niet "flegts aan hunne
uitvyendige gedaante zal kunnen onderfcheiden , en in hunne verfchillende rangen
fchikken; maarook weeten alles, wat betrekking heeft tot degeboorte, tot devoort-
brenging, de geleeding, het gebruik , in een woord, rot deHiftbrie van elk ding
in het byzondcr. Men durft zig niet vlden, zeg ilc, van ooit zo verre te zullen koo-
men, cn evenwel, nadat wy gemeenzaamer met diezelfde voorwerpen zyn gewor.
den, na dat wy dezelve dikwils, en, om zo te fpreekèn , zonder oogmerk, gezien
hebben, maaken zy allengs duurzaame indrulczelen,diezig eerlang door vafte en on-
veranderlyke betrekkingen, in onzen geeft ,aan malkandêren verbinden, en alsdan

maaken wy onze befchouwingen algemecner,neemen wy veele verfchillende voor-
werpen tevens in aanmerking, en bevatten wy .een veel groóter gedeelte der Na-
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tuur te gelyk in onze overdenkingen; Het is in dien Raat, dat men de Natum-Iyke
Hiftorie met orde kan beöefFenen, dat men met vrugt kan opmerken, en zip
nieuwe wegen tot allerhande nuttige ontdekkingen baanen.

^

Men moet dan beginnen met veel te zien, en dikwils weder te zien. Hoe noo-
dig de oplettendheid by alles vereifcht worde, hier kan men zig, in den beginne,
van dezelve ontflaan; ik ipreek van die fchroomagtige oplettendheid, altoos nut-
tig als men veel weet, en dikwils fchadelyk voor hun , die beginnen te leeren.
De groote zaak is hun hoofd met denkbeelden en byzonderhcden te veiwullen , en
hen, zo veel mogelyk , te •beletten van daar al te fchielyk redeneringen op te
bouwen, of betrekkingen tuilchcn te maaken; want het gebeurt dikwils , dat zy,
door onkunde van zekere byzonderhcden, en door hunne al te weinige denkbeel-t
den , hunnen geeft in valiche iaamenvoegingen uitputten , en hun geheugen me,
niets bepaalendc gevolgen, en met befluiten, die tegen de waarheid aanloopcn
bezwaaren, en zig vooroordeelen in ’t hoofd brengen, welke men daar naderhand
niet dan zeer bezwaarlyk uit verdryven kan.

’t Is hierom, dat ik gezegd heb, dat men moeft beginnen met veel te zien; maar
men moet ook bjma zonder oogmerk zien, om dat, zo gy beflooten hebt de din-

gen niet dan met een zeker doelwit, in eenc zekere orde, in een zeker famenftel-
zel, te befchouwen

, gy nooit, al waart gj^ den beften weg der wereld ingellagen,
tot dezelfde uitgeftrektheid van kunde 2xilt koomen, waar op gy hoopen moogt,
wanneer gy uwen geeft in den beginne zelf laat waaren, zonder vreemd behulp
opmerken, zig verliezen en wedeiwindcn , en de cerfte fchakels fmeeden van den
keten , welken hy naderhand in zyne bcfpiegelingen en fchikkingen volgen zal.

Dit is, zonder uitzondering, waarvoor alle perfoonen, welker geeft ryp, en
welker vermogens van rcdenecren genoegzaam gevorderd zyn. De jonge lieden
daarentegen moeten vroeger geleid, en in tyds geraaden worden; men moet hen
zelfs aanmoedigen door het geen mceft opwekkend is in de weetenfehap, men
moet hen de zonderlingftc zaaken onder het oog brengen, maar zonder nauwkeuriore
verklaaringen dam- van te geeven. De verbolgenheid maakt , in dien leeftyd , de
nieuwsgierigheid gaande, daarzy, in een meer gevorderden ouderdom, niet dan
wanfmaak en afkeer inboezemt. De kinderen worden ligtelyk de dingen moede

,

welke zy reeds gezien hebben, zy zien dezelve met onvci-fchilKgheid, ten zy men
hen dezelfde ftukken uit andere oogpunten vertoone, en in plaats \'an enkelykte
herhaalen het geen men hen reeds gezegd heeft , is het beter daar oraftandighe-

den, al zyn dezelve vreemd of nutteloos , by te voegen; men vcrlieft minder
hen te bedriegen, dan met hen te doen walgen.
Wanneer zy cindelyk, na de zaaken verfcheiden maaien gezien, en herzien te

hebben , zig dezelve in het groot beginnen te veitoonon , wanneer zy van zelve
beginnen verdeelingen te maaken , en de algemeene onderfcheidingen te bevatten,
ais -clan kan de fmaak voor de weetenfehap gebooren worden, en het is dan de tyd
om denzeiven te helpen en te bevorderen. Die fmaak , zo noodig voor alles,
maar ter zei der tyd zo zeldzaam

, wordt door geenc voorfchriften ingeboezemd.
ergeehsch zou de opvoeding denzeiven willen geeven ;

vergecfscli dwingen dc
ouders hunne kinders om hen denzeiven in te'^ ftarapen ; zy zullen hen nooit
verder brengen dan tot dat punt aan alle menfehen gemeen, tot dien ti-ap van
verftand en geheugen , die genoeg is vuor de famenleeving

, of de gewoonc
A ^
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zaaken der wereld; maar het is van de Natuur zelve, dat wy dien eerften vonk

van geeft, die fpruit van fmaak, daar ik van fpreek, die, naar de verfchillende

omftandigheden en voorwerpen ,
aUengskens meer of minder uitbot ,

ontfan*

gen moeten.

Dus moet men aan den geeft van jonge lieden dingen van allerhande lbort,

öeffeningen van allerhanden aart, voorwerpen van allerhande gedaanten verton-

nen, om op te neemen, waar dezelve zig met de meefte drift toe uitftrekke, of

met het meefte vermaak in bezig hoiide. De Natum-lyke Hiftorie moet hen op

haare beurt veitoond worden, en juift in dien tyd, waar in de Rede zig begint te

ontzwagtelen, in dien ouderdom, waar in zy zouden kunnen beginnen te gclpo-

ven, dat zy reeds veel weeten. Niets is beter in ftaat om hunne verwaande eige-

liefde tegen te gaan, en hen te doen voelen, hoe veele dingen ’er zym , daarzy

nog niets van weeten , en buiten dit uitwerkzel zelfs , het welk niet anders dan

nuttig kan zyn, zal zelfs eene ligte beöeffening van de Natuurlyke Hiftorie hun-

ne denkbeelden verheffen , en hen kundigheden verfchaffen van eene oneindige

menigte van zaaken, waar van het gros der menfehen niets weet , en die egter

van wezcndlyken dienft zyn in het gemeene leven.

Maar laat ons wederkoomen tot den Man , die zig met ernfl: op de beöeffe-

ning der Natuui-lyke Hiftorie zoekt toe te leggen; laat ons hem weder aanvatten

by het punt, daarv'y hem gelaaten hebben, by dat punt, wanneer hy zyne

denkbeelden algemeener begint te maaken, wanneer hy v'erfcheiden voorwer-

pen tevens bevat, eene fchildving ontwerpt, famenftelzels vervaardigt, en w'yzen

van verklaaring overdenkt. Het is dan de tyd , dat hy bekwaame lieden moet raad-

pleegen
,
goede Schryvers leezen , hunne verichülende manieren onderzoeken , en

van alle kanten licht poogen te verkrygen. Maar gclyk men dan gemeenlyk ge-

negenheid en linaak voor zekere fchryvers, voor een zekeren leertrant, opvat, en

men zig ,
zonder een genoegzaam onderzoek , aan een dikwils kwalyk gegrond

Syftema overgeeft, zal het dienftig zyn, dat wy hier eenige voorafgaande ophel-

deringen geeven wegens de Leerwj^zen, die men uitgedagt heeft om het begrip

der Natuurlyke Hiftorie gemaklyker te maaken. Die Lcerwyzen zyn zeer nut-

tig, indien men dezelve niet dan met de noodige behoedmiddelen gebruikt
; zy

verkorten den arbeid , zy koomen het geheugen te hulp , en zy bieden den geeft

een opvolging van denkbeelden aan, faamgefteld, ik erken het, uit voorwerpen

van malkanderen verlchillende, maar welke egter zekere gemeene betrekkingen,

zeker verband met malkanderen hebben, en daarom, dus vereenigd, een dieper

indruk maaken, dan zy, buiten dit verband, gedaan zouden hebben. Zie daar de

Toornaame nuttigheid der Methodes of Leerwyzen ! Maar daar is een ongemak

mede verbonden, dat men namelyk den keten der betrekkingen ligtelyk te lang uit

rekke, of te kort in malkanderen flliite; de wetten der Natuur aan willekeurige

wetten pooge te onderwerpen; dat men haarzoeke te deelen in punten, waar in

zy onverdeelbaar is, en dus haare kragten naar onze zwakke verbeelding afmeete.

Een ander nadeel, ’t welk regtflreeks tegen dit gemelde overftaat, maar daarom

niet minder wezendlyk is, beftaat hier in, dat men zig aan al te byzondere Me-
thodes verbinde; dat men alles naar een enkel gedeelte wil beoordeelen, dat men
de Natuur aan kleine Syftema’s onderwerpe, die haar vreemd zyn, en van haare

oneindige werken zo veele afzonderlyke verzamelingen maake, als wy ons famen-
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Hellen in het hoofd brengen; en eindelyk, dat wy door de naamen en v^ertoonin-

gen te vermenigvuldigen , de taal der weetcnlchap moeijelyker dan de weeten-

fchap zelve maSten.

Wy zyn uit der aart geneigd om ons in alles eene fooit van orde en eenpaarig-

beid te verbeelden , en vynnneer men de werken der Natum- flegts ligtelyk onder-

zoekt, fchynt het, in den eerften cpflag, dat zy naar een zelfde ontwerp gewerkt

hebbe. Gelyk wy zelve gemcenlyk maar éénen weg weeten om tot onze oogmer-

ken te koomen, zo overreeden wy ons , dat de Natuur alles doet en werkt door

dezelfde middelen, en door gelykfoortige poogingen. Die wyze van denken teeft

een menigte van valfche betrekkingen tulTchen de natuurlyke voortbrengzels doen

uitvinden
;
men heeft de Planten met de Dieren vergeleeken ,

men heeft zig ver-

beeld de Mineraalen te zien groeijen, en hoe verfcliillende haar maakzel en gele-

dingen wezen mogten, men heeft haar egter dikwils uit denzelfden vorm willen

haaien. Die zelfde, die gemeene vorm van alle deze dingen, zo ongelyk aan mal-

kanderen, is minder in de Natuur, dan in den bekrompen geeft van hun, die de

Natuur kwalyk gekend hebben, en die de kragt ecner waarheid even weinig kun-

nen beoordcelen, als de juifte grenspaalen eener vergelykende overeenkomft Hel-

len. Men befluit van het een tot het ander , om dat men bepaald , of liever , be-

krompen dcnltt, en men befluit kwalyk, om dat de Natuur min bepaald is, en

onbekrompen werkt. Moet men, by voorbeeld, om dat het bloed omloopt,

zeggen, dat het fap in de,Planten ook omloopt? Moet men uit den bekenden groei

der Planten , tot een dergelyken groei in de Mineraalen ;
uit de beweeging van

het bloed tot die van het voedend fap der Planten, en van deze tot de beweeging

van een fteenmaakend fap befluiten ? Is dit niet de afgetrokken denkbeelden van

onzen bepaalden geeft tot de wezendlyke gewrogten van den Schepper overbren-

gen, en Hem geene andere kundigheden , om zo te fpreeken , toeftaan dan dte

wy zelve hebben? OndertufTchen heeft men dikwils dingen voorgedraagen , die

even weinig gegrond zyn ; men draagt die nog heden dagelykfch voor ,
en men

bouwt Samenftelzels op onzekerheden , welke nooit behoorlyk onderzogt zyn ,

en eeniglyk dienen om eenen regtichapen Wysgeer te doen zien , hoe geneigd

het menfchdom is een overeenkomft te vinden tuflehen de ongelykflagtigfte din

gen ,
regelmaadgheid ,

daar niet dan verfcheidenheid heerfcht , en orde in voor-

werpen, welke men niet dan verwardelyk begrypt.
, t i n-

Wanneer men , zonder zig tot oppendakkige kundigheden te bepaalen, welker

nitkomft: ons niet dan onvolmaakte denkbeelden kan geeven van de voortbrengze-

len en werkingen der Natuur, dieper indringt, cn het maakzel haarer gewrogten

zo wel als de wj^ze van haar werken , met oplettender oogen beichomvt , ftaat mOT

even verwonderd over de verfcheidenheid in het ontwierp , als over de verfchu*

lende middelen in de uitvoering, welke de Natuur zig voorftelt en bezigt. Pkt
getal haarer voortbrengzelen, fchoon verbaazend, ik had bjma gezegd oneindig»

maakt dan flegts het geringfte gedeelte onzer verwondering uit. Haare werktuig-

kunde, haare konft, haare hulpmiddelen, haare wanordes zelve , verzwelgen on-

ze aandagt, en verwekken den diepften eerbied in onzen geeft. Al te klein voor

die ongemeeten ruimte, al te zwak om zo veele wonderen te bevatten, bezwy-

kenwy, om zo te fpreeken, onder het oneindige en onbegrypelyke. Hetkoomt

ons dan voor, dat alles, wat kan beftaan, beftaat. De hand van den Schepper
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fchynt zig dan niet geopend te hebben om het wezen te fchenken aan een bepaald
ptal van foorten, maar zy fchynt, met eenen worp, een wereld van betrekke-
lyke en onbetrekkelyke fchepzelen> een talloos aantal van gelyke en ongelyke din-
gen 5 eene oneindigheid vgn cenftemmige en Itrydige Cunenvoegingen

, en eene
geduurzaamheid van verdelgingen en hervoortbrcngingen het beilaan te hebben
willen geeven. Welk een deakbceld van raagt vertoont dit Schouwtooneel ons
niet! Welk een gevoelen van eerbied boezemt zulk eene befchouwmg des Heelals
met voor deszelfs Maakcr in . En hoe veel grooter zouden deeze uitwerkzelen nog
worden, byaldien het zwakke licht, waar door wy geleid worden, fterk genoeg
wierdt, om ons de algemeenc orde der oorzaaken en de afhankelykheid der uit-
werkzelen te doen bevatten. Maar de grootfte geeft, de fterlcfte ziel zal zig nooit
to len hoogen top van kennis verheffen. De eerfte oorzaaken zullen ons altoos
verborgen bljwen, en de algemcene uitkomften of vereenigde werkingen dier oor-
zaaken zullen ons zoo weinig bekend zyn als de oorzaaken zelven. AUes wat wv
kunnen is ^nige afzonderlyke uitwerkzels na te gaan , op te merken , te verge-
lyken , en mm te voegen , om daar in eene orde te vinden

, die inderdaad meer
betrekkelj/k IS tot oiize eigene natuur , dan overcenkomftig met het beftaan der
dingen , welke wy befchouwen ; maar die even daarom niet zal nalaaten haarc aan-
genaamheid en nuttigheid te hebben.

eenigfte weg is, die ons open ftaat, dewyl wy geene andere
middelen hebben om tot de kenras der Natuurlyke dingen te geraaken , zo moeten
wy zo verre voorttreeden

, als ditfpoor ons leiden kan; wy moeten aUe voor-
wei pen verzamelen, dezelve vergelyken, beöeffenen, en uit derzelver faamge-
voegde betrekkingen alle de kundigheeden haaien , die ons behulpzaam kunnen
zyn , om dezelve netter te kennen en beter te begrypen.

waarheid, wellte uit dit ernftig onderzoek der Natuur voortkoomt, is
nnucliien eene veinederendc waarheid voor den Mcnlch ; te weeten dat hy zig
zelven in de klalTe der Dieren moet plaatfen, waar naar hy gelykt in alles, -wat hv
ftoffelyk heef^ en zelfs zal hun Jnjhnkt hem miffdiien voorkooraen veihgci te
zyn dan zyne Rede, en hunne Inlvjirie verwonderiyker dan zyne Konften. Wan-
neer wy vervolgens de verfchillende voorwerpen , waiw uit het Heelal beftaat;
met orde doorloopen, en wy ons aan ’t hoofd van alle gefchapen wezens plaatfen,
zullen ivy met venv'^ondering zien , dat wy langs byna onmerkbaare trappen van
liet voimaaktfte Schapzcl tot de ongefchiktfte ftof

, van het beftgeleciigd Dier tot
het ongevormdfte Mineraal kunnen nederdaalen; wy zullen bemerken dat dee
ze byna onkenbaare overgangen het meefterftuk der Natuur zvn ; wv zullen dSüveigmra, met (bgts in do grootteen in de gedaante, maar ooit in ddbeweegin-
gen, in de voortteeUngen, en in ds opvolgingen van allerhande looit befpeuren.
.
Hdt denkbeeld dieper agtervolgcnde ziet men duidelyk, dat het onraogelyk i'een algcencen Syftema, een volmaakt Samenftel te geven, niet flegts voor de eehcele Natunrlylcc Hiftoric, maar 2=16 voor een van derzoK-er takken; want?Sneen bamenlte.zel

, eene algernecne fchikking, eene volkomen leei-w\nse te maa-
bevatten; men moet dit alles in kialfcn vcrdcelen,

f
geilagtcn flalitzcn, die geOagten in foorten onderfcheiden , endital-

M iï^ENatSi^m «pzigten, willekeurig zyn moet.
klaar d- Natuui klimt langs onbekende trappen op en neder, zy onderfcheidt op

IS
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eene onmerkbaare wj^ze, en gevolgelyk kan zy zig niet fchikken naar verdeelin-

gen ,
die wy met onze gebrekkige kundigheden maaken , om ons zwak gezigt te

hulp te koomen, daar zy van de eene foort tot eene andere foort, en dikwils zelfs

het eene geflagt, tot een ander overgaat door onzigtbaare fchaduwingen; zo

dat ’er een menigte middel-foorten en middel-vooiwerpen overblyven, welke wy
niet wej^ten waar te plaatfen , en die het ontwerp van een algemeen Samenflelzel

noodwendig ih de war helpen. Deze waarheid is van al te veel belang , dan dat

ik dezelve niet zou poogcn te onderfteunen , en op te helderen met alles , wat

derzelver overtuiging noodig heeft.

Laat ons de Kruidkunde , dat fraeijc gedeelte der Natuurlyke Hiftorie ,
het

welk, door zyne nuttigheid, van alle tyden af, verdiend heeft meeft hebeffend te

worden , ten voorbedde neemen , en laat ons die de Metliode’s , welken de Kruid-

Icundigen ons gegeven hebben ,
ter toetfe brengen ; men zal met eenige verbaasd-

heid zien, dat zy allen bedoeld hebben, om alle de foorten van Planten in hunre

Leerwy'zen te bevatten, en dat niemand hunner daar in volkoomcn geflaagd is;

daar bly\'en altoos in elk dier Leerwj'zen een zeker getal onregelmatigheden , ee-

nige Planten over , welker foort tulTchen twee geflagten in is , en waaromtrent

het hun niet mogelyk geweeft is eene nauwkeurige iiitfpraalt te doen , tot welk

geflagt of foort zy behoorden , om dat ’cr gcenc reden is om haar tot het een

meer dan tot het ander te brengen. Inderdaad zig voor te Rellen eene volmaakte

Methode uit te vinden, is zig het onmogel5’ke voor te Rellen. Men zou dus een

werk moeten marken, ’t welk alle de werken der Natuur vertoonde; maar integer-

deel het gebeurt dagelj'ks, dat men met alle de tekende Methode’s, en met alle

de hulpmiddelen, die men van de verRandigRe Kiuidkunde kan ontleencn, foor-

ten vindt, welke zig niet laaten fchikken onder eenige der geflagten in die Metho-

de’s of Systemata verwat. Dus Remt de ondei vinding, in dit Ruk, met de Re-

de volmaakt overeen, en men moet overtuigd zjn, dat men geene algemeene cn

volmaakte Metliode in de Kruidkunde maaken kan. Ondertuflehen fchynt bet my
toe, dat het zoeken naar die algemeene Methode een foort van Philofophifche

Steen is onder de BotaniRen, welken zy allen ract oneindige moeite en arbeid

,

cn met den zelfden uitflag als de Scheikundigen
,
gezogt kebben ; dat is te zeggen

,

(lat men in de Kruidkunde, even als in de Scheikunde, den Philofophirchen Steen

niet gevonden , maar daar vingtcloos naar zoekende eene menigte andere nuttige

zaaken ontdekt heeft. Men heeft in de Kruidkunde, terwyl men eene algemeene

en volmaakte Lccrwyze zogt, de Planten en haarc gebruiken nauwkeuriger gade

geflagen en beter leeren kennen. Zo waar is het, dat de menfehen geraeènlyk een

ingebeeld oogmerk moeten hebben , om hen in hunne werkzaamheid te o'ndeiflcU'

nen, en dat, zo zy overtuigd waren , dat zj?’ niet meer zullen doen, dan het geen
zy wezendlyk kunnen doen , zy niets met al doen zouden^

Dit voorgceven der Kruidkundigen om algemeene, volmaakte, cn geregelde Sa-

meiiRelzcls te gceven heeft dan weinig gronds, gelj^'k hunne poogingen dan ook
alleenlyk gediend hebben om ons gebrekkige Leerwyzen in de hand te Roppen ,

die

beurtelings malkandercn om verre geworpen, en het gemeene lot van alle SyRtmr-
ta , op willekeurige beginzelen gegi'ond , ondergaan hebben ; en het geen meert

heeft toegebragt om de eene dezer Methoden door de anderen om verre te wer-

pen, is de vryheid, welke de BotaniRen zig gegeeven hebben, om flegts een enkeli
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gedeelte in de Planten te verkiezen, en daar het onderfdieidend kenmerk van te

niaaken. Zomraigen hebben hunne Methode geveftigd op de figuur der bladen;

anderen op derzelver plaatzing; anderen op de rorm der bloemen; anderen op het

getal der bloembladen; anderen eindelyk op het getal der ftofvezelen. Ik zoude
geen einde vinden, zo ik alle de Methoden, welke men heeft uitgedagt, wilde

voordraagen, maar ik bedoel hier van geene andere te fpreeken, dan die, welke

men met toejuiching ontvangen, en elk op haar beurt gevolgd heeft, zönder dat

men genoeg gelet heeft op die dwaaling van beginzel, welke zy allen gemeen heb-

ben, en die hier in beftaat, dat zy een geheel, en de famenvoeging van verfchei-

den geheelen willen beoordeelen naar een enkel gedeelte, en uit eene vergelyking

van de verfcheidenheden in dat enkel gedeelte ; want het verfchil der Planten te

willen beoordeelen naar dat haarer bladen of bloemen alleen , is even het zelfde als

of men het verfchil der Dieren enkelyk tvilde opmaaken uit het verfchil van hun
vel of teeldeelen ; en wie ziet niet, dat deze wyze van kennen niet eene wee-
tenfchap genaamd, maar, op zyn beft, voor een onderling verdrag, een wille-

keurige taal, een middel om malkanderen te verftaan, zonder malkanderen we-
zendlyk wyzer te maaken, moet gehouden worden?

Zoude men my vergunnen willen te zeggen wat ik denk over den oorfprong

dier verlchillende Leerwyzen , en over de oorzaaken , die dezelve demyze verme-
nigvuldigd hebben , dat de Kruidkunde zelve thans geraaklyker geleerd kan wor-
den, dan de woordenlyft, die ’er flegts de taal van is! Zoude men my vergun-

nen willen te zeggen, dat iemand eerder de figuuren van alle de Planten in zyn ge-

heugen prenten, en dus nette denkbeelden van dezelve voor zynen geeft hebben
zoude , waar in eigenlyk de waare Kruidkunde beftaat, dan alle dc naamen onthou-

den, welke in de verfchillende Leei*wyzen aan die Planten gegeeven worden! Zou-
de menmy vergunnen willen my te beklaagen, dat, uit hoofde van dit alles, de
taal moeijetyker gemaakt is, dan de zaak zelve was! Zie hier de wyze, op wel-

ke het my toefchynt, dat dit is bygekoomen.
Afen heeft eerft de Planten cn Gcvvaflen verdeeld volgens haare verfchiliende

grootte; men heeft gezegd : Daar zyn groote hoornen, kleine hoornen, heefters,

Ideine hcefters, groote planten, kleine planten, en kruidjes. Zie daar deneerften

grondfiag van eeneMethode, welke men vervolgens verdeelt, en onderdeelt door

andere betrekkingen van grootte en gedaanten, om aan yder foort een bj^zondcr

karakter te geeven. Na dat ’er nu eene A^Iethode volgens dit ontwerp gemaakt
was , zyn ’er menfehen gekoomen , die deze vcrdeeling onderzogt en die gezegd
hebben: „ Neen ! Deze manier op de betrekkcij'ke grootte der gewaflbn ge-

„ grond,kan geen fteek houden; want daar zyn in een enkel foort, dat der Ey-

„ ken by voorbeeld, zo verfchillendc grootten, dat men'Eyken-boomen vindt,

„ die zig tot honderd voeten boven de aarde verheffen, en andere, die nooit

,, hooger dan nvee voeten groeijen. Het is, evenredigheid in agtgenoomen,
5, rnet dc Kaftanjeboomen , dc Pynboomen, de Aloës, en eene oneindige me-

nigte andere foorten van Planten even eens gelegen. Men moet dan, zegt
men, de foorten der Planten niet naar haare grootte bepaalen, naardien dit te-

ken twyffelagtig en onzeeker is ” ;
en men heeft deeze manier met reden

vïïrlaaten.

Anderen zyn vervolgens opgekoomen, die, waanende de dingen beter te zul-

len
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len fchikken , düs geredekaaveld hebben : Men moet , om de Planten te ken-

,
nen , zig bepaalen tot die deelen , die zig eerft en duidelykft vertoonen , en ge-

” lyk de bladen het eerft in ’t oogvallen, moet men de Planten fchikken naar

„ de gedaante, de grootte en de plaatzing der bladen.” Naar dit ontwerp heeft

men eene Methode gemaakt, men heeft dezelve eenigen tyd gevolgd, maar men
heeft vervolgens bemerkt , dat de bladen van bykans alle Planten njar den ver-

fchillenden ouderdom , en de verfchillende gronden ,
verbaazend verfchUlen , dat

hunne gedaante niet ftandvaftiger dezelfde blyft als hunne grootte, en dat hunne

plaatzing nog onzekerer is. Men is dan even weinig voldaan geweeft met deze

rangfch&king, als met de vorige.
_

Eindelyk heeft iemand zig in ’t hoofd gebragt, en ik geloof, dat het Gesner
is, dat de Schepper in de bevrugting der Ranten een zeker getal verfchillende en

onveranderlyke kenmerken gelegd heeft , en dat men lüer van moeft^ beginnen

om eene goede verdeeling te maaken. Gelyk dit denkbeeld tot een zeker punt

waar bevonden wierdt , en de deelen van de voortteeling der Planten eenige

ftandvaftiger verfchillendheden hadden en hielden, dan alle de andere deelen der

Plant, afzonderlyk genoomen, heeft men eerlang vcrfcheiden Leerwyzcn zien te

voorfchyn koomen , ten naaften by op het zelfde beginzcl gegrond. Onder de-

zelve is die van den I Ir. deTournefort de opmerkelykfte, de vernuftigfte,

en de volkoomenfte. Deze doorlugtige Kmidkundigc zag de gebreken van een

Syftema, dat louter willekeurig zyn zoude; als een man van verftand heeft hy de

ongerymdheden vermyd, die in de meefte andere Methodes zyner tydgenooten ge-

vonden worden, en hy heeft zyne verdeclingen en zyne uitzonderingen, met on-

eindig veel kundigheid, en oneindig veel fchranderheid, gemaakt. Hy hadt, met

een woord , de Knaidlamde in een ftaat gebragt , dat dezelve alle andere Methodes

ontbeeren konde , en hy hadt aan dezelve inderdaad een zekeren trap van vol-

maaktheid bygezet; maar daar is een ander‘Methodift opgekoomen, die, na des-

zelfs Syftema gepreezen te hebben
,
gepoogd heeft het zelve onder den voet te

werpen , om op dcszelfs puinhoopen zyn eigen te veftigen , en die , met den Hr.

de Tour NE fort, de karakters, van dc bevrugting ontleend, hebbende aan-

genoomen, alle de deelen van de voortteeling der Planten, en byzonderlyk de ftof-

vezelen heeft gebezigd, om daar mede zyne verdeeling van geHagtcn te maaken.

De wyze oplettendheid van den Hr. deTournefort om de Natuur met -zo

verre te dwingen, dat men, uit zugt voor zyn Syftema, de verfchillendfte vooi-

werpen , gelyk de boomen met de kruiden verwart ,
veragtende , heeft hy de

Moerbezieboom en de Bi’andnetel, de Tulp en dc Kweekdoorn, dc Ohnboom en

de Beetwortel , dc Roos en de Aardbey , de Eykenboom en dc Pimpernel ,
by

malkander gcplaatft en onder dezelfde klalTen betrokken. Is dit niet fpeelen met

de Natuur, en met hun, die de zelve poogen teleerenkemien? En byaldien dit

alles niet met eene zekere vertooning van een verborgen orde voorgedraagen,

met Griekfch en eene Botanifche geleerdheid omzwagteld wierdt, zoude men ge-

wiffelyk zo lang niet gedraald hebben om het bclagchelykc van zulk eene Methode
te duiwen zien, en om de venvarring aan te wyzen, die uit zulk eenemiflelyke

famenvoeging moet gebooren werden?
.

,

Maar dit is het nog niet alles, en ik ga de zaak nader aandringen, om dat het biï-

lyk is aan den Hr. de Tournefort den roem te bewaaren, welken hydoo^

1. Deel. B
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een verftandigen en agtervolgden arbeid vei'diend heeft, en om te voorkoomen,
dat zy , die de Kruidkunde naai' de Methode van den Hr. de Tournefort ge-
leerd hebben , hunnen tyd niet verliezen met die nieuwe Methode , waar in alles
veranderd is, tot de naamen en de toenaamen der Planten toe, met veele moeite,
in hun hoofd te brengen.

Ik zeg dan, dat deze nieuwe Methode, die geheel verfcliillende geflagten van
Planten in dezelfde Maffen brengt, onafhankelyk zelf van deze ftrydigheid , we-
zendlykc gebreken, en grootere nadeelen heeft dan aUe de Methodes, die voor-
gegaan zyn. Gelyk de kenmerken der geflagten uit bykans oneindig kleine deelen
ondleend zyn

, moet men dezelve , met het vergrootglas in de hand, gaan zoe-
ken om een Boom of een Plant te herkennen. De grootte, de gedaante, het ui-
terlyk voorkoomen, de bladen, alle de deden, die zig vertoonen, dienen voor-
taan ner^ns toe ; het zyn ^een de ffofvczelen , daar men op aan moete , en zo-
men de ftofvezelcn niet zien kan , weet men niets

, heeft men niets gezien. Die
groote Boom , welken gy daar zymen ki’uin ziet verheffen

, is mogelyk flegts een
Pimpernel! Men moet zyne üofvczels tellen, om te weeten wat het zy, en daar
zyne ftofvezds dikivils zo klein zyn, dat zy het blootc oog, en zelfs de Loupe ont-
Ihappcn, moet men dezelve met het Mikrosltoop begluuren !

hla^ ongelukkig nog daarenboven voor dit Syffema! Daar zyn Planten, die
geene Itofvezels hebben; daar zyn Planten, welker ffofvezels veifchillen, en zie
daar deze Leerwyze, even als de anderen

,
gebrekkig in den gi'ond zelfs van haare

Ichikking ! en gebrekkig in weerwil van de Loupe en het Mikroskoop. ((?)Na J;ze onvervalfchte vertooning der gronden, waai- op men de verfchiUende
Samcnltdzels der Kruidkunde gebouwd heeft, is het ligt te zien , dat het groot
gebrek van dit alles eene Ovematuurkundige dwaaling in het beginzel zelfvan deze
Methode’s is. Die dwaaling beftaat hier in, dat men den voortgang der Natuur,-
welke altoos zagtelyk en by fchaduwingcngefcliiedt, uit het oog x'erlieft, en het
geheel uit een van deszelfs deejen wil beoordeelen. Eene dwaaling zo grof datmen zig moet verwonderen dezelve zo dikwils weder aan te treffen; want bykans
aUe Naamlyftmaakers hebben flegts een gedeelte gebezigd

,
gelyk de tanden , de na-

gels , or ipooren der Dieren
, om dezelve naar hunne rangen te fcliikken

; de bla-
den of bloemen om de Planten te verdeden, in plaats dat zy zig van alle de dee-
len hadden moeten bedienen, en de v^erfdiillen of overeenkomften in het gehcele
Dier , of de geheelc Plant nagaan. Men wyft inderdaad de grootfte der voordee
len, welke de Natuur ons aanbiedt om haar te kennen, <Tywnllirvan de handwanneer men weigert gebruik tc maaken -van alle de deelen der voomerpen, well

V
” men zelfs verzekerd konde zyn , dat men

g c celen 5 afzonderiylv genooraen , ftcindvaftige en onveranderlvkc ken-
meriten zoude vinden, dan nog behoorde men dc kennis van de voortbrengzelen
der Natuur met tc bepaalen tot die van deze ftandvaftige deelen, die niet dL ge-

&'^inferï V “S'ntis plantamm Methodis longc vilius
coaÖura, Jubricum & fallax, imo luforium de-

Stal enVLf
tantum, ut non folum quoad difpofitionem ac denominationem

Pf fe trahat , fed & vix non plenaria dcarinae Botanica fo-m J
metuenda. Vamloq_. Bot. fpec. refut. d Sigst-
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deeltelyke en zeer onvolmaakte denkbeelden van het geheele voorwerp kunnen
geeven ; en het koomt my voor , dat het eenige middel om eene leerzaame en na-

tuurlyke Methode te maaken is, dat men de dingen , die maUvanderen gelyken, by
malkandcren voege , en de ongelyke en verfchiUende dingen afgefcheiden houde.
Zo de afzonderlyke voorwerpen eene volmaakte gelykheid met malkanderen heb-

ben, of zo hunne verfchillen zo gering zyn, dat men dezelve niet dan met moei-
te ontdekken kan, zullen die Individu's van de zelfde foort zyn; zo hetvei-fchil

merkbaar begint te worden, en ’er terzelfder tyd ftecds meer overeenkomft dan

verfchil blyft plaats hebben, zullen de Individu’s eene andere foort uitmaaken,

maar tot het zelfde geflagt behooren als de eerfte
; en by aldien deze verfchillen

nog duidelyker zyn, zonder dat zy evenwel de gelykheden overtreffen, dan zullen

niet flegts de Individu’s van eene andere foort, maar zelfs van een ander geflagt

zyn dan de eerfte en de tweede ; doch zy zullen nog in dezelfde klaflè blyven , om
dat zy meer naar malkanderen gelyken dan van malkanderen verfchillen.

Zie daar de methodifche orde , welke men moet volgen in de fchikking van de
voortbrengzelen der Natuur ; wel verftaande dat de gelykenis en het verfchil niet

van een enkel deel, maar van het geheel tevens ontleend worde , en dat die ma-

nier van bezigtigen en onderzoeken zig uitftreklte tot de gedaante, de grootte,

de uiterlykc houding, de verfchiUende deelen, derzelver getal, plaatüng, en tot

de zelfftandighcid der zaake zelve; en dat men zig van deze eerfte beginzelen, van
deze elementen, in grooten of kleinen getale bediene, naar maate men dezelve noo-
dig hebbe. Zo dat , wanneer een afzonderlyk voonverp , van welken aart het

wezen moge, eene genoegzaam verfchiUende gedaante heeft, om altoos met den

eerften opflag onderkend te worden , men aan het zelve flegts een naam zal gee-

ven; doch zo dit voorwerp de gedaante met een ander voorwerp gemeen heeft,

maar van het zelve flandvaftig in grootte, in kleur, in vaftigheid, of in eenige

andere zeer merkbaare hoedanigheid verfcliUt, dan zal men het wel dien eigen
naam geeven, maar men zal ’er een bjwoegelyk naamwoord bydocn, om dat ver-
fchil aan te duiden ; en zo veivolgcns , altoos zo veele byvoegelyke naamwoorden
gebruütende, als ’er vcrfchiUcndhcden zyn op te merken.
Op deze w^^ze zal men zoeker zyn \^m alle de verfchiUende eigenfehappen van

ydere foort uit te dnikken, en men zal niet behoeven te vreezen van in de onge-

voegelykhedcn der al te byzonderc Leerwyzcn, daar wy van gefprooken hebben,

te vervallen. Ik heb my daar in ’t breede over uit gelaaten, om dat het een ge-

meen gebrek is van alle deLcerwyzen der Kruidkunde en Natuurlyke Hiftorie,

en om dat die Syftemata, die,Voor de Dieren gcmaaltt worden , nog gebrekkiger

zyn, dan de Sjdlemata der Kruidkunde; want, gelyk wy reeds te kennen ge-

peven hebben, men heeft de gelykheid of het verfchil der Dieren willen bepta-
icn, allcenpoor het getal der vingers, of fpooren, of tanden, ofborften; een
ontwerp, ’t welk veel naar dat der ftofvezelen gelykt, cn ’t welk inderdaad ook
van den zelfden Auteur is.

_

Men ziet dan , mt alles wat w^’' gezegd hebben , dit gevolg duidclyk voortvloei-
jen ; dat er in de Natuurlyke Hiftorie twee even gevaarlyke klippen te vermyden
zyn: de eerfte van geheel geenc Methode te hebben; en de tweede van aUes tot een
byzonpr Syftoma te willen brengen. Onder de menigte menfehen

, die zig tegen-

woordig op deze weetenfehap toeleggen, zoude men treffende voorbeelden van

B 2
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deze beide , zo tegcnftrydige ,
en egter even flegte manieren kunnen vinden.

De raeeften van hen , die , zonder eenige voorafgaande ftudie van de Nacuurlyke

Hiftorie, Kabinetten van deze foort wiUen hebben , zyn van die lieden, die wel

in hunne zaaken zynde, en niet veel te doen hebbende, eenige tydkorting zoeken,

en deze liefhebbery , zo als zy dezelve bcfchouwen , by der hand neemen , om me-
de in den rang der kenners, of ten rainften der liefhebbers geplaatft te worden.

Deze lieden beginnen met zonder keuze alles tekoopen, wat hunne oogen treft;

zy hebben het voorkoomen van driftig te verlangen naar de dingen, welke men
hun zegt zeldzaam en buitengemeen te zyn ; zy waardeeren dezelve naar het

geld, dat zy daar voor gegeeven hebben; zy fchikken alles met genoegen, of zet-

ten het vervvai'delyk by malkander, en eindigen met daar eene vei-zadiging en ver-

volgens eene walging van te krj’gen. Anderen, integendeel, en dk zyn dege-
leerdften

, na hun hoofd met naamen , Ipreekwyzen , byzondere Methode’s , of

Syftemata vervuld te hebben, kiezen daar een uit, of houden zig bezig met' ’er zel-

ve een te zoeken, en verliezen dus, hun geheele leven naar eene zelfde, maar

valfche, rigting werkende, en alles tot een byzonder oogpunt willende brengen,

hunnen tyd, vemaauwen hunnen geeft, houden op de voorwerpen te zien, zo als

zy zyn, en eindigen met de weetenfehap te belemmeren, en die met al het vreem-

de gewigt hunner nuttelooze denkbeelden te bezwaaren.

Men moet de Leerwyzen, welke de Auteurs ons over de Natuurlyke Hiftorie

in ’t algemeen, of over eenige haarer deelen gegeeven hebben, niet ds de funda-

menten dezer weetenfehap befchouwen, en men moet ’er zig alleenlyk van be-

dienen als tekenen , waaromtrent men overeengekoomen is om malkander over

en weder te verftaan. Inderdaad het zyn niet dan willekeurige overeenkomften

,

en verfchillende oogpunten, onder weUten men de voorwerpen der Natuur be-

fchouwd heeft, en wanneer men de Leerwyzen niet dan met dit oogmerk
gebruikt, kan men daar eenig voordeel mede doen ; want, fchoon dit niet zeer

noodzaakelyk fchynt, zoude het egter zjme nuttigheid hebben, dat men alle de

foorten van Planten wift, welker bladen malkander gel5^kcn; al Ie die, welker bloe-

men overeenkoomen
; alle die, waar op zekere foort van Infekten leeven; aUe

die, welke een zeker getal van ftofvczelen; alle die, welke zekere ontUiftende klie-

ren hebben. En op dezelfde ysr^ze onder de Dieren, allen, die een zeker getal

mammen , of borften , cn allen , die een zeker getal vingers hebben. Elk dier

I.eerwyzen is, eigenlyk gefprooken, niet dan een Woordenboek, waarin men de
naamen gefchikt vindt naar eene orde, tot een zeker denkbeeld betreklyk, en by-
gevolg zo willekeurig, als de Alphabetifche orde; maar het voordeel, dat men ’er

uit zoude kunnen trekken, is, dat men alle deze uitkomften vergelykende, einde-

lyk de regte Methode krygen zoude , welke is eene volkoomen befchryving en
nauwkeurige hiftoric van elk ding in het byzonder.

Dit is gewilfelyk het groot en voornaam oogmerk, het welkmenzigmoet voorftel-

len; men kan zig bedienen van eenc reeds gemaakte Methode, als van een gemak, ’t

welk voorhanden is , als van een middel om zig in de zaak zelve te oeffenen , en een
woordwyzer van de taal, om malkanderen te verftaan; maar het waare en eenige

middel om de weetenfehap zelve te bevorderen, is te arbeiden aan de befchryving

en aan de hiftorie der x’crfchillende ftukken , die daar het voorwerp van zyn.

De dingen zyn, ten opzigte van ons , niets , zo lang dezelve ons onbekend zyn,
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zvn nog niets, wanneer men ’er alleen den naam van weet; maar zy begin-

nen om zo te fpreeken, te beftaan , wanneer wy deraelver onderlinge betrek-

kingen en eigenfchappen leeren kennen; het is zelfs niet dan door deze betrek-

kingen en eigenfchappen, dat wy daar eene bepaaling van kunnen geeven; maar

nu, eene bepaaling, door middel van weinige woorden, of eene enkele uitdruk-

king, is nog flegts eene zeer onvolmaakte vertooning van de zaak, en wy kunnen

dezelve niet wel bepaalen, zonder haar nauwkeurig te befchry\^en. Het is deze

moeiielykhcid om eene goede bepaaling te maaken, welke men op yder oogenblik

in alle de Leerwyzen, en Samenftcllen, gemaakt om het geheugen te hulp te koo-

men, ten duidelykften aantreft. Men moet inderdaad erkennen, dat er m de xNa-

tuurlyke dingen niets wel is bepaald, dan ’t geen nauwkeurig befchreeven is. Maar

nu, om nauwkeurig te befclrryven, moet men gezien , herzien, onderzogt, en

het ftuk, dat men wil befchryven, van alle kanten vergelceken hebben, en dat

alles zonder vooroordeel, zonder denkbeeld van Syftema; buiten welk vereilchte

de befchrwing haar karakter van egtheid en waarheid, het eenige dat haar kan

behooren, verliezen zoude. De %1 zelf van de befchryving moet eenvoudig,

net, en, als ’t ware, afgemeeten zyn; hy moet vry zyn van verhevenheid;

hy is niet vatbaai- voor ’t geen men bevalligheden noemt , en moet vooral met

ginc buitenftappen ,
boerteryen , of woordfpcclingen belaaden worden._ Het

eenigfte fieraad, ’t welk men daar aan geeven kan, is eene edelheid in de uitdruk-

king, keus en netheid in de teraien.
. , ,,,, ,

Onder de menigvuldige Schryvers, die de Natuurlyke Hiflorie verhandeld heb-

ben, zyn ’er weinigen, welker belchryvingen men goed kan noemen. De dingen

eenvoudig, net, ennatuurlyk te vertoonen , zonder dezelve te overlaaden , op

te fmukken, of te verminderen, zonder, in één woord, daar iets af te laaten,

of iets uit zyno verbeelding by te voegen, is een talent, des te roemwp-diger als

het minder fchitterend is, en ’t welk niet bemerkt wordt dan van eenige weinige

perfoonen, vatbaar voor eene zekere oplettendheid, welke noodig is om de dingen

tot in haare minftc byzonderheden te a^er\'olgen. Niets is gemeener dan werken

,

belemmerd met eene talryke en drooge Naamlj’fl: , met eene verveelende en on-

natuurlyke Methode, daar de Schrjwers hunne verdienfte in ftcllcn. Niets is zo

zeldzaam als nauwkeurigheid te vinden in de bcfchiyvingen , nieuwigheid in de by-

zonderhedeii, enfynbeidindewaarncemingen. _ „ , at ^ ra
ALDRovANDUs,de werkzaamfte en de kundigfte van alle de Naturahften,

heeft, na eenen arbeid van zeftig jaaren, vcele groote boekdeelen over deNa-

tuuiiyke Hiftorie nagelaaten, die allen, na malkanderen, en de nieeften na zyn

dood
,

gedrukt zyn. Men zoude dezelve tot het tiende gedeelte verminderen

k-unnen, zo men’’er alle de nuttelooze dingen, en alles wat vreemd is van zyn

onderwerp , van uitmonfterdc. Deze langwyligheid , welke ik erken , dat ten

hoogften verveelende is , uitgezonderd , moeten zyne boeken befchouwd wor -

den, als het befte, ’t welk wy, over het geheel, van de Natuurlyke Hiftorie heb

ben. Het ontwerp van zyn werk is goed, zyne febikkingen zyn verftandig, zyne

verdeelingen wel aangeweezen, zyne befchryvingen vry nauw^keurig, eentoonig in-

derdaad, maar getrouw; het Hiftorifch gedeelte is minder goed, liet is dikwils met

het fabelagtige vermengd, en de Schryver laat daar in al te veel doorftraalen»

dat hy tot ligtgeloovigheid overhelt.
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IJf ben, dezen Schryver doorloopende, getroffen geweell van een gebrek of

van een uiterfte, ’t welk men bykans in alle boeken, voor honderd of twee
honderd jaai gemaakt , aantreft , en t welk de Geleerden van Duitfcliland nog
niet dan al te veel behouden hebben; te weeten die verbaazende nuttclooze ge-
leerdheid, daal" men, voordagtclyk, de Werken derwyze mede opvult, dat het on-
derwerp zelf, ’t welk daarin verhandeld wórdt, als verdrinkt in de menigte vreem-
de ftolfen, waar over zy met zo veel genoegen fchryven, en zig zoomftandig
uitbreiden, dat zy vergeeten fchynen te hebben, wat zy u te zeggen hadden, om u
niets andeis te vertellen, dan wat anderen gezegd hebben. Ik verbeelde my een
man alsAldrov.wdüs, eenmaal het voorneemen,om een geheelSamenftel van Na-
tuurljke Hiftorie te fchryven, hebbende opgevat. Ilt zie hem, in zyn Boekver-
trek, de Oude,de Laatere Schryvers, de Wysgeeren, de Godgeleerden, de Regts-
gcleerdcn

, de Hilloriefchryvers, de Reizigers , de Digters, na malkanderen lee-
zen, en leezen zonder eenig ander oogmerk, dan om alle de woorden, alle de
fpreekwj^zen, die van verre of van naby betrekking tot zyn onderwerp hebben
aan te vatten. Ik zie hem alle die aanmerkingen uitfchi-yven, of anderen laaten
uitfchryven, en naar de letters van het AJphabet in orde fcliikkcn; en naver-
fcheiden portefeuilles met nooten van allerhande lbort , dikwils zonder onderzoek
of keus genooraen, vervuld te hebben, zig zetten om een byzonder onderwern
te beginnen.

^

Het eerft, daar ik ten opzigt van dezen Geleerden voor vreeze
IS, dat hy ihets zal willen verliezen van ’t geen hy met zo veele moeite en
zoig verzameld heeft, en dit is ook juifl het geen gebeurt. Hy wil alles te pas
brengen, zodathyu, by gelegenheid van de Naüuirlyke Hiftorie vaneenHaan

Roe, alles vertelt, wat de Ouden daar over gedagt, alles, wat zy vanderzel-
ver deugden , karakters, moed, enz. gezegd hebben

; alles, waar toe men deze Die-
ren heeft willen gebruiken, alle de vertellingen , die zoraraige oude wyven van
dezelve gedaan, alle de wonderwerken, wellce men in zoramige landen van hen
verdigt, alle de godsdienftige bygeloovigheden, die men daai' mede gepleegd, alle
de vergelyldngen, welke de Digters daar van ontleend, alle de eigenfehanpen, die
zekere volkeren daar aan toegcfchreev^en, alle de vertooningen, die zy in deBeeld-
Iprmen , cn m deWapenkundc daar van gemaakt hebben. In één woord , hy zal
u aUe de hiltories en aJle de fabels veertellen, die by gelegenheid van het woord
Haan of Koe te pas gebragt, en faamgefleept kunnen worden. Dat men, na dit
alles, oordeele, hoeveel plaats ’erkan overblyven voor het gedeelte van de Na
timrlyke Hiftorie, welke men cigenlyk in deze fchriften zoekt; en zo de Schrwei*
dit gedeelte met in een afzonderlyk ar^ml, van de anderen afgefcheiden, geplLtft
hadt , zoude het inderdaad met te vinden zyn geweeft.

° ^

Men is thans V'an dit gebrek herkoomen. De orde en nauwkeurigheid, waar-
mede men heden fchiyft, hebben de weetenfehappen aangenaamer en gemaklyker
gemaaltt, en ilt ben verzekerd, dat dit verfchil in den %1 en wyze van behande-
len, evenveel, of miifchien meer, tot derzelver bevordering toebrengt, als de
geeft van onderzoek zelf, die in deze eeuw heerfcht. Want onze voorouders
zogten, gelyk als wy ook doen, maar zy veraamelden alles, wat zig vertoonde,
daar wy dat geene weg werpen, ’t welk ons voorkoomt v^an weinig waai-de te zyn

,

en wy verkiezen een klein wel beredeneerd werk boven een dik boekdeel met
nuttelooze geleerdheid opgepropt. Het ftaat alleenlyk te vreezen , dat men thans.
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de geleerdlieid veragtende, zig niet beginne te verbeelden, dat vernuft en geeft

voor alles Iwnnen opkcomcn, en dat de Weetcnfchap niet dan een bloote naam is.

Verftandige Lieden zullen egter altoos begrypen, dat, nademaal de eenige en
waai-e weetcnfchap de kennis van zaaken en wezendlyke byzonderhedcn is, het
vernuft het gebrek daar van niet kan vervullen, en dat deze kennis van zaaken
en byzonderheden het zelfde is in de wectenfchappen, als de ondeivinding in bet

burgerlyke leven, welke men niet kan ontbeeren om zig wj^ffelyk te bepaalen.

Men zou dan alle weetenfchappcn in twee hoofd-klaffen verdeden kunnen, die al-

les bevatten zouden, wat de menfeh behoort te weeten; de eerfte is de Bm'gerlykc

Hiftorie, en de tweede de Natuurlyke Hiftorie,. beiden gegr ond op /aclfl, of Huk-
ken, welken het dikwüs van groot belang, en altoos aangenaam is te kennen. De
eerfte is de ftudie van Staat«mannen , de tweede die\^an Wysgeeren. En fchoon
de nuttigheid der laalfte mogelyk niet zo naby is als die der andere , kan men eg-

ter verzekeren, dat de Natuurlyke Hiftorie de bron is van de andere Natuurkun-
dige wectenfchappen , en de moeder van alle Konften. Hoe veele uitmunten-
de middelen heeft de Geneeskonft niet gehaald uit de ontdekking van fommi-
ge voortbrengzelen der Natuur , welke tot dien tyd toe onbekend waren, en,
buiten de Natuurlyke Hiftorie, onbekend zouden gebleven zyn. Hoe veele lyk-

dommen hebben de konften uitgevonden in ftofièn , die voonnaals veragt wier-

den! Ik zal verder gaan; alle de denkbeelden der konften hebben haare modellen
in de voortbrengzelen der Natuur. God heeft gefchaapen, en de menfeh bootft

na. Alle de uitvindingen der menfehen -zyn , ’t zy ze de noodzaakelykheid of het

gemalc betreffen , niet dan vry grove navolgingen van ’t geen de Natuur in de ui-

terfte volmaaktheid uitvoert.

Maar zonder de nuttigheden, welke men uit de Natuurlyke Hiftorie, ’t zy ten
opzigte van andere wectenfchappen, ’t zy ten opzigte der konften, trekken kan,
langer aan te dringen, laat ons tot ons hoofd-oogmerk, de wyze van dezelve 'te

beöeffenen en te verhandelen, wederkeeren. Het groote doelwit, ’t welk men
zig, gelyk wy aangemerkt hebben, altoos in de eerfte plaats moet voorftellen, is

cene nauwkeurige befchryving en getrouwe Hiftorie van yder ftuk. In de be-

fchryvdng moet men agt geeven op de gedaante, de gi-oottc, het gewigt, de kleu-

ren, de plaatfmgen, de laift en beweegingen, de ligging der doelen, derzelver be-

trekkingen, gedaanten, en werking, en alle de uitW’endige verrigtingen. Zomen
by dit alles eene ontvouvring der inwendige deden voegen kan , zal de befchryving

niet dan tevolkoomener zyn; men moet alleenlyk agt geeven van niet in alte ge-
ringe kleinigheeden tc treeden , of te lang ftil te ftaan op de befdrryving van
eenig deel c£t van v/einig belang is, terwyl men over wezendlyker en voomaanie
zaaken lugtig been loopt.
He ^Hiftorie moet naar' de befchryving gefchikt zyn, en.moet eehiglykloopen'

over de b^ekkingen
, welke de natuurlyke dingen met malkanderen en met ons

hebben. He Hiftorie van een Dier moet niet de Hiftorie van een Jndividu
, van

een enkel Dier van die foort zyn , maar de gehede foort dezer Dieren bevatten ,
zy moet hunne voortteeling

, den tyd der bevrugting, dien der vericfling ,
het

getal der jongen, de zorgen der ouderen
, hunne opvoeding, hunne natuurlyke in-

geeving of geaartheid, de plaatfen van hun vcrblyf, hunvoedzcl, de wyze wanr
op zy het zelve magtig worden , hunne zeden, hunne liften, hunne jagti veivol-.
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gens de dienllen, welke zy ons bewyzen, en alle de nuttigheden of gemakken,

welke wy daar van hebben kunnen ,
zy moet , zeg ik , dit alles voox'draagcn. En

wanneer van binnen in het Dier opmerkelyke zaaken zyn , ’t zy ten opzigte van

het maakze], of van het gebruik , ’t welk 'wy daar van hebben kunnen, moet men
ook deze by de befchryving of de Hiftorie geeven. Maar het zoude iets vreemds

in de Natuurlyke Hiftorie zyn , by aldien men in een zeer omftandig Anatomifch

berigt wilde treeden, ten minflen kan men zeggen ,
dat dit niet derzelver onder-

werp is, en men moet die berigten bewaaren, om tot memories voor de verge-

lykende Ontleedkunde te dienen.
• i, -j

Dit algemeen ontwerp moet fteeds gevolgd en met alle mogelyke zorgvuldigheid

x’ervuld worden ; en om niet in eene al te menigvuldige herhaaling van dezelfde

orde te vervallen, om de eentognigheid van ftyl te vermyden, moet men de ge-

daante der befchryvingen veranderen , en den draad der Hiftorie verfchikken , naar

dat men het noodig zal agten. Insgelj^ks moet men, om de befchryvingen min-

der droog te maaken, daar eenige aanmerkingen wegens de gebruiken der verfchil-

lende deelen tuflehen mengen; in één woord, alles der wyze fchikken, dat men
het werk zonder verveeling, zo wel als zonder fterke inlpanning, leezen kan.

Ten opzigte van de algemeene orde en van de w}^ze in de fchikking , van de

verfchillende onderwerpen der Natuurlyke Hiftorie ,
zoude men kunnen zeggen

,

dat dezelve louter willekeurig is , en dan is men vry genoeg om die manier te ver-

kiezen , die ons het gevoeglykft , of het gemeenft aangenoomen voorkoomt.

Maar voor dat wy de redenen opgeeven , die ons zouden kunnen bepaalen om de

eene orde boven de andere te verkiezen , is het noodig nog cenige^ aanmerkin-

gen teraaaken, waar door wy zullen tragten te doen begrypen, wat ’er wezend-

lyks kan zyn in de verdeelingen., welke men in de voortbrengzelen der Natuur

gemaaict heeft.

Om dit wel te bevatten, moeten wy ons een oogenblik van alle onze vooroor-

dcclen ontdaan , en ons zelfs van onze denkbeelden ontdoen. Men verbeelde

zig eenMenfch, die inderdaad alles vergeeten heeft, of die ontwaakende geheel

nieuw en onbekend is met de voorwerpen , die hem omringen. Men plaatlè

dien man op ’tLand, alwaar de Dieren, de Vogelen, de VilTchen , de Platen

,

de Steenen, zig na malkanderen voor zyne oogen vertoonen. In de cerfte oo-

gcnblikkcn zal deze man niets ondcrfcheiden ,
en alles verwarren; maar men laate

deze denkbeelden zig, door herhaalde gewaarwordingen der zelfde voorwerpen

,

allengs verfterken; welhaaft zal hy zig een algemeen denkbeeld van de bezielde of

levendige ftoffe maaken, hy zal dezelve van de onbezielde of levenlooze ligtelyk

onderlèheiden. Een weinig tyds daar na zal hy tulTchen de bezielde ftofte en de

groenende ftoffe het onderfcheid opmerken , en hy zal natuurlykcr wyze tot deze

eerfte groote verdceling koomen : Dieren ,
Planten

, Delffioffen. En gelyk hy

terzelfder t\’d een net denkbeeld heeft gekreegen van die grootc Imorwerpen, die

zo verfcliillende van malkanderen zjm, de Aarde, de Lu^t, en het (Fater, zal

hy zig,. in korten t}^d, ook een onderfcheiden denkbeeld Iceren maalcen van de

Dieren die op de Aarde, en van hun die in het Water leeven, gelyk ook van die,

welke zig boven de Aarde in de Lugt verheffen, en by zal, by gevolg, van zelf

tot deze tweede verdeeling koomen: Viervoetige Dkrm ,
Vogels, Vi[fchen. Op

dezelfde wyze moet hy voortgaan in het groeijend Ryk. Boomen en Planten zal

hy,



17DER NATUURLYKE HISTORIE.

v.^ zv door hunne grootte, het zy door hunne zelfftandigheid, het zy door

ï^nnï^e^ante ,
U^elyl onderfcheiden. Zie daar het geen de enkele befchou-

wing hem noodzaakelyk moet geeven , en ’t welk hy , met eene zeer ligte op-

merking, niet kan nalaaten te vinden ;
zie daar derhalven het geen ds we-

Sndlyk moeten befchouwen , en eerbieden als eene verdeehng door de Natuur

zelven vervolgens inde plaats van *
wvaanncemen, dat hy zo veele kundigheden en zo veele ondervindmg

, ,

Z^ ShTde voomerpen van de Satuurlyke Hillorie beoordee en uit de be-

trekkingen, welke dezelve met hem zullen hebben. Zy, die vooi hem * "““8

ftrd?™ötoakelykfte zyn, zullen deneerften

zal in de orde der Dieren, de voorkeui- geeven aan het Paard, aan den »

aan de Runderen, enz., en hy zal altoos de zulken beft - kennen, dic hem de g
-

met hem leeven, eelvk de Herten, de Ilaazen, cn alle de wüde Uicren, en PV

voOT dat hydeezf kundigheden verkreegen heeft, z^me nieuwsgierigheid met uit-

rckk7n tot Dieren, die in vreemde Klimaaten mogen gevonden worden, gelyk

Sayfanten, Dromedariflen, enz. Het zal op dezelfde ^^’ze gaan ten o«e
van de Viffehen, de Vogelen, de infekten, de Schelpen, de Planten , de Mine-

raalen en alle andere voortbrengzelen der Natuur. Hy ^ ze beoefFenen naar

mS vSde nuttigheH welke hy daaruit kan trekken; hy zal ze befchouwen

S maSzy SSzaamer va-toonen; enhy zal ze in zyn hoofd fclnkten ,

me torSg foldezo orde zyner kundigheden, oin dat ^
is , volgens wke hy die lomdighceden verkreegen heeft, en \olgens welke z\n

ten vSct Onze wyze van fdiikking is niet duifterer of verborgener , dan t geen

menkooint tezien. Wy beginnen uit algemeene vcrdeclingen , zo als ikaangcweezen

heb en welke door geen menfeh betwift kunnen worden; vervolgens neerncnwyde

Voonvernen, daal-iw het mcefte belang mftcnendoordcbetreldcingcn,we]kczyinet

rSnT^dSrgaanwyahon^

fn deze; en om dat het, alles wel gewoogen, ons geraakkelyker, ^R^emamei , en

nuttiger is de dingen in betrekking tot ons zelven, dan van eenig ander oogpunt te

befchouwen.
. , i -nr, • Dat"

Ik voorzie
, dat men my twee tegenwerpingen zal maaken. iJO eeurc , „

„ die gi’oote verdcelingen, welke wy alswczendlyk befchouwen , moge y

„ nauwkeurig zyn
; datwy,by voorbeeld, niet zeeker zyn van

'ofwel tus*

„ ding te kunnen trekken tulfchcn het Dierlyk cn het Groeyend Ryk, ot vel tus-

fchen hetGroeijend en het MineraalRyk, en dat ’er in de Natuur dingenkunne

„ zyn, die eveneens aan de eigenfehappen van het een en het ander dezer R>k »

”
1, Deel.

^
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jj deel hebben , dewelke gcvolgelyk onder geene van beide dezer verdeelingen

55 gebragt kunnen worden.
”

Ik antwoord hier op , dat , zo ’er Dingen gevonden worden 5 die net half dier-

lyk en lialf groeijend, of half groeijcnd en loalf mineraal zyn, enz. , wy daar nog
geene kennis aanhebben; zo dat de verdeeling in’t geen ten onzen opzigte be-
llaat, volkoomen en nauwkeurig is ; en men begrypt ligcelyk, dat hocalgemeener
de verdeelingen zyn , hoe minder gevaar men loopt om tv''eeflagtige Voorwer-
pen aantetreffen 5 die evenveel hebben van de natuur der beide zaaken 5 in de
verdeelingen begreepen 5 zo dat diezelfde tegenwerping, welke wymet voordeel
tegen de byzondere verdeelingen gebruikt hebben, geen plaats kan hebben, v^anneer
zulke algemeene verdeelingen , als deze is , in aanmerking koomen ; inzonderheid zo
men die verdeelingen niet uitüuitcnde rnaalit , en zo men daar , zonder uitzonde-
ring, nietflegts alle bekende wczeios, maar ook allen, die men in ’t ver\^oJg zou-
de kunnen ontdelrken , in begeert te bevatten. Daai-enboven zal men , indien

men daar op let, wel zien, dat onze algemeene denkbeelden,- niet dan uit byzon-
dere denkbeelden faamgelleld zynde, &trekkelyk gemaakt worden tot cene ge-

duurige Cimenfchakeling van Voonverpen, van welke wy geene andere met eene
volkoomene naauwkeurigheid bevatten kunnen , dan de middelften,en welker ver-
der af zynde, naar maate zy meer naar de beide einden naderen, onze opmerking
altoos meer en meer ontfnappen, zo dat wy ons nooit dan tot het gros der zaaken
bepaalen, enderhalven niet gelooven moeten, drrt onze denlcbeelden, hoe algemeen
dezelve mogen zyn , de byzondere denkbeelden van alle beftaandc en moge-
lyke dingen begiypen.

De tweede tegenwerping , welke men ongetwyffeld tegen ons zal inbrengen , is

,

„ dat wy de orde, welke wy hebben aangeweezen, in ons werk volgende
, in

,, het ongemalt vervallen zullen , van zcerveiïchillende Voorwerpenbymdkandcren
,, te plaatfen. By voorbeeld, zo wy in de Hiftorie der Dieren beginnenmet ie,

„ welke ons de nuttigfte
, de gemeenzaamfte zyn, zullen wy verpligt zyn deHis-

„ toric van den Hond na, ofvoor, die van het Paard te geevcn,hct welk niet na-

„ tuurlyk fchynt
, om dat deze Dieren in alle andere opzigten zo verfclhllende zyn,

5, dat zy geenszins zo digt by malkanderen gcplaatfl; fchynen te moeten worden in

5, eene verhandeling van de Natuurlykc Hiftorie, en men zal ’cr milTchienbyvoe-

„ gen, dat het beter geweeft ware de oude Methode in de verdeeling der Dieren te

,, volgen , en dezelve te ondcrfcheiden in gehoefde , in gelpleeten pooten , en in

,,
gevingerde pooten [of klauwen; of de nieuwe Methode aan te neemen, van de

5,
tanden, de borften enz. ontleend.”

Deze tegenwerping, welke in den eerften opilageenigen grond fchjmt te hebben,
zal vervallen , zo dra men dezelve onderzogt zal hebben. Is het niet beter, niet

flegts in een werk van de Natuurlyke Hiftorie, maar zelfs ook in eene fchildery en
overal elders, is het niet beter, vraag ik, de Voorwerpen in die orde en plaat-
fing te fchikken, waarin zy gemeenlykgevonden worden, dan dezelve met geweldby
m^kanderen te dringen, om dat men eene onderftelling maakt, die ons daar toe ver-
pligt? Is het niet heter het Paard, het welk gehoefd is, te doen volgen door den
Hondydie gevingerde pooten heeft, dan door een Zebra, die ons weinig bekend is,

en milTchien geene andere betrekking heeft met het Paard , dan insgdyks ge-
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hoefd té zyn? Daarenboven, is ’er niet dezelfde ongevoegelykheid ten opzigte van

tle verfchiUende Dieren, in deze fchikldng als in de onze? Gelykt een Leeuw, om
dat hy gevingerde pooten heeft, nam- een Rot, die ook gevingerde pooten heeft?

Gelyken deze twee Dieren meer naar malltander , dan een Paard naar een Hond
gelykt? Een gehoefde Otyfant, gelykt die meer naar een gehoefden Ezel , dan

naar een Hert, dat gelpleeten pooten heeft? En zo men zig \’an de nieuwe Me-

thode vdl bedienen ,
waarin de tanden en de borften de onderfcheidende kenmer-

ken zyn, en waarop de verdeelingen en fchikkingen gebouwd worden, zalmen

dan meer overeenkomft tuiïchen een Leeuw en een Vledermuis , dan tulTchen een

Paard en een Hond vinden? Ofwel, om onze vergelyking nog nauwkeuriger te

maaken,' gelykt een Paard meer naar een Varken, dan naai- een Hond, of gelykt

een Hond meer naar een Mol, dan naar een Paard? («} En nademaal ’er zig even

groote of grootere ongevoegelyldieden en verfchillendheden in deze wyzcn van

fchikking opdoen, als in de onze, en die wyzen daarenboven verder vervreemd

zyn van de gewoone en natuurlyke manier de zaaken te belchouwen , oordec;-

len wy genoeg2Kiame redenen te hebben, om ’er de voorkeur aan te geeven, en in

onze fchikkingen alleenlyk de orde der bcti-cidingen te volgen, welken de dingen

ons zyn voorgekoomen met ons zelven te hebben.

Wy zullen alle de Konft-methodes , welke men voor de verdccling der Die-

ren gegeeven heeft, niet in derzclver byzonderheden onderzoeken; zy zyn alle

meer of min onderwoi-pen aan de nadeclen , daar wy van gefprooken hebben

ten opzigte der Leerwyzcn in de Ki-uidkimde; en het koomt ons voor, dat het

onderzoek van eene enkele dezer Methoden genoeg is, om de gebreken der

anderen te doen ontdekken. Dus zullen wy ons hier bepaalen om die van den

Heer Linnjeus, die de nieuwfte is, te onderzoeken , op dat men zelve mo-

ge beoordeelen , of wy dezelve met genoegzaame reden verwerpen , en of wy
geen grond hebben, om ons enkel te bepaalen tot de natuurlyke orde, waarin

alle menfehen gewoon zyn de dingen te zien , en te bcfchouwen.

De Heer LiNNiEus vei-dcclt alle de Dieren in zes klaflèn , te wecten ,
Viervoeti-

ge , Vogels ,
Tvoeejlagtige

,
ViJJeben , Gekorveuai , cn fVormen. Die eerfte verdceling

is, gelyk men ziet, v\y willekeurig en zeer onvolmaakt, want zy geeft ons geen

denkbeeld van zekere geflagten van Dieren, die evenwel zeer ammeikclyk en

zoer uitgeflrckt zyn, de Slangen, by v-oorbceld, de Schelpdicien, de Schaaldie-

ren, en zy fchynen in den c’erften opflag vergeeten te zyn ;
want men verbeeldt

zig niet terftond, dat de Slangen tweeflagtige , de Schaaldieren infekten, cn de

Schelpviflchen of Schelpdieren Wormen Z5’n. Indien deze Schiyvcr , in plaats van

maar zes klalfen te maaken, twaalf of meer gcmaaltt, cn de Viervoetige Dieren,

de Vogelen , de Kruipende Dieren , de Tweeflagtigen , de Levendbaarende , de Eijer-

leggenclc , de weeke Viflehen , de Schaaldieren , de Schelpdieren , de Land-Infck-

ten , de Zce-Infekten
, de zoet Water-Infektcn , enz. ,

onder vcrfchillende IGalTen

gebragt hadt, zoude hy klaarder, en zouden zyne fchilddngcn veilhmdigcr, en

minder willekeurig, geweeft zjm; want in het algemeen, hoe meer men het ge-

tal der verdeelingen onder de voortbrengzelen der Natuur vefmeerdere, hoe na-

der men aan de waarheid koomen zal, dewyl in de Natuur wezendlyk alleen 1»^^'

Qi) Zie Linn^us Syftema Natune, pag. 65. enz.

C 2
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vülu's beftaan , en de faamenvocging, rangfcliilding en verdeeling der afzonder-

lyke Voorwerpen of Individu's ,
niets anders dan een werk van onze verbeel-

ding is.

Wanneer men dc algemeene kenmerken, welke hy gebruikt, en de wyze,
waai'op hy zyne byzondere verdeelingen ma^, onderzoekt, zal men daar nog
wezendlyker gebreken in vinden; by voorbeeld, een algemeen Karakter, gelyk als

dat van de Mammen of Borften, in dc verdeeling der Viervoetige Dieren, ont-

leend ,
moeft ten minften tot alle Viervoetige Dieren behooren ; men wift egter

reeds van den tyd van Ar ist o te les af, dat het Paard gcene borften heeft.

Hy verdeelt, verder, de IGaife der Viervoctigen in vyf ordéns. De eerfte

thropMorpha ; de tweede Fera

,

dc derde Glins, de vierde Jumenta

,

endevyfde
Pecora , en deze vyf ordens bevatten , naar zyn voorgeeven , alle Viervoetige
Dieren. Men zal uit de vertooning en optelling zelve van deze vyf ordens zien,

dat die verdeeling niet alleen willekeurig, maar ook zeer kwalyk uitgevonden is;

want deze Auteur ftelt in de eerftc orde , die den Menfch gelyhnde Dieren moet be-

vatten, den Menich, den Aap , den Euijaart, en dc ArmadiJ', Men moet wel

verzot zyn op het vermaak van Klaflen te maaken , om zulke verfchillende we-
zens , als den Menfch en den Luijaail: , of den Aap en dc Schfld-varkentjes by
malkanderen te plaatfen. Laat ons tot de tweede orde, welke hy Fera, Wilde
Dieren

y

noemt overgaan; hy begint inderdaad met den Leeuw, en denTyger,
maar hy vervolgt met de Kat, het Wezeltje , den Otter

, den Zeehond , deh
Hond , den Beer , den Bunfem , en hy eindigt met den Egelantier , de Mol , en

de VleeiTnuis. Zoude men ooit gedagt hebben , dat de naam van Feree , in ’t

Latyn, van Wilde Dieren of Roofdieren^ in ’t Neerduitfeh, aan de Miüs , aan de
Mol , aan den Egelantier , zoude gegeeven worden ? Dat onze Pluisdieren

,
ge-

lyk de Hond en de Kat, Wilde Dieren waivn? En ftraalt hier in niet eene even
groote duifterheid van gezond verftand als dubbelzinnigheid van woorden door ?

Maar laat ons de derde orde, de GlireSy de Rotten, of Rottengelykende Dieren

befchouwen. Die Rotten van den Heer Linn^eus zyn het Stekelvarken , de
Haas, de Inkhoorn , de Bever, en de Muizen. De vierde orde bevat de 'Ju-
menta, of Laftdieren. Die Laftdiercn zyn de Olyfmt , het Rivier-paard, de

Spitsmuis, het Paard, en het Varken ;• wederom eenc verzameling, gelyk men
ziet, zo willekeui-ig en vreemd, als of de Auteur gewerkt hadt, om dezelve die

eigenfehap te doen hebben. Eindelyk de t'yfde orde , Peccra
, het herkauWÈnd

Vee, bevat den Kemel, het Hert, de Geiten, de Schaapen, en deKoeijen; maar
welk een verfchil is ’er niet tuflehen een Kemel en een Geit, of tuifchen een
Heit en een Bok! En welk een grond kan men aanwyzen, waarop men deze Die-
ren op den zelfden ry mag plaatfen? Welken grond anders, dan datmenvol-
ftrekt Klafien en Ordens , en in zo een. klein getal als raogelyk ,

wil maaken,; daar
men dan evenwel alle Dieren in moet bevatten.

Vervolgens de laatfle verdeelingcn der Dieren in byzondere foorten onderzoe-
kende, vindt men dat dc Los, niet dan een foort van Kat, de Vas en de Wolf,
een foort van Honden , de Civet een foort van Bunfem; het indiaanfeh Varkent-
je een foort van Haas, de WateiTOt een foort van Bever, deRhinoceros een
foort van Olyphant, de Ezel een foort van Paard, enz. is, en dit alles, om dat

'er eenige kleine overeenkomft is tulTchen het getal der borften en tanden dezer
Dieren, of eenige Kgte gelykheid in de gedaante himner hooraenu.
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7ie daar ondertufichen , en zonder iets over te flaan, waar dit Syftema der

Natuui- ten Opzigte derViervoetige Dieren op uitkoomt. Zoude het me

diger, natiiurlyker , en waaragtiger zyn te zeggen, dat een Ezel een Ezel,

Kat een Kat is, dan te willen, zonder te weeten waarom, oat een Lzel een

ifSt^d^e' overige ^.n"nM
len. De Slangen zyn ,

volgens dezen Schryver, Eweeflagtige Dier , ^
zyn Mekten, en wel Infekten van dezelfde orde, ^s

de
alle de Schelpviflchen, de Schaaldieren, en de wceke

^f^^dien Schry-
Oefters, de Moffels, deZee-Egels, de ZeeftaiTcn, enz. zyn, volgen dien^
ver, niet dan Wormen. Is ’er meer noodig , om te doen yoelen , hoe wüie

rig aUe dié verdeelingen , en hoe ongcgi-ond deze Methode is. .

Men verwyt aan de Ouden van geene Methoden gemaakt te hebben , en

dendaagfehen gelooven zig ver boven hen te zyn , om dat zy

Methodifche fchiklüngen , en onderfcheidingen , daar wy van fpreeken, hebben g

vonden; en zy waaneri dat dit alleen genoeg is, pm te toonen , d

verre na zo veele kundigheden niet hadden in de Natuurlyke Ilifton »

Ondertuffehen is het juift het tegendeel , en wy zullen m het vervolg Wer

^

menigvuldige gelegenheden hebben te bewyzcn, de Ouden veel ver der ge^^^

derdf en veel beter onderrigt wai-en, dan wy zyn. zea met de Natmuto

de, maar in de Natuurlyke Hiftorie der Diei'en en Delfftoffcn ;
en dat de iMk

daar- van aan hun gemeenzaamer waren dan aan ons, die ons
pip.ypn|.ejj

ten doen met hunne ontdekkingen efi aairmorlongen. Terwy yvy g ^

verbeiden om dit in byzondore voorbeelden te toonen ,
zul en^ rntuurlvk

houden met hier de algemeene redenen aan te r^^zen, welke
„pjj

zouden moeten doen vermoeden en denlten , Ichoon wy zelfs geene

gronden van zekerheid en byzondere bewyzen daar voor hadden.
ap^

De Griekfclie taal is ééne der oudfte taaien , en die , waar van men langi g

bruik gemaaltt heeft. Voor en na Homerus heeft nren Grickfeh g^Pf^oKen

tot aan de dertiende en veertiende eeuw, en nc^ heden verfchilt het Grieklch,

door de vreemde taaien verbafterd, niet zo veel van het oude Griekfch ,
ais uec

italiaanfeh van het Latyri verfchilt. Deze taal, welke ^e voto

rykftemoet befchouwen, was tentyde van Homerus tot em

punt van volkoomenheid gebragt, het geen noodzaaklyk al een o ™
boven de eeuw zelve van dien vermaarden Bigter ondcrftelt , .

oudheid of nieuwheid van eene taal beoordeclen door de meer
rienk-

hoeveefiieid woorden , cn de meerdere of mindere zagte oveigang ^

beelden , uitdrukkingen , en u^’zen van voordraagenJ Imu hebben wy in deze t

j

de naamen van eene groote menigte zaaken ,
die geen narm m het Daty^

r^r.rtpn
tegenwoordige Europifche taaien hebben; de zeldzaamffe Dieren, zekme

van Vogelen, ofViffehen, of Delfftoffcn, welken men niet dan zeer bezwaar

vindt, en derhalven zeldzaam aantreft, worden ffandvaftig met naamen mt

taal genoomen, benoemd. Een duidelyk bewys, dat deze Voorwerpen der^IN‘>

tuurtyke Hiftorie bekend waren , en dat de Grieken dezelve met alleen kenden >

maar dat zy ’er zelfs een bepaald denkbeeld van hadden, het welk zy niet kunne

verkreegen hebben zonder deze Voorwei-pen te beoeffenen , dat noocizaaRe y

^ 5



2.2 VERHANDELING over het BEOEFFENEN
waarneeraingen en opmerkingen onderftelt. Zy hebben zelfs benaamingen voor
de verlcheidenheden der foorten

,
en het geen wy niet’ dan door eene Ipreckwyze

kunnen vcwraraagen, wordt in die taal door een enkel zelfilandig naamwoord uit>
gedriikt. Die overvloed van woorden, die rylcdom van nette en nauwkeurige uit-
drukkingön

, onderftellcn- die niet den zelfden overvloed van denkbeelden en kun-
digheden? Moet men niet natuurlyk bendten, dat Lieden, die veel meer dingen
benoemd liebben dan wy, ook veel meer dingen gekend zullen hebben? En egter
hebben zy met, gelykalswy, AIcthodes, en wiUckeurige fchikkingen en verdee-
lingen gemaakt

; zy begreepen dat de regte Weetenfehap de kennis der zaalcen is

,

dat [men, om dezelve te verkrygen, zig gemeenzaam moet maaken raetdeNa-
tuui'lyke voortbrengzelen, dat men naamen aan allen moet geeven , om dezelve
tc kimr^n herkennen , om er malkanderen over te kunnerr onderhouden , om
zig de denkbeelden van zeldzaamc en zonderlinge zaaken des te meermaalcn te
verbeelden, en dus kundigheden te vermeerderen, die buiten dat miflehien ver-
dweenen zouden zyn; dewyl niets meer gevaai’ loopt van vergeeten te worden,
dan t w^ geen naam heeft. Alles, wat niet van een gemeen gebruik is, houdt
zig met ilaande , dan met behulp van vertooningen.

Daarenboven waren de Ouden, die over de Natuurtyke Iliftoric gcfchreeven
hebben, groote Mannen

, en die zig niet tot deze oelTcning alleen bepaalden;
zy hadden een verheven geeft

, kundigheden van verfcheiden aart, dagten diep,
vonnden groote ontiverpen, en bevatteden veelc dingen onder het zelfde oog-
punt. En zo men hun mogt tegenwerpen

, dat hun een weinig nauwkeurigheid m
verlcheiden byzondere berigten ontbreekt 5 kan men, hen met aandagt leezendc,
Mgtelyk ontwaar worden , dat zy niet dagten , dat die kleine dingen zulk eene
gj-^te opmerking waiudig waren , als welke men daar in deze laatere tyden aan
hefteed heeft; eii’ wat ook de Hedendaagfchen aan de Ouden verwyten mogen,
het fchynt ray toe , dat Aristoteles, Tiieophr astus, en Plinius,
die de eerfte Naturaliften geweeft zyn , ook in zeker opzigt, voor de grootfte
Mannen gehouden moeten worden De Hiftorie der Dieren van Aristote-
les IS milTchicn nog heden het geen wy volraaaktft in dit foort hebben, en het
ware grootelyks tc wenlcnen , dat hy ons iets zo volkooracn over dc Planten en
Delffloften hadt nagelaaten

; maar dc twee boeken der Planten
, die eenige Au-

teuren hem toefchryven, gelyken niet naar zync andere werken
, en zyn inder-

daad niet van hem O). Het is waar, dat de Kruidkunde ten zynen tyde in Reen
groote_ eer gehouden werdt De Grieken en zelfs dc Romeinen befchouwden
haai- met als eene Weetenfehap

, die op haai- zelve moeft beftaan
, en een afzon-

derlyk voorwerp maalcen
; zy befcliouwden haar niet dan met bctrelddng tot den

Dandbouw, tot de Immerdery, tot de Geneeskonft, en de Konften: en fchoon
i iiEOPiiRASTus, een leerling van Aristoteles, meer dan vyf honderd
gellagten van Planten kende, en Plinius meer dan duizend aanhaalt; zoo
Ipi-eekcn zy er met van, dan om ons derzelver kweeking te leeren, of om ons tc
^ggen, dat de eene in de famenftelling van Geneesmiddelen, de andere in de
Aonlten te pas koomen, de* andere dienen om onze luinen te veifieren enz.

écn woord, zy befchouwen ze niet dan aan den kant der nuttigheid, welke

Zie de Commentarie van Sc-.vi.igbr.
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men daar van kan ü-eklcen , en zy bepaalen zig niet om dezelve nauwkeurig te

befchi-yven.

De Hiftorie der Dieren was hun beter bekend, dan die der Planten. Alex-
ander ftelde order, en deedt groote onkoften om Dieren van alle kanten te

vei-zamelen, en uit alle Landen te doen fainenbrengen , en hy ftelde Aristo-
TELEs in ftaat om dezelv'e wel waar teneemen; hetblyktuit deszelfs werk,
dat hy dezelve milTchien beter kende , en onder algemeener oogpunten be-

fchouwde , dan men dezelve thans kent en befchouwt. Eindelyk fchoon de He-

dendaagfehen hunne ontdekkingen by die der Ouden gevoegd hebben, zie ik eg-

tcr niet, dat wy veele werken over de Natuurlyke Hiftorie hebben , welken men
boven die van Aristoteees en Pliïtius kan Hellen. Maar gelykhet na-

tuiirlyk vooroordeel, ’t welk men voor zyne eeuw heeft, zoude lainnen doen
vermoeden, dat het geen ik aandring, lollelyk is ter neer gcfteld, zal ik het ont-

werp hunner werken in weinige woorden voordraagen.

ARisToa’ELES begint zyne Hiftorie der Dieren met de algemeene verfchiJ-

Isndlieden cn overeenkomften tnlTchen de verfchillende geflagten van Dieren vaft

te ftellen. .In plaats van dezelve by Ideine byzondere kenmerken te verdeden,

gelyk de laatcren gedaan hebben
,
geeft hy een Hiftorifcli verflag van alle de by-

zonderheden en waarncemingen , die op algemeene betrekkingen en duidelyke

kenmerken uitloopcn. Hy haalt die Kaniktcrs uit de gedaante , de Icleur , de

grootte, en alle uitwendige hoedanigheden van het geheele Dier, en ook uit het

getal en de plaatzing van deszelfs deden; uit de grootte, de beweeging, de ge-

daante der leden , ovcreenkomllige of verfchillende tetrekkingen dier zelfde dee-

len met mallianderen vergdeeken , en hy geeft overal voorbedden , om zig te be-

ter te doen verftaan: hy befchouwt ook het verfchil der Dieren in hunne wyze
van leeven, hunne vemgtingen , hunne manieren, verblyfplaatfen, enz. Hy
fpreekt van de deden , die aan de Dieren gemeen zj'n , cn tot hun wezen behoo-
ren, en van die welken zy.ontbeeren kunnen , en welken inderdaad vcrfcheiden

Iborten van DFeren ontbecren. Het zintuig van ’t gevoel , zegt hy , is het ee-

nigftc , dat men als noodzaakelyk moet belchouwcn , en ’t welk aan geen Dier

ontbreeken moet; en gdyk dit zintuig aan alle Dieren gemeen is, kan men het

gedeelte, des lighaams, waar in het vermogen van voelen ruft , met geen byzon-

deren naam benoemen. De wezendlylille deden zyn die ,
waar door het Dier

zyn voedzei neemt; die, welke dit voedzd ontvangen cn verteeren; en die,watff

door het zig van het overtollige ontlaft. Hy onderzoekt vervolgens de verfchei-

denheden in de voortteding der Dieren ; die hunner leden , en der verfchillende

deden , welke tot hunne beweegingen en natuurlyke verrigtingen dienen. Deze

algemeene en voorafgaande waarncemingen maaken eene fchildcry , waar van alle

de deden van belang zyn, en deze groote Wysgeer zegt ook, dat hy dezelve
onder dat oogpunt vertoond heeft

, om een voorfinaak te geeven van ’t geen.
volgen moet

, en om de oplettendheid
, welke de byzondere Hiftorie van yder

Dier, of liever van yder Ding vordert, te doen geboren worden.
Hy begint met den Mcnfch, en hy befchryft hem eerft; meer om dathy het

beft bekende ,
dan om dat hy het volmaaktfte. Dier is. En om zyne befchry'

ving minder i'oog en treffender te maaken, rtugt hy onze zeddyke kundigh^

den tevens te vermeerderen, en wyft, de Natuurkundige betreldingen van’t

o
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menfchelyk lighaam doorloopende , der Menfchen karakters uit de trekken van

hun Wezen aan. De Gezigt- of Wezen-kennis wel te verflaan, zoude inderdaad

eene zeer nuttige weetenfchap zyn voor hem , die dezelve verki-eegen hadt , maar

kan men dezelve uit de Natuurlyke Hiftorie haaien ? Hy befchryft dan den

Menfch in alle zyne uit- en inwendige deelen, en deze bcfcln-yving is de eenige

die volkoomen is.

In plaats van yder Dier in het byzonder te. befchryven , doet hy die allen ken-

nen door de overeenkomften of betrelddngen , weÓce alle de deelen hunner lig-

haamen hebben jmet die van het lighaam der Menfchen"; wanneer hy , by voor-

beeld, het menfchelyk hoofd befchryft, vergelykt hy daar mede het hoofd van

verfchillende foorten van Dieren; eveneens doet hy met alle de andere deelen.

By de befchryving van der Menfchen long geeft hy een Hiftorifch berigt van al-

les ,
wat men toen van de longen der Dieren wift , en hy geeft tevens de Hiftof

rie van die Dieren ,
welke geene longen hebben. Op de zelfde wyze yerhadt

hy, by gelegenheid van de teeldeelen, alle de verfcheidenheden der Dieren in

de wyze van koppelen , van teelen, van dragt, van bevalling , enz. By gele-

genheid van ’t bloed
,
geeft hy de Hiftorie der Dieren , die geen bloed hebben

,

en dus zyn ontwerp van vergelyking volgende, waar in ,
gelyk men ziet

, ^
Menfth tot een model verftrekt, en niet anders bybrengendc , dan het verfchil,

’t welk tuflehen den Menfch en de Dieren, en tuflehen yder deel der Dieren en

yder deel van den Mcnfch plaats heeft, fnydt hy met voordagt alle byzondere

befchrjwingen af, verraydt hy alle herhaalingen, ftapelt hy byzonderheden op

,

en fchryft hy niet een woord , dat men nutteloos kan noemen.

Dus heeft hy in een klein boekdeel een byna oneindig getal van verfchillende

ƒrtcï^^ by malkander gebragt, en ik geloof niet dat het mogelyk zy, om het geen

hy over dit onderwerp te zeggen hadt , in korter bewoordingen uit te druklven

;

een onderwerp daarenboven, het welk zo weinig vatbaar fchjmt voor nauwkeu-

righeid, dat ’er een geeft als die van Ari.stoteles vereifcht wierdt, om te-

vens zo veel orde ,
netheid en beknoptheid faam te voegen. Dit werk van

Aristoteles heeft zig v'^oor mjme oogen vertoond, als een Regifter,

dat men met de grootftc zorg\'’uldigheid uit verfcheiden duizenden van boekdee-

len, met befcliryvin<’'en en waamcemingen van allerhande foort vervuld
,

ge-

maakt hadt; het is het volmaalvtfte uittrekzel, dat ooit ver\^aardigd is, by aldien

de Weetenfchap inderdaad de Hiftorie der fa£ta, der byzondere waaraeemingen

,

genaamd rtag worden; en fchoon men zelfs ondcrftellen mogt, dat Aristo-
teles uit alle de boeken van zyn tyd hadt iaamgeti-okken het geen hy in zyn
Werk geplaatft heeft, dan nog is het Ontwerp van dat werk, zyne verdeeling,

zyne keus van voorbeelden , de juiftheid zyner vergetykingen
, een zekere draai

in zjme denkbeelden, welke ik gaarne een Philofophifch karakter zou willen

noemen, zo treffend, dat men niet een oogenblik kan twyffelen, of hyzelf

zoude ryker hebben moeten zyn, dan zy, byivelken hy ging leenen.

Plinius heeft naar een grooter, en miffehien naar een al te uitgeftrekt

Ontwerp gearbeid ; hy heeft alles willen bevatten , en hy fchynt de Natuur ge-

meeten en haar nog te klein gevonden te hebben, voor de ruimte van zynen
geeft. Zyne Natuurlyke Iliftorie bevat, behalven de Hiftorie der Dieren ,

der

Planten, en der Dclfftoffen, de Hiftorie van den Hemel en de Aarde, de Ge-

nees-
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nseskonft 5 den Koophandel, de Zeevaart, de Hiftorie der vrye Konften en

Handwerken, den Oorfprong der gebruiken, eindelyk alle de natuurlyke Wee-

tenlchappen , en alle de menfchelyke Konften ; en het geen met regt verwon-

dering moet baaren is, dat Plinius in yder gedeelte even groot is; de ver-

hevenlieid zyner denkbeelden , de edelheid van zyn ftyl , verheffen nog zyne

diepe geleerdheid ; hy wift niet alleen alles ,
wat men ten zynen tyde konde

weeten , maar hy hadt die gemaklykheid om in het groot te denken , welke de

Weetenfehap vemenigvuldigt; hy hadt die fynheid van opmerking, waar van de

bevalligheid en de fmaak afhangen , en hy deelt zynen Lezeren cene zekere vry-

heid van geeft, eene ftoutheid van denken mede, welke het beginzel, en ^s

de eerfte kiem der Wysbegeerte is ; zyn werk , zo vol verfcheidenheid als de Na-

tuur , fchildert dezelve altoos fraai , het is , zo men wil , eene faraenvoeging

van alles , wat vóór hem gefchreeven is geweeft , eene Copie van alles wat voor-

treffelyk en weetenswaardig voor handen was ;
maar die Copie vertoont zulke

ftoute trekken , die lamenvoeging bevat veele dingen op zulk eene nieuwe wyze

vei'zameld , dat dezelve verkiezelyk is boven de meefte oorfpronkelyke Werken

,

die dezelfde dingen verhandelen.

Wy hebben gezegd, dat de getrouwe Hiftorie en de nauwkeurige Befchryving

van yder zaak de twee eenige voorwerpen zyn , welke men zig het eerft in de

beoeffening der Natuurlyke Hiftorie moeft voorftellen. De Ouden hebben aan

het eerfte vereifchte wel voldaan , en zyn miffehien in dit gedeelte zo veel bo^

ven de Hedendaagfchen , als dezen boven de Ouden zyn in het andere yereifch-

te ; want de Ouden hebben het Hiftorifche gedeelte van het Jcven en de zeden

der Dieren, het teelen en gebruik der Planten, de eigenfehappen en het ge-

bmik der Delfftoffen, zeer wel behandeld, enter zelfder tyd fchynen zy de

befchryving van ydere zaak voordagtelyk vci*zuimd te hebben; niet, om dat zy

niet zeer beiewaara waren om het wel te doen , maar zy veragteden waarfchynlyk

dingen te befchiyven, welken zy als nutteloos befchouwden,en deze wyze van den-

ken was min of meer verbonden met, en vloeide voort uit, eene groote algemee-

ne wyze van bcfchouwen, en wa.s zo onrcdclyk niet als het in den eerften opflag

zou mogen fchynen, en zelfs mag men zeggen , dat zy niet anders konden denken.

Voor eerft zogten zy kort te zyn, en geenc dan wezendlyke en nuttip dingen m
hunne werken te brengen, om dat zy geenc gcmaklyke gelegenheid hadden, ge-

lykals wy, om de boeken zonder moeite te vermcnigwldigcn, enzond.ei nadeel

te doen uitdyen. Ten anderen wendeden zy alle Weetcnlchappcn naarden an.

der nuttigheid , en hadden veel minder voor de j’dcle nieuwsgierigheid o^ci . Al-

les waar de Maatfehappy niet in betrokken was , wat geen invloed hadt op de Ce-

zondheid of op de Konften, wierdt verwaarloosd ; zy bragten alles tot den zede-

lykcn menfeh, en zy dagten niet, dat de dingen, welke geen gebruik hébben, ver-

dienen, dat men ’er zig mede bezig houdc. Een nutteloos Infekt, over welks be-

hendigheid onze waameemers zig verwonderen , een Kruid zonder kragt ,
welks

ftofvezels onze Botaniften opnoemen , waren voor hun niet dan een Infekt of een

lü'uid. Men kan het boek van Plinius, Rcliqua Herbanm
genera^ hier van ten voorbedde zien , waarin hy alle de Kruiden famenvoegt,

daar hy niet veel werk van maakt, rvclke hy zig vergenoegt naar Alphabetifche

letters te noemen
;
en waar van hy flegts cenigen hunner algemeene karakters en

J. Deel. D
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gebruiken in de Geneeskonll: aanwyfl. Dit alles kwam van den weinigen fmaak,

dien de Ouden voor de Natuurlamde hadden, of om nauwkeuriger te fpreeken,

gelyk zy geen denkbeeld hadden van ’t geen \vy byzondcre en proefondervindelyke
Natuurkunde noemen, dagten zy niet, dat men cenig voordeel konde trekken uit

het fchroomagtig onderzoek en de nauwkeurige befchryvdng \^n aUe de deelen van
eene Plant of van een Dier, cn zy zagen de betrekkingen en ’t verband niet, wel-

ken dit konde hebben met de t^erklaaring van de verfchynzelen der Natuur.
Ondertuiïchcn was dit Voorwerp der Ouden het gewigtigfte gedeelte, en men

moet zig niet verbeelden, zelfs heden niet, dat men zig in de beoefFening der

Natuurlyke Hiïlorie eeniglyk bepaalen moet, om nauwkeurige befchryvingen te

maaken, en enkel afzondcrlykc waameemiiigen en fa£la op te geeven; dit is in

der waarheid, gelyk wy gezegd hebben, het hoofdoogmerk, ’t welk men zig aan-

ftonds moet voorftellen ; maar men moet tragten zig te verheffen tot iets grooter,

en ’t geen meer waardig is ons bezig te houden, te weeten, de waarneemingen te

verbinden, de byzonderheden faam te voegen, en alles door middel vanovereen-

komllen en analogifche befluiten aan mallcanderen te knoopen ; men moet tot

dien hoogen trap van kennis poogen te geraaken, waarin wy kunnen oordeelen,
dat de byzondere uitwcrkzcls v^m algcincener uitwerkzelen erfhangen, waarin wy
de Natuur met haar zelve in haarc groote werkingen kunnen vergeJykcn , en van
waar wy ons eindclyk wegen kunnen baanen, om de vcrfchillende deelen der Na-
tuurkunde te volmaaken. Een goed geheugen, aanhoudende naarftigheid, en op-

lettendheid zyn genoeg om het eerfte doelwit te bereiken ; maar daar wordt wat
meer vercifcht om dit laatfte te treffen. Hier is eene algemeener wyze van bevat-

ten, een grooter oogpunt, een ruimer wyze van befcliouwen, een vafte en bon-
dige redeneeitrant,nog meer door de opmerking cn overdenking, als door de bloo-
te oeffening volmaakt

, van nooden. Hier wordt eindelyk die hoedanigheid van
den geeft vereifcht, welke ons de verre af zynde betrekkingen doet vatten, famen-

voegen, en ’er één lighaam van beredeneerde denkbeelden van maaken , na de
waarfchynlykheden daar van net gewaardeerd , en dezelve één voor één , als ’t

ware, gewoogen te hebben.
Het is hier, dat men eene Methode noodig heeft om zyn geeft te geleiden; niet

zulk eene, als waai* van wy gefprooken hebben, die niet dierxt, dan om woorden

willekeurig te fchikken , mfiar eene Methode , die de orde zelve der zaaken on-
derfteuot, die onze redeneering helpt en leidt, die onze befchouwdngen verlicht,
ons gezigt ruimer maakt, en ons ter zelfder tyd belet te verdwaalen.
De grootfte Philofophen hebben de noodzaakclykheid dezer Methode begree-

pen, en zy hebben ’er ons zelfs beginzels en proeven van willen geeven; maar
de eenen hebben ons niet dan de Hiftorie hunner gedagten, en de anderen de Fabel
hunner verbeelding nagelaaten ; en zo eenigen zig verheft hebben tot dat hooge
•punt van Ovematuurkunde

, van waar men de bcginzels , de betrekkingen , de
overeenkoraften , en het gezamenlyke der Weetenfehappen zien kan ,

zo heeft

toch geen ons raad gegeeven of geleerd hen te volgen; en de wyze hoe zyn geeft

in het beoeffenen der Weetenfehappen te beftieren, is nog te zoeken. By gebrek
van leffen heeft men voorbeelden gegeeven , by gebrek van beginzelen, bepaalingen
aangeboden , cn by gebrek van beweezen ftukken , ftoute onderftellingen gebruitó*
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7n deze eeuw zelve ,
waar in de Weetenfchappen met zorgvuldigheid bcoeffend

fchynen te worden ,
geloof ik , dat men ligt kan bernerken , dat de Wysgeerte ver-

waarloosd wordt, en miffchien zelfs meer dan in eenige andere eeuw ; de Konucn

,

welken men identófe of Weetenfehap geevende, dat is te zeggen , zeker wil noe-

men, hebben haare plaats ingenoomen; de Mctliodcs van den talculus cn de Geo-

metrie, die van de Kruidkunde en de Natuurlyke Hiftone, de Formuleren, met

één woord, en de Naamlyften houden bynade

beeldt zig meer te weeten , om dat men het getal der fymbolifche uitdimkmgen

,

en geleerde fpreeltwyzen heeft venneerderd, en men let niet, dat alle die lvon-

ften niet dan de fteigeringen zyn om tot de Weetenfehap te geraaken, en niet de

Weetenfchap zelve uitmaaken; men bedenkt niet, dat men zig van die itciprin-

gen niet moet bedienen, dan wanneer men dezelve niet mmenkan, en dat men

altoos moet vreezen , dat ons dezelve ontbreeken kunnen, wanneai wj laar

voor het gebouw zullen willen Hellen. v i j

De Waarheid, dat overnatuurkundig Wezen, waar van de gehccle wereld ge-

looft een klaar denkbeeld te hebben , koomt my voor m zulk een groot getal

vreemde Voorwerpen, waar aan men haaren naam verfpild heeft, verwaïd te

dat ik my geenzins verwondere over de moeite , die men vindt om haar te her-

kemien. De vooroordeelen cn valfche toepaffingen z>m vermeerderd naar maate

onze onderftellingen geleerder ,
afgetrokkener , en meer bewerkt zyn gewor-

den; het is dan moeijelyker dan ooit te onderfcheiden, wat wy kunnen weeten ,

cn het nauwkeurig af te zonderen van het geen wy niet

gendc aanmerkingen zullen ten minften voor raadgccvingcn m dit gew g j,

werp kunnen dienen.
, ,

,, •

Het woord Waarheid vcivvekt niet dan een algemeen, onbepaald, denkbeeld,

men heeft ’er nooit eene nette bepaaling van gegeeven, cn de bcpaalmg z
^

cenen algemeenen cn volftrcktcn ziirgenoomen, is niet dan eene aitick'ing,

ke alleen uit kragt van cenc onderftelling beftaat; in plaats van te zoeken naar ee-

ne bepaaling, welke wy van de Waarheid zouden mogen geeven , laat ons dan be-

ver zoeken om eene optelling te maalccn ^
laat ons van naby bezien , wat men ge-

raeenlyk Waarheden noemt, en laat ons poogen daar nette denkbeelden van

“D^yii verfcheidenfoorten van Waarheden, cn

de Wiskonftigc Waarheden den ccrilcn rang te geeven; dit z>n

heden van bepaaling; die bepaalingcn ftcunen op ^^ai afgeti^

(mderftellingen, cn alle Waarheden m deze fooitzjm met

fteeds afgetrokken, gevolgen van deze bepaanngen. V y de

gen gemaakt, wy hebben dezclv'C op allerhande wyzcn faamge\oej,d, dt
f,

V & ^ , T-TT. . TTT,_, i'ui..— Jon- in deze Wce-

men aaar uil nrcKt, itunncn met dan vericmuenue

kc de onderftellingen, die wy gebezigd hebben ,
zig vertoonen. Du* zyn die Ma-

thcmatifclic Waai’heden niet dan nauwkciu'ige hcrhaalingcn der bepaalmgen or on-

derftellingem Het laatftc gevolg is niet waar, dan om liet onmiddelyk ver-

bonden, of liever hetzelfde is met, en dezelfde verzekering bevat ,
uls het voer

gaande, en dit is wedci- niet waai' , dan om dat het verbonden is met het voo.-

D 2
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gaande
, en dus vervolgens , tot dat wy tot de cerRe onderllelling opklimmen , etr

gelyk de bepaalingcn de cerlle beginziels zyn, waar op alles gebouwd wordt , eiï

dezelve willekcuiig en betrelclcelyk of opzigtlyk zyn , zo moeten alle de gevolgen

»

welke men daar* uit kan afleiden, insgclyics willekeurig en betrcldyk of opzigtlyk
zyn. Het geen men derhalven Wisicunftigc Waarheden noemt , koomt uit op zelf-

heden van denkbeelden , en heeft gcene wczendlykheid altoos. Wy onderftellen,

^vy redeneeren op onze onderRellingen, wy trekken ’er gevolgen uit, wybeflüi*
ten ; het laatfte^ befluit , of de laatfte gevolgtrekking is een waar voorftel met op-
zigt of betrelddng tot onze onderftelling , maar die Waarheid is niet wezendlyker
dan de onderftelling zelve. Het is hier de plaats niet om ons over het gebiaiik der
Wiskonftige Weetenfehappen uit te breiden, even weinig als over de misbruiken,
die men daar van maalcen kan; het is ons genoeg beweezen te hebben, dat de Wis-
konftige Waarheden

,
geene Waarheden dan van bcpaaling zyn , of, zo men wil

,

verfchiUende uitdrukb'ngcn van dezelfde zaak, en dat zy geene Waarheden zyn dan'

met betrekking tot die zelfde bcpaalingen, welke wy gemaakt hebben
; het is om

deze reden, dat zy het voordeel hebben van altoos nauwkeurig en bewyzelyk,
maar ook altoos afgetrolckcn , denkbeeldig en willekeurig te zyn.
De Namurkundige Waarheden daarentegen zyn geheel niet willekeurig, en han-

gen niet van ons af. In plaats van gegrond te zyn op onderfteüingen
, welke wy

zelve gernaakt hebben , fteunen zy niet dan op wezendlyk beftaande Dingen; eene
agtervolging van gelyke wezendlyk voorhanden zynde of gebeurde bj^zonderheden

,

of, zo men wil, eene menigvulcfige herhaaling, en cene onafgebroken famenke-
tening der zelfde uitkomften maalrt het wezen der Natuurkundige Waarheid uit.

Het geen men derhalven Natuurkundige Waarheid noemt , is eigenlyk niet dan ee-
ne_ wapfchynlykheid, maar eene waarfthyniykheid zo groot, dat zy eene zeker-
heid uitlevert. In de Wiskonft onderftelt men , in de Natuurkunde ftelt men ne-
der, geeft men op, brengt men by, en men bouwt daar op; in de Wiskonft zyn
het bcpaalingen, in de Natuurkunde

,

daar men zig op grondt; men gaat
van bepaaling tot bepaaling in de afgetrokken Weetenfehappen, men gaat van
waarneeming tot waanieeming in de wczendlyke Weetenfehappen. In de eerften
koomt men tot bcwys of blykbaarheid , in de laatfte tot zekerheid. Het woord
Waarheid bevat de eene en andere , en beantwoordt by gevolg aan twee verfchil-

lende denkbeelden ; deszelfs betekenis is ruim , onbepaald , cn faamgefteld
; men

kan dezelve derhalven niet in het algemeen bepaalcn ; men moet
, gélyk als wy

gedaan hebben , de foorten onderfcheiden , om ’cr zig een net denkbeeld van
te maaken.

Ik zal niet van andere ordens van Waarheden fpreeken; die van de Zedekunde,
by voorbeeld , die gedeeltelyk wezendlyk , gedeeltelyk willekeurig zyn , zouden
een lang onderzoek vorderen, ’t welk ons eenigzins van ons oogmerk verwyde-
ren zoude, en des te meer, om dat deze Waarheden niet dan welvoegelyldieden
en waarfchynlykheden ten voorwerpc en uiteinde hebben.
De Wiskonftige Blykbaarheid en de Natuurkundige Zekerheid zyn dan de twee

eenige oogpunten, van welken wy de Waarheid befchouwen moeten, zo dra zy
zig van de eene of andere verwydert, is zy eigenlyk niet meer dan waarfchynlyk-

heid. Laat ons dan onderzoeken, wat wy van deze, hetzy blykbaai'e of zekere,.

Waarheid kunnen weeten, waar na wy dat geen? ’t welk wy niet dan by gifling
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weeteiï kunnen, befchouwen zullen, en daar op eindelyk laaten volgen het geen

wy niet moeten weeten.

Van de blykbaare Waarheid weeten wy, of kunnen wy weeten, alle de eigen-

fchappen, of liever alle de betrekkingen der getallen, der lynen, der oppervlak-

ten , en van alle andere afgetrokken hoeveelheden , wy kunnen dezelve op een

volkoomener wyze weeten naar maate wy ons meer oeffenen om nieuwe vraagen

op te loflèn , en op een zekerer wyze, naar maate wy de oorzaaken der zwaa-

righeden opfpooren. Gelyk wy de fclreppers, de eerftc maakers van deze Wee-

tenfehap zyn, en dezelve volfb*ektelyk niets bevat, dan het geen wy zelve in on-

ze verbeeMng hebben uitgevonden , kunnen ’cr geene duifterheden of wonder-

fpreuken in voorkoomen , die wezendlyk zyn , of die als onmogelyke en tegen-

ftiydige voorfteUcn befchouwd kunnen woorden j integendeel zal men de oplolÏÏng

altoos vinden, wanneer men de ondcrftelde bcginzels zorgvuldig onderzoekt, en

alle de Rappen volgt, welke men gedaan heeft om daju- toe te koomen. Gelyk de

lamenvoegingen dier beginzelen en der wyzen om dezelve te gebruiken ontclr

baar zyn, zo is ’er in de Wiskunde een veld van eene oneindige uitgefrrektherd

van kundigheden, welke men reeds verkrecgen heeft, of verkrygen kan, voer-

handen; welk veld wy altoos meefters zullen zyn te beteelen , wanneer wy he^e

zullen goed vinden, en waar uit wy altoos den zelfden ryken oogR van Waai'hederi

zullen inzamclcn.

Maar deze Waarheden zouden altoos Waarheden van loutere belpi'cgelmg, van

enkele nieuwsgierigheid , en ten eenemaal nutteloos geweeft zyn , zo men geene

middelen hadt uitgevonden om dezelve met Natuurkundige Waarheden te verbin-

den ; laat ons ,
voor dat wy de voordeelen dezer verceniging befchouwen , be-

zien, hoe . verre wy in deze foort van Waarheden mogen hoopen onze kundighe-

den uit te ftrekken.

De verfchynzelen , die zig dagclj^ks voor onze oogen vertonnen , dfe malkam

dcren opv'^olgèn , en zig zonder afbi-eeking , en in alle gevallen, herhaalen, zyn de

grond onzer Natuurkundige kennis. Het is genoeg, dat eene zaak altoos op de-

zelfde wyze gebeurt, om eene Waarheid voor ons te maalmn. Alle de alle

de afzoriderlyke voorvallen der Natuur ,
welke wy hebben waargenoomen, of zul-

len loinnen waarneemen, zo veele Waarheden; dus kunnen w>' derzelvcr ge-

tal vermeerderen, zo veel wy bet zullen goed vinden , door onze waaineemingen

te vermeerderen , onze kennis is hier niet bepatdd dan door de grensperken van

’t Heelal.

Maar nadat wy door herhaalde waarneemingen verzekerd zyn van de /fltïfl, na-

dat wy , door nauwkeurige proefneemingen, nieuweWaarheden hebben vaftgefteld

,

en nu dc redenen willen gaan zoeken van het geen wy waargenoo’men, en onder-

vonden hebben , zo vinden wy ons , in het nafpeoren dier oorzaaken , welhaaR

gefluit, cn genoodzaakt om de uitwerltzels van algemeener uitwerkzelen af te lei-

den , en verpligt te bekennen , dat de oorzaaken ons onbekend zyn ,
en ons altoos

onbekend zullen zyn, om dat onze zintuigen zelve de uitwerkzels zynde der oor-

zaaken, welken wy niet kennen, ons bygevolg geene denkbeelden kunnen gceven

dan van uitwerkzelen, en nooit van oorzaaken; wy zullen ons zelven dan moeten

vergenoegen met een algemeen uitwerkzel eene oorzaak te noemen, en aftean

van den eifch om ODZe Weetenfchap verder dan tot dit algemeen uitwerkzel Pt te

fcekken. ^ 3
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Die algeraeene uitwerkzels zyji voor ons de waare Wetten der Natuur ;
alle de

verfchynzels, die wy bemerken zullen, dat met deze Wetten verbonden zyn, en

daar van afhangen, zullen zo veele verklaarde /acïa , zo v’ccle opgehelderde af-

zonderlyke verlchynzels zyn, zullen zo veele Waarheden uitraaaken, welke wy bc-

giypen; de zulken daarentegen, welke wy daar niet onder betrekken, daar niet

toe brengen kumien, zullen enkele byzonderheden zyn, die men aan cene zyde

moet Rellen en op zig zelven plaatfen
, tot dat meerdere \vaarnecmingen en eene

lange ondervinding ons andere afzonderl3’’ke dingen, die tot opheldering der vo-
rigen dienen kunnen , ontdekken , en ons de Natuurkundige oorzaak , dat is te

zeggen het algemeen uitwerlczel, ontdekken, waaruit deze byzondere uitwerlizels

voortvloeijen. Het is hier, dat de verceniging der twee Weetenfclmppen, de Wis-
konft en de Natuurkunde, groote voordeelenkangeeven, de eene geeft het Hoe-
veel, en de andere het Hoe der zaaken; en gelyk hier het Ruk is om de waarfchjm-

Ijdvheden faam te voegen, en te waardeeren, ten einde wy beoordeelen mogen,
of een uitwerkzel meer van de eene dan van de andere oorzaak afhangt, zo kunt
*gy, na dat ^ door de Natuurkunde het Hoe hebt gevonden, dat is te zeggen,
na dat gy gezien hebt , dat zulk een uitwerkzel wel van zulk eene ooi-zaak zou kun-
nen afhangen, vervolgens de Wiskonft te hulp roepen , om te berekenen toe veel

dit uitwerkzel met zyne oorzaalc verbonden zy, en zo gy bevindt, dat het facit

van die rekening met de waarneemingen overeenkomt, zo vermeerdert dewaar-
fehynl3icherd, dat gy wel gegiR hebt, zoRqrk, dat dezelve eene zekerheid wordt,
daar dezelve zonder dit behulp niet dan eene loutere waarfch3ml3’kheid zoude ge-

bleeveu zyn.
Het is waar, dat deze verceniging der WiskonR met de Natuurkunde niet dan

voor een zeer Idein getal onderwerpen gefchieden kan. Hier toe wordt vereifcht,

dat de verfclymzels, welke \vy zoeken te verklaaren, vatbaar Z3'n om op eenc af-

getrokken W3’ze verklaard te worden ,
en uit haar eigen aart b3na van alle Natuur-

kundige hoedanigheden ontbloot Z3ui, want zo .dra zy maar eenigzins faamgcRcld
Z3m , kan de WiskonRige rekening daar niet meer op toegep:2l: worden. De
fchoonRe en gelukkigRc toepalling, welke men daar ooit van gemaakt heeft, is op
het SyRema der Wereld, en men moet erkennen , dat, b3'aldien de grootc New-
ton ons geene dan Natuurkundige denkbeelden van zyn SamenRclzel gegeeven
hadt , zonder dezelve te hebben onderReund met nauwkeurige en wiskonRigc be-
rekeningen, zy op veiTe na dezelfde kragt niet zouden gehad hebben; maar men
begrypt ter zclfder tyd ligtetyk, dat ’er weinige zulke eenvoudige onderwerpen,
dat is te zeggen , weinige ondenverpen zo ontbloot van Natuurkimdige hoedanig-
heden, Z3’!i als dat, waar aan Newton Z3'ne WiskonR zo gelulddg gebezigd heeft;
want de afRanR der Planeeten is zo groot, dat men dezelve, ten*opzigte van maj-
kanderen, kan befchouwen als punten; men kan, ter zclfder tyd, zonder zig te
vergilfen , eene aftrekking maaken van alle Natuurkundige hoedanigheden der PJa-

neeten , en niet dan haare kragt van aantrciddng befchouwen. Ha;u-e beweegingen
zyn daarenboven de rcgcbiaatigRe, die vy kennen, cn ondergaan geene vertraa-

ging door den wederRand; dit alles loopt lamen, om de verldaaring van het S3T-
tema der Wereld tot een Problema van de WiskonR te maaken ,

waar toe niets dan
een Natuurloindig denkbeeld, gelukkig begreepen, noodig \vas, om hetwezend-
lyk te mtiaken; ea dat denkbeeld is, van gedagt te hebben, dat de kragt, die de
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lighaamen naar de Aai-de doet vallen, wel dezelfde kragt zoude kunnen zyn , als

waar door de Maan in haai'en loopweg wordt gehouden.

Maar ik herhaal het; daar zyn weinig onderwerpen in de Natuurkunde, waar in

men de afgeti’olden Weetenfehappen met zo veel voordeel te pas kan brengen, en

ik zie byna niet dan de Starrekunde en de Gezigtkunde , waar in zy van cene groo-

te nuttigheid kunnen zyn ; de Starrekunde om de redenen ,
welke wy gemeld heb-

ben , en de Gezigtltunde , om dat het licht een byna oneindig klein lighaam is,

welks uitwerkzels in eenc regte lyn , en met eene byna oneindige fnclheid worden

voortgebragt; en om dat dus deszclfs eigenfehappen byna wiskonftig zyn, waar op

men de wiskonftige rekeningen en maaten met cenige vrugt kan toepffen. Ik zal

van de Werktuigkunde niet fpreeken , om dat de beredeneerde Werktuigkunde

zelve eene Maüiematifche en afgetrokken Wcctenfchap is’, waar van de gebruikc-

lyke of beoeffenende Werktuigkunde , dat is te zeggen de konft om Machines te

vervaardigen, niet dan een enkel beginzel ontleent, waar door men alle de uit-

werkzels kan beoordcelen door aftrekking temaakenvan de v^7vingcn en andere

Natuurkundige hoedanigheden. Dus is het my altoos voorgekoomen , dat ’er een

foort van misbnaik plaats heeft in de manier, waar op men de procfondervindely-

ke Natuurkunde leert, voor zo verre het voorwerp dezer Weetenfehap geheellyk

dat niet is, ’t welk men dezelve leent. Gelyk het wiskonftig betoog der Werk-

tuiglyke uitwerkzelen , zo als de kragt der hefhoornen , der katrollen , van het

evenwigt der vafte deelen en vloeiftoffen, het uitwerkzel der hellende vlakken

,

dat der middelpuntfchuwende kragten , enz.
,
geheellyk tot de Mathefis behoort, en

door de oogen van den geeft met de uiterftc blykbaarheid bevat kan worden,

koomt het my overtollig voor dezelve voor die des lighaams te veitoonen. Het

waare oogmerk daarentegen is proeven te neemen op allerhande zaaken ,
welke

wy niet met wiskonftige rekeningen bepaalen kunnen ,
inzonderheid op de uit-

werkzels waai' van de oorzaaken ons nog onbekend zyn , en op alle de eigenfehap-

pen, waar van wy de omftandigheden niet kennen; dit alleen kan ons tot nieuwe

ontdekkingen leiden , daar het betoog der wiskonftige uitwerlizelen ons nooit zal

leeren, dan het geen wy reeds wiften.

Maar dit misbruik is niets in vergelyking der nadeelen waar in men vervalt,

wanneer men dc Wiskonft op al te laamgcftelde onderwerpen wil toepaflèn, en op

voorwerpen overbrengen , waar van wy de eigenfehappen niet genoeg kennen

om dezelve te mecten. Men is in alle deze ge%’allen verpligt onderftellingen ,
al-

toos fti-ydig met de Natuur, te maaken, het onderwerp \^n zyne meefte hoeda-

nigheden te berooven, daar een afgettokken Wezen van te maaken, ’t welk niet

meer gelykt naar het geen inderdaad beftaat, cn wanneer men veel geredeneerd

en gerekend heeft over de betrekkingen en eigenfehappen van dat afgetrokken

Wezen, en men tot een even afgetrokken befluit is gekomen, gelooft men iets

wezendlyks gevonden te hebben, en men bren^ die denkbeeldige uitkoraft in

het wezendlyk onderwerp over , het welk eene oneindige menigte valfche be-

lluiten en dwaalingcn veroorzaakt.

Dit is het tederfte en tevens het gewigtigfle punt in de beoeffening der Weeten-
fchappen, dat men wel weete tc onderfcheiden tulTchen het geen wezendlyk in

een ondei-werp is en het willekeurige
, dat wy daar in brengen, terwyl wy het he-

fchouwen; dat wy de eigenfehappen, die aan het zelve behooren, klaarlyk o»-
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cttennen van cüe, we^e wy daar aan leenen. Dit fchynt my toe de grondnag te

fn
Methode om zyn geeft in de Weetenfchappen naar te leidfn

,

Sp do?n
het oog verloor, zoude men niet één valfchen

men dikwijs als
geleerde dwaalingen te vervallen

, welke
‘ als Witheden aaimcemt, men zoude de wonderl]5reuken

, deonop--loJTelyice vraagftukken der afgetrokken Weetenfchappen zien verdwyi^en Tenzou de vooroordeelen en onzekerheden, welke wy zelve in de wezSvke Wee
mSSe dTfveeteTl?^^^^

malkanderen omftent de OvS-

TTfmïi tmdlTT leeren verftaan, men zoude ophouden te tms-

1X7
net bei cüv van den menlchelyken geeft zyn , te veraaken

o?'lerwerpen al te veel faamgcfteld zjm, om met voordeel deWiskonftige rekemngen en maaten daar op toe te pairS, gelyk bXnSe de onder«rpon van de iNatuuriyke Hiftorie en van dfbvzondie NatuS*
toomt ha n,y voor, dat de waare Methode, om zyn geeft in dit ondêr^Slè

Waarneemingen, dat men dezelve verza-mele, daai nieuwe bjvoegi^ en haar genoegzaam vermecrdcre, om ons omtrentdcT yoornaamfte ftuldten geruft te ftellen
, en de Wiskonftige Me-thode met gebruike, dan om de Avaarfthynlykheden der vevolven

mt deze /aaa trekken kan, te tepaalen^oVn ate ^mSalgemeen te maaken, en wel te onderfchciden tulTchen de zulke, difwezendlyk.zyn, en de zulke die ftegts als bykooraende of toevallige aangeraerkt moeten wor-den ten opzigte vjn het onderwerp, ’t welk wy^befchouwen ; vervolgens moeten
cloorovereenkomften, en gdykfoortigc zaaken en onS

mTon LZa; tivyffelagtige punten
, door middel van Pioefnee'ramj,en , beveiligen of weeren

, zjm ontwerp van verklaaring maaken naar de

SS”® ™ * to <Ie®natmSykfteS

deSnl-reSvSf genoomen worden; de eerfte is, vande Djzondae tutweikzelen tot al.gemeener uitwerkzelen op te klimmen • en de indere , van het algemcenc tot het byzondere af te daalen. l^denTnT gSef en'de keuze der eene en andere hangt meer van den geeft des Schrvvers, dan van denatuur ;der dingen af, die aUen, volgens de eene en andere Me'thode
, even voedkunnen behandeld worden. Wy zullen Proeven van deze Methode geeven ir devolgende Verhandelingen; de Beschouwing van den Aardkloot deSspToDER Planketen, en de Voortteeling der Dieren.

’ Oorsprong
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DE ALGEMEENE EN BYZONDERE

NATUURLYKE HISTORIE.

Vidi ego, quod fuerat quondain folidiffima tellus,

Efle frecutn , vidi fraftas ex sequore terras

;

Et procul k pelago conchse jacuere marinse.

Et vetus inveuta eft in montibus anchora futnmisj

Quodque fuit campus, vallem decurfus aquarurn

Fècit, & eluvie mons eft deduftus in

OviD. Metamorph. Ub, AV.

^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^

VERHANDELING.
0*uer de Hijlork en Befchouwing van den Aardkloot.

<Sbd^*-^ET onderzoek betteft hier niet de figutir der Aarde, (a') noch derzel\rer

j W beweeging, noch de betrekkingen, welke zy,in het uitwendige, met de

# ,pnf
^ andere deelen van het Heelal moge hebben ;

het is haare inwendige g&-

fteldheid ,
haare vorm , en haare ftoffe, welke wy ons voorftellen te

onderzoeken. De algemeene Hiftorie van den Aardkloot moet voor de Hiftorie

C«) Zie de Bewyzen voor de Befchouwing van den Aardkloot; Ifte ftuk, hier onder.

I. Deel. E
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van haare voortbrengzelen gaan; en ,de berigten wegens de byzonderheden van het
leven en de zeden der Dieren, of wegens den teelt en den groei der Planten, be-
hooren mmcmen minder tot de Natuurlyke Hiilorie, dan de algemeene uitkomftcn
der vraarneemingen

, welke men gemaakt heeft wegens de vcrfclüllendc Stoffen,
daar de Aardbol uit beftaat, wegens de hoogtens, de dieptens, de ongelyklreden
zyner gedaante, de beweeging der Zeen, de ftrekking der Bergen, de plaatzine
der Stcengi-oeven, de fnelheid en de uitwerkzelen der Getyën, enz. Dit alTes is
de Natuur in t groote, en dit zyn haare voornaame werkingen; zy hebben veel
invloed op alle andere, en de Befchouwing dezer uitwerlczelen is eene eerfte Wee-
tenfehap , van welke het verffand der byzondcre vcrlchynzclen , zo wel als denauwkeuiige -kennis der aardfche zelfftandigheden

, afliangt ; en wanneer men

Se^KeTCn^^fo? 5 den naam van Natuurkunde
wilde geeven, zoude ik m-aagen, of met de geheelc Natuurkunde, waarin men
geene Samenftelzels aannecrat

, de Hiftoric der Natuur genaamd mag worden ?

u
eene groote uitgeffrektheid

, \<>-elker ovcrcenkomften of
beti-eklangen raomjclyk by malltanderen zyn te brengen, waar in de afzonderlyke

oi^eker zyn, is het gcmaklykcr een Samen-
IteJzel uit tc denken , dan eene egte Theorie , eene Befchouwing met de Natuur
overeenltomende,- tc geeven. ’t Is hierom , dat de Befchouwing van den Aard-
bol nooit anders dan op eene onbepaalde, cn ondcrffellende wyze is voorgedraa-

T

^‘^rzclver («) meer vernuftig dan wys, een Starrekundige , overtuigd van
het Syfteraa van Newton , alle de raogelyke uitkomften van den loop en de rig-tmg der btarren in 't oog houdende, verklaart, met behulp eener Mathematifche

*opden
Een ander, (é) een onregtzinnig Godgeleerde, en wiens hoofd door Poëtifche

irSteieStnTr ^J.ganfch Heelal te hebben zien fcheppen;

de iTrd- ^
%laanneemendc, voorzegt hy, na ons geleerd te he^en

,

wat de Aard.- was, toen zy eerft uit het Niet te voorfchyn kwam, cn wat de
Zondvioed daar in veranderd heeft; na ons gemeld te hebben, wat zy geweeft is,
en wat zy thans is, voorzegt hy, wat zy , zelfs na de verdelging van het Mpnfeh-
dom, Z3mzal.
Em derde, fc) beter Waarnemer inderdaad dan de twee vorigen , maar even

weinig geregeld m Z5my denkbeelden, verklaart, door middel \^n een oneindi?en
afgrond vm eene vloeiffof in de ingewanden van onzen Aardbol veiwat, deszelfs
voornmmfte verfchynzels; en die geheele ICootis, naarzyncgedagten, niet dan

onderilellingcn by geval gemaakt, en die niet dan op gronddagen vanpum, om zo te fpreeken, rullen, hebben de denkbeelden niet opgeheldird, en

81 ss,rzf,i,if„ï2 1 27yr„.''“'
(f) WooDWARD. Zie het JVde der BQwyzen^ *

\



BESCHOUWING vam 0EN AARDKLOOT. 35

ésfaSta verward i raen heeft de Fabel met de Natuurkunde vermengd ^ én deze Sa-
tnenftelzels zyn daarom ook van geene anderen, dan zullcen aangenoomen , die
alles blindeling aanneenienj dewyl zy onbekwaam zyn om dc zsLgcc overgangen
van het waarlchynlyke te onderfcheiden, en meer gevleid worden door het woh-
derlyke, dan getroffen door het waare.
Het geen wy over de Aarde te zeggen hebben zal zekerlyk minder zonderling en

vreemd zyn, en zal zelfs gemeen kunnen fchynen in vergelyking der groote Sa-
menftelzeis daar wy van Ipreeken; maar men hcidnnere zig, dat een Hiftoriefchry-
ver moet bcfchryven en niet uitvinden, dat hy zig geene onderftellingen mag ver-
oorloven , en dat hy geen gebruik kan maaken van zyne verbeelding , dan om dé
Waameemingen faam te voegen, de verfcheidene afzonderlyke dingen onder al-

gemeene hoofden te bevatten , en ’er een geheel van te maaken, ’t welk aan den
geeft eene methodiiche orde van klaai'e denkbeelden

, en weUchikkende en waai'-
Ichynlyke overeenkomften vertoone ; ik zeg waarfchynlyke overecnkomften

,

Want men moet niet hoopen, dat men nauwkeurige betoogen over deze Wee-
tenichap zal kunnen geeven

; dezelve hebben geen plaats dan in de Wiskonftige
Weetenfchappen, en onze knhdigheden in de Natuurkunde en in de Natuurlyke
Hiftorie hangen van de onderidnding af, en bepaalen zig tot befluiten uit over-
eenkomft van voorwerpen en omftandigheden.

^

Laat ons dan beginnen met ons te vertegenwoordigen alles, wat de ondervin-
ding van alle tyden ons opgeeft

, en ’t geen onze Waameemingen ons leeren
wegens de Natuurlyke Hiftorie van den Aardlcloot. Die oneindig ‘groote Bol ver-
toont ons op zyne Oppervlakte , Hoogtens

, Dieptens , Vlaktens , Zeën, Moe-
raffen , Rivieren , Holen , Afgronden , Vuurbergen , en op de eerfte bcfchou-
vving ontdekken wy in dit alles geene regeJmaatigheid

,
geene orde. Zo wy bin-

nen- in denzelvcn doordringen, zullen \vy daar in Metaalen , Delfftoffen , Stee-
nen , Bitumens van verfcheiden foorten , Zanden , Aaa-de , Water , en Stoffen
van allerhandsn aart vinden, die als by geval, en zonder eenigen blykbaaren re-
gel geplaatft Waanneer met meer oplettendlieid onderzoeken ^ zien wy
op en in denzelven ingezakte Bergen

5 C^') gcfpleeten en vcrbryzelde Rotzen

^

verzwolgen Landitreeken , nieuwe Eilanden , overftroomde Gronden ,
gevulde

Afgronden , enz. Wy vinden dikwils zwaare Stoften op Jigte geplaatft , harde

Lighaamen van weeke zelfftandigheden omringd , drooge , vogtige
, heete , kou-

de, vafte, broffehe, Dingen, alles door malkanderen verward, en in een foort
van wanorde , die ons niets anders vertoont dan eene verzamelmg van overge-
bleeven brokken , en puinhoopen eener vcrbryzelde Wereld.

Ondertuffehen bewoonen wy die puinhoopen met eene volkoomcn geruftheid;
de gellagten van Menfchen, van Dieren, van Planten volgen malkanderen onaf-
go rooken op; dc Aarde verichafc overvloedig alles, wat zy tot hun beftaanvaii

ger ge de n vafte bepaalingen
, dc Groente heeft nooit gemift op de Vorft en

0^ Zie het XlVde link van de Bew-jzen voor de Bcfchouwing'.
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YiTel te volgen; alles koomt ons voor in orde te zyn;-de Aarde, die flraksniec

dan een Qiaos was , is een aangenaam verblyf
, waarop de eenftemmigheid , de

geruftheid , en orde heerfchen
; alwaar alles bezield , alles geregeld wordt door

eene magt en vei’nufC, die ons met verwondering ver\óiUen, en ons tot den Schep-
per verheffen.

Laaten wy ons dan niet haatten om uitlpraak te doen over de onregelmaatig-

heid, die wy op de oppervlakte der Aarde zien, en over de fchynbaarc wanor-
de , die zig inwendig in dezelve vertoont ^ want wy zullen ’er welhaaft de nut-

tigheid; en zelfs de noodzaakelykheid van bemerken; en wanneer wy daar wat
nauwkeuriger op letten, zullen wy ’er miffchien een orde in vinden, welke wy
niet vennoedden, en algemecne overeenkomften en betrekkingen tot malkande-
ren , welke wy in den eerftén opflag over ’t hoofd gezien hadden. Onze kundig-
heden zullen inderdaad ten dezen opzigte altoos bepaald zjti; wy kennen nog de
geheele oppeiwlakte van onzen Kloot niet; (a) wy zyn nog voor een gedeelte

onkundig wat op den grond der Zeen gevonden worde; daar zyn Zeen, waai* van
wy de dieptens nog niet hebben kunnen peilen; wy kunnen niet dan de korft der

Aarde dóorbooren , en de grootfte holligheden , de diepfte Mynen ,
gaan

niet tot het agtduizendlte gedeelte van haare middellyn; (.e) wy kunnen derhal-

ven niet oordeclen dan over de buitenfte en byna oppervlakkige laag ; het in-

wendige van den Klomp is ons ten eenenmaal onbekend; men weet, dat. Klomp te-

gen Klomp gefteld , de Aai'de viermaal zwaarer is dan de Zon ; men heeft ook de
betrekking oif vergelyking van de zwaaite der Aarde met die der andere Planeeten

;

maar dit is niet dan eene opzigtelyke waardeering; de eenheid dor maat ontbreekt

ons, om dat het wezendlyk gewigt der Stoffe ons onbekend is, zo dat het binnen-

fle der Aarde of ledig, of met eene Stoffe, duizendmaal ligter dan het goud, vervuld
zoude kunnen zyn, en daar is voor ons geen middel om dit op te neemen; nau+
welyks kunnen wy eenige redelyke gillingen ten dezen opzigte maaken. (d)
Men moet zig dan bepaalen om de oppervlakte der Aarde, en die kleine dikte;

die geringe korft, in de welke wy hebben kunnen doordringen, te onderzoeken
en te befchryven. Heteerft, dat zig Vertoont, is die oneindige hoeveelheid Wa-
ters , welke het grootfte gedeelte van den Bol bedekt ; die Wateren neemen altoos

de laagfte gedeelten in, zy zyn ook altoos van eene eenpaarige hoogte, of zo zy

buiten him evenwigt gebragt, en aan den cenen kant hooger opgevoerd worden,
dan aan den anderen

,
poogen zy dat evenwigt aanftonds weder te krygen

, en
neigen ftéeds tot gelykheid en ruft. Wy zien het Water ondertulTchen be-
roerd (e) door eene ftèrke kragt, die zig tegen de ruft van dit Element ver*
zettende, het zelve eene periodieke cn geregelde beweeging geeft, het beurtelings
verheffen nederdrukt, en eene flingerendc weeging van de Golven maakt, door
de geheele Zee tot in haare grootfte diepte te- beroeren. Wy weeten

, dat die
beweeging op alle tyden plaats heeft , en dat dezelve duuren zal zo lang als de
Maan en de Zon, die ’er de oorzaaken van zyn, in wezen blyven.
Wanneer wy veiwolgens den grond der Zee befchouwen, bemerken wy daar

Zie het Vide Huk derBewyzen voor de Befchouwing van den Aardkloot. Zie Pit-
lop Tranf.^bridg. Vol. II. p. 233. (O Zie Boyle’s Works Vol. III. p. 23a. CO Zié
ket Ifl* der Bewyzen. C^ ) Zie het Xllde Huk van de Bewyzen.
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vpele oneffenheden ,
als op de oppervlakte der Aarde; («) wy vinden da^

ofvSn , Vlakten , Dkpten ,
Rotfen ,

Gronden van allerhande

foort^* 'vy zien dat alle de Eilanden niet dan ki-mnen van groote Bergen zyn, (c)

Seier voet en wortels door het vloeijend Element beftroomd Worden^, wy Njn-

d ar Se?e toppen Bergen, die byna gelyk met het Water hggenj wy be-

S:^dTrfnelle%loeden^ '(d) die zig de.

onttrekken- men ziet dezelve zomtyds (e) ftandvaibg in dezcitcie rignng vioei-

ic“^drs , en .»oil lie grensperta
b":

veranderlyk fchynen als die, welke de poogmgen vaii de
Winden gewei-

naaien Hier ziet men onftnimige ftreeken, alwaar de verbolg^ Winde B

Le Ónweders aanvoeren, alwaar de Zee en de Lugt eveneens b^oerd, maUjan-

fchokken en verwarren ;
daar zyn het inwendige beweegingen ,

Kookia

f Hoozen en zonderlinge buitengewoone beroeringen door viiui-

?rtiekten om verzwelgen. Daar vemeemjk «Kè groote Vlal;ten, alt

toos ftü en geruft, maar even gcvaarlyk, alwaar de binden nooithun^zag ge-

oeffend hebben, alwaar de Konft des Stuimnaiis nutteloos wordt ,
men

SSt blylen en omkoomen (O- ^Einddyk de oogen ^en^e naa^de^^^^^^^^^

onntpn van dcn Aardbol, zie ik die vcrvaarlyke Ysklorapen, Q) cüe van nee

We land aan de Poolen afgefcheutd , als vlottende Bergen koomen aan

"
Zit te S Totwe^enTS^ l?et groote Ryk dor Z.e asn^

vertoont; duizenden Bewooners van verfchülende foorten van Schepzelen

kon derzelver eehecle uitgefti-ektheid; deeenc, met hgte Schubben tedekt,
-^

ken met fnellen vaart, derzelver verfcheidene ftrecken door; de '

nr£e schelp omzwagteld, fleepen zig lajigzaam voort, en tekenen hunnen

^ het zand V anderen , aan\^elken dc Natuur Vinnen , m' de ge-

Ste van vSgelen’, heeft gegeeven ,
hédienen ’cr zig van om zig in de LugC

?fSënen®opteh,o»de„tW
weigerd is, groeijen cn ™ ^fteng^oTOvtaedig Planten ,

Moffen

,

Element hun * ™ndNa Zand, Stcenzand of Gruis,

Aarde, Schelpen, Rotfen, en overal gelykt hy naar

van den Aardbol eens fchielyk overloopen.'

(,cö Zie het Xlllde ftuk der Bcm’zen voot <^\®erchoowing Zie

op de Kaart in 1737 vervaardigd door den Hr. BüAChe, de d p . „ , , .

fchen Afrika en Amerika. CO Varen, Geogr. p. 218. m rr
'

,5
^

jtEN. p. 140- Voyag. de Pirard, p. 137- C/) de Shaw
•

^ stiftens enfe
XVIde ftuk. CO De Maalftroom in de Noorweeglche Zee. CO De buitens en o

Tornados in de Ethiopifche Zee.
„

Zie de Be^vyzen Vide M X^ ft k.

vemardJ-
Kaart van den Togt van den Hr. Bquvet, door den Hr. Buache in 1739, venaaraig

& 3
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Welk een verbaazend verfchil tuflchen-de Lugtftreeken ! Welk eene veifcheiden-

heid van Gronden! Welk eene ongelykheid in het Waterpas! Maar laat ons nauw-
keurig waameeraen, en wy zullen welhaaft bemerken, dat degroote ketens Ber-

gen C‘ï)digter by den Evenaar
, dan by de Aspunten zyn; dat zy zig in de OudeWe-

reld veel verder van het Ooften naar het Weften, dan van het Noorden naar het
Zuiden

, maar in de Nieuwe Wereld daai-entegen veel verder van het Noorden
naar het Zuiden, dan van het Ooften naar het Weften uitftrekken; maar het geen
veele opmerking moet baaren, is dat de gedaante dier Bergen, en derzelver Bog-
ten, (è) die volftrekt onregelmaatig fchynen, egter agtervolgende rigtingen heb-
ben ,

die op malkanderen pallen
;
(c) zo dat de uitfpringende hoeken van een

Berg altoos tegeii over de inwaards gebogen hoeken van den naaftbyzynden Berg,
die daar door eene Valey of diepte van afgefcheiden is, overftaan. Ook neem ik
waar, dat de tegenoverftaande fleuvels altoos byna dezelfde hoekte hebben, en
dat, in het algemeen, de Bergen het midden van het Vafte land beflaan, en de Ei-
landen, de Voorgebergtens , en de andere uitfpringende Landen (d) over de
grootfte lengte vei-deelen. Ik volg eveneens de rigting en den loop der grootfte
Rivieren, en ik zie, dat dezelve altoos byna regt op de Zee , waar in zy haarc
uitwateringhebben, nedervloeijen; en dat zy in het grootfte gedeelte van haaren
loop ten naaften by dc ketens van Bergen , waar van zy haaren ooriprong en rig-

ting hebben, volgen, (r) Verder, de Oevers der Zee* onderzoekende, vind ik,
dat dezelve gemeenlyk bepaald wordt door Rotfen, door Marmer -Groeven, en
andere harde Steenen, of ook wel door Aarde en Zand, dat zy zelve opgehoopt,
of ’t wellt de Rivieren aangevoerd hebben

; cn ik merk op , dat dc nabiiurige

Kuften , cn zulke , die daar niet dan door een nauwe ibaat of inham van afge-

fcheiden zyn , uit dezelfde Stoffen beftaan , en dat dc Bedden der Aarde van den
een en anderen kant dezelfde zyn. (ƒ) Ik zie dat de Volkaanen (g) allen in de
hooge Bergen gevonden worden , dat ’er eene menigte dier vuurlpuwende Ber-
gen is, welker Vuur geheel uitgeblufcht is; dat zomroigen derzelver onderaardfche
gemeenfehap hebben, (/?) cn dat hunne uitbraakingen zomtyds in denzelfden cyd
vooi-vallen. Ik bemerk eene dergelyke gemeenfehap ttiTchen zekere Meiren en
de nabyzyndc Zeen; Ider zyn Rivieren cn Watervallen, (0 die zig eensklaps
v^erJiezen, cn zig in dc ingewanden der Aarde fchynen neer te ftorten; daai- is een
Zee binnen in dezelve, waar in honderd Rivieren uidoopen , die van alle kanten

eene groote menigte Waters derwaards brengen , zonder dien oneindig grooten
Kom te vermeerderen, dev/elke door onderaardfche wegen alles wat hy ontx'-angt,

fchynt weder te geeven_; en voortgaande bemerk ik ligtelyk de Landen , liie van
ouds bewoond waren; ilc ondcrfcheide dezelve van die nieuwe ftrecken, waarin
de grond nog geheel ruw fchynt, alwaar de Rivieren vol zyn vaii belemmeringen

,

die het Water opftoppen, alvmar het Land voor een gedeelte onder ligt , moe-
raffig, of dor en zandig Is , alwaar dc vcrdeeling der Wateren onregelmaatig ge-
fehiedt, alwaar dc ongcteelde Bofichen de gelieele oppervlakte der gronden, die
eenige vmgtbaarheid hebben, bedekken.

Zie het IXde iluk der Bewyzen. Zie het IXdc en XlIJc Huk der Bewyzen.
(f) Zie de Ze^nr. Pbilof. de Bouüguet p. i8i. Vaüen. Geogr. p. 69. (g) Xde
link der Bewyzen. (ƒ) Vilde Huk. C^) XVIde ftuk. Qi) Kircheri, Mund. fubt.
in Pt'iSf- CO Varen. Geogr, pag. 43.
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Nog byzonderer onderzoekende zie ik, dat de eerfle laag , die den Aardbol

omringt? overal van eene geiyke zelfftandigheid is; dat die zelfftandigheid
, wel-

ke dient om de Planten en Dieren te voeden, en te doen gi-ocijen, zelve niet an-

ders is dan een famenftel van dierlyke en groeijende deden, die verdelgd, of lie-

ver in kleine deeltjes verbi'yzeld zj'n , en waar in de oude organifatie niet meer
merkbaar , nog de geledingen te onderkemicn zyn. Dieper doordringende vind

ik de wezendJyke Aai-de, ik zie beddingen van Zand, van Kalkfleenen , van Leem-
aarde, van Schelpen, van Marmer, van Steenzand, van Ent, van Gips, enz.,

en ik bemerk, dat deze (/)) bedden altoos cvcnwydig op de airderen liggen
,
(c)

en dat ydere bedding over haare geheele uitgeftrektheid dezelfde dikte heeft; ik

zie dat in de nabuurigc Heuvels dezelfde Stoffen op het zelfde Wateipas gevon-

den worden, fchoon die Heuvels door diepe en grootc tuffehenruimtens zyn af-

gefcheiden. Ik neem waar , dat in alle de beddingen vm! aax-de , en zelfs in die

,

welke mceft vaft zyn, fd) gelyk als in de Rotfen, de Marmergroeven, en Sree-

nen , Spleeten voorkoomen ; dat die Splcctcn regthoekig of lootregt op den Ge-
zigteinder zyn, en dat dit in de grootllc, zo wel als in de kleinfte dieptens, een

fooit van regel is, welken de Natuur ftandvaffig volgt. Ik zie daarenboven, dat

in het binnenfte der Aarde, op de toppen der Bergen (e) en in die plaatfen, die

verft van de Zee afliggen. Schelpen, Geraamten van Zeevilfthen, Zeeplanten , enz.

,

gevonden worden, die geheel gclyk zyn aan de Schelpen, de Viffehen, de Planten,

die Üians in de Zee voorkoomen , en die v^olflrckt het zelfde foort zym. Ik

merk op , dat die verfteende Schelpen in eene \'crbaazende hoeveelheid voor han-

den ziTi, dat men dezelve in oneindig veele plaatien vindt, dat zy in het binnenfte

der Rotfen, en derandere klompen Maimer cn andere hardeSteenen, zo wel al^inde

Kryten en in de Aardens gevonden worden; en dat zy niet flegts in alle die ftoffen

beflooten zyn , maar daar in ook ingelyfd , verftfiend , cn vervuld van de zelfftan-

digheid zelve , die haar omringt. Eindclyk vind ik my door herhaalde waarncemin-
gen overtuigd, dat de Marmers, de Steeneu , de Kiyten , de Mergels , de KIcijen,

de Zanden , en bykans alle aardfche Stoffen , vervuld zyn van Schelpen (/) en an-

dere opwerpzelen der Zee ; en dat over de geheclc Aarde, en in aUe plaatfen , al-

waar men nauwkeurige waarneeming(ai heeft lomnen doen.

Dit alles daar gefteld zjmde ,
laat ons redcnecrcn , cn zien wat wy ’cr uit opmaa-

ken kunnen.
Dc veranderingen , tvclkc de Aardkloot federt twee cn zelfs drieduizend jaarén

ondergaan heeft , zyn van niet veel belang in vergelyldng van die , welke in de

eerfte tyden na de Schepping hebben moeten voorvallen ; want het is gemaklyk te

bewyzen, dat, gelyk alle aardfche Stoffen geene vaftigheid verkreegen hebben dan
door de aanhoudende werking der zwaarte , en der andere Icragten , die de deeltjes

der Stoffen -by malkanderen voegen en vereenigen ; zo ook de oppervlakte der
Aarde in den beginne veel minder vaft moeft zyn , dan dezelve in het vervolg ge-

worden is; en dat bygevolg dezelfde oorzaaken , welke heden niet danbyna onmerk-

Ca) Zie het Vilde Huk der Ee'vvj'Zcn. (c) Zie Woodward pag. 41. enz.
Zie het VlIIfte ftuk der Bewyzen. Zie weder het VlJlUe ftuk der Bewyzen-

(ƒ ;)
Zie Stenon

, Woodward , Ray Bourguet ,
Scheuchzsr , de Pèi/. TranfaU-

Mém, de VAcad. enz.
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baare veranderingen in den tyd van verfcheiden eeuwen vóórtbrengen» toen zeer

groote omwentefingen in weinige jaaren moeften veroorzaaken.

Het fchynt inderdaad zeker, dat de Aarde, thans droog en bewoond, eertyds met

de Wateren der Zeen bedekt geweeft is, en dat deze Wateren zelfs boven de top-

pen der hoogfle Bergen geftaan hebben ; naardien men op die Bergen ,
en zelfs op

de hoogfte toppen voortbrengzels der Zee aantreft, als Schelpen, Geraamten,

enz. welke, met de levendige Schelp-vilTchen vergeleeken zo volmaakt gelyk zyn,

dat men niet kan twyffelen , ofzy behooren in alle opzigten tot dezelfde foorten.

Ook fchynen de Wateren der Zlee hun verblyf eenigcn tyd op deze Aarde gehou-

den te hebben, en die vertoont zig even duidelyk, nademaal men op verfcheiden

plaatfen zulke verbazend groote Banken van Schelpen vindt , dat het niet mogelyk
is, dat zulk eene onverbeeldelyke menigte Dieren (0} ter zelfder tyd op die plaat-

fen geleefd hebbe. Dit fchynt te bewyzen , dat , fchoon de Stoffen, die de op-

pervlakte der Aai’dc uitmaaken , toen in een ftaat van weekheid zyn geweeft, die

ben vatbaar maakte , om ligtelyk verdeeld, geroerd ,
verplaatft te kunnen worden

door het Water; deze beweegingen egter niet eensklaps gefchied zyn , maar traps-

gewyze en by opvolging. En , gelyk men zomtyds voortbrengzels der Zee vindt op
duizend en twa^fhonderd voeten diepte, kan men daar uit opmaalcen dat ’er , om
deze cükte of hoogte van Aarde of Steen te maaken, een reeks van jaaren is ver-

eifcht geworden; want Iclioon men al eens onderftellen wilde, dat alle deze Schelp-

vilfchen in den algeraeenen Zondvloed van den grond der Zeën opgenoomen, en

over alle deden der Aarde verlpreid zyn
,
(het geen zeker een onderftelling zoude

zyn, die men bezwaarlyk zou kunnen goed maaken) (/)) , dan nog is het klaar , dat,

gelyk men die Schelpen ingelyfd en verfteend vindt in de Marmers en in de Rotfen

der hoogfte Bergen , men zoude moeten onderftellen , dat die Mamiers en Rotfen

allen terzelfder tyd geformeerd waren , en juift in het oogenblik van den Zond-

vloed, en dat ’er, vÓOTdeze groote omwenteling,nochBergen,nochMarmere groe-

ven , noch Rotfen , noch Kryten , noch eenige andere gelykfoortige ftofmet die , wel-

ke wy kennen, op den Aardbol geweeft zy, dewyl alle die genoemde Stoffen byna
Sdiclpen, en andere overblyfzelfs van voortbrengzelen der Zee bevatten. Daar-

enboven moeft de oppervlakte der Aarde in den tj-d van den Zondvloed reeds een

msrlcclyken trap van vaftheid gekrccgen hebben, dewyl de zwaarte op de ftoffen,

daar dezelve uit beftaat , al meer dan zeftien eeuwen gewerkt hadt , en bygevolg

fchynt het niet mogelyk , dat de Wateren van den Zondvloed de Aarde , en an-

dere gronden , rondom onzen kloot , in zo kort een tyd als de overftrooming
duurde , tot zulke groote dieptens hebben kunnen doorweeken , losmaaken, ver-

mengen, en geheel veranderen.

Maar zonder op dit punt
, ’t welk in ’t vervolg onderzogt zal worden, langer

ftil tc ftaan, zal ik my thans houden aan de Waarneemingen , die ftandvaftig en aan
de ftukken,die zeker zyn. Men kan niet tv^ffcleji of de Wateren der Èee heb-

ben op de oppervlalitc der Aarde, welke wy bewoonen , eenigen tyd geftaan, en
men kan derhalvcn niet twyffelen of deze zelfde oppervlakte onzer Aarde eenigen

tyd de grond eener Zee geweeft zy, waar in alles op dezelfde wyze toeging
,

gelj^’k

het heden in de Zeën toegaat. Daarenboven gelyk de beddingen der v^rfcMlen
de

Zie het Vnifte ftuk der Bewyzen. Zie het Vde Huk.
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de Stoffen» waar uit de Aarde befcaat, zo als wy
Akr en waterpas op malkanderen liggen, zo is het klaar ,

dat deze pi
^

der Wateren is, die deze Stoffen allengs opgehoopt hebben, en haai deze P
'

zins doen neemen, welke het Water altoos zelf neemt, dat is te zeggen, die lioii-

zmg noen neemen, ww».
, «raampemen: want m de vlaktens zyn de bed-

zontaaie , welke wy bykans over
o-pberfftens alleen dat zy eene fchuin-

dingen byna net horizontaal , en het is in de gebergt
hellend grond-

fte of helling hebben, als zynde geformaird
vite gelfkelyk

ftuk neergelegd, dat is te zeggen uit Stoffen op eene

gezonken^ nu zeg ik, dat deze beddingai om

ssin “v™i t
neergdegd, het welk

>
vervolgens bemnkjn

vïr|, en"hcTlJ£|deehe^^^

ISSSBê
Zand , Iven weinig als Steenkooien op Kley , of Kley onder Marmer , ot

'"le“ne°S'daar wy nog agt op moeten geov^_^, en*»«X,”d7
wegens de herkomft der laagen door de ^ewecpn

omwenteling of ver-

firïM
AnrdLemSt worden, die verhevenheden cgter niet uit paralelle laagen be-

; dat*d= ftoffcn *r verhe™tj«
hebben, en dat emdelyk die kleine

«en hoop &of,
verwardelyk door

dezelfde wyze gerigt, voortkoomen.
, Waameemingen , op onbetwift-

Wv zvn dan door nauwkeurige en heihaalde waameemmg , i

baare ftukken gegrond, verzekerd, het drooge gedeelte va y

bewoonen , langen tyd onder de Wateren der Zee bedolwn ^ ’ A 2elf-

heeft deze zelfde Aarde, geduurende ^1 dien tyd, de zelfde bew^ g^
de veranderingen ondergaan , welke nog heden die L^dcn

^ee ge-
de Zee overftroomd worden. Het blykt, dat onze Aaide een gi g

Ca) Zie het Vilde ftuk der Bewyzen voor de Befchouwmg van den Aardkloot. C^) 2

het ?VdT(lïfc v.l“ Baw™n.&ci M Zw het XVUd. (luh v» de Bewyaea &c.

1. Ded.
^



4a DE NATÜURLYKE HISTORIE.

Weeft is, om derhalven te weeten, wat voortyds op deze Aarde is voorgevallen,
zo laat ons bezien , wat thans op den grond der Zee gebeure , en uit deze over-
eenkomft ziillen wy redeJyJfe gevolgen

, en befluiten mogen afleiden wegens de uit-

gedaante
, en het inwendig faraenftelzel der Landen , wellce wy bewoonen.

Men herinnere zig dan, dat de Zee, ten allen tyde, en van de Schepping der
Wereld af, eene beweeging van Eb en Vloed, door de Maan veroorzaakt, ge-
leeden heeft , en dat deze beweeging , die de Wateren in vier-en-twintig uuren
tweemaal doet ryzen en daalen, met meer kragt wordt uitgewerkt onder de Even-
nagtslyn, dan in de andere Lugtftreeken. Men herinnere zig ook, dat de Aarde
eene üielle beweeging om haaren As , en bygevolg eene middelpuntichuwende
fa-agt, heeft , die grooter is aan den Evenaar, dan in alle andere deelenvanden
Jvloot ; dat dit alleen

, onafhankelyk van de wezendlyke Waarneemingen en Maa-
ten, ons bewj^ft, dat dezelve niet volmaakt rond kan zyn, maai- meer moet uit-
fteeken of verhevener zjm onder de Evennagtslyn , dan onder de Poolen ; en
men beHuite uit deze eerfte Waarneemingen, dat, fchoon men zelfs onderftel-
de

, dat de Aarde volmaakt rond uit de handen van den Schepper te voorfchyn
gekoomen ware ( eene lofTe onderftelling , en die den nauwen kring onzer deii^-
beelden duidelyk toonen zoude) haare dagelykfthe beweeging egter, en de Ebbe
en Vloed der Zee de deelen van den Equator opgehoogd moeten hebben , met
daar Slib, Aarde, Schelpen, enz. , heen te voeren. Dus moeten de grootfte on-
gelykheden van den Bol onder de Evennagtslyn plaats hebben

, gelyk zy daar in-
derdaad ook plaats hebben; en gelyk deze beweeging van Eb en Vloed (^a) door
beurtelingfche dagelykfche opvolgingen, zonder afbreeking herhaald, gclchiedt,
is het natuurlyk zig te verbeelden, dat de Wateren telkens eene kleine hoeveel-
heid Stof van de_ eene plaats naar de andere medevoeren , welke vervolgens als
een_ zetfel of bezinkzcl op den bodem der Zee nedervalt , en die evenwydige en
horizontaale beddingen of laagen maakt, welke men overal aantreft, want gelyk
alle de beweeging der Wateren in de Eb en Vloed

, op den Gezigteinder gefduedt,
zo hebben de Stoffen door die beweeging voor^eflcept, noodzaakelyk dezelfde
Tigting gevolgd, en zigparalel op malkanderen, en allen waterpas, gefchikt.

,, Maar, zal men zeggen, gelyk de beweeging van de Eb en Vloed eene ge-
,, lyke weeging der Wateren, eene foort van rcgelmaatige flingering is , zo fchynt
w ’er geene reden, waarom alles niet vergoed zy geworden, en waarom dc Stof-
„ fen door den Vloed aangebragt, door de Eb niet weder te rug gevoerd zouden
„ zyn, en dan verdwynt de oorzaak vjin de ophooping der laagen van zelve en
„ de bodem der Zee moet fteeds in den eigen ftaat blyven; de \hocd vmrnietipt
„ het geen de Eb_ gewerkt hadt, en geene dier twee beweegingen kan eene mer-
„ kelyke verandering op den bodem der Zee te weeg brengen

, en nog minder de
gehèele oorlpronkelyke gedaante veranderen

, en daar hoogtens en laaetens in
„ doen te voorfchyn koomen. ” o s "

Ik antwoord hier op , dat de flingerende beweeging der Wateren niet eenpaarig
geduurige beweeging in de Zee van het Ooften naar het

Weflfen voortbrengt; dat daarenboven de beroei-ing door de Winden veroorzaakt,
Zïg tegen de gclykheid van de Eb en Vloed aankant, en dat uit alle de beweegingen,

(a) Zie het Xllde ftuk van de Bewyzea voor de Befchouwing van den Aardkloot.
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voor wéikG de Zee vatbaar is, altoos vervoering van Aarde en verplaatzii^ van

Stoffen te verwagten is, die van hier naar ginder, van de eene ftreek naar de an.

dere, veriegd zullen worden^ Deze hoopen van Stoffen nu zullen beftaan uit P^'

ralelle en horizontaale laagen ,
devvyl de Samenvoegingen , welke zy dan ook we-

zen mogen , van de beweegingen der Zee altoos ftrekken om de gronden te roe-

ren ., en dezelve waterpas op malkanderen te leggen in die plaatlen , alwaar zy

in de gedaante van zetfel nederzinken. , ,-^1 v A
Behalven deze aanmeridngen kan men de gemaakte tegenwerping ligtiyK aoor

een/öctwm, door iets, dat wezendlyk plaats heeft, beantwoorden; te weeten, dat

men in alle de uiterfte deelen der Zeën, alwaar men de Eb en Vloed waarneemt,

op alle de Kuften die dezelve omvatten, bemerkt, dat de Vloed eeneonemd^e

menigte van dingen aanbrengt , welke de Eb niet wpder te rug voert , dat er

Gi’onden of Landeryen zyn, welke de Zee ongevoelig bedekt, enandeie,

welke zy bloot laat, na daar Aarde, Zand, Schelpen, enz., over gebragt te heb-

ben , welke telkens nederzinken , en natuurlyk eene horizontaale plaatzing ^^e-

men, en dat deze Stoffen in ’t vervolg van tyd vermeerderd, en tot eene zekere

hoogte opgeftapeld, allengs buiten het bereik der Wateren koomen, vervolgens

altoos in den ftaat van drooge Aarde bly\^en, en een gedeelte van ons Vafte land

uitraaaken.

Maar om geen twyffel wegens dit gewigtig punt over te laatcn , zo moeten wy

de mogelykheid of onmogelykheid , dat een Berg op den bodem der Zee ge-

formeerd worde door de beweeging cn de bezonken Stoffen der Wateren , van

naby onderzoeken. Geen menfeh zal ontkennen, dat op eene Kult, tegen wel-

ke de Zee met geweldigheid werkt, die herhaalde poogingen met eemge veran-

dering te weeg moeten brengen , en dat de Wateren niet telkens cen klem ge-

deelte van de Aarde der Kuil moeten medcvocrên ; cn fchoon dete Oever zelts

geheel uit Rotfen beftondt, zo weet men egter dat het Water die Rotten allengs

verteert cn wegneemt , cn dat hetzelve gevolgelyk daar ydcre i'eis , als de Golr ,
na

daar tegen gebrooken tc zyn , te rug wykc , cn ’cr cenige deeltjes van mede neemt. Qa)

Die deeltjes nu , ’t zy Steen of Aarde , of welke Stof, zullen door het Water

noodwendig op eenen zekeren afftand en naar zekere plaatfen gevoerd worden,

alwaar de beweeging des Waters dezelve aan hunne eigen zwaarte ovcrlaatende

,

hen onder de gedaante van zetfel naar den bodem der Zee doet nedemnk^^^

moeten zy dan eene cerfte laag, regt op den Gezigtemder ,

ken, naar dat de oppervlakte van den grond, waar op zy nederzakken

,

brengt. Die grond wordt eenpaarig met deze laag bedekt , en die laag wor

welhaail van eene andere gelyke laag, door dezelfde oorzaalc Vooitgcbiagt, ge-

volgd; daar vergadert zig dan te dezer plaatfe een aanmerk^dc nederzakzcl van

Stoffen, welker laagen evcnwydig op m^kandei'en liggen- Dic ^hoop ol dat ne-

dcrzafczel zal geftadig vermeerderen door het nieuwe bezinkzel , t vyelk het Wa-

ter derwaards voeren zal , en allengs zal , door verloop van tyd , hier eene ver-

hevenheid, een Berg, op den grond der Zee oprj^zen, dewelke ten eenemaal ge-

lyk zal zyn aan de verhevenheden en aan dc Bergen, welke wy op de Wereld ken-

ia) Zie het XlXde Huk der Bew}T2;en voor de Befchouwing van den Aardkloot.

ib) Zie Voyages de Shaw T. II. p. 69.
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nerij zo wel ten opzigte van het inwendig famenftelzel, als ten opzigte van de uit-

wendige gedaante. Indien op deze plaats van den bodem der Zee Schelpen ge-

vonden worden , zo zullen de bezonken Stoffen , welke de Golven derwaards

brengen, op die Schelpen nederzakken, zullen die Schelpen overdekken, zy zul-

len dezelve vullen , en inlyven in de beddingen of laagen' dier neergelegde Stof-

fe, en zy zullen een gedeelte uitmaaken der Klompen door deze bezinkzels ge-

formeerd
;
men zal ze daar vinden in de plaatzing, welke zy in het nedervallen ge-

kreegen hebben , of welke zy hadden , toen zy beflaagen wierden ; want in deze

bewerking zullen die, welke op den bodem der Zee waren, toen de cerftelaagen'

neergezakt zyn , zig in de benedenfte bedding bevinden , en die , welke federt

naar deze plaats zyn aangevoerd, zullen in hoogere laagen liggen.

Even eens, wanneer de grond der Zee door de beroering der Wateren zal

bewoogen zyn, zal ’cr noodzaakelyk eene vervoering ofvei-plaatzing van Aai*de,

van Slib , van Schelpen , en andere Stoften naar andere oorden gefchieden moe-

ten, alwaar deze Stoffen in de gedaante van zetfel zullen nederzakken. Nu wee-

ten wy uit de berigte'n der Duikers (ff ), dat tot in de hoOgfteDieptens, waarin zy

kunnen nederdaalen , namelyk van twintig vademen , de bodem der Zee denvyze
geroerd wordt , dat het Water zig met de Aarde vermengt , dat het troebel

wordt, en dat het Slib en de Schelpen door de beweeging der Wateren op aan-

merkelyke affïandcn worden weg gevoerd; by gevolg in alle plaatfen der Zee,
waar in men heeft kunnen nederdaalen, gefchieden ’er verplaatzingen van Aarde

en Schelpen, die ergens gaan nedeivallen, en nederzakkende evenwydige of pa-

ralelle laagen en hoogtens.formeeren, dewelke uit die verfcheidene Stoffen, even

als onze Bergen , beflaan. Dus zullen de Eb en Vloed , de Winden , de Stroo-

men, en alle de beweegingen der Wateren oneffenheden op den bodem der Zee
voorlirengen , om dat alle deze oorzaaken van den grond en de Kuften der Zee
Stoften los maalien , dié vervolgens onder de gedaante van zetfels- naar bene-

den zakken.

Voor bet overige moet men niét denken , dat deze vei-plaateing der Stoften zig

niét tot groote afflanden kan uitftrekken , nademaal wy dagelyklch Graanen en

andere voortbrengzels der Oofl- en Wefl-Indiën op onze Kuften zien aandry-

ven; (f*) zy zyn, ik erken het, foortclyk ligter dan het Water, terwyl de Stof- •

fén, daar wy van fpreeken, zwaarer z>m, maar gelyk deze tot een onvoelbaar

Stof verbryzeld zyn, zo zullen zy zig lang genoeg in het Water ophouden, om
tot groote afflanden verplaatft tc wwdén.
Zy , die beweeren, dat de Zee niet tot eene gi'oote diepte geroerd wordt, nee-

men niet in aanmerking, dat de Eb en Vloed beurtelings de geheele malfa der

Zfeën in beweeging brengt, cn zig tot al het Water tevens uitfb'ekt, en dat ’er in

een Bol, die geheel uit ^ociftöf beftondt, beweeging en roering tot in het mid-
delpunt toe zou moeten zyn; dat die kragt, waar door de Eb en Vloed wordt
uitgewerkt, eene doorgaande kragt is, welke zig tot alle deelen, evenredig met
dérzelver maffa’s ,

uitftrekt ; dat men de hoe\’^eelhcid dier werking op eene Vloei-

Rof, tot verlchiliende dieptens kan meeten, en bepaalen door eene wiskonftige.

(a) Zie Bvïle’s Works Vol. .III. pag. 232.
_

Q>y Byzonderlyk op de Schotfche en ler-

fche. Kuften , ae Ray’s Wereld van haar begin tot haar einde.
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en dat eindelyk dit punt niet betwift kan worden, ten zy men weipe

zig aan de blykbaarhcid eener goede redeneering en aart de zekerheid der Waar-

”^IkSd°rÏÏyf ,
dat de Eb en Vloed, de Winden en alle ande^

te oorzScen, die de Zee beroeren kunnen , door de beweegmg tier Wateren,

verhevenlieden en ongelykheden op den bodem der Zee moeten voortbrengen,

welke altoos zullen iaamgeltcld zyn uit laagen,- die horizontaal ligge^^^

ten hoek op den Gezigteindér maaken, of die ecme even groote helhng heb en,

Se verhevenheden kunnen met der tyd merkelyk venneerdcren , en heuve .

worden, die in eene lange uitgeftrektheid van grond even eens zullen liggen als

de Baaren, die hen hebben voortgebragt , en dezelfde ngting houdende een ke-

hcTogtens nu, eenS geformeerd zynde, zullen eene hindernis verftrekken

voor de eenpaarigheid van de beweeging der Wateren, en daar zullen b^.on^^^^

beweeringen in de algemeene beweeging der Zee uit geboren worden. Tufllhen

twee nabuurise hoogtens, zal noodwendig een Stroom moeten yoortkoomen,<«)

S gemee^ rigting zal volgen, cn even eens vtojen alsdcRmeren

der Aarde, dat is te zeggen, die Stroom zal een Kanaal maaken, wdkshoeten

lanss de geheele lengte beuitclings tegen ffialkanderen zuUeni overltaan- Die

hooptens, boven de oppervlakte van den bodem der Zee geformeerd, zullen nog

ceftfcie kunnen vermeerderen; want de Wateren, <^e niet dan de beweging van

den Vloed hebben , zullen boven op de kruinen dier Onderzêefche ge-

dmu-k ÏÏi gwoon bezinkzcl laaten vallen , en die, welke met den Stroom mlTchen

Sholstenf in worden weggelleept, zullen de deeltjes, die met eene mindere be-

weeging dan in dezen Stroom plaats heeft, insgelyks zouden neergevallen zyn,-3 icg voeren, en zy ziülen terzelfder tyd eene Valcy aan den voet dezer

Berecn uitholen, waar van alle de hoeken op malkanderen paffen ^lleri, en door

het uitwerkzel dier beide beweegingen, en dier. nederzinkzels zal de bodem der

Zee welhaaft aU gevoord, met heuvels en ketenen van Bergen doorlneeden, ert

met ongelykheden doorzaeid zyn, gelyk als wydic thans aldaar vinden. Allengs

zullen de weeke Stoffen, waar uit die verhevenheden cerft beftonden , door haar-

eigen zwaarte "S
Zdt" uf
zende’ gevaaitens van Rotfen opgeworpen, waar lut men het Kriftal en de edels

Gefteentens haalt ;
andere uit fteenagtige deden met Schelpen vermengd te

faamgefteld, hebben die beddingen van Steen en Marmer gemaal^, waar in wy

die Schelpen nog heden vinden ;
andere eindelyk uit eene nog fchelpagtiger, en

meer aai'dfdie Stoffen beftaande hebben de Mergds, clcKryten, en de Aar^n

voortgebragt. Allen liggen zy by beddingen , allen bevatten zy ongeiykllagtigs

vreemde zelfftandigheden , de overblyfzds van Zee-voortbrengzden woraen daar

rykelyk in gevonden , en ten naaften by naar haare zwaarte ; de hgtfte Schelpen

vdndt men in de Kryten; de zwaardere in de Kley-aarde, en inde Steenen, en

zy zyn vervuld met de Stoffe zelve der ^eenen, en der Aarden, waar m zy be-

Zie het XlIIde Huk van de Bewyzen voor de Befcheuwing van den Aardkloot,
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flooten zyn; een onbetwiRbaar bewys, dat zy overgevoerd zyn met de StofTe,

welke haar omvangt,, en die haar vervult , en dat deze StoiFe tot onvoelbaarè

deeltjes verbryzeld was; eindelyk alle deze StolFen, welker ligging doorbet wa-
terpas van de Zee-wateren bepaald is, behouden nog heden haare eerlle plaatzing.

Men zal milTchien tegen ons willen inbrengen ; „ dat de meefte Heuvels en

,, Bergen, welker krain van Rots, van Steen, of van Marmer is, ligtere Stoffen

„ ten grondflage of bafis hebben ; dat het gemeenlyk Bergjes van vafte en lievige

j, Leem-aarde, of bedden van Zand zyn, welke men in de nabutirige vlakten,

„ tot op een vry grooten afftand vindt, en men zal ons vraagen , hoe het is by-

„ gekoomen , dat die Marmers en die Rotfen boven dit Zand en deze Leem-
„ aarde gelegd zyn?”

Het koomt my voor , dat dit vry natuurlyk verldaard kan worden. Het water
heeft eerfl de Leem-aarde of het Zand, ’t welk de eerlle bedding der Kullen,
of van den bodem der Zee uitmaakte, overgebragt, het welk beneden eene ver-

hevenheid heeft voortgefaragt, faamgefteld uit al dit Zand, of uit alle deze Leem-
aai-de by malkander verzameld; daar na zullen de valler en zwaarer iloffen, die

daar onder waren, aangetaR en verplaatfl zyn geworden , en door het Water, in

de gedaante van een onvoelbaai’ Stof, boven op deze verhevcnlieid van Leem-
aarde of van Zand gelegd , en dit Steen-llof zal de Rotièn en Steengroeven , Wel-
ke wy boven 'op de heuvels vinden , hebben voortgebragt. Men kan natuurlyk
vall Rellen, dat deze Stoffen eertyds onder de anderen lagen, om dat zy zwaarer
waren, en dat zy tlians op dezelve liggen, om dat zy laatft opgenoomen en ver-

plaatR z^n geworden door de beweeging der Wateren.
Ter beveiliging van het geen wy gezegd hebben , zo laat ons wat omllandiger

de plaatzing onderzoeken van de Stoffen , die deze eerlle dikte van den Aardbol

,

de eenigfte, welke wy kennen , uitmaaken. Do Steengroeven bcflaaii uit verfcliil-

lende beddingen of laagen , byna allen horizontaal , of volgens dezelfde fchuin-

llc hellende ; die , welke op Leem-aarde , of op voetRukken van andere vafle Stof-

fen liggen , zyn duidende waterpas , inzonderheid in de vlaJjtens. De Steengroe-
ven, waar in men de Kcyftccncn cn de ZandRcenen verfpreid vindt, hebben in-

derdaad eene minder regclmaatige plaatzing ; de eenvormigheid der Natuur laat

zig egter ook hier bemerken. Want de horizontaale of Stoos gcij'kelyk hellen-

de fchuinfte der beddingen is in de Stecngi'ocv'^en van Rots, en in die der Z;md-
fteenen te zien; zy wordt niet vcrandei'd en afgebrooken clan in de Steengroe-
ven van Keyftcenen cn Zandfteenen in kleine maffa , welker formatie wy toonen
zullen, dat laater is dan die van alle andere Stoffen; want de Rots, hetglasaar-
tig Zand, de Kley-aarde, dc Marmers, de Kalk-aartige Steenen, dcÈryten, de
Mergels, zyn allen gefchilct by laagen altoos horizontaal of met dezelfde fchuin-
fte hellende. Men bemerkt in die laatfte Stoffen ligtelyk de eerftc foraiatie , want
de laagerf zyn vqlmaalct horizontaal en zeer dun

, en zy zyn als bladen van een
boek op malkandcrcn gelegd; dc laagen Zand, wecke Kley-aarde, harde Leem-
aarde, Kryt, Schelpen, zyn insgelj^ks allen of horizontaal of hellen volgens de-
zelfde fchuinfte; de dikte der laagen is altoos dezelfde, over haare geheeleuit-
geftrclttheid, die dikwils verfcheiden mylcn bevat, en welke men nog verder zou
kunnen volgen

, zo men dezelve nauwkeurig waarnam. Eindelyk alle de Stof-

fen j
die de eerfte dikte van den Bol uitmaaken

, zyn op deze wyze gefchikt, en
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waar men ook graaven moge , men zal laagen of beddingen vinden , en men zal

door zyne eigen oogen overtuigd worden wegens de waarheid van het geen ge-

zegd is.

Men moet de beddingen Zand of Steenzand van de toppen der Bergen mest het

afloopende Water mede gevoerd, in zekere ópzigten uiteonderen ; dieadei'svan

Zand worden zomtyds in de vlalcten gevonden, alwaar zy zig vry verre uitftrelc-

ken; zy liggen gemeenlyk onder de eerfte laag teelbaai'en gi'ond, en in vlaltke

plaatfen zyn zy waterpas, gelyk de eudfte en binnenlle beddingen; maar aan den

voet der Bergen en hooger op hellen deze laagen grootelyks , en zy volgen de

fchuinfte der hoogte , op welke zy gevloeid hebben. De Rivieren en Beeken heb-

ben deze beddingen geformeerd, en door dikwils van plaats te veranderen in de

vlakten , hebben zy dit Zand en Steenzand mede gefleept en overal nédergelegd.

Een kleine Beek van de nabuurige hoogten vloeijende, is genoeg, om, met der

tyd, eene laag Zand of Steenzand, over de geheele oppervlakte eener valey te

brengen , hoe gi-oot dezelve ook wezen moge , en ik heb dikwils waargenoomen

Op een Landgoed , omringd van heuvels , welker bafis van Lecm-aarde is , zo

wel als de eerfte laag van de vlakte, dat boven eene Beek, die daar ftroomt, de

Lecm-aarde onmiddelyk onder de Teel-aarde ligt, en dat ’er beneden de Beek ee-

ne laag Zand van omtrent een voet dikte gelegd is op de Leem-aai‘de, die zig

op een aanmerkelyken afftand uitftrekt. Deze &ddingen of laagen , door de Ri-

vieren en bygevolg door andere ftroomende Wateren voortgebragt , behooren

niet tot de oude formatie, men onderlcheidt dezelve ligtelyk aan haare verfchil-

lende dikte, die verfcheiden, en niet overal dezelfde is
,
gelyk die der oude bed-

dingen, aan haare menigvuldige afbreekingen , en eindelyk aan de Stoffe zelve,

welke men ligtelyk bemerkt, dat afgefpoeld, neer gerold , en gerond is.

Dit zelfde kan men ook zeggen van de_ beddingen Turf en veiTotte Planten,

die onder de eerfte laag Aarde in moerallige gronden liggen; die beddingen zyn'

niet oud, en zyn voortgebragt door de a^ervolgcnde ophooping der boomen en
planten, die deze moeralTen allengs gevnrld hebben.- Nog heeft dit ex^eneens plaats

in die Ixïddingcn van Slib
,
welke de overftrooming der Rivieren in verfcheidene

Landen heeft voortgebragt. Alle deze gronden zyn nieuwdings gefonneerd door

de ftroomende of ftilltaande Wateren , en zy volgen rdet zulk eene cenpaarige

helling, of zulk een nauwkeurig' waterpas als de laagen , die oudtyds voortgebragt

zyn door de regelmaatige beweeging der Zeegolven. In de beddingen , welke de

Rivieren gemaakt hebben, vindt men Rivier-ichelpen, maar daar zyn weinig Zee-

fchclpen, en de weinigen, die men ’er vindt, zyn verbiyzeld, inisplaatft, op haar

zelve alleen, daar men in de oude beddingen de Zee-fchelpen in groote menigte

vindt, zonder vermenging van Rivier-fchelpen, en die Zee-fchelpen zyndaai'in
wel bewaard, en allen eveneens geplaatft, voor handen

;

^zo dat men duidelyk kan
befpeuren , dat zy door dezelfde oorzaak zyn aangevoerd en neergelegd. En in-

derdaad waarom vindt men de Stoffen niet ónrcgelmaatig opgeworpen? Waarom
zyn zy juift aan laagen gefchikt? Waarom zyn de Marmers, de harde Steenen, de
Kryten, de Kley-aarde, de Gipfen, de Mergels, enz., niet verlpreid , of by on-
regelmaatige of regt neergaande laagen gcplLtft? Waarom zyn de zwaare dingen

niet altoos beneden de ligten ? Het is ligt te zien , dat die eenpaarigheid der Na-

tuur, die foort van organifatie der Aarde , die famenvoeging van verfcljillende



Stoffen by evenwydige laagen, en beddingen, zonder dat de zwarte m aanmer-

king koomt, niet dan door zuik eene vermogende en zulk eene Itandvaltige oor.

zaak, als die van de beroering der Zeewateren, hetzy door de geregelde bewee-

ging der Winden , het zy door die der Eb en Vloed , enz. , hebben voortgebragt

kunnen worden.
, , , . j • j j j

Die oorzaaken werken met meer kragt .onder den Equator dan in de andere dee-

len der Aarde; want de Winden zyn daar ftandvaftiger, en de Getyen fterker dan

overal elders. Dus liggen ook de grootfte ketens Bergen naby den Evenaar-. De

gebergten van Afrika en van Peru zyn de hoogfte die men kent , en na gehee-

le ftreeken Vaft land doofgeloopen te hebben, ftrekken zy zig nog tot aanmer-

kelyke afftanden onder het Water der Zee uit. De Bergen van Europa en Afia,

die zig van Spanje tot aan Cliina uitftrekken, zyn niet zo hoog als die van Zuid

Amerika en van .Afrika. De Bergen van het Noorden zyn, volgens berigt der Rei-

zigers , flegts heuvels in vergelyking van die der Zuidelyke Landen ; daarenboven

is het getal der Eilanden zeer weinig in de Noordelyke Zeën, tcrwyl ei eene ver-

bazende menigte in de verzengde Lugtftreek gevonden wordt; gelyk nu een Ei-

land niets anders is dan dc kruin van een Berg , zo is het klaar dat de oppervlalc-

te der Aarde veel meer ongelykheden heeft onder de Evennagtslyn , dan naar

het Noorden.

De algemeene beweeging van de Eb en Vloed heeft dan de grootlte Bergen

voortgebragt, welker ftrekking in de oude Wereld van het Ooften naar het Wes-

ten , en in de nieuwe van het Noorden naar het Zuiden is , welker ketens van ee-

ne aanmerkclyke uitgeftrektheid zyn. Maar men moet aan de byzondcre bewee-

gingen der Stroomen, der Winden, en der andere onrcgelmaatige beroeringen

der Zee, den oorfprong dier andere Bergen toefchryven; zy zyn waarfchynlyk

vooregebrage door de faamenvoeging van alle deze beweegingen, welker uitwerk-

zelen men ligtelyk ziet , dat in het oneindige verfchillen moeten , naardien de

Winden, de verfchillende plaatzing der EiJanden en der Kuften van alle tyden,

en op alle mogelyke wj^zen , de ftreek van de Eb en Vloed der Wateren ver-

anderd hebben. Dus is het niet vreemd , dat men gi-oote verhevenheden vindt

on den Aardkloot, welker rigting naar verfchillendellreeken loopt; het is tot ons

oogmerk genoeg beweezen te hebben , dat de Bergen met by geval g^laatft en

als^daar neer glworpcn, dat zy ook niet voortgebragt zyn door Aardbeevingen

,

of andere toevallige oorzaaken, maar dat zy een gevolg zyn van de algemeene

orde der Natuur, zo wel als die fooit van geleeding , van organifatie, die hun ei-

gen is ,
en de plaatzing der ftoffen, daar zy uit beftaan.

„ Maar hoe is het toegekoomen, dat die Aarde, welke wy bewoonen, welke

„ onze Voorouders bewoond hebben gelyk als wy, die van onheugelyke tyden af

„ een droog, vaft, land is, verre van de Zee vcnvyderd, by aldien dezelve voor-

„ maals de bodem der Zee geweeft is, thans zo hoog boven de zelve verheven

,

„ en daar zo duidelyk van onderfcheiden is? Waarom zyn de Wateren der Zee

„ niet op die Aarde gebleeven, daar zy zo lang op geftaan hadden? Welktoe-

„ val, welk eene oorzaak, heeft deze verandering op onzen Bol kunnen voort-

„ brengen? Is het zelfs mogelyk om ’er eene tebegrypen, vermogende genoeg

om zulk een uitwerkzel voort te brengen?”

Dievraagen zynmoeijelyk te beantwoorden, maar naardien de ftukken
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blykbaar en zeker zyn, zo kan de wyze hoe dezelve gebeurd zyn, onbekend bly.

ven, zonder het oordeel, dat wy deswegen vormen, te benadeelen. Zo wy daar

egter eene genoegzaame aandagt op veftigen, zullen wy , door vergelyking van'

het een met het ander, zeer waarlchynlyke redenen van deze veranderingen vin-

den kunnen, (a) Wy zien de Zee dagelyks grond winnen op zekere Kuften,

terwyl dezelve op andere verheft; wy weeten dat de Oceaan eene algemeene en

geduurige beweeging van het Ooften naar het Weften heeft; wy hooren reeds van

verre de verfclii'üdyke poogingen, welke de Zee te werke ftelt tegen de laage Lan-

den en tegen de Rotfen, die haar bepaalen; wy kennen geheele Provintien, al-

waar men genoodzaakt is haar Dyken tegen te ftellen, welke de menfchelyke vlyt

werks genoeg heeft ftaande te houden tegen de woede der Golven; wy hebben

voorbeelden van Landen kortelings overlb-oomd , en van geregelde overftroo-

mingen ; moet dit alles ons niet doen denken , dat ’er inderdaad groote omwen-

telingen op de oppervlakte van onzen Aardbol zyn voorgevallen, en dat de Zee

het grootfte gedeelte der Landen, welke zy eertyds overfpoelde , heeft kunnen
vcrlaaten? By voorbeeld , zo wy eens voor een oogenblik ondcrftellen , dat de

oude en nieuwe Wereld eertyds niet dan een zelfde Vafte land, of met malkan-

deren verbonden waren, en dat, door eene geweldige Aai'dbeeving , de grond

der oude Atlantifche Zee van Plato ingezakt is, dan zal de Zee noodwendig van

alle kanten hebben toegévloeid , om den Atlantifchen Oceaan te maaken , en zal

bygevolg groote ftreeken Lands , miftchien dezelfde welke wy thans bewoonen,

droog gelaaten hebben. Die verandering heeft derhalven eensklaps kunnen ge-

fchieden door het inzakken van eenigen grooten kuil binnen in den Bol ,
en heeft

bygevolg eene algemeene overftrooming kunnen vóórtbrengen. Of deze veran-

dering is mogelyk niet eensklaps voorgevallen en daar is miflehien veel tyd toe

noodig geweeft, maar eindelyk is dezelve egter gefchied, en ik geloof datzy na-

tuurlyk gefcliied is , en gefchieden raoeft. Want om te oordeelen over het geen

gebeurd is, en zelfs over het geen gebeuren zal, behoeven wy flegts wel tc be-

zien , wat gebeurt. Het is door de herhaalde waameemingen van alle de Reizigers

zeker, (i) dat de Oceaan eene ftandvaftige beweeging van het Ooften naar het

Weften heeft; die beweeging doet zig niet flegts tulTchen de Keerkringen, gelyk

die van den Ooftenwind, bemerken, maar ook in de geheele uitgeilrektheid der

gemaatigde en koude Lugtftreeken, daar men gevaaren heeft. Uit deze waamee-

ming, die ftandvaftig doorgaat,, volgt, dat de ftiilc Zee gedimrige poogingen doet

tegen dc Kuften van Tartaryen, van China en van Indien, dat de Indifche Oceaan

poogingen doet tegen de Ooftelyke Kuft van Afrika, en dat de Atlantifche Oceaan

op dezelfde wyze werkt tegen de Ooftelyke Kuften van Amerika
;
dus heeft deze

Zee altoos veld moeten winnen, en moet nog heden voortwerken , op de Oofte-

lyke Kuften, terwyl zy aan de Weftelyke Kuften wykt en Land bloot laat. Dit
alleen zou genoeg zyn om de raogelykheid van die verandering der Aarde in

Zee, en der Zee in Land te bewyzen : en zo dezelve wezendlyk door deze be-

weeging der Wateren van het Ooften naar het Weften, is veroorzaakt, gelj^k daar
veele waarfchynlyMieid voor is, kan men dan ook niet op goeden grond giffen,

dat Afia, en het geheele Oofterfche Vafte land het oudfte Land der Wereld is;

(a) Zie het XfXde ftuk der Bewyzen voor de Befchouwing van den Aardkloot.

CÓ Zie Varen. Geogr. gen. pag. 1 1 9.

i. Deel. . G
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óat Europa integendeel en een gedeelte van Afrika
, en bovenal de Weftelyke Kut

dezer Werelddeelen
,
gelyk Engeland ,.Frankryk , Spanje, Mamatanie , enz.,,

weuwer Landen zyn ? De Hijftorie ichynt hier met de Natuurkunde overeen te
en deze gifling

, welke niet zonder gi'ond is , te beveiligen.
Maar daar zyn meer andei’e oorzaaken , die met de geduurige beweeging der

Aarde van het Ooltcn miar het Wellen medewerken
, om de verandering, daar

wy van fpreeken , voort te brengen. Hoe veele Landen zyn ’er niet laager dan het
waterpas der Zee, en die niet befchermd worden dan door eene Landengte

, een»
bank Rotlen , of door Dyken daar nog minder op te betrouwen is ! De pooging

Wateren zal die aflkiitingen allengs vernielen , en dan zullen de Landen over-
woomd worden.. Daarenboven, is het eene zekere zaak, dat de Bergen ge-

laager worden door de regens
, die ’er de Aarde van losmaaken , en in de

Valmjen nederfpoelen; men weet ook , dat de Beekjes de Aarde der Valeijen en
der Bergen naar de Rivieren afvoeren

, die dezelve op haare beurt naar de Zee
brengen; dus wordt de bodem der Zee dlengs hooger, de oppervlakte van ’t Vafte
land wordt evenredig laager en koomt nader aan het waterpas der Zee, en daar
IS dus alleenlyk een genoegzaame tyd noodig om de Zee de plaats der Aarde te
doen mneemen.

Ik fpreek niet van die verder afzynde oorzaaken , welke men minder voorziet
dan vermoedt, van die Schokken dêr Natuur, waar van het minfte ongeluk de on*
dergang der Wereld zoude zyn. De Schok of nadering van een Komeet , de af

•

weezigheid der Maan, de tegenwoordigheid van eene nieuwe Planeet, enz., zyn
onderftellingen.jwaar op men zyne verbeelding ligtelyk een vryen loop kan geeven;
zulke oorzaaken brengen alles voort wat men wil , en uit eene enkele dezer onder-
Hellingen kan men duizend Natuurkundige Romans maaken , welken derzelver Au.
teurs Befchouwingen van den Aardkloot zullen noemen. Als egte Hiftoriefchry.
vers z^len wy ons. van die ydelë belpiegelingen afhouden

, zy loopen over moge-
jykhe^n, die , om wezendlykheid te verkrygen

, eene omkeering \^n het Heelal
oMerftellen, waarm onze Aardbol, als een punt van verlaaten Stof aan ons ge-
zi^ ontinapt, en met meer een voorwerp voor onze befchouwingen is ; om den'
zelven wel te zien, moet men hem neemen zo als hy is, men moet alle deszelfi
deelen waarneemen , en door vergelykende gevolgtrekkingen uit het tegenwoor-
dige tot het voorledene befluiten. Daarenboven, oorzaaken, welker uitwerkingen
zeldzaam

, geweldig en fchielyk zyn , raaken ons eigenlyk zo veel niet; zy zyn
niet in den gcwoonen Icwp der Natuur ; maar uitwerkzelen , die alle dagen voor-
vallen, bewe^ngen , die malkanderen opvolgen, en zonder afbreeken vernieu-.
wen, Itandvaltige en geftadig herhaalde werkingen , zie daar onze oorzaaken en
onze redenen. “

Laat ons hier Voorbeelden byvoegen,laat ons dé algemeene oorzaak met de bv
zondere oorzaaken famenvoegen, en te berde brengen, welker voordraf de
verfchillende veranderingen^ doen zien , die op den Aardbol gebeurd mfhet
Z T/

den- Oceaan op de drooge Landen, het zy door het vka-
ft vfnl''

genoeg geworden, en dus buiten fae-
jeiK van het gemeene Zeewater zyn.

ia) Zie Ray, efa fTereld van baar begin ,
lile Red. V Hoofdli. Plot. Hift. , Nat. &c.
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De grootfte inbraak van den Oceaan op het Vafte land is die (a) , welke de
MiddeUandfche! C^) heeft voortgebragt. (c) Tuflchen twee uitfpringende

Voorgebergtens vloeit de Oceaan > met cene groote fnelheid , door een naauwen
doortogt, en maakt vervolgens eene groote Zee, welke, zonder de Zwarte Zee
daar onder te begrypen , omtrent zevenmaal grooter is dan Frankryk. Die bewee-

ging van den Oceaan door de Straat van Gibraltar is Ibydig met alle andere bewee-

gingen der Zee in alle de Straaten , die den Oceaan met den Oceaan verbinden

;

want de algemeene beweeging der Zee is van het Ooftcn naai* het Wellen, en deze

integendeel is van het Wellen naai- het Oollen, het geen bewyll, dat de Middel-

landfche Zee niet een oude Golf van den Oceaan, maar dat zy geformeerd is door

een inbraak der Wateren , door eenige toevallige oorzaaken voortgebragt ,
gelyk

als eene Aardbeeving, die het Land ter plaatfe van de Straat hebbe doen zinken, of

eene geweldige pooging van den Oceaan door de Winden veroorzaalft , die den
Dyk tulTchen de Voorgebergtens van Gibraltai- en Ceuta gebrooken hebbe. Dit

gevoelen wordt onderlleund door het getuigenis der Ouden
,
(dj die gelchreeven

hebben, dat dc Middellandlche Zee voormals niet bellondt, en het zelve wordt,

gelyk men ziet , door de Natuurlyke Hillorie beveiligd , en byzonder door de

waarneemingen, welke men gedaan heeft op den aart der Landen aan de Kuft van

Afrika en die van Spanje , alwaar men dezelfde beddingen van Steen , dezelfde ka-

gen Aarde aan deze en aan geene zyde van de Straat vindt , ten naallen by gelyk

in zekere Valeijen, alwaar de beide Heuvels ,die van wederzyden van dezelve uit-

Iteeken , uit dezelfde Stoffen, en op dezelfde hoogte liggende , bellaan.

De Oceaan zig dan deze deur geopend hebbende heeft eerll door de Straat ge-

droomd met eene veel grootere fnelheid, dan dezelve tegenwoordig doet, en heeft

het Valle land,’t welk Europa aan Afrika vcrbondt,ingenoomen; deWateren heb-

ben alle de laage Landen bedekt, waar van wy thans niet dandeuitlleekende punten

en toppen zien in Italië, en in de Eilanden van Sicilië , van Maltha, van Korlika,

van Sardinië, van Cypms, van Rhodus, cn van den Archipel.

Ik heb de Zwarte Zee in deze inbreeldng van den Oceaan niet begreepen, om
dathetlchynt, dat de hoeveelheid Waters, welke zy ontvangt van den Donauw,
den Niepcr ,

den Don , en verfcheiden andere Rivieren , die daar in loopen , meer

dan genoegzaam is om dezelve te formeeren , en dat zy daarenboven, met eene

zeer^oote fnelheid, door den Bofphorus in de Middel!aiidfche Zee loopt (e).

Men 'zoude zelfs kunnen vermoeden, dat de Zwarte en de Kafpifche Zee voor-

maals niet dan twee grootc Meiren waren , verbonden door een Straat van gemeen-

fchap , of door een Moeras , of een klein Meir, waar door de Wateren van den

Don en deWolga, byTria, alwaar deze Rivieren malkanderen zeer naby koomen,
vereenigd werden ;

en men mag vaftllellen , dat die twee Meiren of Moeraflèn
eertyds van eene veel grootere uitgeftrektheid waren dan zy heden zyn. Allengs

zullen die groote Rivieren, die zig in de Zwarte en in de Kafpifche Zee ontlallen,

eene genoegzaame hoeveelheid Aarde hebben aangevoerd , om de gemeenfehap te

verftoppen, ds Straat te vullen , en die twee Meiren van malkander af te fchei-

(a~) Zie het Xlde en XlXde Huk der Bewyzen voor de Befchouwing van den Aardkloot.

Zie Ray, Ifte Red. Vde. Hoofd. 2ie Tranfa&. Phil. Abridg. Vol. II. p, 289-

Diodorüs van Sicilië. Strabo. (jC) zie Tranfa&. Pbil. Abr'tdg. Vol. II. p. 289,

G a
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den ; want men weet , dat , met den tyd , de groote Rivieren de Zeen vullen', en
nieuw Vaft land maaken

,
gelyk de Provintie aan den mond der Geelc Rivier iir

China , LouiCana aan den mond van de Miflifippi , en het Noordelyk gedeelte van
Egypt®» ’t welk zyn oorlprong en zyn beflaan aan de overftroomingen (
van den Nyl verfchuldigd is. De fncUedoop van deze Rivier fleept dè Aarde uit

het binnenft van Afrika mede , en legt die vervolgens in haare overftroomingen
in zulk eene groote hoeveelheid neder, dat men tot eene- diepte van vyftig voet
in dit Slib, door den Nyl aangebragt, graaven kan; op dezelfde wyze zyn de gron-
den van de Provintie der Geele Rivier, en. van Louiliana niet dan uit het Slib der
Rivieren geformeerd.
Voor het overige is de KalpifcheZee tegenwoordig een wezendlyk Meir , ’t welk

geene gemcenfehap heeft met de andere Zeen , zelfs niet met het Meir Aral , ’t

welk daar een gedeelte van fchynt uit te maaken , en ’t welk ’er niet van afge-

fcheiden is dan door een groote ftreek van Zand, waarin men noch Vloeden noch
Rivieren , noch eenig Kanaal, daar de Kalpifche Zee haar Water door uitiftorten

kan, ontdekt. Deze Zee heeft derhalven geene uitwendige gemeenfehap met de
^dere Zeen ; en ik weet niet , of men grond hebbe om te vermoeden , dat zy eene
inwendige gemeenlchap heeft met de Zwarte Zee of met de Perfiaanfehe Golf. Het
is waar dat de Kafpifche Zee , de Wolga en verfcheiden andere Rivieren ontvangt,
die haar meer Water fchynen te geeven , dan zy door de uitwaaffeming verliezen
kan; maar buiten de moeijelykheid dezer waardcering, fchynt het, dat, zo dezelve
gemeenfehap hadt met de eene of andere dezer Zeën , men daai'in een fnellen cn
ftandvaftigen Stroom befpeurd zou hebben, die alles naar deze opening, waar door
het Water zig ontlaftede, fleepen zoude; en ik weet niet, dat men ooit iets derge-
lyks op deze Zee heeft waargenoomen. Nauwkeurige Reizigers , op welker ge-
tuigenis men ftaat kan maaken, verzekeren ons het tegendeel, en bygeyolg moet
de uitwaaflemjng uit de Kafpifche Zee eene gelyke hoeveelheid Water wegneemen
als daar wordt in gebragt.

Men zoude nog met eenige waarfdismlykheid kunnen giften , dat de Zwarte
Zee teeeniger tyd van de Middellandfclie Zee zal afgefcheiden worden , en dat de
Bolphorus zig vol pi maaken , wanneer de groote Rivieren , die haare ontlaftingen

in den Pontus Euxinus hebben , cene genoegzaame hoeveelheid Aarde zullen aan-

gevoerd hebben om deze nauwte te maaken ; het welk gebeuren kan met den tyd

,

en door eene opvolgende vennindcring der Rivieren , welker ‘hoeveelheid van Wa-
ter vermindert , naar raaate de Bergen en hooge Landen van welken zy hunnen
oorfprong hebben, laag worden door het afipoelen van den grond, welken de regen
mede fleept , of door de vermindering die dewind, door het verftuiven

, daarin maakt.
De Kalpifche Zee , en de Zwarte, Zee ,

moeten dan eer befchouwd worden als

Meiren dan als Zeen , of als Golven van den Oceaan; want zy gelyken naar an-
dere Meiren , die eene menigte Rivieren ontvangen

, en die niets door uiterlyke
wegen wedergeeven, gelyk de Doode Zee , verfcheiden Meiren in Afrika , enz.
Daarenboven is het Water in deze twee Zeën., op verre na , zo zout niet , als

dat van de Middellandfche Zee of den Oceaan
; en alle Reizigers verzekeren

, dat

.

(a) Zie Voyages de ShaW , P'ol. II. pag. 173 tot pag. 188. CO Zie het XlXdö
ftukder Bewyzcn,. ^ *
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de vaart zeer moeijelyk is op de Zwarte en op de Kafpifche ter ooizaake yan

derzelfder weinige Diepte , en van de menigte Klippen en Gronden, welke daar

voorkoomen, zo dat zy niet dan met kleine Schepen (c) kunnen bevaaren wor-

den ; het geen wederom bewyft ,
dat men dezelve niet moet belchouwen als Golven

van den Oceaan, maar als ö|)hoopingen Waters , door ds groote Rivieren binnen'

in de Landen geformeerd. ,

Daar zoude miflchien eene groote inbraak van den Oceaan op net Land vooy

vallen, zo men de Landengte doorfneedt , die Afrika van Alia aflcheidt, gelyk a s

de Koningen van Egypte-, en naderhand de Kalifen in ’t hoofd hadden; en ik weet

niet of het Kanaal van gemeenfchap , ’t welk men tuflchen die twee Zeen heel t

gemeend te bemerken 5
genoeg beweezen want de Roodc Zee moet hooger zj tl

dan de Middellandfche ; -die nauwe Zee is een tak van den Oceaan , die m zyn ge-

heele uitgeftrektheid niet eene Rimer van den kant van Egypte ,
ciïzeer weinige

van den anderen kant ontvangt; zy zal dan niet onderworpen zyn om tc verminde-

ren, gelyk de Zeen of Meiren, die ter zelfder tyd de Aarde en deWateren krj^gOT,

welke de Rivieren derwaards voeren , en waar door zy allengs ophoopen. De

Oceaan verfchaft aan de Roode Zee al haar Water, en de beweeging wan de Eb en

Vloed is daar ten uitei-ften Blykbaar , dus heeft zy onmiddelyk gemeenfchap met de

groote beweegingen van den Oceaan. Maar de Middellandfche Zee is laag«n* dan

den Oceaan , naardien het Water met eene groote Ihelheid vloeit door de Straat

van Gibraltar; daarenboven ontvangt zy den Nyl , die evenwydig met de Wefte-

lyke Kuft van de Roode Zee loopt, en die Eg3’-pte in haare geheele lengte door-

fnvdt ,
welke grond uit zig zclven ten uiterflen laag is. Dus is het zeer waai-

fchvnlyk, dat de Roode Zee verhevener is dan de Middellandfche, en dat, zo men

de fchumhg wegname, met de Landengte van Suez door te fteeken, daar mt eene

groote overilrooming, en eene aanmerkeiyke vermeerdenng van de MiddeUandlclie

Zee zoude volgen , ten zy men het Water door Djdcen en Sluiten van antand tot

afftand tegenhieldt, gelyk het te vennoeden is , dat men certj'ds gedaan heeft, zo

het oude Kanaal van gemeenfchap heeft beflaan..

Maar zonder ons langer op te houden met giffingen, die, fchoon gegrond, al te

ftout en onzeker zouden kunnen fchjTien , inzonderheid by hen , die de moge-

lykheden niet dan door de werkelyk beftaande uitkomften beoordeelen, kunr^n

wy verfche voorbeelden , en zekere (lukken geeven

2e in Aarde ( 6 ) «n der Aarde in Zee. Te Veneticn wordt de bodem der Adria-

tifche Zee aUe dag hooger, en de drabbige buitenwaters der Stad zouden reeds

voorlang een gedeelte van het Vafte land hebben uicgema^t 5
byddien men nie

zulk eene alleruiterfte zorg droeg om de Kanaalen te reimgen en fchoon te maa

ken; het is met dc meefle Havens ,
kleine Baijen en de monden v^an ime Kivieien

even eens gefield. lil Holland wordt de bodem der Zee op vcrlchmden plaatien

hooger; want de kleine Golf van de Zuidcr Zee, en het gat van Texel kunneiï

niet meer zulke groote Schepen doorlaaten als voorheen. Men vindt aan den

mond van bykans alle Rivieren, Eilanden, Zandbanken ,
opgehoopte jonden , die

daar door het Water gebragt zyn, en daar is geen twyffel aan, of de Zee worde

(a^ Zie Les Voyages de Pietro deela Valle, Vol. II. p, 165, Zie het XïXd* ihjfc

der Bewyzen.
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alüoos hooger in alle plaatfen ,
daar groote Rivieren in dezelve uitloopen. De

Rhyn verlieft zig in het Zand, dat hy zelf heeft aangevoerd; de'Donauw, de Nyl,
en alle groote Rivieren , veele Aarde hebbende inedcgefleept , loopen niet langer
met éénen mond in Zee uit , maar zy hebben vcrlcheiden monden , welker tuf-

fchen ruimtens niet dan met Zand of Slib , door haar zelve neergelegd, vervuld
zyn. Dagelyks maakt men Moeraflèn droog , men beteelt Landen door de Zee
verlaaten , men bevaart ondergeloopen Landen

; met één woord, wy zien onder
onze oogen veranderingen van Land in Water, en van Water in Land, voorval-
len, die groot genoeg zyn om ons te verzekeren, dat die veranderingen wezend-
lyk gefchieden, gelyk zy voormaals gebeurd zyn en naderhand gebeuren zullen

,

zo dat met den tyd de Golven Valt land zullen worden, de Landengtens Straaten
zullen zyn , de Moeraflèn in dorre gronden veranderen, en de toppen onzer Bergen
Zee-klippen wezen zullen.

Het Water heeft dan beurtelings alle de deelen onzer Aarde en Vafte landen
overdekt, en kan die, na verloop van tyd , wederom bedekken, en dit in aan-
merking neeraende, behoeft men zig niet meer te verwonderen van overal Zee-
voortbrengzels aan te treffen , en binnen in de Aarde eene lamenllelling van gron-
den te vinden , wellce niet anders dan het uitwerkzel der Wateren kan zyn. Wy
hebben gezien hoe de horizontaale beddingen der Aarde geformeerd zyn

;
ma^r

wy hebben nog niets gezegd van de regthoekig neergaande , de perpendikulaire
Klooven, welke men in de Rotfen , in de Steengroeven , in de Kleyaarden, enz.,
waarneeifit, en welke daar in zo algemeen («) gevonden worden , als de hori-
zontaale laagen in alle Stofièn , daar onze Aardbol uit beflaat ; die neergaande
Ipleeten zyn inderdaad verder van malkander af, dan de horizontaale laagen, en
hoe weeker de Stoffen zyn , hoe vei-der de fpleeten van maUcanderen fchynen te
zyn. Het is zeer gemeen in de groeven van Marmer of van harden Steen, neer-
gaande Klooven, flegts eenige voeten van malkander af zynde, te vinden. Zo de
klomp der Rotfen zeer groot is , vindt men dezelve op een afïland van eenige
roeden,* zomtyds loopen zy van den top des Bergs tot aan zyn voet door, zom-
tyds eindigen zy op eene laagere bedding van Rots; maar zy zyn altoos regtfhin-
dig op de horizontaale laagen in alle de K;dkaaitige Stoffen , gelyk als Kryten,
Mergel, Steenen, Mfu*mers, enz., daar zy fchuinfeher loopen, en onregelmaa-
tiger geplaatft zyn in die Stoffen die Glasaartig zyn, in de groeven van Bikftcen,
en in de Rotfen van Keyfleen , alwaar zy van binnen punten van Kriftal en van
Mineraalen van allerhande foort hebben ; en in de groeven van Marmer of van
Kalkfleen, zyn zy vervuld met Spar, met Gips, Grint, en een aardagtig Zand,
*t wellc goed is om te bouwen

, en ’t welk veel Kalk bevat; in de Pot-aarden, in de
Kryten, in de Mergels, en in alle andere foorten yan Aarde , met uitzondering
alleen der Tuffteenen, vindt men deze neergaande Klooven of leedig, of vervuld
mst eenige Stoffen, welken het Water daar gebragt heeft.
Het koomt my voor, dat men de oomak en den oorfprong dier perpendiku-

Jaire fpleeten niet verre behoeft te zoeken. Gelyk alle Stoffen door het Water
aangevoerd cn nedergelegd zyn, is het natuurlyk tc denken, datzy eerfl door
en door geweekt zyn gewcefl, en eene groote hoeveelheid Waters bevat heb-

Zie het XVIIde Huk der Bcwyzen voor de Befchouwipg van den Aardkloot.
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ben; allengs zyn zy harder en drooger geworden, en drooger wordende zyn zy

in omtrek verminderd , het geen haar van afftand tot afftand heeft doen fplyten

;

piaar nu heeft die fplyting perpendikulair moeten gefchieden
, om dat de wer-

king der zwaarte van de deelen op malkander niets is in deze ftrekking
; daar de-

zelve integendeel gehecllyk tegengefteld is met deze breeking of fchemlng, wan-
neer die in een horizontaalen ftand gefchieden zoude; het geen te wcege heeft

gebragtj.dat de vermindering van omtrek geen merkelyk uitwerkzel heeft kun-

nen voortbrengen, dan in eene vertikaale rigting. Ili zeg, dat het de verminde-

ring van het volumen door de verdrooging is , welke alleen deze perpendikulai-

re Klooven voortbrengt, en niet het Water binnen in deze Stoffen, ’t welk uit-

togt heeft gezogt en deze openingen ten dien einde gemaakt; want ik heb dikwils

opgemerkt , dat de beide wanden dezer fpleeten over derzelver geheele hoogte

20 volmaakt op malkander paflbn, als twee ftukken hout, die men klooft; die

wanden zyn van binnen ruw, en fchynen geenc vryxdng van Water gehad te heb-

ben, ais waar door derzelver oppei-vlakten allengs gepolyft en geflooten zouden
zyn ; dus zyn deze ipleeten of eensklaps , of allengs gemaakt door de verdroo-

ging, gelyk wy de Ipleeten in het hout zien voortkomen, enhetgrootfte gedeel-

te van het Water is door de pooren uitgewaaffemd.- Maar wy zullen in onze ver-

handeling over de Mineraalen doen zien, dat ’er nog van dat eerfte oorfprón-

kelyke Water in de Steenen en in verfcheiden andere Stoffen over is gebleeven

,

en dat het zelve ter voortbrenging der Kriftallen en van verfcheiden andere aard-

fche zelfïhndigheden dient.

De opening dezer lootregte fpleeten is zeer verfchillende in grootte; zommigen

zyn flegts van een halven, anderen van een heelen duim ,
anderenvan eenvoet, zom-

migen van twee voeten, en daar zyn ’er zelfs van verfcheiden roeden; (fl) en

deze laatften maaken tulTchen de deelen der Rotfen , die akelige Steiltens , welken

men zo dikwils in de Alpen aanti-eft, en in alle hooge Bergen vindt. Men ziet

wel, dat die, welker opening klein is, door de enkele verdrooging zyn voortge-

bragt, maar die, welke eene opening van eenige voeten in de breedte vertoo-

nen, zyn door deze oorzaak alleen tot ven-e niet vei-\’i'yd; het is ook om dat

de bafis
,
die de Rots of de bovenlle gronden draagt, aan den oenen kant wat meer

ingezakt is , dan aan den anderen , en eene kleine vei-zakking in de bafis , al ware

die flegts van eene linie of'twee, is genoeg om in eene zo groote hoogte openin-

gen van verlcheiden voeten , en zelfs van roeden voort te brengen
;
zomtyd»

fchieten of glyen ook de Rotfen een weinig voort op haare bafis van Kley of Zand,
en haare perpendikulaire Klooven worden door die beweeging veel grooter. Ik

fpreck nog niet van die breede openingen, van die vervaarlyke doorfnydingen

,

Welke men In de Rotfèn, en in de Bergen vindt; zy zyn door groote verzakkin-

gen vooitgebragt, gelj^'k als die van eene inwendige kuil, diehet gewigt, daarzy
mede belaaden is, niet langer kunnende draagen, invalt, en eene groote tuffehen-
ruimte tulTchen de bovenfte gronden laat. Die tuffcheni'uimtens zyn verfchillen-

de van de neergaande Klooven; het fchynen poorten te zyn, door de handen der
Natuur geopend, om de verfcheiden Volkeren gemeenfibhap met malkanderen te

Ca) Men zy bedagt, dat ^ Roeden altoos voor Toifesysa ges Konings voeten ge»

bruikeu.
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verfchafFen. Het is op deze wyze, dat zig de poorten, welke men in dekete-

.

nen van Bergen vindt, en de openingen der Zecengtens
,
gelyk de Thermopy.

len, de poorten van den Kaukafus, der Kordilliércs ; de poort van de Straat van
Gibraltar, tufTchen de Bergen Kalpe en Abyla, de poort van den Hellesponten
anderen vertoonen. Die openingen zyn niet gemaakt door de enkele fcheiding

der Stoffen, gelyk de Klooven daar wy van Ipreeken, («} maar door dc neder-

zakking en vernieling van een gedeelte zelve der gronden , dat ingezwolgen of
omgekeerd is.

Die groote verzakkingen, fchoon door toevallige en tweede oorzaaken (è)
voortgebragt, laaten egter niet na eene der eerfte plaatfen in de voomaame by-
zonderheden van de Hiftorie der Aarde te bekleeden , en zy hebben niet weinig
toegebragt om de gedaante van onzen Bol te veranderen. De meeften zyn ver-

oorzaakt door onderaardfche Vuuren, welker uitbarftingen de Aardbeevingén en
de vuurfpuwende Bergen voortbrengen. Niets koomt in vergelyking met de kragt

dier Stoffen, aangeftooken en in ’t harte der Aarde beflooten; (c) men heeft ge-

heele Steden zien verzwelgen, geheele Provinciën omkeeren, Bergen om verre

werpen door de enkele kragt van deze ontvlamde en beflooten Stoffen. Maar
hoe groot dit geweld ook wezen moge , en hoe verbaazendc ons die uitwerkzels

voorkoomen , men denke egter niet dat deze Vuuren van een Middelpunt-vuujr

voortkoomen, gelyk zommige Autcuren gefchreeven hebben; noch zelfs dat zy
uit eene groote diepte opkoomen

,
gelyk bet gemeene gevoelen medebrengt;

want de Lugt is volftrekt noodzaakelyk om dezelve aan te fteeken, ten mlnften

te onderhouden. Men kan zig door de Stoffen te onderzoeken , dewelke uit de
Vuurbergen, in derzelver geweidigfte uitbreekingen te voorfchyn koomen, over-

tuigen, dat het fornuis der ontvlamde Stoffe niet op eene groote diepte ligt, en
dat het gelykfoortige Stoffen zyn met die, welke men op de Bergen vindt, die

niet mismadvt zyn , dan door de verkalking , en het fmelten der Metaaldeelen

,

die daar mede vermengd zyn; en om zig te overtuigen, dat deze Stoffen, door de
vuurfpuwende Bergen uitgeworpen, niet uit eene groote diepte opkoomen, be-

hoeft men flegts op de hoogte des Bergs agt te geeven, cn te oordeelen over de
oneindige kragt, welke vereifcht zoude worden, om Steenen cn Delfftoffen tot

eene halve myl hoogte op te voeren; v^nt de Ema, de Hekla, en verfcheiden an-

dere vuurfpuwende Bergen hebben ten minflen die hoogte boven de vlakten. Nu
weet men, dat de werking des vuurs naar alle .kanten eenpaarig gefchiedc; zy zou-
de dan niet naar boven kunnen werken met eene kragt bekwaam om groote Stee-
nen eene halve myl in de hoogte op te werpen, zonder met dezelfde kragt naar om
laag en naar de kanten te werken. Die wederwerking zoude den Berg welhaaft
van alle kanten doorboord en vernield hebben, om dat de Stoffen, daar dezelve
mt beftaat, niet harder zyn dan die, welke uitgeworpen worden; en hoe kan men
zig dan verbeelden, dat de holte, die tot pyp, tot buis, of kanon moet dienen,
om deze Stoffen tot aan den mond van den vuurijjuwenden Berg te geleiden, zulk
een groot geweld kan wederftaan. Daarenboven, byaldien deze holte zeer laag

neder-

Zie het XVIIde Huk 5er Bcwyzen voor de Befchouwing van den Aardkloot. Ibid.

(f) Zie Agricola, i^e Rebus, qua effluunt è terra. Transa&. PhiL uihridg.yo\.l\.

p. 39^' de tf^ereld van haar begin &c.
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nederliep» gelyk de uitwendige opening niet zeer gi’oot is ,
zoude het als onmo-

ffelrk zyn, dat ’er zulk eene groote hoeveellieid brandende en vloeybaare Stoffen

te eelyk uit te voorfchyn kwame, om dat zy en tegen malkanderen, en tegen de

wanden van de buis zouden ftooten j en ,
zulk een langen weg doonoopende >

uitdooven en hard worden. Men ziet dikwils van den top eens vuurfpuwenden

Bergs, Rivieren van gefmolten Zwavel en Bitumen nedervloeijen, deweke uit het

binnenfte voortkoomen , en die met de Steenen en DelfflofFen naar ui en ge-

worpen worden. Is het nunatuurlyk zig te verbeelden, dat zo '

fen, en welker maffa zo weinig vat geeft aan eene geweldige werking, mt ^ne

groote diepte kunnen uitgeflitft worden ? AUe de waameemmgen , w

over dit onderwerp doen zal , zullen bewyzen , dat het vuur der Volkaans met

verre beneden de kmin des Bergs ligt, en dat men het zelve geenszins waterpas

met de vlakten («) zoeken moet.
. . , ,

Dit belet egter niet ,
dat deszclfs werking zig in deze vlakten doe joelen

door fchokken en Aardbeevingen , die zig zomtyds op een grooten afll^d uit-

fti-ekken ; dat ’er geene onderaardfehe Wegen zyn,. waar door de vlam en cie rooK

gemeenichap kunnen hebben, van den eenen vuurlpuwenden Berg tot den ande-

ren; (M en dat zy , in dit geval , niet bykans in denzelfden tyd tonnen ont-

vlammen en werken. Maar het is van het fornuis ,
van den haard , of de mgenlyke

vuurplaats, daar wy van fpreeken ; deze kan niet dan op een Mcinen alltand van

den mond des Volkaans zyn, en het is, om eene Aardbecving m de vMte voort

te brengen, niet noodig, dat deze vuurplaats beneden

zy , noch ook dat ’er inwendige holligheden zyn, met het zelfde vuur gewld , want

eene geweldige uitbarfting, gelyk als die van den vuurfpuwenden ewn

als een Kruidmagazyn, een genoegzaam Herken fchok geeven, om dooi zyne wc-

derwerking eene Aai-dbeeving voort te brengen.

Ik wil hier mede egter niet zeggen, dat ’er geene Aardbeevmgen zyn, onmidde-

lyk door onderaardfehe Vuuren voortgebragt ; maar (r) daar zyn ’er, die dooi-

de enkele uitbarfting der vuurfpuwende Bergen veroorzaakt worden. Het geen

aHes, wat ik over dit onderwerp gezegd heb, duidelyk bewyft, is, dat men zeer

zeldzaam Volkaans in de vlakten vindt, zy zjm integendeel allen op dehoogfte

Bergen, en hebben allen hunne monden aan den top;

welk hen verteert, zig tot onder de vlakten uitflrekte, m^n het d n

den tyd dier geweldige uitbreekingen met zien ontfnappen ,
en zig een oo

openen dwars^oor den grond der vlakten? En zouden in ty^d der ea^e uit-

breeking, die Vuuren niet eerder in de vlakten doorgeboord en zig een doortogt

gemaakt hebben, alwaar zy flegts een zwakken wederftand gevonden zouden ie

-

ben , in vergelyking van dien , welken zy moeften beproeven , zo het waar is , cia y

een Berg van een halve myl hoogte moeften openen en fplyten , om zig een uoor-

togt te baanen.

Het geen maakt dat de Volkaans altoos ih de Bergen zyn, is, dat de Dclfftof-

fen, de Pyrites, en de Zwavels in grootere hoeveelheid voor handen zyn , en

meer bloot liggen in de Bergen, dan in de vlakten; en dat die verheven plaat-

(a) Zie Borelli, ds incendüs enz. O’')
Trafisa&. Pbil. uiiridS'

Vol. 11. p. 392. CO Zie het XVlde link der Bewyzen.

h Ded. H
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fen de regens en andere werkingen der Lugt gemaklyker en in grooteren o^.
vloed ontvangen, waar door die Mineraale Stoffen, die daar voor bloot gefteld

liggen , aan liet giften ranken , en heet worden tot het punt van te ontbranden.

Kindelyk ^leeft men dilcwils waai’genoomen, dat, na geweldige uitbraakingen»

geduurende welken de vuurfpuwendc Berg eene zeer groote hoeveellieid Stoffen

uitwerpt, de kruin des Bergs inzakt en vermindert, omtrent in dezelfde hoeveel*

heid, als hy zoude moeten verminderen om de uitgeworpen Stoffen te verfchaf-

fen ; een ander bewys , dat dezelve niet uit de binnenfte diepte vtin den voet des

Bergs , maar van het gedeelte dat naby de kruin is , en van de kruin zelve koomen.

De Aardbeevingen hebben dan op verfcheiden plaatfen aanmerkelyke verzak-

kingen voortgebragt , en hebben zommige dier groote afleheidingen gemaakt,
welke men in de ketens der Bergen vindt; alle de anderen zyn in cknzelfden tyd::

voortgebragt als de Bergen zelve door de beweegingder Getyën, en overal waar

geene omkeering heeft 'plaats gehad, vindt men de beddingen der Bergen horizon-

taal, en de hoeken op malkanderen flaande. («)
De Vuui-bergen licbben ook onderaardfehe Kuilen en uitholingen gemaakt,

welke men ligtelyk onderfcheiden kan van zulken , die door het Water gemaakt

zyn; dat, het Zand en andere loflc Stoffen van het binnenft der Bergen hebbende

weggevoerd ,' niet dan de Steenen en Rotfen , die dit Zand bevatteden , heeft

agtergelaaten , en dus holen gemaakt , welke men in de verheven plaatfen aan*

treft
;
want die , welke men in de vlakten vindt , zyn gemeenlyk niet dan oude

Steengroeven, of Mynen van Zout en andere Mineraaleii, gelykde Steengroe*

ve te Maaftricht, de Mynen van Polen, enz., welke vlakten zyn. Maar de na-

tuurlyke Kuilen behooren aan de Bergen , en zy ontvangen het Water van de

kruin en den omtrek derzelver, en dit Water vdt als in bewaai^laatfen , waaruit

het vervolgens op de oppervlakte der Aarde vloeit als het een uittogt krygt. Het
is aan deze holten dat men den oorlprong der overvloedige Fonteinen , en der

groote Bronnen moet toefchryven ; en wanneer eene holte inzakt , en gevuld

wordt, volgt ’er gemeenlyk eene overftrooming op. (6)
Men ziet uit al wat gezegd is, hoe veel het onderaardfcli Vuur toebrengt om

de oppervlakte cn de inwendige gefteldheid der Aarde te veranderen ; deze oor-

zaak is vermogende genoeg om zulke groote uitwerkzelen voort te brengen ; maar

men zoude niet denken , dat de Winden ( c ) merkelyke veranderingen op de Aar-

de konden maaken; de Zee fchynt hun gebied te zyn , en na de Eb en Vloed
werkt niets met meer kragt op dit Element; zelfs de Eb en Vloed gaan met een
eenpaarigen ftap, en hunne uitwerkzels gefchieden op eene gelyke wyze , en wel-

ke men niet vóórziet; maar de geweldige Winden werken, om zo te fprecken,

op eene grillige wyze, zy ftorten met woede neder , en beroeren de Zee met
zulk een geweld, dat die effen en gelyke vlakte met groote en byfter hooge Gol-

ven wordt opgezet, die, als Bergen voort rollende, zig tegen de Rotfen en de Kus-

ten verbryzelen. De Winden veranderen dan op yder oogenblikde beweegelyke

gedaante der Zee; maar de gedaante der Aarde, die ons zo vaft en ftevigvoor*

koomt, moeff die niet veilig zyn voor dergelyke uitwerkzelen? Men weet egter

(a) Zie het XVlIde ftuk der Bewyzen. (è) Zie Transa&. Phii. AirtSg, Vol. II.

pag. 322. 0-0._
Zie het XVde ftuk der Bewyzen.



beschouwing van den AARDKLOOT. S9

dat de Winden het Zand van de Bergen in Arabie, en in Afrika opneemen, dat

2y ’er de vlakten mede bedekken, en dat zy dit Zand dikwils op groote afftanden,

ja tot verfcheiden mylen in Zee vervoeren, («) alwaar zy het in zulk eene groo-

te menigte ophoopen, dat zy daar Banken, Duinen, en Eilanden gemaakt hebben.

JMen weet dat de geweldige Stormwinden de geeflels zyn van de Antillilche Ei-

landen, van Madagaskar, en van vcele andere Landen, alwaar zy met zulk eene

woede werken, dat zy zomtyds de Boomen, de Planten, de Dieren, met alle de

beteelde Aarde wegneemen ; zy doen de Rivieren te rug vloeijen en dioog wor-

den, zy brengen nieuwe voort, zy werpen de Bergen en Rotfen om ver, zy maa-

ken gaten , holen , en vervaarlyke Kuilen in de Aarde , en veranderen de op-

pervlakte dier ongelukkige Landen, daar zy woeden, ten eenemaal van gedaante.

Gelukkig zyn ’er maar weinige Geweften voor zulke geweldige aanvallen en be-

roeringen der Lugt blootgefteld.

Maar het geen de grootfte en de algemeenfte veranderingen op de oppervlakte

der Aarde voortbrengt, is het water des Hemels, der Vloeden, Rivieren, en ge-

weldige Stroomen. Hunne eerlle ooriprong koomt van de dampen, welke de Zon
boven de oppervlakte der Zee ophaalt, en welke de Winden naar alle deKliinaaten

der Aarde vervoeren; die d^npen in de Lugt opgehouden, en naar den ftreek der

'Winden vervoerd, hegten zig aan de toppen der Bergen, welken zy ontmoeten,

en hoopen zig daar in zulk eene groote hoeveelheid op, dat zy daar geftadig Wol-

ken maaken, en onophoudelyk in de gedaante van Regen, van Dauw, van Mift,

of van Sneeuw, nedervallen. Alle deze Wateren zyn eerft in de vlaktens neder

geloopen, (O zonder een vallen weg te houden; maar allengs hebben zy zig een

bed gemaakt, en, door hunne natuurlyke helling, de laagfte plaatfen des Bergs, en

de gemaklykfte gronden om uit te holen en te fcheiden zoekende , hebben zy de

Aarde en het Zand weggevoerd; zy hebben zig, met een fnelle vaart in de vlalc-

te nedei-fchietendc, diepe groeven gemaakt; zy hebben die groeven voortgezet,

en zig een weg tot aan de Zee geopend , dewcUcc zo veel Water van dezelve aan

haare Oevers ontvangt, als zy door de uitwaafleming verheft. En op dezelfde wy-
ze als de Kanaalcn en groeven, welke de RMercn ‘uitgchold hebben, bogten en

kromten maaken, welker hoeken op malkanderen fluiten, zo dat, wanneer een

der boorden een uitfpringenden hoek in het Land maakt, de tegenoverftaande zy-

de altoos eeninwaards loopenden hoek heeft, die daar op paft; zo hebben de Ber-

gen en de Heuvels , welken men als de boorden der Valcijen ,
die hen van malkan-

deren affeheiden ,
moet befchouwen , ook bogten , die op dezelfde wj7;e tegen

malkanderen overftaan ; het welk fchynt te bew^-zen , dat de Valeijen Kanaalen

van de ftroomen der Zee geweeft zyn, welken deze allengs gegraaven, en op de-

zelfde wyzc uitgchold heeft, als dcRiviercn haar bed in dc Aarde gegraaven hebben.
Het Water, ’t welk over dc oppervlakte der Aarde rolt, en dat daar de groente

en vnigtbaarhcid onderhoudt, is müTchien niet dan het kleirifte gedeelte van het
geen de dampen vóórtbrengen; want daar zyn aders van Water, die vloeijen, en
vogtigheid ,

welke doorzypert, tot groote diepten onder den grond. Op zommige
j^aatfen vindt men, waar men ook graaven moge. Putten en Waterwellen, op

(a) Zie Bellarmin. de jdfcenJ, mentis i» Deum. Varen. Geogr. gen. p. 282. J^oya-

ge de Pyrahxi Tom. 2. p. 470. Qd) zie het Xde en XYUIde ftuk der Bewyzen.

H 2
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andere vindt men die geheel niet; in byna alle de Valeijen, en laage vlakten, miR

men zelden Water te vinden op eene middelmaatige diepte ;
integendeel m

verheven plaatfèn, en in alle hooge vlakten kan men het niet uit den boezem der

Aarde doen opkoomen , en men moet het Regenwater verzamelen. Daar zyn

Landen van eene groote uitgeffii-ektheid ,
daar men nooit een Waterput heeft

kunnen graaven , en alwaar :ü het Water , ’t welk Menlchen en Beeften noodig

hebben, in Kommen en Regenbakken verzameld moet worden. In het Ooften,

byzonderlyk in Arabic , in Egypte , inPerfic, enz., zyn de Putten tenuitcrften

zeldzaam , zo wel als de Bronnen van zoet Water; en die Volkeren zyn verphgt

geweeft groote Vergaarbakken te maaken om de Regen en Sneeuwateren te verza-

melen ;
die werken, voor de gemeene behoefte vervaardigd, zyn miflehien de

fchoonfte en heerlykfte gedenkflukken der Oofterlingen. Daar zyn zodanige Ver-

gaarbakken, die tweeMylen oppervlakte hebben , en die dienen om eene geheele

Provintie te bclprosijcn ,
door middel van aftappingen en kleine Beekjes , welken

men daar van alle kanten van afgeleid heeft. In andere Landen daarentegen, ger

lyk in de vlakten , alwaar de groote Rivieren des Lands vloeijen , kan men met

op eerage diepte graaven, zonder Water te vinden , en in eene Legerplaat mgt by

eene Rivier ^rgeftaagen , heeft dikwils ydere Tent haaren Put, door middel van

eenige Ipitten in den gi-ond te doen.
_ ,

Die menigte Waters, welke men overal in dé laage plaatfèn vindt , koomt van-

de hooger liggende Landen en nabuurige Heuvelen, ten minften voor het grootfte

gedeelte; want, in den tyd , dat de Regen valt en de Sneeuw fmelt, vloeit een ge-

deelte des Waters over de oppciadakte der Aarde, en het overige dringt binnen m
dezelve door, dwars door de Ideine fpleeten, welke in de Gronden en Rotfen voor

handen zyn ; en dit Water lypeft op verfcheiden plaatfèn , daar het (^eningen

vindt, of klenR door het Zand ; en wanneer het een laag Leem, ffley, of yafte en

digte Aarde aantreft 9 maakt het onderaardfche Meiren 9 en miflehien Kivieren-9

welker loop en monden ons onbekend zyn ,
maar welker beweeging égter, volgens-

de wetten der Natuur, niet kan gcfchieden dan door te vloeijen van eene hooger

naar een laager plaats , en hygevolg moet dit onderaardfehe W' ater in Zee vallen y

of zig in eenige laage plaats der Aarde, ’t zy aan derzelver oppervlakte, t zy die-

ner in den Aardbol , verzamelen ;
want wy kennen op de Aaide eenige Meircn,.

é^no RM=r invult, en war uit niet éix Rmcr voortkoomt; en daar

zyn ’er veel meer, die niet déne groote Rivier ontvangende de oorfprongen der

grootfte Rivieren van dé Wereld zyn, gelyk de Meircn van de^Rivier St. Laurent,.

het Meir Chiaraé, waar uit twee groote Rivieren vloepen, die de Komngryken van

Afcm en van Pegu bewateren ;
de Meiren van dé Afliniboils in Amenka , dat van-

Ozera in Moskovie, het welk aan de Rivier de Bog haaren oorfprong geeft; dat,,

waar uit de groote Rivier Irtis vloeit en eene oneindige menigte andere, die

verlaatbakken fchynen te zyn, waar in de Natuur van alle kanten het Water in-

ftort , ’t welk zy op de oppervlakte dér Aarde verdeelt, (a) Men ziet wel dat

die Meiren niet voortgebragt kunnen zyn dan door het Water der Landen ;,
die

hooger liggen , en door welker grond het zelve tullchen het. Steenzand ^ Zand

doortrekt, en zig in de laagfte plaatfèn koomt verzamelen ,
alwaar het die Meiren-.

(^0) Zie het Xiride fttik der Bewyzeir..
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voortbrengt en onderhoudt. Voor het overige moet men niet denken, gelyk zom-

pige lieden gefield hebben , dat ’er Mciren zyn op de toppen der hoogfte Ber-

gen; want de ztdke, die men op de Alpen, en in andere verheven plaatfen vindt,

worden allen door nog hooger gronden omringd , en zyn aan den voet van andere

Bergen, millchien hooger dan de eerfie; zy hebben hunnen oorfprong van de Wa-
teren die van buiten nedervlicten , of van binnen in deze Bergen doorfyperen

,

even eens als de Wateren der Valeijen en der vlalcten hunnen oorfprong hebben

van de nabuuidge Heuvels en verder afzjmde Landen, die hen in hoogte overtreffen.

Daar moeten dan,in ’t binnenfte der Aarde, Meiren en verfpreideWateren zyn,

en zy zyn daar inderdaad ,
inzonderheid beneden de vlakten («}, cn groote Va-

leijen ;
want de Bergen, de Heuvels, en alle de Hoogten , die boven de laage Lan-

den liggen , zyn rondom bloot , en bieden in haare helling een kop aan , ’t zy

regt neergaande of fchuinfch , in wiens omti-ek het Water, ’t welk op den top des

Bergs, en op de verheven vlakten valt , na in den grond te hebben doorgedron-

gen , niet miflèn kan een uittogt te vinden , en uit verlcheiden plaatièn , onder de

gedaante van Bronnen en Fonteinen , te voorfchyn te koomen;- cn bygevolg zal

’er geen of weinig Water onder dé Bergen zyn. In de vlakten daarentegen, al-

waar het Water, dat in den grond doorkleinft, geen uittogt kan vinden, zullen ’er

verzamelingen van onderaardfehe Wateren in de holligheden der Aarde plaats heb-

ben, en daar zal eene groote hoeveelheid Waters zyn, ’t welk door de fpleeten der

i.eem-aarde,Kley-aai-de en vafie gronden zal heen lyperen, en ’t welk in het Steen-
'

zand en Zand verfpreid en verdeeld zal zyn. Het is dit Water , ’t welk men over-

al in de laage plaatlcn vindt. Gcmcenlyk is de grond van een Put niets anders dan

eene kleine kom, waarin de Wateren ,
die uit de nabuurige Landen doorfyperen,

zig verzamelen, eerfi drupswyze uitvloeijende , en vervolgens met ftraalen toefchie-

tende , wanneer verder afzynde Wateren zig ook een weg naar deze laagte gebaand

hebben, en mede denvaards vlieten. Zo dat men met waarheid zeggen kan, dat,

fchoon men in de laage vlakten overal Water vindt , men daar in egter niet dan

een zeker getal Putten kan maaken , evenredig met de hoeveelheid veidpreid Wa-
ter, of liever met de uitgefcrektheid dér hoogere Landen' , waar uit deze Wateren

_

hunnen oorfprong hebben. ^

Ln de meefte vlakten is het niet noodzaalcclyk tot op het waterpas der Rivier

te graaven om Water te bekoomen , men vindt het gemeenlyk op eene mindere

diepte, en het is niet waarfchynlyk , dat hot Water der Rivieren zig verre uit-

ftrekt met door den grond heen te dringen. Men moet aan dit Water ook niet

dén oorfprong toefchiyven van alle de Wateren, welke men onder derzelver wa-

terpas binnen in de Aarde vindt;' want in die Stroomen , in die Rivieren , die uit-

droogen,of in die, welker loop men afwendt, vindt men als men in haar bed graaft,

nier meer Water, dan men in de nabuurige Landen vindt; daar is niet meer dan
eene tong van zes of zeven voet dikte noodig, om het Water te fluiten, cn des-

zelfs verloop te keeren
, en ik heb dikwils opgemerkt , dat dè oevers der Rivieren

en der Meiren niet raerkelyk nat zyn op een affland van zes duim. Het is waar
dat de meerdere of mindere doortrekking of kleinzing van de meerdere of mindere
doordringbaarheid van den grond afhangt; maai- zo men de groeven of voorea»

0») Zie het XlXde ftuk der Bewyzea.
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die in de Aarde , en zelfs in het Zand, gemaakt worden, onderzoekt, zal men be-

merken, dat het Water geheel doorgaat , door de kleine ruimte, welke het zig zei-

ven grarft; en dat de oevers nauwelyks op eenige duimen afftands in dit Zand nat

worden : in de Landen zelve die vrugten en planten draagen , en waar in de door*

kleinzing veel grooter zyn moet, dan in het Zand of in de andere gronden, om dat

dezelve bevorderd wordt door de kragt der hairbuisjes, bemerkt men niet, dat zy

zig verre uitfti-ekt. Men begiet , men overftroomt, om zo tefpreeken, in een

tuin, het eene bed, zonder dat de nabuurige bedden , daar merkelyk door aan-

gedaan worden ; ik heb , groote Rukken tuinaarde van agt of tien voeten dikte

onderzoekende, welke federt eenige jaaren niet waren omgewend , en welker bo-

venfte gedeelte ten naaften by waterpas lag , bevonden , dat het Regenwater nooit

meer dan tot drie of vier voeten diepte is doorgedrongen; zo dat ik deze Aarde,

na een zeer natten Winter , in het voorjaar roerende, den grond dier hoopen zo

droog heb gevonden , als toen dezelve rvas necrgelegd
_

Ik heb dezelfde waarnee-

ming gedaan op Landen, die bykans federt twee honderd jaar gelegen hadden, en al-

waar de grond op eene diepte van drie of vier voeten zo droog was als ftof ; dus

dringt het Water niet zo diep in, of heeft zulk eene verre gemcenfehap met den

grond niet, als men gemcenlyk denkt. Dc weg van kleinzing of doorzyiiering ver-

fchaft het kleinfte gedeelte Water aan het binnenft der Aarde ;
maar , van de opper-

vlakte tot op groote diepten, daalt het hier en daar door zyne eigen zwaaite neder,

het loopt door natuurlyke Buizen of kleine doorgaande openingen, die het zig zal-

ven gemaakt heeft, het .volgt de wortels der Boomen, de Kloovcn der Rotfen, de

tuffehenruimtens der Aarde, en verdeelt en verfpreidt zig in eene oneindige me-

nigte kleine takjes en ftraaltjes; altoos nederdaalende ,.tot dat het een uittogt vindt

,

na de blauwe Kley, de Lcem-aarde, of cenigen anderen vaRen grond, daar het op

Raan blyft, te hebben aangetrolfcn.

Het zoude mocijcljic zjm eene waardccring, dieeenigzins nauwkeurig ware, te

maaken van de hoeveelheid onderaardfeh Water , ’t welk geen blykbaaren uit-

togt heeft. (a) Verfcheiden Lieden hebben beweerd, dat het zelve al het Wa-
ter, dat op de oppervlakte der Aarde is, zeer ven-e overtreft; en zonder te

fpreeken van hen die gcReld hebben , dat het binnenR van den Aardkloot vol-

Rrektelyk met Water vervuld ware, zyn ’er anderen, cüe meenen dat ’cr eene on-

eindige menigte Beeken , Rivieren , Meiren ,
in dc diepte der Aarde gevonden

worden; maar dit gevoelen , fchoon gemeen ,
koomt my niet gegrond voor, en ik

denk ,
dat de hoeveelheid van de onderaardfchc Wateren , die geen uittogt aan de

oppervlakte van den Bol hebben , niet zeer groot is ; want byaldien ’er zulk een

groot getal onderaardiche Rivieren was ,
waarom zouden wy dan de monden van

zommige derzelver niet aan de oppervlakte zien ; en bygevolg aldaar Bronnen en
Wellen, zo dik als Rivieren, beijieuren? Daarenboven de Rivieren, en alle Stroo-

mende Wateren, brengen zeer groote veranderingen in de oppawlakte der Aarde

voort; zy fleepen de gronden mede, holen de Rotfen uit, verplaatzen alles, wat

zig tegen'hunnen doortogt verzet; dit zoude eveneens plaats hebben in de onder-

aar^he Rivieren , zy zouden merkelyke veraidcringen in ’t binnenR van den Bol

voortbrengen; maar men heeft daar niets waargenoomen vaa die veranderingen,

Zie het Xde.XIde en XVlIIde Huk der Bewyzen.



BESCHOUWING va» db» AARDKLOOT,

door de beweeging der Wateren voortgebragt; niets is daar vei-plaatft ; de even-

wydige en horizontaale Beddingen beftaan overal ;
de VCTfdieidene StoiFen houden

overal haare eerfte ligging, en het is niet dan op weinige plaatfen, dat men eeni-

ge Aders van onderaardlche Wateren, van eenig belang, heeft waargenoomen

;

dus werkt het Water niet in ’t groot in ’t binnenft der Aarde , maar het doet daar

wel zyn werk in ’t klein
;
gelyk het zelve in eene oneindige menigte draadep of

Ipranken verdeeld is, door even veele hinderniflèn belet wordt, en eindelyk by-

na allerwegen is verfpreid ;
zo werkt het onmiddelyk mede tot de formatie van

verfcheiden Aai-dfche zclfftandigheden , welke men zorgvuldig onderfcheiden moet

van de oude Stoffen , die daar inderdaad , door haai-e gedaante en geleding
,
ge-

heel van verfchillen.

Het zyn dan de Wateren in den grooten omtrek der Zeën verzameld, die, door

de gedimrige beweeging van Eb en Vloed, de Bergen, de Valeijen, en de andere

oneffenheden der Aarde hebben voortgebragt; het zyn de Stroomen der Zee, die

de Valeijen hebben gegraaven , de Heuvels opgeworpen , en hen rigdngen gegee-

ven , die op malkanderen paffen; het zyn die zelfde Wateren der Zee , die de

Aarde verplaatzende dezelve met beddingen , vlak op den Gezigteinder loopende

,

hebben neerg*elegd
;
en het zyn de Wateren des Hemels , die het werk der Zee

byna vernielen , die de hoogte der Bergen geduurig verlaagen , die de Valeijen

vullen, de monden der Rivieren en der Golven Hoppen, en die alles waterpas

maakende , de Aai de t’eenigen dage zullen weedergeeven aan de Zee , die ’er zig

allengs raeefter van maaken zal; laatende, in derzelver plaats , nieuwe Vafte Lan-

den , met Bergen en Valeijen doorüieeden , en geheel gelyk aan die> welke wy
bewoonen , bloot liggen-

Mmthard, den ^den ÖStober 17440



«4 DE NATUURLYKE HISTORIE,

BEWYZEN VOOR DE BESCHOUWING

VAN DEN AARDKLOOT.

Fecitque cadendo

Undique ne caderec.

Manil.

\lP> !£P> t<5>l fe?) '<ï^. ^ '^‘

EERSTE STUK.

De Formatie der Platteeten.

^*Jw(*4>’elyk ons onderwerp eigenlyk de Natuurlyke Hiftorie is, zouden wy

J Q f ons gaarne willen ontflaan van de Starrekunde te fpreeken ; maar de

^ % Natuurkunde der Aarde is met de Hemelfchc Natuurkunde verbonden

;

en daarenboven oordeelen wy het, tot beter begrip van ’t geen gezegd

is, noodzaakelyk te zjm, eem'ge algemeene denkbeelden mede te deelen wegens

de formatie , de beweeging, en de figuur der Aarde en der Planeeten.

De Aarde is een Kloot van omtrent drie duizend mylen middellyns; zy is op

dertig millioenen mylen afftands van de Zongeplaatft, rondom dewelke zy haare

omwenteling in drie honderd vyf-en-zeftig dagen volbrengt. Die beweeging van

omwenteling is de uitwerking van twee kragten, de eene, welke men zig kan ver-

beel-
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beelden als een aandrang van de regter naar de ’s linker 2yde, en de andere als ee-

ne aantrekking van de hoogte naar de laagte, of van omlaag naar omhoog tot een
middelpunt. De rigting dier twee kragten, en van derzelver hoeveelheden , zyn
dérwyze faamgefteld en geëvenrcdigd, dat ’er eene byna eenvormige beweeging
in eene Ellips, die zeer naby een Cirkel koomt, uit geboren is. De Aarde, ge-
lyk als de andere Planeeten, is ondoorfchynende , zy geeft fchaduwe, zy ontvangt
het licht van de Zon en ftuit het te rug , en zy chraait met dit Geftamte rond, vol,

gens de wetten van haaren afftand en betreklyke vaftheid of digtheid ; zy draait

ook om haar eigen As in vier-en-twintig uuren, en deze As heeft eene inklinatie

of overhelling van Zes-en-zeftig en een halven graad op het vlalc van den loopweg
haarer omwenteling. Haare nguur is die van eene Sphcroïde , of Ichyfagtige

Sphcer, welker twee AlTen omtrent een honderd vyf-en-zeventigfte gedeelte ver-

fchillen, en de kleinfte As is die rondom welke de omwenteling gefchiedt.

Dit zjm de voornaamfte verfchynzels der Aarde , dit zyn de uitkomften der

f
roote ontdekkingen , welke men door middel der Wis- en Stan-ekunde en van de
beevaart gedaan heeft. Wy zullen hier niet in het byzonder vcrflag treeden, het

welk zy vereifchen om betoogd te worden, en wy zullen niet onderzoeken, hoe
men het zo verre gebragt heeft van zig te verzekeren wegens de waarheid van alle

deze byzonderheden ; dit zoude enkel eene herhaaling zyn van ’t geen anderen
reeds gezegd hebben; wy zullen ons liever tot eenige aanmerkingen bepaalen , die

van dienft kunnen wezen om ’t geen nog twyffelagtigiscnbetwiflwordt, op te

helderen ; en ter zelfder tyd zullen wy onze denkbeelden mededeelen , wegens de

formatie der Planeeten en der verfchillende ftaaten , welken zy kunnen doorge-

gaan zyn, eer dat zy tot den ftaat kwamen, waarin wy dezelve heden zien. Men
ral in het vervolg van dit Werk uittrekzcls vinden van zo veele Syftemata en on-

derftellingen, over de formatie van den Aardbol, over de verfchillende ftaaten,

welken dezelve is doorgegaan , en ov'er de veranderingen , die daar in voorgeval-
len zyn, dat men het niet kwaad kan keuren, dat wy hier onze giffingen by die

der Philofophen, die over deze onderwerpen gefchreeven hebben , voegen; en
inzonderheid , wanneer men zien zal , dat wy dezelve inderdaad niet dan voor en-
kele giflingenopgeeven, waaraan wy meenen, dat alleenlyk een groofer ti-ap van
waarfchynlykheid mag toegefchreeven worden , dan aan alle anderen , welke men
over het zelfde onderwerp gemaakt heeft; wy aarfelen des te minder om het geen

wy over dit onderwerp gedagt hebben, mede te dcelen, om dat wy onzen Leezer

daar door hoopen in ftaat te ftellcn van te oordeelen over het groot vcrfchil, dat

’er is tulTchen eene Hypothefe , daar niets dan mogelykheden in koomen , cn eene

Befchouwing gegiond op fa£ta , op wczendlyke ftukken en waarneemingen ; en
over de overeenkomft tulTchcn een famenftplzel, zo als wy in deze afdeejing over
de formatie en den cerfton ftaat der Aarde gceven zullen, met de 'Natuurkundige
Hiftorie van haaren tegenwoordigen ftaat, zo als wy in onze voorgaande Verhan-
deling hebben voorgedraagen.
Na dat Galilei de Wet der vallende lighaamen ontdekt, en Kepler opgemerkt

hadt , dat de loopwegen
, welke de Hoofd-Planceten rondom de Zon befchryven

,

en die , welke de Wagters rondom haare Hoofd-Planeet befchryven , evenredig zyn
aan de tyden, en dat de tyden van de omwentelingen der Planeeten en der Wag-
ters evenredig zyn aan de vierkante wortels der teerlingen hunner afftanden van

ƒ. Deel. I
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de Zon of van haare Hoofd-Planeeten na dat, zeg ik, die beroemde Natuur- en
Starrekundigen' deze ontdekkingen en waarneemingen gedaan hadden , vondt New-
ton, dat de kragt, die de zwaare lighaamen op de Aarde doet nedcrvallen , ag.

tot de Maan uitfh-ekt, en dezelve in- haaren loopkring bepaalt; dat deze kragt in

dezelfde evenredigheid vermindert als het vierkant der afftanden vermeerdert, en
dat bygov^olg de Aarde wordt aangetrokken door de Maan , en de Maan wordt
aangetrokken docar de Aarde; dat de Aarde en alle de Planeeten worden aange-

trokken door de Zon, en dat, in ’t algemeen, alle de lighaamen, die, rondom
een middel- of brandpunt, evenredige loopftrcckcn met de tyden bcfchryven,
naar dat punt worden aangetrokken. Die kragt, welke wy onder den naam v^an
Zwaarte kennen , is^dan algemeen door de geheele StofFe veripreid; de Planeeten^
de Komeeten , de Zon , de Aarde , alles is aan haare wetten onderworpen , en zy
dient ten grondflagc voor de fraaije orde des Heclals. Wy hebben in de Natuur-
kunde geene waarheid, die beter beveiligd en zekereris, dan het wezendlyk be-
ftaan dier kragt in elk der Planeeten in ’t byzonder, in de Zon, in de Aarde, en
in alle de Stofe , welke wy kennen. Alle de waarneemingen hebben het daade-
lyk uitwerkzel dier kragt beveiligd , en de Wiskundige rekeningen hebben ’er de
hoeveelheid en betrekkingen tot malkandercn van bepaald. De naauwkeurigheid
der Landmeet- en de voorzigtigheid der Starrekundigen bereiken nauwelyks de
netheid dier Hemelfche Werktuigkunde, en de regelmaatighcid haarer uitwerkzelen.
Dcwyl nu deze algemeene oorzaak bekend is, zouden de byzondcre verfchyn-

zels daar ligtelyk uit afgeleid worden, byaldien de werking der kragten, die de-

zelve voortbrengen, niet al te veel was Ihamgelleld; maar dat men zig het Sys-
tema der Wereld een oogenblik van dit oogpunt vertegenwoordige , en men zal
welhaall bemerken , welk een Chaos men te ontv/aiTen heeft gehad ; de Hoofd-
Planeeten worden aangetrolcken door de Zon , de Zon wordt aangetrokken door
de Planeeten; de Wagters worden ook aangetrokken door hunne Hoofd-Planeet

;

ydere Planeet wordt aangetrokken door alle de andere, en zy trekt dezelve insge-
lyks aan; alle deze werldngen en tegenwerkingen verfchillen naar de mafla of
hoeveelheid- van Stof, en naar deafllanden; zy brengen ongclykheden, onregel-
maatigheden voort. Hoe zullen wy zo vccle betrekldngen verbinden

, vergely-
ken, waardccren? Scbynt het, in ’t midden van zo veele voorwerpen, allen in

beweeging, wel mogelyk een byzonder voorwerp te volgen? Men is die zwaarig-
heden egter tc hoven gekootnen ; de Wiskundige rekeningen hebben beveiligd
het geen de Rede vermoed hadt ; ydere waarneeming is een nieuw bewys gewor-
den , en de SyRematifchc orde- van ’t Heelal is ontdekt voor de oogen van allen
die de waarheid weeten te onderkennen.

Eene enkele zaak Unit ons aliccnlyk, en is inderdaad ' onafhankelyk van deze
befchouwing; dit is de kragt der aandryving of voortHuwihg. Men ziet duide-
lyk, dat de kragt der aantrclddng, de Planeeten gelladig naar de Zon toehaalen-
de, dezelve m cene lootregte lyn naar dat Gellarnte zou doen \^Ien, zo zy daar
van niet vcrwyderd wierden door cene andere kragt , die niet dan eene voort-
ftuwing in cene regte lyn kan w^ezen, welker uitwerkzel zig in de raaklyn van den
loopweg aanllonds vertoonen zoude, zo de kragt van aanti-ekking llegts een oo-
genblik ophieldt. Die voortlluwende of middelpuntfchuwendc kragt is zekerlyk
de Planeeten in het algemeen medegedeeld door de hand des Scheppers, toen de-

I
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zelve dep eerften bots gaf aan ’t Heelal; maar gelyk men in de Natuurkunde zig
zo veel mogelyk moet wagten van toevlugt te ncemen tot oorzaaken

, die buit^
(Je Natuur zyn , Ichynt het my toe

, dat men in het Zonneftellèl van deze voorts
dryvende kragt op eene vry waarlchyidyke manier reden kan geeven; en dat men
eene oorzaak kan vinden, welker uitwerkzel met de regels der Werktuigkunde
overeenkoomt, en die voor het overige zig niet vervreemdt van de denkbeelden,
welken men moet hebben ten opzigte der veranderingen en omwentelingen , die
in het Heelal kunnen en moeten voorv’allen.

De groote uitgeftrektheid van het Zonnéftelfel of, ’t geen op ’t zelfde uit-

koomt, van de aantrekking der Zon, bepaalt zig niet aafi den kring der Planee-
ten, zelfs niet tot de allerverften

, maar fb-ekt zig op een onbepaalden afftand
uit, fleeds afneemende in dezelfde reden, als het vierkant der afïlanden vermeer-
dert. Het is beweezen , dat de Komeeten , die zig voor onze oogen in de diepte
der Hemelen verliezen, aan deze kragt gehoorzaamen, en dat haare beweeging,
gelyk die der Planeeten, van de aantrekking der Zon afhangt. Alle deze Gcftarn-
tens, welker wegen zo verfchillende zyn, befchiyven , rondom de Zon , loopwe-
gen, evenredig met de tyden; de Planeeten in Elliplèn , die meer of min tot
Cirkels naderen, en de Komeeten in zeer lange Ellipfcn. De Komeeten en de
Planeeten beweegen zig derhalven door twee ki-agten, de eene van aantrekking,
en de andere van voortftuwing, dewelke tevens en op yder oogenblik werkende,
haar verpligten die kromme lynen te befchryven

; maar men moet aanmerken

,

dat de Komeeten het Zonneftelfel in alle mogelyke rigtingen doorloopen , en dat
de hellingen der vlakken van haare loopwegen zeer verlchillende onder malkan-
der zyn; zo dat zy, fchoon even als de Planeeten , onderworpen aan dezelfde

kragt van aantrekldng, in haare beweeging van voortftuwing niets gemeens met
dezelve hebben , maar geheel onafhanketyk van malkander fch3mcn. De Planee-
ten integendeel draaijen allen op dezelfde wyzQ rondom de Zon , en houden byna
het zelfde vlak, dcw3’l ’or flegts zeven en een halven graad helling is tuilchen de
meeft vcrwyderdc vlakken haarcr loopwegen : deze overeenkomft van plaatzing
en rigting in de beweeging der Planeeten, onderftolt noodwendig, dat zy iets ge-
meen hebben in haare beweeging van voortftLxwing , en moet doen vermoeden

,

dat dezelve haar door eene en dezelfde ooi-zaak is ingcdmkt.

Kan men zig niet met eenige waai'fchynlj’khcid verbeelden, dat eene Komeet
op de oppervldïte van de Zon vallende, dat Geftavnte verplaatft , en daar eenige

kleine deelen van afgefcheiden zal hebben , waar aan zy eene beweeging van
voortftriwing in dezelfde rigting, en door denzelfden fchok, hebbe medegedeeld;
zo dat de Planeeten certyds tot het lighaam der Zon behoord zouden hebben , en
daar van losgemaakt zouden zyn door eene v^oortftuwende kragt aan allen gemeen,
welke zy nog heden behouden ?

^

Dat koomt my ten minften al zo waarfchynlyk v^oor als het gevoelen van Leib-

r de Planeeten, en de Aarde, Zonnen zjm geweeft; en ik
geloot ciac zyn Syftema

, waarvm men het kort begrip onder het Vde Stuk
vinden zal, een hoogen trap van algemcenlieid , en wat meer vvaai-fchynlyklieid
zoude gekreegen hebben , zo hy tot dk denkbeeld ware opgelclommen. Hier
moeten wy geboven, dat de zaak voor\’iel in dien tj'd, als Mofes verhaalt, dat
God het hcht van de duifternis affeheidde; want, volgens Leibnitz

,
wierdtheü

I 2
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licht van de duifternis afgefcheiden , toen de Planeeten uitdoofden. Maar hier is

de affcheiding natuurkundig en wezendlyk, naardien de ondoorfchynende Stof»

die de lighaamen der Planeeten uitraaakt, van de lichtende Stoife, waar uit de
Zon belmt , wezendlyk wierdt afgefdieiden.

Dit denkbeeld over de oorzaak van de voortdryvende beweeging der Planee-

ten, zal minder ftout en los voorkoomen , wanneer men alle de overeenkom-

ften , die daar betrekking toe hebben , by malkanderen verzamelt , en zig de

moeite geeven wil om derzelver waar/chynlykheden te wikken. De eerfte is haa-

re gemeene rigting dej voortftuwende beweeging, dewelke te weeg brengt, dat

de zes Planeeten allen van het Wellen naar het Doften loopen; het is reeds een
kans van 64 tegen i , dat zy die beweeging niet zouden hebben in dezelfde rig-

ting, zo dezelfde oorzaak die niet hadt voortgebragt, het welk uit de rekening

van kanfen ligtelyk te bewyzen is.

Die waanchynlykheid zal verbaazend vermeerderen door de tweede overeen-

komft, dewelke is, dat de helling der loopwegen niet meer dan van zeven en een
halven graad is ; want de ruimten vergelykende vindt men, dat het 24 is tegen i.

dat tweePlaneeten inde verftafzynde vlakken zyn, enbygevolg of 7,692,624:
tegen één , dat het niet by geval is , dac zy alle zes dus gcplaatft cn binnen eene

ruimte van zeven en een halven graad bepaald zyn ; of , ’t welk op het zelfde uit-

koomt, daar is zulk eene groote waarfchynlykheid , dat zy iets gemeens hebben in

de beweeging, welke deze plaatzing haar heeft medegedeeld. Maar wat kan ’er

gemeen zyn in het indrukzel van eene beweeging , dan de kragt en rigting der lig-

haamen , die dezelve mededeelen. Men mag dan met eene zeer groote waar-
fchynlyHieid befluiten, dat de Planeeten haare beweeging van voortftuwing van
een enkelen ftoot gekreegen hebben. Die waarfchynlykheid, die byna tot eene
zekerheid fteigt, leidt my verder om te onderzoeken, welk beweegend lighaam

dezen fchok heeft kunnen reeven, en dit uitwcrkzel vóórtbrengen, en ik zie niets

dan de Komeeten, die in Raat zyn om zulk eene fterke beweeging aan zulke groo-

te lighaamen te geeven.

Wanneer men den loop der Komeeten flegts met eenige aandagt onderzoekt»
zal men zig ligtelyk overreeden , dat het Byna onvermydelyk is , dat ’er zomty^
niet eene in de Zon valle. Die van 1680 kwam d^r zo naby, dat zy in haar

Perihelium flegts een zesde gedeelte van de Zons middcllyn daar af was ) en zo
zy, gelyk waarfchynlyk is, in ’t Jaar 2255 wederkoomt, zoude zy dan wel in de
"Ijan kunnen vallen ; dat hangt af vm\ ontmoetingen , welke zy op haaren weg ge.
daan, en van de vertraaging, welke zy in het doortrekken van den Dampkring
der Zon zal geleeden hebben. Zie Newton. 3de Uitgave pag. 525.
Wy kunnen dan , met deri Wysgeer, dien tvy aanHaalen, vermoeden, dat ’er

zomtyds Komeeten in de Zon vallen, maar die val kan op verfchillende wyzen ge-
fchiedeny zo zy daar looteegt in vallen, of zelfs in eene rigting

, die Èdet heel
fchuinfch is , zuHen zy in de Zon blyven, en tot voedzel dienen voor het vuur, ’t

welk dit Geftarate verteert, en de voortftuwende beweeging, welke zy verboren,
en der Zonne medegedeeld zullen hebben, zal geen andere uitwerking vóórtbren-
gen s dan die van dezelve meer of min te verplaatzen naar dat de klomp der Ko-
meet meer,, of mindér groot en zwaar is geweeff; maar zo de val der Komeet iiii
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eene zeer fchuinfche rigting gefchiedt. Het welk nieenöaalen op die wyze, dan op
eenc andere moet gebeuren , dan zal de Komeet flegts de oppervlakte der Zönne
affchilferen , of tot op eene kleine diepte uitvooren; en in ditge\^2alzy daar

weder uit te voorfcbyn kunnen koomen , en daar eenige brokken aflcheuren,

waar aan zy eene gemeene beweeging van voortftuwing zal mededeelen
, en die

deelen of brokken , buiten ’t ligbaam der Zen gevoerd, endeKotneet zelve, zul-

len dan Planeeten kunnen worden, die in bet zelfde vlak , en in dezelfde ri^ng,

rondom dit Geftamte draaljen zullen. Men zoude mogelyk kunnen uiti-ekenen,

welke mafla, welke Ihelheid, en welke rigting eene Komeet zou moeten hebben,

om eene hoev^eellieid Stof, even groot als die , welke dé zes andere Planeeten en

haare Wagters uitmaaken, uit de Zon te lukken ; maar dat onderzoek zou bier

buiten zyne plaats zjm ;
het zal genoeg wezen aan te merken , dat alle dè Planee-

ten met de Wagters niet het óyofte gedeelte van de malla der Zon uitmaaken.

(zie Newton 405.) om dat de digtheid dfergroote Planeeten, Satumusert

Jupiter, minder is dan die der Zon; en dat , fclioon dè Aarde viemlaal, en de

Maan vyfmaal digter of valler is dan de Zon, dezelve egter flegts kleine korrelt-

jes , ondeelbaare deeltjes , zyn in vergelyking der mafla van dit Geftarnte.

Ik erken ,
dat , hoe onaanmerkelyk een óyofte gedeelte van een geheel mö-

ge zyn, bet in den eerften opflag egter fchynt, dat ’er eene zeer vermogende

Komeet gevorderd wordt , om dit gedeelte af te febeiden ; maar zo men acht

geeft op de verbaazende fnelheid der Koraecten in haarèn naaften Zonneftand,

eene fnelheid des te grooter naar maate haare loopweg regter is ; zo men acht geeft,

dat zy ten uiterften digt by de Zon koomen, en daarenboven in aanmerldng neemt

de vaftheid en digtheid der StolFe, daar zy uit beftaan moeten, om, zonder ver-

delgd te worden , de onbegrypelyke hitte te verdraagen ,- welke zy by de Zon on-

dervinden
;
en zo men zig tér zelfder tyd herinnert, dat zy voor de oogen der

Waameemeren een helder en vaft pit vertoonen , dat het licht der Zonne ,
dwars

door den ongtmeeten dampkring der Komeet, die dat pit als omzwagtelt en nood-
wendig moet verdonkeren , fterk te rug kaatfl: ; zo men dit alles in aanmerking
neemt , zeg ik, zal men niet lang kunnen twyffclen , of de Komeeten uit eene
zeer valte en zeer digte StofFc beftaan, en dus eene groote hoeveelheid ftoflè on--

der een klein volumen bevatten; en men zal daaruit ligtelj’k kunnen opmaaken

,

dat een Komeet mafla en fnelheid genoeg kan hebben, om de Zon te verplaat--

lèn, en eene voortgeworpen beweeging mede te deelen aan zulk eene aanmerke--

lyke hoevecllieid Stoffe als het óyofte gedeelte der itiaflk van dit Geftarnte is. Dit

koomt volmaakt wel overeen met het geen men wegens de vaftheid der Planeeten'

weet; men agt, daf dezelve zo veel minder is , als de Planeeten verder van de'

Zon af zyn, cn als zy mmder hitte hebben te verdijuren , zo dat Satumus minder'

digt of vaft van ftof is , dan Jupiter, en Jupiter veel minder dan de Aarde. En
inderdaad zo de vaftheid der Planeeten

,
gelyk Newton wil , evenredig is aan de

hoeveelheid hitte , welke zy verdraagen moeten, dan moet Merkurius zevenmaal
vafter zyn dan de Aarde, en agt-en-twintig maal vafter dan de Zon. De Komeet
van 1680, moet 28000 maal vafter zjm dan de Aarde, of 112000 maal vafter'

zyn dan de Zon; en haar onderfténende even groot te zyn als de Aarde, moet
zy onder dit volumen eene hoeveellicid Stofte bevatten, ten naaften by gelyk aan

het negende gedeelte van de mafla der Zon; of, aan dezelve niet danhethon-
I 3
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derdfle gedeelte van de grootte der Aarde geevende, zoude haare njafla fiogge.
lyk zyn aan het poofte gedeelte der Zon 5 waar uit men ligt kan befluiten , dat zulk
eene mafla , die flegts eene kleine Komeet maakt , een poofte of een öyofte ge*
deelte van de mafla der Zon van dezelve kan affcheiden cn voorcftuwen j inzonder-
heid zo men acht geeft op de oneindige fnelheid , welke de Komeeten in haar Peri-
helium gekreegen hebben , cn waar mede zy bewoogen worden , terwyl zy zo
digt by de Zon zyn.

Eene andere overeenkomft, endiecenige oplettendheid verdient, isdegelyk-
heid tuflehen de vaRheid van de Stof der Planeéten , cn de vaftheid van de Stof
der Zon. Wy kennen op de oppervlakte van onzen Aardkloot Stoffen , die 14

,

of 15000 maal vafter Z5m, de eene dan de andere; de vaftheid ofylheid van de
lugt cn van het goud zyn ten naaften by in deze betrekking. Maar het binnenfte
der Aarde , en het lighaam der Planeeten beftaat uit gelykflagdger deelen , en
welker vaftlieid’ met malkander vergeleeken

, veel minder verfchilt , en de over-
eenkomft van de vaftheid der Planeet -Stof en van de vaftheid der Zonne- Stof
is zo nauwkeui-ig, dat van 630 deelen , die het geheel van de Stoffen der Planee-
ten uitmaaken, ’er meer dan 640 zyn, van dezelfde vaftheid als de Stof der Zon,
en dat ’er in die 650 geen tien deelen van eene gi-ootere vaftheid zyn. Want Sa-
turnus en Jupiter zyn ten naaften by van dezelfde vaftheid als de Zon , en de hoe-
veelheid Stof, welke die twee Planeeten bevatten, is ten minften 64 maal grooter
dan de hoeveelheid Stof der \der andere Planeeten, Mars, de Aarde, Venus, en
Merkuriiis. Men moet dan zeggen , dat de Stof , daar de Planeeten in het al-

gemeen uit beftaan , ten naaften by dezelfde is als die der Zon , en dat die Stof
bygevolg daar van afgefcheiden kan zyn.

„ Maar, zal men.zeggen , zo dc Komeet , fchulnfch op de Zon vallende, der-

„ zelver oppervlakte uitgevoord, of afgefchraapt heeft, en dus de Stof, daar de

„ Planeeten uit beftaan, daar uit heeft doen te voorfchyn koomen, fchynt het,

„ dat alle de Planeeten, in plaats van kringen te befchiyvcn, waar van de Zon
„ het middelpunt is

,

in tegendeel by ydere omwenteling de oppeivlakte der Zon
„ hadden moeten aficln-aapen

, en in het zelfde punt zouden wedergekoomen zyn,
„ van waar zy vertrokken waren, getyk yder vbortgeworpen lighaam zou doen,
„ ’t welk rnc,n uit een punt van de oppervlakte der Aarde met genoegzaame
„ ki-agt zou voortwerpen, om het te verpligten van geduurig te draaijen; want
„ het is ligt te bewyzen , dat dit lighaam by ydere omwenteling zoude weder*

„ keeren tot het punt, waaioiit het is v’-oortgeworpen , en op deze wyze kan men
„ aan de voortftuwing van eene Komeet de voortwerping der Planeeten buiten

„ de Zon niet tosfchrjwen, naardien haare beweeging, rondom ditGeftamte, ver-

„ fchillende is van het geen dezelve in deze onderftelling zyn zoude.
Ik antwoord bier op , dat de Stoffe, daar de Planeeten uit beftaan, uit dit Ge*

ftarntc niet te voorfchyn is gekoomen in reeds geformeerde Bollen
, waar aan de

Komeet haare beweeging van voortftuwing medegedeeld hadt , maar dat deze
Stoffe onder dc gedaante van een Stroom is uitgedreeven, waarin de beweeging
der voorfte deelen, door die der laatften heeft verfneld moeten worden; dat daar-
enboven de aantrekking der voorfte deelen ook de beweeging der agterfte heeft
moeten verfhellen, en dat die verfhelling van beweeging door de eene of andere de-
zer oorzaaken en miffehien door beiden tevens voortgebragt,zo fterk heeft kunnen
zyn, dat zy de eerfte rigting van de voortftuwende beweeging veranderd heeft,
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en dat ’er zodanig eene beweeging uit heeft Icunnen voortkoomen , als wy thans
in de Planeeten zien; inzonderheid, wanneer wy onderftellen

, dat de fchok det
Komeet de Zon vctplaatft heeft" want om een voorbeeld te geeveii, waarin zig
dit duidelyker vertoonen zal, zo laat ons onderftellen, dat men van den top eens
-Bergs eenen kanonkogel affchoot , en dat de kragt van het Buskruit fterk genoeg
was, om denzelven verder dan de halve middellyn der Aarde voort te dryven, zo is

het zeker , dat deze kogel rondom den Aardbol zou draaijcn , en by ydere om-
wenteling door het punt zou trekken, waar uit hy gefchooten was; maar zo wy,
in plaats van een kanonkogel onderftellen , dat men een aanhoudende en voort-
gaande loop van Stoffe fchoot , waarin de werking des vuurs duurzaam ware , en
de beweeging der voortftuwing veel verfiielde, zo zoude deze loop van Stoffen
niet op het zelfde punt wederkoomen , daai- zy uit gefchooten ware, gelj^k de ka-
nonkogel doen zoude; maar zy zoude een loopweg befchryven , wiens naaftc Aar-
den-ftand of Perigeum zo veel te verder van dien Bol af zoude zyn , als dc kragt
van verïhêlling gi-ooter was geweeft, en de cerfte i'igting meer veranderd hadt;
alle rndere dingen voor het overige gelyk gefteld zynde. Dus ziet men, dat,
mits ’er eene verfnelling in de voortftuwende beweeging door den val der Komeet
aan den Stroom van Stof medegedeeld, plaats gehad hebbe , het zeer mogelyk is

,

dat de Planeeten , die zig in dezen Stroom geformeerd hebben , die beweegin^
hebben gekreegen , wellte wy weeten, dat zy hebben, in Cirkels ofElIipfen
melyk, waar van de Zon het middel- of brandpunt is..

De wyze , waarop de groote uitbreckingen der Vuurbergen gefchiedt , kan ons
een denkbeeld geeven van deze verfnelling van beweeging in den Stroom, daar wy
van^ fpreeken. Men heeft waargenoomen , dat waanneer de Vefuvius begint te
loeijen

, en de Stoffen uit te werpen
,

daar hy van brandt , dat dan de eerfte
draaikolk , 'welke hy uitwerpt , niet dan een zekeren ti-ap van fiielheid heeft

,

maar die fijelheid wordt wel haaft vermeerderd door den aandrang van een twee-
den di-aaikolk , die op den eerften volgt

; vervolgens door dc werking van een
derden , en zo vervolgens ; de zwaare Golven van Bitumen , van Zwavel, van
Afch, van gefmolten Metaal , fchynen vafte Wolken te zyn , en fchoon zy mal-
kanderen altoos ten naaften by in dezelfde rigting opvolgen, laatenzy egter niet

na die van den eerften draaikolk grootelyks te veranderen, cn denzelven elders,

en veel verder te brengen , dan hy anders zoude gekoomen zyn.
,,

Kan men daarenboven op' de gemaakte tegenwerping niet antwoorden
, dat de

Zon door de Komeet gefchokt zj"nde, cn een gedeelte haarer voortftuwende be-
weeging ontvangen hebbende, zelve eene beweeging zal ondergaan hebben, die
haar verplaatft zal hebben ? En fchoon die beweeging der Zon thans al te weinig
merkbaar is , dan dat de Starrekundigen dezelve in kleine tullchenruimten van.
tyden hebben kunnen gewaar worden , kan het egter wel zyn , dat deze bewee-
gmg pl^ts heeft , en dat de Zon zig langzaam naar verfclülknde gedeelten,
des neeiajs beweege

, een kromme Ijm rondom het middelpunt van zwaarte van-
net geneeie bylr^a befchryvende.. En zo dit waar is,' gelyk ik vermoede

, zietmen wel, dat de Planeeten, in plaats van, op ydere omwenteling, by de Zon weer
te l^ren

, integendeel loopwegen befchreeven zullen hebben , welker punten van
mafte Zonneftanden zo veel verder van dit Geftarntc afzyn , als dat Geftaimte «slf
zig verder heeft verwyderd van de plaats, die het te voren befloeg...
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Ik begryp wel , dat men my zal kunnen zeggen; „ dat, zo de verfnelling der

,, beweeging in dezelfde rigting gcfclüedt, dit het pimt van den naaften Zonn^^

,, ftand, ’t welk altoos op de oppervlakte der Zon zal wezen, nipt verandert.”

Maar kan men gelooven , dat in een Stroom , waarin de deelen malkanderen zyn

opgevolgd
,
geenerleie verandering van rigting is voorgevallen? Is het daarente-

gen niet zeer waarfchynlyk, dat ’er een genoegzaame verandering van rigting heeft

plaats gehad , om den Planeeten de beweeging te geeven , welke zy werkelyk hebben ?

Men zal my ook kunnen zeggen, dat , „ zo de Zon verplaatft is geweeft door

„ den fchok der Komeet , dezelve zig eenpaarig heeft moeten bewecgen, en dat

,, die beweeging aanftonds gemeen zynde aan het gehecle Syftema, ckar niets in

,, heeft moeten veranderen. ” Maar kon de Zon, voor den fchok, niet eene be-

weeging rondom het middelpunt v'an zwaaite van het Komeet -Syftema hebben,

aan welke eerfte en oorfpronkelj'ke beweeging de fchok der Komeet cene ver-

meerdering of eene vermindering zal veroorzaakt hebben? En dit zoude weder

genoeg zyn om reden te geeven van de tegenwoordige beweeging der Planeeten.

Eindelj'k , zo men geene dezer onderftellingen wil toelaaten, kan men dan,

zonder de waarfchyi;ilyklieid te kwetfen , niet vermoeden, dat in den fchok der

Komeet tegen de eene veerkragt heeft plaats gehad, die den Stroom boven

de oppervlakte der Zon verheftte, in plaats van denzelven regt voort te ftooten?

Het welk alleen genoeg kan zyn om het punt van ’t Perihelium verder af te bren-

gen, en den Planeeten die beweeging te geeven, welke zy nog behouden hebben:

en deze onderftelling is niet van waarfchynlykheid ontbloot; want de Stof der Zon

kan wel zeer veerkragtig zyn , naai-dien het enkele gedeelte dier Stoffe , dat wy
kennen, ’t welk het licht is, in haare uitwerkingen volmaakt veerkragtig fchynt

te zyn. Ik erken , dat ik niet kan zeggen , of het door de eene of andere der

redenen is, welke ilc heb bygebragt, dat de rigting van de ecifte voortdryvende

beweeging der Planeeten veranderd is
; maar deze redenen zyn ten minften ge-

noeg om te doen zien, dat die verandering mogelyk , eii zelfs waarfchynlyk, is;

en mt voldoet in rayn onderwerp en tot myne bedoeling.

Maar zonder langer aan te dringen op de tegenwerpingen , welke men zou kun-

nen maaken , of op de bewj^zen , welke de analogie ten voordeele myner onder-

ftclling kan verfchaffen, zo laat ons het vooi-werp daar van volgen, en zien wat

’cr mede verbonden is. Laat ons dan in de eerfte plaats bcfchouwen 5 wat heeft

kunnen gebeuren, toen de Planeeten , en inzonderheid de Aarde , deze beweeging

van voortftuwing ontvingen, en in welken ftaat zy zig bevonden na van de mafla

der Zon afgefcheiden te zyn.

Zo dra de Komeet door een enkelen fchok eene voortwerpende beweeging aan

eene hoeveellieid Stoffe , die gelyk was aan het öyofte ^dcelte van de maffa der

Zon, hadc medegedeeld, zullen zig de minft vafte deeltjes van devaftere hebben
afgefcheiden, cn door hunne onderlinge aantrekking Bollen van verfchillende vaft*

heid cn ylheid geformeerd, Saturnus, uit de groffte en ligtfte deelen faamgefteld,

zal zig verft van de Zon verwyderd hebben, vervolgens zal Jupiter, die vafter is

dan Saturnus, zig daar wat minder van af b'egeevcn hebben, en dus vervolgens.

De grootftc en de minft vafte Planeeten zyn de verfte af, om dat zy eene fterker

beweeging van voortftuwing gekreegen hebben dan de kleinfte en meer vafte;

want, de kragt van voortftuwing zig door de oppervlakten raededeelende,
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zelfde fchok de groftte en ligtfte'deden van de StofFe der Zon met meerdere {hel-

heid hebben doen beweegen , dan de kleinfle en meefl in een gedrongen ; da^ zal

eene affcheiding gemaakt zyn van deden , die in verfchillende trappen digt of

vaft waren , zo dat de vaftheid der StofFe van de Zon gelyk zynde aan 100 , die

van Satumus gelyk is aan 67 , die van Jupiter= 94* ,die van Mars == 200, die der

Aarde = 400 5 die van Venus = 800 , en die van Merkurius = zSocx Maar de-

wyl de kragt van aantrekking zig niet ,
gelyk die der voortftuwing ,

door de op-

pervlakte mededeelt, maar integendeel op alle deelen van de malTa werkt, zal zy

de meeft vafte deelen der StofFe te rug gehouden hebben , en het is om adze rede *

dat de vaftere Planeetende naaften by de Zon zyn , en dat zy met meer fiiellieid

om dat Geftarnte draaijen, dan de minder vafte, die ook verder af zyn.

De twee groote Planeeten, Jupiter en Satumus, die, gelyk men weet, de voor-

naame deelen van het Zonneftelfcl zyn, hebben deze evenredigheid tufichen haare

vaftheid , en haare beweeging van voortftuwing zo nauwkeurig behouden , dat

men ’er over verbaafii moet ftaan. De vaftheid van Satumus is tot die van Jupiter

als 67 tot 94 ‘ en haare fnellieden zyn ten naaften by als 88| tot 120^, of als 67

tot poft. Het is iets zonderlings, dat men uit loutere giiïïngen zulke juifte even-

redigheden kan haaien. Het is waar, dat , in dezelfde evenredigheid tuffehen de

(helheid en de vaftheid der Planeeten, de vaftheid der Aarde flcgts van 206A moeft

wezen, daar zy als 400 is ; hier uit kan men giffen , dat onze Bol in ’t begin eens

zo vaft was, dan hy tegenwoordig is. Ten opzigte der andere Planeeten Mars,

Venus, en Merkurius, gelyk haare vaftheid niet dan by gifüng bekend is, kunnen

ivy niet weeten , of dit ons gevoelen ten opzigte van de fnelheid , en de vaftheid

der Planeeten in het algemeen zou vernietigen of beveftigen. Het gevoelen van

Newton is, dat de vaftheid grooter is ,
naarmaate van de meerdere hitte, dic de

Planeet moet verduuren , en het is op dat denkbeeld , dat wy zeggen, dat Mars

maar half zo vaft is als de Aarde, dat Venus eens zo vaft, Merkurius zevenmaal

zo vaft, en de Komeet van 1680, agtentwintig duizendmaal zo vaft is als de Aarde;

maar deze evenredigheid tuflehen de" vaftheid der Planeeten , en de hitte, welke zy

te verdraagen hebben , kan niet beftaan , wanneer men acht geeft op Satumus en

Jupiter, die de voornaamfte voowerpen zyn, welken wy nooit uit het oog ver-

liezen moeten in de befchouwing van het Zonneftelfcl; want volgens die betrek-

king tuffehen de vaftheid en de warmte ,
moeft de vaftheid van Satumus o^itrent

zyn als 4/,, en die van Jupiter als u[l in plaats van 67 en van 94 een verfchil al

te gi'oot, dan dat de betrekking van evenredigheid tuffehen de vaftheid en de hitte,

welke de Planeeten moeten uitftaan , ooit kan tocgelaaten worden. Dus geloof

ik, in weerwil van het vertrouwen, ’t welk dc gillingen van Newton verdienen, dat

de vaftheid der Planeeten meer overcenkomft heeft met haare^ fnelheid , dan rnet

den trap van hitte, dien zy verdi'aagcn moeten. Dit laatfte is niet dan eene ein-

delyke of oogmerkelyke oorzaak , eene Caufa finalis , daar het ander eene Na-
tuurkundige overeenkomft is , welker nauwkeurigheid ten uiterften zonderling en

opmei'kelyk is in de twee groote Planeeten
;
het is evenwel waar , dat de vaftheid

der "Aarde, in plaats Van 206} te zyn, 400 is, en dat bygevolg dc Aardbol in deze

evenredigheid van 2oöj tot 400 , vafter moet geworden zyn.

Maar heeft de verdikking of de kooking der Planeeten niet eenige overeen-

komft met de hoeveelheid Zonne-warmte inydere Planeet? En dan zalSaturnus

die zeer verre van dit Geftarnte af is , flejts weinige of gcene verdikking geleden

Deel. K
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hebben, Jupitcr zal van tot 94’ verdikt zyn geworden. Nu, dewyl de Zonne-

warmte in Jupiter tot de Zonne-^varmte op dc Aarde is als 1441 tot 400, zo heb-

ben de verdikkingen in dezelfde evenredigheden moeten gefcliiedcn , zo dat Jupi~

ter verdikt zynde van 90^^ tot 941 , de Aarde zig in dezelfde evenre^heid zoude
hebben moeten verdikken van 2065, tot 2i5^^-°7, zo zy in den loopkmg van Ju-
piter geplaatft was , alwaai* zy van de Zon niet dan eene gelyke hitte met die , wel-

ke deze Planeet daar van ontvangt , zoude gekreegen hebben ; maar gelyk de Aar-
de veel nader by dit Geftarnte is , en eene hitte ontvangt, waar van de evenre-

digheid met die, welke Jupiter krygt, is van 400 tot 14H, zo moet men de hoe-

veelheid der verdiicking , welke zy in de orde van Jupiter gehad zoude hebben,
in de evenj'edighcid van 400 tot 14^5 multipliceeren , het welk ten naaften by
2341 gee'ft voor de hoeveellieid van de verdikking der Aarde. Haare vaftheid
was 2o6i ; als men daar nu de hoeveelheid der verdikking byv'oegt , vindt men
voor haare tegenwoordige vaftheid 440? , het geen na genoeg koomt aan dc vaftlieid

van 400, door dc Pai'alaxis der Maan bepadd. Voor het overige zoek ik hier

geene nauwkeurige overeenkomften , maar flegts naderingen te geeven , om te

doen zien , dat de vaftlieden der Planeeten veele overeenkomft met haare fnelhe-

den in haare loopwegen hebben-
De Komeet dan , door haaren fchuinfehen val de oppervlakte dér Zon uitgegi’oefd

hebbende, zal een gedeelte Stof, gelyk aan het óyofte deel haai'er gehecle malïa
uit liet lighaam van dit Geftarnte voortgeftooten hebben ; die Stof, welke men
als in een ftaat van vloeibaarheid moet befchouwen , of liever als gefraolten moet
aanmerken , zal eerft een Vloed geformeerd hebben ; de groffte en minft vafte

deelcn zullen het verft vervoerd zyn, en de kleinfte en meeft vafte deelcn , niet

dan dezelfde aandryving ontvangen hebbende, zullen niet zo verre afgevloeid,

maar door de aantrekkings-kragt der Zon wederhouden zyn; alle de deden door
de Komeet losgemaalct, er. de eene door de andere voortgeftuwd , zullen gedwon-
gen zyn geweeft rondom dit Geftarnte te draaijen , en ter zelfder tyd zal de we-
derzydfche aantrekldng van de deden der Stof daar Bollen, op verfchiilende af
ftanden, van geformeerd hebben; waar van die , welke de naafte by de Zon wa-
ren , noodwendig meer fiielheid zullen behouden hebben , om vei-volgens geduurig
rondom dit Geftarnte te draaijen-

„ Maar, zal men wederom zeggen, zo de Stof, daar de Planeeten uit Beftaan,.

„ van het lighaiim der Zon is afgefcheiden , moeften de Planeeten
,
gelyk de Zon,.

„ brandende en lichtende zyn , en niet koud en ondoorlchynende zo als zy zyn;;

„ niets gelykt minder naar' dien Kloot van Vuur , dan een Bol van Aarde enWa-
‘

„ ter, en, zo men uit vergclyldng mag oordeelen , is de Stoffe der Aarde en der
„ Planeeten geheel verfchiilende van Se der Zon.
Men kan liier op antwoorden, dat, in de affeheiding, welke gemaakt is van de '

meer of minder vafte deelen, de Stof van gedaante veranderd is, en dat het licht
en het vuur zyn uitgedoofcl door deze affeheiding, door de beweeging van voort-
ftuwing veroorzaakt. Kan men daarenboven niét vermoeden, dat, zo dc Zon,
of eenige brandende en door zig zelve lichtende Star, zig met even veel fnelheid
bewoog, als waar mede de Planeeten beweegen

, het vuur miflehien zoude uit-
dooven , en dat om deze rede alle dé lichtende Starren vaft zyn , en niet van plaats

veranderen, en dat die StarreiT, welke men nieuwe noemt, waarfchyniyk van
pMts veranderd zyn, en voor de oogen zelve, dér Waarneemers zyn uitgedoofd?;
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Dit wordt beveftigd door het geen men omtrent de Komeeten heeft waai'genoo-

men ; zy moeten tot in haar middelpunt branden ,
wanneer zy tot haar naaften

Zonneftand koomen; ondertuflchen worden zy niet uit haar zelve lichtende, men

2iet alleenlyk dat zy brandende dampen uitgeeven >
waarvan zy een groot gedeelte

onder wee laaten aeterblyven.
, , «

Ik erken, dat, zo het Vuur beftaan kan in eene middelftofFe, waai* m geene of

geringe wedcrftand is, het zelve ook eene zeer groote beweeging zoude kunnen

lyden zonder uit te dooven; ik erken ook, dat het geen ik ncderltelle niet moet

verftaan worden dan van de Starren die voor altoos verdwynen, en dat die, wel-

ke gezette wcdei-keeringen hebben, en die zig beurtelings vertoonen en verdwy-

nen zonder van plaats te veranderen , zeer verfcliillcnde zyn van die , waar van ik

fpreek* de verfchynzels dier zonderlinge Starren zyn door den Hr. de Mauper-

Tüis, in zyne Verhandeling over de figuur der Starren, op eene voldoende w^e
verklaai-d, en ik ben verzekerd, dat wy, ons houdende aan Rullen, die ons be-

kend zyn, met geene mogelykheid beter zullen giflen, dan hy pdaan heeft; maar

de Starren, die vevfcheenen , en vervolgens voor altoos verdweenen zyn , zyn

waarfchvnlyk iiitgedoofd, het zy door de fnelheid liaarer beweeging , hetzy door

eenige andere oorzaak; en wy hebben geen voorbeeld in dc Natuur, dat eene lich-

tende Star rondom eene andere hchtende Star draait; van agt-en-tiviiitig of dertig

Komeeten (a) , en van zeflden Planeeten , die wy in ons Zonneftelfel kennen , en die

met meerdere of mindere fnelheid rondom de Zon beweegen, is ’er niet eene,

^'^IW^zoude^ meï kunnen antwoorden, dat het Vuur niet zo tog kan beftaan m

de kte als in de groote Klompen, en dat de Planeeten, op het uitkoomenmt

de Zon, eenigen tyd hebben moeten branden, maar dat zy , by gebrek van brand-

baarc Stoffen ,
uitgeblufcht zyn, gclyk de Zon waarfchynlyk om dezelfde reden

zal uitdooven, maai* in volgende Eeuwen , en die zo verre zullen afzyn van de

tvden, waarin de Planeeten uitgedoofd zyn , als haare grootte met dic der Pla-

necten verlchilt. Hoe het zy , de affeheiding van de meerder of minder vafte

deelen die noodzaakelyk gefchied is in den tyd , dat de Komeet de Stoffe der

Planeeten buiten de Zon gevoerd heeft, koomt my meer dan genoegzaam voor

om reden van dit uitdooven van haar Vuui lc gccvcn. -in u _ k—..

De Aarde en de Planeeten waren dan, toen zy eerfl uit dc Zon kwamen, biai>

dende en in een ftaat van voUtoomen finelting ;
die ftaat van fmeltmg heeft niet

langer^geduurd dan dc geweldigheid der hitte, die haar hadt voortgebrart; allengs

zyn de^Planeeten bekoeld, en het is in den tyd van dien ftaat van vloeibaaiheid,

door het Vuur veroorzaakt, dat zy liaarc gedaante zuUen aangenoomen hebb<m,

en dat haai-e beweeging ^'an omwenteling om haar eigen de deelen van den

Equator zal hebben doen opkoomen, naar maate die van de Pooien wierdra neer-

gedrukt. Die figuur, w'cUtc zo wel met de wetten der Waterweegkunde itrookt,

onderftclt noodzaakelyk dat de Aarde cn de Planeeten in een ftaat vm vloeibaar-

heid gewCeft zyn , en hia* ben ik het met den Hr. Leibnitz eens; deze

Ca') Men hetinnere zich, dat dit reeds voor meer dan 30 Jaaren gefchreeven is, en dat

men ledert dien t^^d nog veele ontdekt heeft; want tegenwoordig telt men by c!e CO Koinee-

ten in ons Zonneftellcl; van welken de laatfte in ’t Jaar 1772 verfcheeiien is.

Av protag4ea ant G. G. L, Er. Lipf. -iin. i<592,
^ ' K 2
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vloeibaarheid was eene finelting, veroorzaakt door het geweld der hitte; hetbin-

nenfte der Aarde moet eene tot glas gebrande Stoffe zyn, waarvan de Zanden»

de Zandfteenen, de Quartzen, de Graniten, en miflchien de lüey-aardens , brok-

ken en fchilfers zyn.

Men kan dan met eenige waavfchynlyklieid gelooven, dat de Planeeten aan de

Zon behoord hebben, dat zy daarvan afgefcheiden zyn door een enkelen ftoot,

waar door zy eene voortdryvende beweeging gekreegen hebben in dezelfde rig-

ting, en in het zelfde vlak, en dat haare plaatzing op verfcliillende afftanden van

de Zon niet dan van haare verfchillende vaftheeden koomt. Daar blyft nog ove-

rig door dezelfde befchouwing de beweeging der Planeeten om haaren As , en de

formatie der Wagters te verklaaren. Maar dit , wel verre van onze hypothelè
moeijelyker of onmogelyk te maaken, fchynt dezelve integendeel te bevefHgen.

De beweeging om den As hangt eeniglyk afvan de fchuinfchte van den ftoot,

en het is onvermydel}*, dat eene vooitftuwing, zo dra dezelve fchuinfch op de

oppervlakte van een lighaam gerigt wordt, aan dat lighaara eene beweeging van

omwenteling om deszelfs As geeft; die beweeging van omwenteling zal eenpaarig

gelyk en altoos dezelfde zyn, zo het lighaam, het welk dezelve ontvangt, eenflag-

tig is , en dezelve zal ongclyk wezen , zo het lighaam iaamgefheld is uit tweeflag-

tige deelen, of die van verfchillende vaftheid zyn ; en hier uit moet men befluiten»

dat de Stof in ydere Planeet eenllagtig zy, dewyl haare omwenteling om haarem

As gelyk is ; een ander bewys van de affeheiding meerder en minder vafte dee-

len toen zy zig geformeerd hebben.

Maar de fchuinfchheid van den Ichok heeft zodanig kunnen zyn, dat ’er van het

lighaam der Hoofdplancet kleine deelen Stof zullen zyn afgefcheiden , die dezelfde:

rigting van beweeging als de Planeet zelve zullen behouden hebben; deze deelen zul-

len zig, naar haare vaftheden, vereenigd hebben op verfchillende afftanden van
de Planeet door dfe kragt hunner onderlinge aanti'ckking; en terzelfder tyd zullen

zy noodwendig dè Planeet in haaren loop rondom de Zon gevolgd hebben
, ter-

wyl zy zelve rondom de Planeet, ten naaften by in het vlak v^an haaren -loopweg,,

draaijen. Men ziet wel, dat die kleine deden, welke door de groote fchuinfchte

van den fchok afgefcheiden werden , Wagters of Maanen zyn ; dus koomen de

formatie, de plaatzing, de rigting der beweegingen van de Vyagtcrs volmaakt met.

de befchouwing over een , want zy hebben allen dezelfde rigting van beweeging

in kringen, die het zelfde middelpunt hebben, rondom haare Hoofdplaneet, haa-

re beweeging is in het zelfde vkik , en dat vlak is dat van den loopweg der Pla-

neet; alle deze uitwerkzels, die haar gemeen zyn , en die van haare voortftuwen-

de beweeging afhangen, kunnen niet dan toii eene gemcene oorzaak koomen,
dat is te zeggen , van eene gemeene voortdryvende beweeging , die haai' door eenen
enkelen en zelfden fchok, onder eene zekere fchuinfchtegegeeven, is medegedeeld.,

Het geen wy gezegd hebben wegens de oorzaak van de beweeging om den As,
en van deformatie der Satelliten ,

zal nog meer waarfchynlykheid Icrygen, zowy
op de omftandigheden der verfchynplen letten. De Planeeten , die het fchie-

lykft om haaren As wentelen, zyn die welke Wagters, of Satelliten hebben. De
Aarde draait fchielyker dan Mars , in de evenredigheid van omtrent 24 tot 15.,

De Aarde heeft eene Maan of Wagter, en Mars heeft ’er geene. Jupiter inzon-

derheid , welker fnelheid rondom haaren As 500 of 600 maal grooter is dan die der
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Aarde ,
heeft vier Wagters , en het is zeer waarfchyrilyh , dat Saturnus , die ’er

vyf ,
en nog daarenboven een Ring heeft, nog fchielyker dan Jupiter draait.

Men kan zelfs met eenigen grond güTen, dat de Ring van Saturnus evenwydig

of pardel is met den Equator van deze Planeet, zo dat het vlak van den Equator

van den Ring, en dat van den Equator van Saturnus ten naaften by dezelfde zyn;

want, volgens de vorige Theorie ,
onderftellende ,

dat de fchuinfchheid van den

fchok, waar door Saturnus in beweeging is gebragt ,
zeer groot is geweeft, zo zal

de fnelheid rondom den As, die uit dezen fchuinfehen flag is voortgekoomen, in

eerft zo groot hebben kunnen zyn 5 dat de middelpuntfchuwcnde kragt die der

zwaarte overtrof, en daar zal eene aanmerkelyke hoeveelheid Stof van den Equa-

tor en van de naaftgelcgen deelen aan den Equator van de Planeet zyn losgeraaakt,

die noodwendig de figuur \^n een Ring heeft aangenoomen , wiens vlak ten naas-

ten by het zelfde moet zyn als dat van den Equator der Planeet , en dat gedeelte

der Stof , ’t welk den Ring uitmaakt , in de nabyheid van den Equator van de

Planeet zynde losgemaakt, is Saturnus zo veel onder den Equator gezakt of ver-

laagt, het welk te weeg brengt, dat, in weerwil van de groote fiielheid , welke

wy aan die Planeet rondom haaren As geeven, de middellynen derzclver moge-

lyk zo ongelyk niet zyn als die van Jupiter , die meer dan een elfde gedeelte

verfchillen.

Hoe groot, in myne oogen, de waarfchynlykheid zy van het geen wy tot hier

toe over de formatie der Planeeten en haare Wagters gezegd hebben, gelyk egter

elk zyn eigen maat heeft, inzonderheid om waarfchynlyklieden van dezen aart

fchatten, en gelyk deze maat afhangt van het vennogen, ’t welk de geeft heeft

om meer of min overeenkoomende betrekkingen cn gelykheden te waardeeren

,

zo zoek ik hen, die daar niets van gelooven willen, geenszins te bepaalen in hun

gevoelen. Ik heb alleenlyk geoordeeld deze denkbeelden te moeten zaaijen, om
dat zy my x’-oorkwamen redelyk en gefchikt te zyn om een onderwerp op te hel-

deren, daar men nooit over gcfchreeven heeft, hoe gewigtig hetzelve anders zy,

naardien de voortftuwende beweeging voor het minft de helft doet in het Samen-

ftelzel van ’t Heelal , ’t welk door de aantrekking alleen niet verklaard kan wordeni,

Ik zal alleen voor hun, die de mogelykheid van myn Syffema zouden willen ont-

kennen , de volgende vraagen by myne vorige gezegden voegen.

1. Is het niet natuurlyk te onderftellen, dateenlighaam, t welk m beweeging

is, die beweeging door den fchok van een ander lighaam ontvangen heeft f

2. Is het niet zeer waarfchynlyk , dat verfcheiden lighaamen, die dezelfde rig-

ting in hunne beweeging houden, die rigting gela-eegen hebben door één of meer

ftooten in dezelfde rigting gedaan?

3. Is het niet ten uiterften waarfchynlyk, dat verfchcidcn lighaamen, dezelfde

rigting in hunne beweeging, en hunne plaatzing op ’t zelfde vlak hebbende, die

zelfde rigting en plaatzing op het eigen vlak, waar in zy loopen, niet gekreegen.

hebben door verfcheiden ftooten, maar door één en denzelfden ftoot?

4. Is het niet ten hoogften waai-fchynlyk , dat , ter zelfder tyd dat een lighaam

eene beweeging van voortftuwing krygt, het die beweeging fchuinfch krygt, en

dat het bygevolg verpligt is om zig zelven te dmaijen , en des te fneller als de

fchtïinfchheid van den ftoot grooter is geweeft ? By aldien deze vraagen niet onre^

K 3
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delyk voorkoomen , zal het Syftema , waar van \vy eene fchets gegeeven heb-

ben, ook niet ongerymd kunnen fchynen.

Laat ons thans overgaan tot iets , dat ons van nader by betreft , en Iaat ons de

figuur der Aarde , daar men reeds zo veelc waarneeraingen over gedaan 'heeft,

onderzoeken. Gelyk de Aarde, zo als uit de gelykheid haarer dagelykfche bewee-

ging, en de flandvaftigheid der helling van haaren As blykt , beftaat uitgelykilag.

tige deelen, en gelyk alle haarc deelen malltanderen aantrekken in de rede van

hunne maffa’s , zoude zy noodzaakelyk de figuur van een v'olraaakt ronden Bol

hebben moeten aanneemen , by aldien de voortftuwende beweeging in eene loot-

regte rigting op de oppervlalitc gegeeven ware; maar dewyl die ftoot fchuinich

gegeeven is, zo heeft de Aarde om haaren eigen As gedraaid in denzelfden tyd

als zy haare gedaante heeft aangenoomen , en uit de famenvoeging dier bewee-

ging van omwenteling, en die der aantrekking van de deelen, is eene knolronde

gecêante voortgekoomen, of een Bol verhevener onder den grooten Cirkel van

omwenteling en laager aan de beide uiterften V'an den As , om dat de werking

der middelpuntfchuwcnde kragt uit de beweeging van omwenteling om den As

voortkoomende , de werking der zwaarte vermindert; dus heeft de Aarde, een

flagtig zynde , en haarc vafHghcid gckrccgcn hebbende , in denzelfden tyd dat zy

haarc omwentelende beweeging om haaren As ontving, eene knolronde gedaante

moeten aanneemen , welker beide Aflèn een 23ofl:e gedeelte verfchillen. Dit

kan Rrikt betoogd worden, en hangt niet af van onderflellingen, welke men zou-

de willen maaken over de rigting der zwaarte ; want het is niet gcoorlofd onder-

ftellingen te maaken met de vaftgeftelde waai-heden ftiydig , of tegen zulke waar-

heden aangekant, welken men kan bevvyzen. Nu de wetten van zwaarte zyn ons

bekend ; wy kunnen niet twyffelen of de lighaamen weegen of zwaaren op mal-

kandcren in eene regte rede hunner mafla’s , en in eene omgekeerde rede van
het vierkant hunner afflanden; op dezelfde wyze kunnen wy niet twyffelcn, of
de algemeene werking van cenige maffii , welke die wezen moge

,
niet faamge-

fteld zy uit alle de byzondere rverkingen van de deden dezer mafia ; dus is ’er

gcenc hypothefe te maalcen wegens de rigting der zwaarte, yder deel der Stofïe

trekt malkander kan in eene regte rede van deszelfs maflii , en in eene omge-
keerde van ’t vierkant der afflanden ;

en uit alle deze aantrekkingen koomt eene

Spheer voort , een volmaakt ronde Kloot ,
wanneer ’er geene beweeging van

omwenteling om den As plaats heeft, en eene Spheroïde, een knolronde of fchj’f-

agtige Sph^r , wanneer zodanige omwenteling plaats heeft. Die Spheroïde is

meer of min verkort aan de twee uiterflens van den As van omwenteling, naar
maate van de fiielheid dier beweeging; en de Aarde heeft uit kragt haarer fnel-

heid v'an rotatie, en van de onderlinge aanti-ekking haarer deelen, de figuur van
eene Spheroïde gekreegen , welker twee Aflèn tot maikanderen flaan als 229
tot 230.

Dus heeft de Aarde , door haar oorfpronkelyk maalvzel
, door haare gelykflag-

tigheid van Stof , en onafhangelyk van alle hypothefen over de rigting der zwaar-
te, die figuur in den tyd van haare formatie geki'cegen; en zyis, door de wet-
ten der. Werktuigkunde ,

noodzaakelyk omtrent zes en een halve myl hooger
onder den Equator dan aan de Poolen.
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Tlr zal op dit ftuk nog wat ftilftaan, om dat ’er Wiskundigen z>rn, die ^eenen,

Haf He figuur der Aarde in de befchouwing afhangt van het Syftema van Phil^o-

ohie, dat men omhelft, en van de rigting welke men der zwaarte geeft. Het-

eerfl:, dat wy te be\y>’zen hebben , is de wederzyc^che aanti-ekking van ^le de

deelen der StofFe, en bet tweede de gelykflagtigheid ^n den Aardbol. Zo wy

klaarlyk doen zien, dat die twee ftukken niet in twyffel getrokken kunnen wor-

den , zal mS niet langer onderftellingen kunnen maaken wegens de xugting der

zwaarte; de Aarde zal Lodzaakelyk haai-c figuur
, of

hebben , en alle andere figuuren ,
welke men haai- uit ki-agt van diaaikolken ot

andere hypothefen geeven moge, zullen niet kunnen beltaan.

Men kan niet twyffelen , ten zy men aan alles wilde tw^ffelen ,
het is

kragt der zwaarte, die de Planeeten in haai-e loopwegen houdt; de^a^eis van

Saturnus zwaaren op Saturnus, die van Jupiter op Jupiter, de

en Saturnus, Jupiter, Mai-s, de Aarde, Venus en ^unus

op de Zon; op dezelfde wyze zwaaren Saturnus en Jupitei op ’

de Aarde op de Maan, en de Zon zwaart op alle de Planeeten, dat is te zeggen,

alle deze lighaamen trekken malkanderen aan en worden v^an malkandcrcn aaiic,er

trokken; de zwaarte is dan algemeen en onder1ing-in alle de Planeeten, want de

werking eener kragt kan zig niet oeffenen zonder wedeiwerlcmg; alle de Plance-

ten werken derhalven onderling op malkander; die onderlinge aatói-ekking dient

ten grondllage -voor dc wetten haarer bewecging, en zy is en wordt door de \ ei-

fchvnzelen beweezen. Wanneer Saturnus cn Jupiter in conjundlie zyn, werken

zy^^ptSkaXen" en deze aanU'^king brengt

hMvc beweedng rondom de Zon; het is even ceiis mtet de Aaide en de Maan,

"eTSrtag cp malkander, .naar onregelmjaügeden ™
mig der Maan koomen van de aanti-ekkmg der Zon, dat de Zon, de Amde,

en L Maan onderling op malkanderen werken. Nu deze onderlinge aantrekking

,

welke de Planeeten op malkanderen oefièncn , is evenredig met haare hoeveelheid

Stof, wanneer de afflanden gelyk zyn , en dezelfde kragt van zw'aai te , die de lig-

haamen op de Aarde doet vallen, en die zig tot de Maan uitftrekt, is ook even-

redig met de hoeveelheid Stoffe; derhalveh is de gelieelc zwamte van eenc Pla-

zwzwen aUe
deelen der Stof miükandercn onderling

i" ™
'r;

renAs noodzaalielyk de figuur ran eeue Spheroidc inoetón

AlTen tot malkandei-en zy.1 rJs ZZ9 tf Z 3°-. eH * reSie hmt
zaakelyk lootregt op de oppervlakte d.er Sphejoide, bygerolgtó ^ ,

Sle uiaaken wegens de^-igttag der zwaarte, ten zy uren de onderlinge m al--

gemeene aantrekking van de deelen der Stoffe op malkanderen ontkenn ,

men heeft gezien
, dat die onderlinge aantrekking beweezen is door de

_
waar-

neemingen ; en de proeven met de Slingers bcwyzen dat zy algemeen is m alle

de deelen der Stof; derhalven kan men geene nieuwe hypothefen maaken over

de rigting der zwaarte , zonder even fterk tegen de ondervmding als tegen de

Rede aan te druiffehen. „ ,

,

ons thans tot de eenflagtigheid van den Aardbof seoïnen; ik erken, « ?
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zo men ondei-llelt , dat die Bal digter of vafter is in zommige deelen dan in ande-

re, de rigting der zwaarte verfchillende moet zyn , van die, welke wy hebben aan-

geweezen; dat zy verfchillende zal zyn volgens de verfchillende onderftellingen,
welke men maaken zal; en dat de figuur der Aarde insgelyks verlchillende zal wor-
den uit kragt dier zelfde onderftellingen. Maar wat reden heeft men om te geloo-
ven, dat dit zo zy ? Waarom wil men , by voorbeeld, dat de deelen , welke naaft

by het middelpunt zyn, vafter zyn, dan die welke daar verder af zyn? Zyn alle

de deeltjes, waar uit onze Aardbol beftaat, niet door hunne onderlinge aantrekking

by malkanderen gekoomen? Erkent men dit, dan is yder deeltje een middelpunt,
en daar is geene reden om te gelooven, dat de deelen , die rondom het middelpunt
der grootte van den Bol zyn , vafter zouden wezen dan die , welke zig rondom ee-
nig ander punt bevinden. Maar daarenboven zo één aanmerkelyk gedeelte van den
Bol vafter ware dan eenig ander gedeelte, zo zou de As van omwenteling nader by
de vafte doelen zyn, en daar zoude eene ongelyklieid in de dagelykfche omwente-
ling uit voortkoomen, zo dat wy op de oppervlakte der Aarde ongelykheid in de
fchynbaare beweeging der vafte Starren bemerken zouden

; zy zouden ons voor-
koomen veel fcliidyker of veel langzaamer te beweegen in het Zenith dan aan
den Horizon , naar dat wy op de vafte en meer laamgepjikte of ligtere deelen van
den Aardbol geplaatft zouden zyn. Die As der Aarde niet meer door het middel-

punt der grootte van den Bol gaande, zoude ook merkelyk van plaatzing veran-
deren; maar dat alles gebeurt niet; men weet integendeel dat dc dagelykfche be-

weeging der Aarde gclyk en eenpaarig is
; men weet dat op alle de deelen van de

oppervlakte der Aarde dc Starren zig op alle Iwogten met dezelfde fiielheid fchy-

nen te beweegen; en dat zo ’er eene trilling of helling in den As plaats heeft,
dezelve klein genoeg is, om den Waarneemeren een langen tyd ontfnapt te zyn.
Men moet dan befluiten, dat de Aardbol in alle zyne deelen eenfiagtig, of by-
kans eenfiagtig is.

Zo de Aarde een holle en ledige Bol ware , wiens korft flegts eene dikte van
twee of drie mylen hadt, zoude daar uit voortvloeijen

;

1. Dat de Bergen in dat geval zulke aanraerkelyke gedeelten van de geheele
dikte van den korft zouden zyn , dat ’er in de beweegingen der Aarde eene
groote onregelmaatigbeid uit geboren zoude worden door de aantrekking van
de Alaan en van de Zon

;
want wanneer de verhevenfte deelen van den Aardbol

,

gelyk als de Kordiliéres de Maan in den Meridiaan hadden, zou de aantrekking veel
ftèrkcr op den geheelen Bol zyn , dan wanneer dc laagfte gedeelten eveneens dit

Geftamtc in den Meridiaan hadden.

2. Zou de aantrekking der Bergen veel grootcr zyn dan zy is, in vergelyking
der geheele aantrekking van den Bol , en de proeven hier omtrent op den Berg
Chimboraco in Peru genoomen , zouden in dat geval meer graaden verfchil ge-
maakt hebben, dan zy nu minuuten gegeeven hebben.

3. Zoude de zwaarte der lighaaraen grooter zyn boven op een hoogen Berg,
gelyk de Piek van TenerifFa , dan op ’t waterpas der Zee , zo dat men zig veel

zwaarder gevoelen zoude , en met veel meer moeite gaan in de verhevenfte dan
in de laage plaatfen.

Deze aanmerkingen
, en eenige andere

, welken men daar zoude kunnen by-

voegen,
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_p_ moeten ons doen befluiten, dat het binnenft van den Aai-dbol niet hol,

maar met eenc vry vafte StofFe vervuld is.
,

Van den anderen kant , zo de Aarde beneden de twee of dne mylen diepte ver-

vuld ware met eene veel vafter of faamgepakter Stofte dan eenige dier Stoffen,

welke wy kennen, zoude het onvcrmydelyk volgen, dat, zo dikwils wy op eeni-

ge, fiegtsmiddelmaatige, diepte nederdaalden, wyons merkelyk zwaarer gevoe-

^n zouden; de Slingers zouden veel meer verfnellen, dan zy inderdaad verfnellen,

wanneer men dezelve uit eene verhevener in eene laagere plaats overbrengt; dus

kunnen wy vermoeden, dat het binnenft der Aarde vervuld is met eene byna gely-

ke Stof met die , daar haare oppervlakte uit beftaat. Het geen ons volkoomen

ten voordeele van dit gevoelen moet bepaalen is , dat in den tyd der eerfte for-

matie van den Aardbol , toen dezelve de gedaante van eene Spheroïde, aan de

Poolen ingedrukt, heeft aangenoomen, de Stof, daarhy uit beftaat, in een ftaat

van finelting was, en bygevolg eenflagtig, en ten naaften by even vaft in aUe haa-

re deden zo wel aan de oppervlakte als inwendig. Na dien tyd is de Stof van de

oppervlakte , fchoon dezelfde , door uitwendige oorzaaken geroerd en bewerkt

,

het welk Stoffen van verfchillende vaftheden heeft voortgebragt; maar men moet

aanmerken, dat de Stoffen, die, gelyk het Goud cn de Metaalcn , de mceft vafte

en faamgepaktfte zjm, ook die zyn, welke men zeldzaamft vindt , en dat ingevol-

ge van de werking der uitwendige oorzaaken het grootfte gedeelte der Stof, daar

de Aardbol aan zyne oppervlakte uit beftaat, geene groote veranderingen ten op-

zigte haarer vaftheid ondergaan heeft ; en dat de gcmcenfte Stoffen
,
gelyk het

Zand en de Kley, niet veel in vaftheid verfchillen, zo dat ’er alle reden i§ om met

groote waarfchynlykheid te giffen, dat het binnenft der Aarde vol is van eenc tot

glas gebrande Stof, welker \^ftheid ten naaften by dezelfde is als die van het Zand,

en dat bygevolg de Aardbol in het algemeen als eenflagtig bcfchouwd kan worden.

Daar is nog een toevlugt over voor hun , die volftrekt onderftellingcn willen

maaken , te weeten dat de Bol beftaat uit conccntrickc laagcn van verfchillende

vaftheden; want in dit geval zal de dagelykfche beweeging gelyk, en de helling

van den As ftandvaftig zyn, gelyk in het geval van de Eenflagtigheid. Ik erken

dit maar ik vraag ter zclfder tyd of ’er eenige reden is van te geloovcn, dat die

laaecn van verfchillende vaftheden wezendfyk beftaan , en of dit niet eer aantoont,

dat men de werken der Natuur naar zync afgetrokken denkbeelden tvil fchik-

ken ? En of men in de Natuurkunde eenc onderftelling moet toelaatcn
, die op

niet 'ééne waarneeming , op niet ééne overcenkomft gegrond is , en die niet

ftroükt met eenige der befluiten ,
welke wy van elders maaken kinnen?

Hetblykt dan , dat de Aarde, uit kragt van de onderlinge aantrekking haarer

deelen en \'an haare omwenteling om haaren As , de gedaante van eene Spheroïde

heeft aangenoomen ,
welker beide Aflcn een 23ofte gedeelte verfchillen; het blykt

dat dit haare eeiftc cn oorfpronlcclyke figuur is , welke zy noodzaakelyk moeft

krygen in den tyd haarer vloeibaarheid of finelting; het blykt, dat zy , uit hoof-

de van de wetten der zwaarte cn der middelpuntfchuwende kragt , geene andeie

figuur kan hebben; dat ’cr, van het oogenblik zelf van haare foimatie af, dat ver-

fchil mffehen de beide Diameters , van zes en een halve myl meerdere verheffing on-

der den Equator dan onder de Poolen, heeft plaats gehad, en bygevolg alle de

1. Deel. L
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hypothefen , waardoor men meer of minder verfchil wil vinden, verfieringen zyn,.
daai* men geen acht op behoort te geeven.

„ Maar , zal men zeggen, zo deze Theorie doorgaat, zo dè evenredigheid van
,, 229 tot 230, de waarc evenredigheid der Aflèn k , waarom koomen dan de
» Wiskundigen, gezonden naar Lapland en naar Peru, overeen, om die betrekking
5, te ftellen van 174 tot 175 ? Waar uit kan dit verfcliil van daadelyke bevinding
„ met de befchouwing voortkoomen? Is het niet, zonder ongelyk te doen aan
„ de redenecring, welke men daar zo even gemaakt heeft, om de voorgeftelde
„ Theorie te bewj^cn , veel redelyker de voorkeur te geeven aan de wezcndlyke
„ bevinding van za:iken , en aan de genoomen maaten , inzonderheid daar men ZO
,, geruft kan zyn,dat die maaten genoomen zyn door de bekwaamfte Wiskundigen
„ van Europa, (zieMaupertuis uver de figuur der jiarde.) en met alle de noodige
„ voorzorgen om den uitflag voor alle dwaaling te beveiligen?”

Hier op antwoord ik , dat ik geenszins voorheb om de waameemingen ondèr de-
Evennagtslyn en den Poolscirkcl gedaan , tegentefpreeken , dat ik derzelver nauw-
keurigheid geheel niet in tw^dïel trekke,dat de Aarde inderdaad wel een i75fte ge-
deelte verhevener kan zyn onder den Equator dan onder de Poolen;,maar ter zelf-
der tyd boude ik de voorgeftelde Theorie ftaande , en ik zie klaarlyk , dat die twee •

uitkomften met malkanderen overeengebragt kunnen worden. Dit verfchil \^an de
beide uitkomften der Tlieorie en der Meetingen, is van omtrent vier mylen in de
beide Aften , zo dat de deelen onder den Equator omtrent twee mylen hooger zyn,
dan zy moeften zyn volgens de Tlieorie; die hoogte van twee mylen beantwoordt
nauwkeurig genoeg aan de gi'ootftc ongelykheden der oppervlakten van den Bol,
zy koomen voort van dc beweeging der Zee en de werking der Vloeiftoffen op
de oppervlakte dér Aarde. Ik verklaar my nader. Het blykt, dat, in den tyd toen
de Aarde geformeerd is, dezelve noodzaaltelyk , uit kragt van de onderlinge aan-
trekking haarer deelen , en van de werking der middelpuntichuwende kragt , de
figuur van eene Splieroïde heeft moeten aanneemen, welker Aften een zgofte ge-
deelte verfchilden

; de oude en oorfproiikelyke Aarde heeft iioodzaakelyfc die fi-
guur gehad, welke zy gekreegen heeft toen zy door het vuur gefmoTten en vloei-
haar was; maar toen , na liaare formatie en bekoeling , dc dampen , die fterk uit-

gezet en verdund waren
,
gelyk wy in den Dampkring en den flaart cencr Komeet

zien , verdikt waren ,
zyn zy op de oppervlakte der Aarde gevdlen en hebben de

Lugt en het Water geformeerd; en toen dit Water, ’t welk aan de oppervlakte
was, door de beweeging van Eb en Vloed geroerd wierdt, wierden de Stoffen al-

lengs van dc Poolen naar den Equator mede geficept , zo dat de deelen der Poolen
omtrent een myl verlaagd

, en de deelen onder den Equator evenveel verhoogd
zyn; dit is niet eensklaps gefchied, maar allengs en hy opvolging van tyd; gelyk de
Aarde in haar uitwendig gedeelte bloot geftèld was voor de Winden , voor de
werking der Lugt, enderZonne, zo hebben alle deze onrcgclmaatige oorzaaken
met de Eb cn Vloed medegewerkt om dc oppervlakte uit te vooren, om daar hol-
ligheden en diepten in te graaven , Bergen te verheffen , het welk oneffenheden •

en onregelmaatigheden in deze laag der geroerde Aarde heeft voorgebragt , waar
van egter de grootftö dikte niet meer dan van eene myl onder den Equator kan •

'Zyn.; d:e ongelykheid van twee mylen is milTchien de grootfte, welke op de opper' ~

/
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vlakt-e der Aarde zyn kan, want de hoogfte Bergen zyn flegts een mylhoog, en

de ffrootfte diepten der Zee hebben miflchien geen myl. De Theorie is dan

en de Pr^tyk kan het eveneens zyn; de Aarde heeft in ’t eerft maar om-

trent zes en een halve myl hooger moeten zyn onder den Equator dan onder de

Poolen, en veiwolgens heeft zy zig door de veranderingen op derzclver oppervlak-
,

te nog hooger moeten verheffen. De Natuurlyke Hiftorie beveiligt dit gevoelen

uitfteekend, en ivy hebben in de voorgaande verhandeling beweczen, dat het de

Eb en Vloed en de andere beweegingen der Wateren zyn , die de Bergen, en mie

de oneffenheden van de oppervMtc des Aardbols hebben voortgebragt; dat die

zelfde oppervlakte zeer aanmerkelyke veranderingen ondergaan heeft; en dat men

op groote diepten, gelyk als op de grootfte hoogten, Beenen, Schelpen en andere

overblyfzels vindt van Dieren, die 111 deZee of op de oppervlakte derAarde leeven.

Men kan uit het geen gezegd is giffen, dat men , om de oude Aarde , en de Stof-

fen ,die nooit geroerd zyn, te vinden, zoude moeten graaven in de Kliraaaten, die

naby de Poolen liggen, alwaar de laag geroerde Aarde dunner moet zyn dan in de

Zuidelyker gewe&n. j y- j a j
Voor het overige, wanneer men de raaaten, waar door men de hguur der Aarde

bepaald heeft, van naby onderzoekt, zal men zien , dat ’er een gedeelte onderftel-

ling in die bepaaling plaats heeft; want zy onderftelt dat de Aarde eene regelmaa-

tige kromme gedaante hebbe, daar men integendeel mag vaftftcllcn, dat de opper-

vlakte van den Bol door eene groote menigte ooi-zaaken , in het oneindige verbon-

den en faamgevoegd, veranderd zynde, miffehien geene regelraaatige figuur heeft;

en dan zoude de Aarde inderdaad fiegts een asofte gedeelte platter pn de Poolen

kunnen zyn
,
gelyk Newton ge^gd heeft , en gelyk de rhcorie dit msdebrengt.

Daarenboven weet men wel , dat , fchoon men de lengte van den graad aan den

Poolkring en aan den Equator nauwkairig heeft , men de lengte van den gr^d

in Frankryk en elders niet zo nauwkeurig heeft, en dat men de maat van den Hr.

PxcARD niet heeft bewaarheid. Voeg hier by , dat de vermindering en vermeer-

dering der Slingers niet overeenkoomen ract den uitfiag der mectingen, en dat zy

intef^endeel ten naaften by overeenkoomen met de Theorie van Newton. Zie daar

meer dan noodig is, om' ons te doen denken, dat de Aarde inderdaad niet meer

dan een zqofte gedeelte platter is aan de Poolen ; en dat , zo ’er eenig verfchil

plaatsheeft, het zelve nipt kan koomen ,
dan vandcongclykhcdcn, welke de Wa-

teren en andere uitwendige oorzaaken op de oppeiwlakte hebben voortgebiagt: en

gelyk die ongclykhedcn ,
naar alle waarfchynlykhcid , meer onrcgelmaatig dan re-

gelma’atig zyn ,
moet men daar geene hypothefe op bouwen , noch vauftellen, gelyk

men gedaan heeft, dat de Mcridiaanen Ellipfcn of andere onregclraaatige kromme

lynen zyn ;
waaruit men ziet , dat wanneer men vcrfcheiden graaden der Aarde , in

allerhande rigting , na malkanderen mat ,
men daar door nog niet verzekerd zon-

de zyn van de hoeveelheid verplatting, avelkc zy meer of minder dan het 230ite

gedeelte zou kunnen hebben.

Mag men ook niet gifièn, dat, zo dc bdling aaii den As der Aarde veranderd

is ,
dit niet kan wezen dan uit hoofde van dc veranderingen op de oppervlakte

voorgevallen ,
naardien al het overige van den Bol eenflagtig is; dat bygevolg dat

verfcliil al te weinig merkbaar is om door de Starrekundigen waargenoomen te

worden , en dat ten zy de Aarde eene ontmoeting van eene Komeet hebbe ,
of

L 2
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door eenige uitwendige oorzaak veranderd worde , haare As altoos hellende zal:

blyven gelyk dezelve tegenwoordig is, en altoos geweeft is?
En om geene der giffingen , die my redelyk voorkooraen , over te flaan , kan

men ook niet zeggen, dat, gelyk de Bergen, en de ongelykheden, die, op de op-
pervlakte der Aarde zj-n , door de werking van de Eb cn Vloed geformeerd zyn
geworden, zo ook de Bergen en de ongelykheden, welke wy op de oppervlakte
der Maan gewaar worden , door eene getyke oorzaak zyn voortgebragti dat zy
veel verhevener zyn dan die der Aarde, om dat deEb en Vloed daar veelfterker is,
dewyl het hier de Maan en daar de Aarde is , die het veroorzaakt , welker malTa
veel grooter zynde dan die der Maan , veel grootcre uitwerkzelen zou moeten
voortbrengen, zo de Maan, even als de Aarde,, cene fnelle beweeging van om-
wenteling om haaren As hadt , waar door zy ons beurtelings alle de deelen haarer
oppervlakte vertoonde? Maar, gelyk de Maan altoos dezelfde gedaaiitc aan de
Aarde vertoont, zo kunnen de Eb en Vloed in die Planeet niet werken

, dan uit
b-agt haarer beweeging van flingering, waar door zy ons beurtelings een fegment
van haare oppervlakte ontdekt, het welk een foort van Eb en Vloed moet vóórt-
brengen zeer verfeWUende van die onzer Zeen , en welker uitwerkzels veel minder
aanmerkelyk moeten zyn dan zy wezen zouden , zo deze beweeging veroorzaakt
wierdt door eene omwenteling dier Planeet rondom haaren As , zo \’aardig als de
omwenteling van den Aardbol.

Ik zoude een dik boek hebben kunnen maaken, gelyk als dat van Burnet of
Whiston, zo ik de denkbeelden, welke het voorgeftelde Syftema bevat , breed^
had uitgebreid ^ en zo ik daar dan ook een wiskundig voorkoomen aan gegeeven
hadt, gelyk de laatftgemelde Scliryver heeft gedaan, zoude ik dezelve tevens ge-
wigt- hebben bygezet. Maar ik denk, dat hypothefen hoe waai-fchyniyk zy we-
zen mogen , met zo veel toeftel en vertooning , die vry wat naar kwakzalverv pp'

lykt, niet moeten behandeld worden.
^ ^

Op BuFfON, den 20/ien September 1745,
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BEWYZEN VOOR DE BESCHOUWING

VAN DEN aardkloot
VPi '<5’) VS>1 !<5>1 !c5>l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

TWEEDE STUK.

Het Syflema van de Hr. Whlston.

(^A New Theory of tbe Earth^ by Wil. Whistoh Londm 1708.)

-C^%d^*4^EZE Schiyver begint zyne Verhandeling over de Befchouwing van den

^ Aardkloot met een Stuk over de Schepping der Wereld. Hy wil, dat

^ % men zig te nauw bepaald heeft aan den letterlyken zin, en aan die uit-

legging, welke zig in den cerften opflag vertoont , zonder behoorlyk

te letten op het geen de Natuur, de Rede, de Wysgeerte, en ^Ifs de gevoeglyk-

heid van den Schryver vorderden , om dit onderwerp waardig te behandelen.

Hy zegt, dat de denkbeelden, welke men gemeenlyk over het Werk der Da-

gen koeftert, volftrckt valfch zyn, en dat de befchrjwing yan Moses met een

nauwkem-ig en wysgeerig verhaal der Schepping van het ganfeh Heelal, en vaii den

oorfprong aller dingen, maar flegts eene Hiftorifche vertoomng der formatie van

den Aardbol alleen bevat. De Aarde beftondt, naar zyne gedagten ,
te voren m

den Chaos, en zy heeft op den Q'd, door Moses gemeld , haare gedaante ,
haare

plaatzing, en de noodige vaftheid gekreegen om doorhetmenfchelykgcflagt .be-

woond te kunnen worden. Wy zullen in geen byzonder verflag treeden van de

bewyzen, welken hy ten dezen opzigte bybrengt, en wy zullen niet ondernee-

men dezelve te weerleggen; de enkele voorftelling daar van is genoeg om de ftry-

didieid van z\m gevoelen met het Geloof aan te toonen, cn bygeyolg te doen be-

grypen, dat zyne bewyzen niet voldoende kunnen zyn. Voor het overige e-

Edelt hy, deze Stolfe meer als een twiftend Godgeleerde , dan als een verlicht

^Üi?deze valfche beginzelen redeneerende gaat hy over tot' verniAige fellm-

gen, die, ichoon vreemd, evenwel eenigen trap van vvaarichynlykheid hebben,

indien men zig met hem aan de drift tot eenSyftema wil overgeeven; hy zegt, dat

de oude Chaos, de oorfprong onzer Aarde, de Dampkring van cene Komeet gS'

weeft is; dat de Jaarlyklchc beweeging der Aai’de haaren aammig heeft genoo-

men in den tyd als zy eene nieuwe gedaante heeft gekreegen, maar dat haare Da-

gelykfche beweeging niet begonnen is, dan in den tyd van den vd des: eerften

Menfcb; dat de Ekliptika toen den Keerkring van den Kreeft fneedt in het punt

van het aardfche Paradys op de grenzen van Aflyric, aan den Noordweftelykeii

fent; dat het..Jaar vóór den Zondvloed begon met de Equinox van den Herfft;
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dat de oorfpronkelyke loopwegen der Planeeten, en inzonderheid, de loopweg

der Aarde, vóór den Zondvloed volmaakte Cirkels waren; dat de Zondvloed is

begonnen op den i8den’November des Jaars 2365 van de Juliaanfche Periode,

dat is te zeggen 2349 Jaarcn voor de Chriflen tydrekening; dat het Zonnejaar en
het Maanjaar dezelfde waren vóór den Zondvloed, en dat zy juift 360 Dagen be-

vatteden
; dat een Komeet in het vlak van den Taankring, of de Ekliptika, naar

haai*en naaften Zonneftand ncderdaalende, digt by onzen Aardbol is voorbygetrok-

ken op den Dag zelven als de Zondvloed is begonnen; dat ’er eene groote hitte

van binnen in den Aardbol is , die zig ftandvaftig yan het middelpunt naar den om-
trek verlpreidt ; dat de inwendige en geheele gefieldheid der Aarde is als die van
een Ey, een oud zinnebeeld van onzen Kloot; dat de Bergen de ligtfte deelen der
Aarde zyn, enz.

Vervolgens fchryft hy aan den Zondvloed alle de veranderingen toe, welke op
de oppervlakte en in ’t binnenfb der Aarde zyn voorgevallen

;
hy neemt de onder-

ftellingen van Woodward blindeling aan, en bedient zig zonder onderfcheid van
alle de waarneemingen van dezen Schryver ten opzigte van den tegenwoordigen
Staat van den Aai'dbol; maar hy doet ’er veelby, wanneer hy van den toekoo-
menden Staat der Aarde handelt. Naar zyne gedagte zal dezelve door het Vuur
vergaan , en haare verdelging zal voorgegaan worden van vrecCTelyke Lugtverhe-

velingen, de Zon en de Maan zullen een afgryslyk aanzien hebben, de Hemelen
zullen fchynen in te Horten, de verbranding zal algemeen zyn op de Aarde; maar
wanneer het Vuur alles wat daar onzuiver op of in is verteerd zal hebben, wan-
neer zy in Glas veranderd , en doorfchynende zal geworden zyn als Kryftal, zullen

de Heiligen en Gelukzaligen daar bezit van koomen neemen , om dezelve tot op
den Dag des laatftcn Oordeels te bewoonen.

Alle deze ondcrftellingen fchynen in den cerften opflag zo veelc vermetele ver-
zekeringen, om niet te zeggen buitenfpoorige droomeryen, te zjm; maar de Seliry-

ver heeft dezelve met zo vccle bekwaamheid behandeld, met zo veel nadruk aan-
gedrongen, zo gunftig faamgevoegd om raalkanderen te onderfteunen, dat zy op-
hoüdon ten cenemaal harfcnlchimmig te zyn; hy brengt zo veel vernuft en ge-
leerdheid in zyn onderwerp te pas, als daar in te pas gebragt kan worden, en men
Haat ten uitcrflen verwonderd, dat eene vermenging van zulke vreemde denkbeel-

den, en die zo weinig verband met malkandercn fchynen te hebben , gelegenheid

tot zulk een febitterend Samenftclzcl heeft kunnen geeven. Ik noem het fchitte-

rend, het is zelfs verblufTend, en het is dat niet flegts voor gemcene Zielen , het
zal zig voor de oogen der Geleerden zelve zodanig veitoonen, om dat de Geleer-

• den gcraaklyker dan het gemeen verbyfterd worden door de vertooning vjin ge-
leerdheid, en door de kragt en ni^wigheid der denkbeelden. Onze Schryver was
een vermaard Starrekundige, gewend om den Hemel in een kort bellek tc zien,
om de beweegingen der Starren temeeten, om dc ruimten van het uitfpanzel af
te tekenen, en hyhadt zig nooit kunnen oven-eeden, dat deze kleine Zandkorrel,
deze Aarde, welke wy bewoonen, dc oplettendheid des Scheppers tot zo verre badt
bepaald, om langer tyd aan derzelver fomiade te befteeden, dan aan het ganfeh
Heelal , welks groote uitgelhrcktheid millioenen Zonnen en Aai-dbollen. bevat.

Hy wil dan dat Moses ons niet. de Hillorie der eerlle Schepping heeft gegeeven

,

maar alleen een berigt medegedeeld wegens de nieuwe gedaante; welke de Aarde
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gekreegen heeft, toen zy door de Hand des Almagtigen is getrokken uit het groot

getal Komeeten, om haai' tot eene Planeet te maaken, of, ’t geèn op ’t zelfde

uitlcoomt, toen zy, van eene Wereld in wanorde, van een ongcfchikten Men-
gelklomp , een veilig, geruft, en aangenaam verblyf geworden is. De Komeeten
zyn inderdaad aan verfclii'iklyke omwentelingen onderhevig ter oorzaake v^n de

buitenmiddelpuntigheid haarer Loopkringen; dan cens is het in dezelve, gelykals

in die van 1680, duizendmaal heeter dan in ’t midden van een brandenden oven,

dan eens is het ’er duizendmaal kouder dan Ys, en zy kunnen niet bewoond wor-

den dan door wonderlyke Schepzelen , of, om het kort af te doen , zy zya on-

bewoonbaar.

De Planeeten daarentegen zyn plaatfcn v^an ruft , derzclvcr afftand v^an de Zon

verfchilt niet veel op den eenen of den anderen tyd ; de waraite en koude ver-

fchilt dus ook niet veel, en geeft de Planten, en Dieren gelegenheid om te bly-

venduuren, groeijen, en voortteelen.

In den beginne fchiep God dan het Heelal , maar volgens onzen Schrjwcr was

de Aarde, met de andere Dwaalftarren venvard, toen niet dan eene onbewoon-

baare Komeet, lydende beurtelings eene ovennaat v'an koude en hitte, en waar in

de Stoffen nu eens fmeltende, en tot glas overgaande, dan eens bevriezende en

verftywende, een Chaos, een Afgrond, met dikke Duifterniffen omzwagteld, uit^

maakten. De Aarde nxas %vneji cn ledige cn de Dwflerwffe <was op den Afgrond.

Die Chaos was de Dampkring van de Komeet, welke men zig moet verbeelden

als een ligliaam uit gelykflagtige Stoffen beftaande, welker middelpunt wierdt be-

flaagen door een rond pit , dat V'^aft en heet was , en omtrent tweeduizend mylen

middcllyn hadt, rondom welk pit eene groote omtrek was van een dik vrogt, met

eene ongefchikte verwarde Stoffe, zo als de oude Chaos was, veraiengd, rudis in*

digejiaqne rnoles. Die groote Dampkring bev^attede flegts weinige drooge, vafte,

of Aardfche deelen, nog minder Water- of Lugt-deeltjes , maar eene groote hoe-

veelheid vloeibaare , en zwa:u-c Stoffen
,
geroerd , vermongd en met malkandcren

verward. Zodanig was de Aarde onmiddelyk V'oor het Werk der zes Dagen;
maar des anderendaags, dat is te zeggen, op den eerften Dag der Schepping, toen

de buitenmiddelpuntige Loopkring der Komeet in eene b3ma ronde Ellips veran-

derd was, nam yder ding zyn plaats, en de lighaamen febikten zig naar de wet

hunner beti*ekkelykc of foortelyke zwaarte ;
de zvvaare vogten zakten het laagft,

en lieten aan de Aard-, Water- en Lugt-deelen de bovenfte ftreeken over ;
deze

zakten ook naar de orde hunner zwaarte , cerft de Aarde, vervolgens het Wa-

ter, en eindelyk de Lugt; en deze Spheer van een ongemeeten Chaos beklonk tot

een middelraaatigen omtrek, binnen wiens middelpunt de vafte pit is , die nog de

Warmte behoudt, welke zy voormaals, in haaren ftaat van pit eener Komeet, van

de Zon ontvangen heeft. Die warmte kan wel zes duizend Jaaren duuren, de-

wyl de Komeet van 1680, vjfftig duizend Jaaren noodig zoude gehad hebben om
koud te worden

, en door haar Perihelium loopende eene Iritte ondervonden heeft

tweeduizendmaal fterker dan die van gloeijend Yzer. Rondom dezen vaften en
brandenden pit, die het middelpunt der Aarde beflaat , is eene dikke en zwaare
Vloeiftof die eerft is nedergedaald

, en- het is die Vloeiftbf , welke den groote»

'

Afgrond maakt, waar op de Aarde dryft
,

gelyk als kurk op kwikzilver; maar

gdyk de Aardfche deelen met veel Water vermengd waren, zo hebben zy., neder-»
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vallende een. gedeelte van dat Water mede gevoerd, dat niet weder naar boven
heeft kunnen koomcn , toen de Aarde meer vallheid heeft gekreegen , en dat Wa-
^r m^kt eene geJykmiddelpiintige of concentrieke laag uit met die zwaarc Vloei-
Itof, die het pit omringt, zo dat de groote Afgrond uit twee laagen beftaat, die
het zelfde middelpunt hebben , waar \'an de binnenRe eene zwaarc Vloeiftof, en
de buitcnfte VVater fs ; het is cigenlyk deze rondom gelykelyk verdeelde bedding
van VVater , die ten grondflage voor de Aarde dient, en het is van deze verwon-
derlyke fchikking van den Dampkring der Komeet

, dat de Theorie van de Aarde
cn de verkiaaring der verfchynzden afhangt.
Want men bcgi-ypt wel , dat zodra de Dampkring der Komeet eens van alle

deze vafte cn Aardlche StolTen ontflaagen was , niets dan de ligte Stof der Lugt
overbleef, door de welke de lichcftraalen vryelyk konden doorgaan, waar door
eensklaps het Licht te voorfchyn kwam

; zy Jü'èt en daar war licht. Men ziet

wel 5
dat de Kolommen , die het Aardrond uitmaaken., zo verhaaR geformeerd zyn-

de, van verfchillende dikten hebben moeten worden, en dat bygevolg de zwaarfle
diepft in de onderaardfehe Vloeiftof hebben moeten inzakken , daar de ligtere
flegts op weinige diepte zyn ingezakt; en dit is het geen de ongelykheden op de
oppervlakte van den Aardbol , dc Bergen , Heuvels en Valeijen heeft voortge-
bragt; die ongelykheden waren voor den Zondvloed verlpreid , en anders gcplaatft
dan zy tegenwoordig zyn

; daar waren verfcheiden kleine holligheden , die elk een
klein gedeelte Water bevatteden

, en zo vecle kleine afzondcrl3*ke Zeen maakten

,

over de gehecle oppervlakte des Aardbodems verdeeld. De Bergen waren insge»
lyks verdeeld, cn maakten geene ketenen uit, gelyk zy tegenwoordig doen; on*
dertul^rhen was de Aarde duizendmaal meer bevolkt , en bygevolg duizendmaal
vrugtbaarer dan zy tegenwoordig is; het leven der Menfchen en Dieren was tien*
maal langer, en dat alles, om dat de inwendige hitte der Aarde, die uit het mid*
delpunt-pit voortkoomt, toen in haare voUe kragt was, en die meerdere trap van
warmte meer Dieren en Planten deedt uitbotten , en hun den noodigen trap van
fterkte gaf, om langer te duuren, en overvloediger voort te teelen. Maar die

warmte, de lighaamskragten venneerderende , fteeg ook den
Meniclicn cn .Dieren ongelulckig nfiar het hoofd, zy vermeerderde de driften, zy
ontnam den Dieren hun vernuft cn den Menlbhen hunne deugd ; alles , met uit-

zondering alleen der VilTchen , die een koud element bewoonen , hadt gevoel van
de uitwerkzelen der hitte in den pit , alles wierdt misdaadig en verdiende den
dood; de algeraeene ftraf dier misdaadige Schepzelen viel voor op een Woensdag,
den aSften November, en wierdt uitgevoerd door een verfchriklyken Zondvloed
die veertig dagen en veertig nagten duurde, en die Vloed wierdt veroorzaakt door
den ftaait van cene andere Komeet , welke de Aarde aantrof, toen zv uit haar
naaften Zonneftand te rag keerde.

ui zy uit naar

Dc ftaart vmi een Komeet is het ligtfte gedeelte van haaren Dampkring; het is
een doorldiynende nevel, een fyne damp, welken de hitte der Zon uit het lig*
haam en den Dampkring der Komeet doet te voorfdiyn kooraen ; die damp, bt
ftaande uit Waterdeeltjes cn Lugtdeeltjes, die ten uiterften verdund zyn, volgt de
Komeet wanneer zy tot haar Perihelium nederdaalt, en gaat haai- voor, wanneer
zy weder opkhmt, of te rug keert, zo dat zy zig altoos bevindt aan de zyde te-
gen de Aon overftaande, gelyk als of zy de fdiaduw zogt, en de al te geweldige

hitte
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hitte der Zon poogde te vennyden. De Kolom j welke deze damp uitmaakt, ij

van eene oneincüge lengte, en hoe nader een Komeet by de Zon koomt, hoe lan-

ger en uitgeftrekter haar ftaartis, zo dat hy dikwils zeer groote ruimten beflaat;

en gelyk verlcheiden Komeeten beneden den Jaarlykfchen loopweg der Aarde ne-

derdaalen, is het niet vreemd, dat de Aarde zomtyds door den d^p van dezen

ftaart omvangen,, en daar ingewikkeld wordt; dit is^juifthet geen in dentydvan
den Zondvloed gebeurde ; de Aarde behoefde maar twee uuren haar verblyf te

hebben in den ftaart der Komeet , om zo veel Water te ontvangen ,
als de Zee

bevat; met één woord, deze ftaart der Komeet was de fluis des Hemels; deJluU

zen des Hemels zyn geopend. Inderdaad de Aardbol, den ftaart der Komeet on*

derweg ontmoetende, moeft een gedeelte der Stof, daar dezelve uit bcftondt,

naai* zig neeraen; alles wat zig in de Spheer van aantrekking van den Bol bevondt,

moeft op de Aarde nedervallen, en nedervallen in de gedaante van regen, dewyl

deze Spheer gedeeltelyk uit Waterdeeltjes en Dampen beftondt. Zie daar dan een

regen des Hemels , welken men zo overvloedig kan maaken als men zal goedvin-

den , en eene algeraeene overftrooming , wellter Wateren de hoogfte Bergen te

boven fteigen konden. Ondertuflchen geeft onze Auteur , die te dezer plaatfe

zig niet van de letter der H. Schriftuur wil verwyderen, dien regen van zo verre

gehaald, niet voor de eenige oorzaak van den Zondvloed op; hy neemt overal

water daar hy ’t krygen kan. De groote Afgrond
,
gelyk gezien hebben , be-

vat eene goede hoeveelheid; de Aarde zal op haare nadering tot de Komeet, ze-

kerlyk de kragt haarer aantrekking gevoeld, en derhalven tot in haar binncnfte

gevoeld , hebben ; de Vlociftoffen , in den grooten Afgrond bevat ,
zullen door

Eulk eene geweldige beweeging van Eb en Vloed geroerd zyn geworden, dat de

bovenfte korft daar aan niet heeft kunnen wederftaan , zy zal op verfcheiden plaat-

fen gefpleeten zyn, en de Wateren van binnen zullen op de oppervlakte zyn uit-

geborften, alle de Fonteinen des grooten ^fgronds zyn opgebrookcn.

Maar wat nu met dit Water te doen, het welïc de ftaai*t der Komeet, en de
groote Afgrond zo miklclyk verfcliaft hebben? Onze Auteur is daar niet mede
verlegen. Zo dra de Aarde , haaren weg vervolgende , van de Komeet was afge-

raakt, hieldt de uitwerking haarer aantrekking , te weeten, de beweeging van Eb
en Vloed, in den grooten Afgrond, op; toen ftorteden de bovenfte Wateren we-

derom ftraks met geweld neder door dezelfde wegen ,
waar door zy te voorfchyn

gekoomen waren , de groote Afgrond verzwolg al het overtollig Water, en was

groot genoeg, niet flegts om het Water te bergen, het welk zy te voren reeds

bevat hadt, maar ook al dat, het welk de ftaart der Komeet hadt agtergelaaten

,

om dat het Water in den tyd van deszelfs roering en van het doorbreeken van den
korft, de ruimte hadt vergroot, door de Aiurdc, die daar rondom was, uit te zet-
ten en voort te drukken; het was ook te dezer t5’'d, dat de figuur der Aarde, die
tot hier toe rond geweeft was, clliptifch of fchyfagtig rond wierdt, zo wel door
het uitwerkzel van haare middelpuntfchuwcnde kragt, door haare dagelykfche be-
weemng verooizaakt, a]g door de werking der Komeet; en dat, om dat de Aar-
de, *d(wr den ftaart der Komeet loopende, zig derwj'ze geplaatft vondt, datzy
de deelen van de Evennagtslyn aan dat Geftarnte aanboodt, en dat de aantrekkings •

kragt der Komeet met de middelpuntfchuwende kragt der Aarde medewerkende ,
de

deelen van den Equator zo veel te gemaklyker deedt opryzen, om dat de korft op
J. Deel. M
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oneindig veel plaatfen gefpleeten en geopend was, en om dat de werking der Els

en Vloed van den Afgrond de doelen onder den Equator geweldiger dan óVer

ders voortdreef.
, , „ „

,

Zie daar de Hiftorie der Schepping, de oorzaaken van den algemeenen Zond-

vloed, die van het lang leven der eerfte Menfchen, en die van de figuur der

de; dit alles fchynt onzen Schryver geene moeite veroorzaakt te hebben; maar de

Arke Noachs maakt hem veel fpel. Wat middel inderdaad om zig te verbeelden

,

dat, in zulk eene vervaarlyke ^vanorde , in ’t midden der verwarring van den

ftaart eener Komeet met den gi'ooten Afgi'ond, in ’t nüddcn der pumhoopci^^

den Aardbol, en in die verfchi’iklyke oogenblikken , waarm niet de elemen-

ten der Aarde {amenvloeiden , maar waar in zelfs uit Hemel en Hel , om zo te

fpreeken, nieuwe elementen te voorfch5m kwamen om den akeligen men^lklomp

in nog grootere wanorde te ftorten ; wat middel , zeg ik , om zig te vei‘beelden

,

dat de Ark, in ’t midden van dit alles, geruftclyk voortdreef met hame talryke

Equipage, zagtelyk den top der Bergen bereikte, en daar zonder botzuigopne-

derkwam? Hier fchynt onze Auteur te roeijen, hy doet nieuwe poogingen om er-

gens behouden aan land te koomen, en eene natuurkundige reden te geeven van

de bewaaringe der Arke. Maar gelyk my die natuurkundige reden is voorgekoo-

men onvoldoenend, kwalyk uitgedagt, en niet zeer regttinnig te zal ik de-

zelve niet bybrengen ;
het is ray genoeg te doen voelen ,

hoe hard het moet zyn:

voor iemand, die zo groote zaaken verklaard heeft, zonder Wonderwerken noo-

dig te hebben of toevlugt te neemen tot eene bovcnnatuurlyke magt, eensklaps

gefluit te worden door eene byzondcre omftandigheid , d.w hy , buiten die won-

derdaadige middelen, geene reden van weet te geeven ; dit wit zekerlyk boven

alle verbeelding zwaar; een Schr.vwer als Whiston laat zig met fluiten, na zo ver-

re gevorderd te zyn, en onze Auteur verkiefl hierom liever zig het gevaar te ge-

trooften van met de Ark te verdrinken, dan de behoudenis van dit dierbaar Vaar-

tuig toe te fchryven, gelyk hy hadt behooren te doen, aan de onmiddelyke wer-

king des Almagtigen.
, i„.

Ik zal niet meer dan ééne aanmerking maaken op het Syflema, t welk iK daar

gen; zo dikwils men zal bsftaan te redéneeren over den wil des Almagtigen, en

over de uitvoering zyner Raadsbefluiten , men noodwendig in duumrheden zal val-

len, en nederftorten in den Chaos ,
waarin dc Auteur van dit Syflema zig zelven

geworpen heeft; wcllc Syflema egter met groote toejuichingen is ontvangen ge-

W-den. Hy twyffelde noch aan dc waarheid van den Zondvloed, noch aan de egt-

heid der H. Schriften;- maar gelyk hy zig daar mede veel minder dan met de Na-

tuur- en Starrekundc bemoeid hadt , heeft hy de plaatfen der H. Schrift genoo-

men voor ftukken van de Natuurkunde, en voor den uitflag van Altronomilche

waarneemingen; en hy heeft de Goddelykc weetenfehap ^/ulk eene vr^md^

^vyze vermengd- met onze Menfchelyke weetenfehappen ,
dat er hetzeldza^ft

Samcnftclzd uit is te voorfchyn gekoomen, dat.men ooit gezien heeft,

dat, het welk vvy hebben: voorgedraagen..



BEWVZEN VOOR dï beschoxjwing van dbn AARDKLOOT, in. St. 91

bewyzen voor de beschouwing

VAN DEN aardkloot.

DERDE STUK.

Het Syjlema van de Hr, BuRNETy

( ThoM. Bvrjjet^ Telluris Tbeoria Sacra, (fc. Londini 1681.

•e-*»<Sb^EZE Schryver is de èerfte , die dit onderwerp algemeen , en op eene

"TV Syftematifche wyze verhandeld heeft ; hy hadt veel geeft en was een

^ liefhebber van de fraaije letteren; zyn werk heeft veel naam gemaft,

en is door eenige Geleerden tegengefprooken, onder anderen door den

Hr. Keill, die deze Stof als Landmeeter uitpluizende de dwaalingen van Burnet

heeft aangeweezen in eerie VerhandeUng, die ten ^Vel he/t

:

Theorie of the Eartb. London 1734. 2de Edit. Die zelfde Keill heeft ook ^
Syftema Whiston wederlegd, maar hy heeft

fcWllend behandeld van den eerften ;
hy fchynt zelfs m verfcheiden gevaüen vm

zyne gedagten te zyn , en hy befchouwt het als eene zeer wprfchynlykc. zaak

dat de Zondvloed door den ftaait cener Komeet veroorzaakt is. Maar o® tot

Burnet weder te koomen, zyn boek is bevallig gefchreevcn , hy weet te Ichilde-

ren ,
groote beelden met kragt van woorden treffend te doen zien , en pragOge to*

neelen voor den geeft te brengen. Zyn ontwerp is uitgeftrekt, maar de uivoe-

ring ontbreekt by gebrek van middelen; zjme redeneering is flauw, zynebewjjen

zyn zwak, en zyn vertrouwen is egter zo groot, dat zyne Leezers het hunne daar

‘'“Vbtte met ons te zessen, dat de Aarie, vóór dm Zondvloed, e^e

verfchillende gedaante t'an haarc tegenwoordige hadt. Zy was eerft eene \docy

baare mafla, een Chaos uit Stoffen van allerhanden aart en van allerhande figuu-

ren beftaande; de zwaai-ftc daalden naar het middelpunt, en maften in t midden

van den Bol een hard en vaft lighaam , rondom het welk de Wateren zig verz^

melden , en den binnenften Kloot rondom omvingen ;
de Lugt , cn de Vogten or

Vloeiftolfen , die ligter waren dan hetWater, klommen opwaards en omringden den

Kloot insgelyks over dcszelfs geheelcn omtrek ;
dus formeerde zig , tufichen den

kring van Lugt , cn dien van het Water in de rondte , een laag Olie en vette Stof,

ligter dan het Water; maar gelyk de Lugt nog zeer onzuiver was, en eene menig-

te kleine deeltjes Aardfche Stnf bevattedn , zo daalden die deeltjes allengs neder

,

vielen op den kring Oly , en maakten een Aardfchen korft met Slib en Olie ver-

mengd; en dit was de eerfte bewoonbaare Aarde en het eerfte verblyf van den

M a
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Menfch. Het was^cen uitmuntende ^ond, eene ligte, vette Aarde, juiftgefchikt

om zig naar de zwakheid der eerfte Ipruiten te voegen. De oppervlakte van dea
Aardbol was dan , in die eerfte tyden , effen , eenpaarig, gelyk, zonder Bergen»
zonder Zeen

, zonder hoogten of laaien. Maar de Aarde bleef ilegts zeftien

Eeuwen in dezen ftaat , want de Zonnenwarmte , dien korft van vet Slib allengs

verdroogende , dcedtden zelven fplytcn, dit fplyten bepaalde zig eerft wel tot de
oppervlakte , maar drong wel haaft dieper door , en vermeerderde met den tyd

zodanig, dat déze klooven eindelyk geheeUyk openborftcn; in een oogenblik ftor-

tede toen de Aarde in , en viel aan brokken in den Afgrond Waters , welken zy
bevattede , en zie daar hoe de algemeene Zondvloedwoortgebragt wierdt.

Maar alle deze klompen Aarde , in den Afgrond nederftortende , fleepten zeer

veel lugt mede , en zy horteden, ftieten , ea vcrbryzelden tegen malkander , zy vie-

len verfchillend neder , en ftapelden zig zo onrcgelmaatig op, dat zy gioote hol-

ligheden met lugt gevuld , tuflchen beiden overlieten ; de Wateren baanden zig al-

lengs een weg in deze holligheden, en naar maate zy dezelve vulden, ontdekte zig

de oppervlakte der Aai-de in haare verhevenfte deden ; eindelyk bleef ’er geen
Water over dan, in de laagfte deden , dat is te zeggen » ih dié uitgeftrekte Va-
leijen, die de Zee bevatten ; dus is onze Oceaan een gedeelte van dén ouden Af-
grond, het overige is in dc binnenfte holligheden , daar de Oceaan gemeenfchap

mede heeft , te rug gevloeid. De Eilanden en iiitfteekende Klippen zyn kleine

brokken, de Vafte.Lmden zyn de groote brokken van den ouden korft'. En gelyk

het breeken en vallen van dezen korft verwardelyk is toegegaan , is het geenszins

vreemd , dat men verhevenheden , diepten , vlakten en oneffenheden van allé

foort op den Aardbodem aantreft.

Dit ftaaltje van het Syftema van BtmNET is genoeg om daax- een denkbeeld van
te geeven j het is een wel gefchreeven Roman, en een boek, welk men voor tyd-

korting leezen kan, maar dat men niet moet raadpleegen om onderregting te be-

kooraen. De Schryver kende de voomaamffe verfchynzels der Aarde niet, en was
ganfehelyk met voorzien van waarnemingen. Hy heeft alles uit zyne verbeelding

goe^emaa^jinaar de,Verbeelding, weet men, teert dikwils rykelyk op koften van'

de Waarheid.
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BEWYZEN VOOR DE BESCHOUWING

VAN DEN aardkloot.
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VIERDE STUK.
Het Syjlema van de Hr. Woodwjkd-

cy. WOOVJV^KP. M EJfay towards the Naltcrd Hijlory of the Eartb &c.)

en mag van dezen Schryver zeggen, dat hy een oneindig groot en zwaar

TVr^ gebouw heeft willen optrekken op eenen grond , die lolfer is dan ftuif-

% # zand , en dat hy een Wereld heeft willen maaken van ftof , dat uit mal-

vliegt; want hy beweert , dat ’er in den tyd van den Zondvdoed

eene algemeene ontbinding der Aarde heeft plaats gehad. Het eerfte denkbeeld, t

welk zig, na het leezen van zyn boek, vertoont is, dat deze ontbin^ng is veroor-

zaakt door de Wateren des grooten Afgronds, die op de opj^rvlakte der Aarde

verfpreid zyn geworden , en die de Steenen, de Rotfen, de Manners, de Metaa-

len, enz. , afgefpoeld , verweekt , ontbonden', en tot een deeg of bellag^ geinaakt

hebben , enz. Hy beweert , dat de Afgrond , waarb dit Water bevat werdt , zig op

de Rem des Allcrhoogften eensklaps opende , en^ die verbazende menigte Waters

ovpr de oppervlakte der Aarde verfpreidde , dewelke noodig was , om dezelve te

bedekken, en zelfs tot boven de hoogfte Bergen te fteigen; en dat God de oor-

zaak vandenfemenhang der lighaamen opfchortede, waardoor alles in ftof viel, enz.

Hy neemt niet in aanmerking , dat hy by het Wonderwerk cener algemeene over-

ftrooming nog nieuwe Wonderwerken voegt, of ten imnften natuurkundige on-

mogelykheden bydoet, dewelke noch met de letter derH. Schiftuur, noch met

de Wiskundige beginzelen der Natuurlyke Wysgecrte overeenkoomen. Mam ge*

lyk deze Scluyver de verdienfte heeft van verfcheiden gewigtige vyaameeimngen

by malkander gevoeg te hebben, en de Stoffen, daar de Aardbol uit beftam, be-

ter kende dan zy , die voor hem gefdireevcn hebben , zo heeft zyn Syftema

,

fchoon kwalyk ontworpen en gefchikt , eenigen opgang gemaakt, en verfcheidc '

nen verbluft en verbyfterd door de waarheid van zommige byzonderheden , tei-

wyl zy toegeeflyk waren omtrent de waarheid of waarfchjmlykheid der algemeene

gevolgen , die daar uit afgeleid wierden. Wy hebben dan gedagt, ook een uittrek*

zei van dit werk te moeten geeven , waar door wy , tenvyl wy de v*erdienfte van

den Schryver regt doen , en de nauwkeurigheid zyner waarneemingen erkennen,

den Leezer in ftaat zullen Hellen, om over het onvoldoende van zyn Syftema, es

de ongezondheid van zommigen zyner aanmerkingen zelf te oordeelen.-

De m. WooDWARD zegt met zyne eigen oogen gezien te hebben, dat alle de

M s
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Stoffen, daar de Aarde in Engeland uit beftaat, van haare oppervlakte af tot in <te

diepfte plaatfen , daar hy toe nedergedaald is, by laagen gefchikt zyn, en dat in

veelen dezer laagen Schelpen en andere voortbrengzelen der Zee gevonden wor-

den ; vervolgens voegt hy ’er by , dat hy door zyne Coirefpondenten en door

zyne Vrienden verzekerd is, dat de Aarde allerwegen op die wyze beftaat, en dat

men Schelpen vindt niet alleen in de Vlakten, en op zommige plaatfen, maar ook
op de hoogfte Berden, in de diepfte Steen -groeven, en byfens allerwegen. Hy
heeft gezien, dat die laagen horizontaal liggen, en op malkandercn zyn gefchikt,

gelyk als de Stoffen , die door het Water medegevoerd , door haare zwaarte be-

zinken , natuurlyk gefchikt en gelykelyk verlpreid moeten worden.
Deze algemcenc aanmerkingen , die zeer waaragtig zyn , worden gevolgd van

byzondere waarneemingen , n^aar door hy duidclyk doet zien , dat de Stoffen, die

men onder de Aarde opgraaft , en welken men in de laagen vindt ingelyfd, waare

Schelpen , en waare Zee-vooitbrengzelen zyn , en geene Mineraalen
,
geene zon-

derlinge lighaamen
,
geene fpcelingen der Natuur, enz. By deze .waarneemingen,

die gedeeltelyk reeds voor hem gedaan zyn, doch welken hy zorgvuldig verzameld

en beveftigd heeft, voegt hy andere, die minder nauwkeurig zyn. Hy verzekert,

dat alle de Stoffen der verfchillende laagen op malkandercn gelegd zyn in de orde
haarer foortelj'ke of betreklykc zwaarte , zo dat de zwaarlle beneden , en de ligt-

fte boven op liggen. Dit is in het algemeen niet waar; men moet hier den Schry-

ver fluiten, en hem de Rotfen toonen , welke wy dagelyks zien op Kley , op
Zand, op Kooien, op Bitumen, gevefligd, en die zekerlj'k veel meer betreklyke

zwaarte hebben dan alle deze Stoffen ;
want inderdaad , zo men over de geheele

Aarde eerft laagen van Bitumen, vervolgens van Kiyt, dan van Mergel , dan van
Kley, dan ran Zand, dan van Steen, dan van Marmer, en eindelyk de Metaalen
vondt, zo dat de famenftclling der Aarde, nauwkeuriglyk en overal de wet der
zwaarte volgde, en de Stoffen allen geplaatft waren zo als zy natuurlyk bezonken
zouden zyn, zoude ’er eenc groote waarfchynlykheid zyn, dat zy allen terzelfder

tyd gezakt waren, en zie daar hetgeen onze Schryver met vertrouwen verzekert

in weerwil der blykbaai-heid van het tegendeel. Want zonder Waameemer te zyn
behoeft men flegts oogen te hebben, om overtuigd te worden, dat dezwaarfle

Stoffen dikwils op li^ere liggen , en dat bygevolg die bezinkzels niet allen in den-

zclfden tj'd zyn neergezakt , maar dat zy integendeel aangev'oerd
, _
en na malkan-

deren door [de Wateren necrgelegd zyn. Gelyk dit nu de grondflag is van zyn Sys-

tema , en deze grondflag blykbaar valfch en met de waarneemingen flrydig is , zul-

len wy hem niet verder volgen, dan om te doen zien hoe veele verkeerde famen-
voegingen en valfche gevolgen uit een enkel dwaalend beginzeL kunnen voort-
vloeijen.

Alle de Stoffen
,

'zegt onze Auteur, daar de Aarde uit beftaat, van 'de toppen der
hoogfte Bergen tot in de grootfte diepten der Mynen en Steengroeven , zyn by
laagen of beddingen, volgens haare foortelyke zwaarte gefchikt

; derhalven , be-
ftuit hy, is alle de Stof, daar de geheele Aardbol uit beftaat, gefinolten ofont-

,
bonden en terzelfder tyd neêrgezakt. Maar in welke Stoffe en op wat tyd is die

geheele finelting of ontbinding gefchied? — In het Water en in den tyd van den
Zondvloed. -— Maar daar is geen Water genoeg op den Aardbol om fmelt- of
ontbind-vogt te verfchaffen, dcwyl ’er meer Land dan Water, en de bodem der
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T- I • rppn nood' zesre hv , daar is meer Water ,
dan wy noo-

het midddpimt der Aa4 TOorlianden ,v het koomt -er OegB op

‘''S
hït’zcTve te brengen , en ’er tevens de tr aan te geeven van

^ XemLn ontbind-middel, en de hoedanigheid van een bewaar-vogt voor de

Seta & ^een niet geCnoltcn of ontbonden zyn, tenvyl de Marmers en Rot-

gtóndttae weiW"\vfd «
K:?v,otl“ S^ie van den Zondvloed te doen

“’zS'ctor het Syfteina, aan welks waarheid de Auteur niet

SSs :SeTom> gX’eJ Aa.de “
antwoordt hy, dat hy

dat de Aarde ontbonden
bind-vogt te maalccn, maai- dat het by dcltuKKcn

I -«r“ CdeStSen:i"
te”wèet"tc‘^geevln

verikm; ^
anwoordthy, te men

S C bcLft te’ te inj™
f
d - ^

van Zwaarte en famenliang dci Stofte eM opg

door middel van
^n cemaMyke w\^ze km verklaai-en: maar zegt

ontbinding der oude c2fr^ is opgehouden

,

men hem, zo de togt, die de
Hier houdt

waarom zyn dan de Schelpen met even als al

h'^‘‘Xtt"i wSn“'SfSL?dL hu^ wtezel vezelagtig en verfchil-

waar m y p g haare kragt van faraenhang ook van eene andere
lende n y”" te D ® ^ ^ ondeiAellen , te de kr^ van

'^.^rr^en SeTteniet ten eenemaal heeft opgehouden , maar dieenlyk ge-

Z^veminSt em alle do deelen derMineraalen, maa.- met genoeg, omd.e

der Dieren te ontbinden. ™ te erkennen ,
dat deze Auteur geens-

Men kan dit all« M™Wa^emèr was;en ik

zins zulk esh go?'*NaMmkun^^^ W
„.Verleggen; inzonder-

dat het noodig >s. te
^ 4 ,yaa.fchynlykheid; en dat men:

'C "leSSÏfm^de ietten dl Werktuigkunde ftryag , mt getrek-

ken heeft.
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BEWYZEN VOOR DE BESCHOUWING

VAN DEN AARDKLOOT.

VYFDE STUK.
Opgave van eenige andere Samenfielzels.

ïN ziet wel, dat de drie onderftellingen, daar wy van gelprooken heb-

ben, in verfcheiden zaaken overeenkoomen; zy flemmcn allen in dit

S % punt famen, dat de Aarde in den tyd van den Zondvloed van gedaante

veranderd is, zo Wel ten opzigte van het uitwendige als van het inwen-

(Jige. Zie daar een algenieen gebrek , want alle deze Belpiegelaars hadden moeten

opmerken, dat de Aarde voorheen ten naaften by dezelfde heeft moeten zyn als

zy tegenwoordig is., dewyl zy door dezelfde foorten van Meiifchen en Dieren be-

woond is geweeft , als daar thans op huisveften ; en om dat de H. Schrift ons

inderdaad berigt, dat ’er voor den Zondvloed reeds Rivieren , Zeön , Bergen,

Boflchen , Planten , enz. waren ; dat die lüvicren en die Bergen meeftal even

eens zyn geweeft als heden 5 dewyl de Tigris en de Eufraat Rivieren waren van

het aardfche Paradys; de Berg van Armenie, daar de Ark op niftede, tentyde

van den Zondvloed een der hoogfte Bergen was
,
gelyk zy nog heden is ; dezelfde

Planten, en dezelfde Dieren, die thans beftaan, toen insgelyks beftonden ; dewyl

de H. Schrift ipreekt van de Slang, de Raaf en de Duif ,
die met een Olyftak te

rug kwam; want, fchoon de Hr> de Tournefort beweert, dat ’er geene Olyf-

boomen zyn in meer dan vier honderd mylen van den Berg Ararath , en daar over

vry flegte boerteryen maakt , in het tweede Deel van zyne Reize naar de Levant,

is het egter zeker , dat zy ’er in den tyd van den Zondvloed geweeft moeten zyn

,

dewyl de H. Schrift ons zulks berigt; en het is niet vreemd, dat, meen tyd van

vier duizend Jaar , de Olyfboomen in deze ftreeken weggeraakt zyn , en zig in an-

dere vermenigvoildigd hebben. Het is dcrhalven ten onrertc, en tegen de letter

der H. Schrift aan, dat deze Auteurs onderftcld hebben, dat de Aarde voor den

Zondvloed geheel vcrfcliillendc wareVan ’t geen zy thans is; en dat tegenfpreeken

van den Heiligen text, zo wel als de ftrydiglreid met de Natuurkundige waarheden

moet hunne Syftemata doen verwerpen , alfchoon zy met eenige verfchynzelen

overeenkoomen mogten. Maar het is ’er verre af, dat het ’er op die wyze mede
gelegen zoude zyn. Burnet, die de eerfte gefchreeven heeft, hadt noch Waar-

neemingen, noch FaÜa
^ om zyn Syftema op te gronden; Woodward heeft flegts

een Proef gegeeven, waar in hy veel meer belooft dan hy in ftaat is te volbren-

gen
;
^n boek is een ontwerp , daar men dc uitvoering niet van gezien heeft-

Men ziet alleenlyk, dat hy twee algeraeene waameemingen gebruikt; de eerfte.
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Aarde overal beftaat uit StolFen, die voormaals in een ftaat van weekheid

,,ï?eSaarheid geweeft, die door de Wateren verplaadft, en vervolgens met ho.

rfronmale beddingen neêrgczakt zyn; de tweede, dat ’er op eene onemdige me-

Srte plaatfen Zee-voortbrengzelen binnen in de Aarde gevonden worden. Om
reden te eeeven van deze fafta neemt hy toevlugt tot den algemeeran Zondvloed,

of liever hy fchynt dezelve niet te geeven dan als bewj^en van den Zondvl^d,

maar hy veivalt, even als Burnet , in blykbaare tcgenftrydigheden. Want het

ftaat niet vry met hen te onderftellen, dat ’er voor den Zondvloed geene Bergen

waren- dev^l in de H. Schrift uitdrukkelyk en klaar gezegd wordt, dat de Wate.

ren vyftien ellehoogen boven de hoogftc Bergen Honden. Aan den anderen kant

wordt ons in de H. boeken niet berigt, dat die Wateren deze Bergen ontbonden

en verdelgd hebben; integendeel, die Bergen zyn op hunne plaats gebleevcn, en

de Ark is neêrgekoomen op die, welke deWateren het eerft ontbloot gelaaten had-

den. Daarenboven hoe kan men zig verbeelden , dat de Wateren , in dien korten

tvd , dien de Zondvloed geduurd heeft, de Bergen en de geheele Aarde hebben

tonnen ontbinden. Is het niet eene Ongcrymdheid te zeggen , dat het Water in

wettig dagen al de Marmers, alle de Rotfèn, alle de Steenen, alle de DelfflofFen,

OTtbonden heeft? Is het niet eene blykbaare tegenftiydigheid die geheele alge-

meene ontbinding te erkennen, en ter zelfder tyd te zeggen , dat de Schelpen en

de Zee-voortbrcngzels bewaard zyn, cn dat deze alleen, terwyl al het ovenge

verdelad wierdt, ^rwyze behouden zyn gebleeven, dat men ze thans heel en gaaf,

en In dcnzelfden Haat als voor den Zondvloed, vindt. Ik fchroom dcrhalven niet

te zeggen, dat Woodward, met uitmuntende waarneeramgen, met dan een flegt

Sflaatfte is gekoomen, heeft de zaak veel meer opgefdiikt dan

de twee anderen, maar, fchoon hy zyne verbeelding een yryen loop heeft gegee-

ven, zo is hy ten minften in geene tegenftiydigheid met zig zelven vervallen ; hy

zeet dingen die weinig geloofbaar zyn, maar zy zyn evenwel noch volftrektclyk

noch blydtbaai- onmogelyk. Gelyk men niet weet , wat ’er in het middelpunt en in

het binnenft der Aa'de verborgen ligt, zo heeft hy geoordeeld te mogen onder-

ftpllen , dat dit binnenft beftondt uit een vaft pit , omnngd van eene zwaare

Vloeiftof, en vervolgens van Water, waardoor de uitwendige korft van den BolS opgehouden, en waaian de verfchillende dee en van dezen korft meer of

minderg(^akt zyn ,
naar evenredigheid hunner meerdere zwaarte of hgthwd in be-

Sekkinl tot elkanderen; waardoor de Bergen en de ongel>theden op de opper-

vlakte der Aarde zyn voortgebragt. Men moet erkennen, dat deze Stairekundige

hier een fout tegen de Werktuigkunde begaan heeft
;
hy heeft met bedagt , dat de

Aarde, volgens'^deze onderftelling, een gewelf rondom moet maalccn , dat zy der-

halven niet behoeft gefchraagd tc worden, of te luften op het Water, datzy be-

vat, en nog minder daar in kan nederzakken. Buiten deze verzinning weetft niet

dat ’er meer dwaalingen van Natuurkunde in dit Syftema zyn. Daar zyn ’er on-

dertuüchen veelen in betrekkelyk tot de Overnatuurkunde en Godgeleerdheid; maar

eindelyk men kan niet volftrekt ontkennen, dat de Aarde, den ftaait eencr Ko-

meet, wanneer deze haar Perihelium nadert, ontmoetende, niet overftroomd kan

worden; inzonderheid, wanneer men denSchryver wil toeftaan, dat de ftaart,“ee-

ner Komeet waterige dampen kan bevatten. Men kan ook niet als eene volftrefcte

1. Veel,
N
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onmogelykheid wraaken ^ dat de ftaart eener Komeet van haar Perihelium te rug
loeiende, de Aarde niet kan branden, zo men met den Auteur onderftelt, dat de
Komeet, digt by de Zon is doorgegaan

, endatzy, geduurende haai-en doortogt

,

uiterlten verhit is. Eveneens is het met het overige van zyn Svftema gelegen.Doch Ichoon er geene volftrekte onmogeljddieid in zyne voorftelfen zy, zo is eg-
ter yderezaak, afzonderlyk befchomvd, zo weinig waarfchynlyk

, dat ’er eene ge-
noegzaame onmogelykheid ten opzigte van het geheel uit fpruit'.
De di-ie Syftema s, daar wy tot hier toe van geiprooken hebben, zyn de eenige

werken niet, welke over de befchouwing van den Aardkloot gemaakt zyn. DaarM in 1729. eene Memorie van den Hr. Bourguet uitgekoomen, gedrukt te Am-
Iterdam, met Z3me PhilofophifJie brieven over de formatie der Zouten., enz., waar in
hy een ftaaltje geeft van het Syftema dat hy overpeinsde, maai* ’t welk hv niet
voorgedraagen heeft, om dat hy door den Dood verhinderd is. Men moet dezen
Schryver het recht doen van te erkennen, dat niemand de verfchynzels en Ma be-
ter verzameld heeft; men is hem zelfs die groote en fraaije waarneeming verfchul-
digd, welke eene der fteutels is van de befchouwing des Aardkloots, n^elvk dat
de hoeken d^ Bergen op malkanderen Haan, en de uitipringende hoeken der Ber-
gen altoos pallen op de binnenwaardlchc der geenen ,die daar tegen over liggen Hv
vertoont alles wat beti-ekking heeft tot deze Stoffen in eene groote orde; mai
met alle deze voordeelen fchynt het, dat hy niet beter geflaagd zoude hebben dan
de anderen, om eeneNatuurkundige en beredeneerde Hiftorie op te maaken van de
verandenngen, op den Aardbol voorgevallen, en dat hy wel verre afwas van de
waare ooraaken der uitwei'kzelen , die hy bybrengt

, gevonden te hebben. Men
behoeft, om liier van overtuigd te worden, flegtshet oog te werpen op de voor-
ftellen, welken hy uit de verfchynzelen afleidt, en die ten grondflage voor zvn*»'
Theorie dienen moeten. ° °

Hy zegt op bladz. 211, dat de Aardbol zyne gedaante heeft gekreegen oneen:Klfden tyd, en met allengs of by opvolging; dat de gedaante en fchikking van^ den

i .T, r".*®
telve in een Ihat van vloeiblrheid ge"weeft IS

, dat de tegenwoordige ftaat der Aarde zeer verfchillende is van ’t geen zy
TCrfcheidcn eeuwen na haare eei-fte formatie geweeft is; dat dc Stoffb van onzen
Kloot in t begin minder vaft was , dan zy naderhand geworden is toen zy van ge-
daante veranderde ; dat de verdikking der vafte deelen van den Bol merkelyk ver-
minderde met de fnelheid van den Bol zelven, zo dat hy, na een zeker getal omwentdingen om zyn eigen As en om de Zon gedaan te hebben

, zigeensklans in
een raat van ontbinding bevondt, waar door zyn eerfte maakzel verdelgd wierde •

dat dit gebeurde in de Lente-Nagt-Evening; dat in den tyd dezer ontWnding deSchelpen in de ontbonden Stoffen inraakten; dat na deze ontbinding de Aarde degedamite heeft gekreegen, welke zy tegenwoordig heeft, en dat zv welhaaft aan ’tbranden is geraakt; dat dit vuur haar allengs verteert, en geduurig vermlLde^
zo dat zy teemgen dage door eene geweldige uitbarfting van eene algemeene vS-’

verbranden zal den dLpkring van
den Aanlkloot vermeerderen, en derzelver middellyn verminderen, en dan zal de

KI
beddingen Zand of Aarde, niet hebben dan laagen van ver-

kalkt Meta^ en Mineraal, en Bergen uit vereenigingen van verfchillende Stoffen
beltaanüe. Dit is genoeg om hetSyltema te doen kennen, ’t welk deze Auteur over-
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peinsde. Dus het voorledene te giflèn, het toekoomende te willen vooi-zeggen ,

én ten 'iiaaften by te giflèn en voorfpellen zo als anderen gegitt en voorfpeld heb-

ben ,
koomt my geen zwaare pooging voor. Onze Schryver hadt veel meer kun-

digheden en geleerdheid , dan wyze en algemeene uitzigten en bedoelingen; en hy

is my voorgekoomen zwak te zyn in dat gedeelte van de Ov'ernacuurkunde, zo

noodzaakelyk voor de Natum'kundigen ,
het welk de byzondere denkbeelden te

famen voegt , onder zekere hoofden brengt ,
algemeener maakt , en t welk den

geeft verheft tot het punt daar dezelve moet zyn om de famenfchalvelmg der oor-

zaaken eh uitwerkzelen te zien.

De vermaarde Leibnitz gaf in 1683, in de van Leipzig pag. 40, het ont-

werp van een geheel verfchillend Syftema uit , onder den tytel van Protogm. De
Aarde moet volgens Bourguet en alle de anderen door Vutu- eindigen , volgens

Leibnitz heeft zy daar mede begonnen, en heeft veel meer verandermgen en om-

wentelingen geleeden, dan men zig verbeeldt. Het grootfte gedeelte der Aardfche

Stof is door een geweldig Vuur in brand geftooken in den tyd als Moses zegt, dat

het licht van de diüftemis werdt afgefcheiden. De Planeeten zo wel als de Aar-

de waren voormaals vaftc Starren , die van zig zelven lichteden. Na langen tyd

gelicht of gebrand te hebben, wil hy, dat zy uitgegaan zyn by gebrek van brand-

ftoffen, en ondoorfchynende lighaamen zyn geworden. Het Vuui- heeft, door het

fmelten der Stoffen , een glas geworden Korft voortgebragt , en de bafis van alle de.

Stof, daar de Aardbol uit beftaat, is Glas, waar van het Zand flegts gruis of brokjes

zyn. De andere foorten van Aarde zyn geformeerd uit de vermenging van dit

Zand met vafte Zouten en Water, en toen de Korft bekoeld was vielen de natte

deelen , die in de gedaante van dampen waren opgereezen , weder neder eninaak-

ten de Zeen. Zy omringden eerft de gehecle oppervlakte der Aarde , en ftecgen

zelfs boven de hoogfte plaatfen, die tegenwoordig het Vafte land en de Eilanden

uitmaaken. Volgens dezen Schryver bewpen de Schelpen , en de andere overblyf

zeis der Zee, welken men allerwegen vindt, dat de Zee de geheele Aarde over-

dekt heeft , en de groote hoeveellieid vafte Zouten , Zanden , en andere geflnolten

en verkalkte Stoffen, die in de ingewanden der Aarde beflooten zyn, toonen, dat

de verbranding algemeen geweeft is, en dat dezelve \'Qor het beftaan der Zee heeft

plaats gehad.
, , ^ ,

Schoon deze gedagten van alle bcwyzcn ontbloot zyn ,
zyn zy egter veihe-

v'en , en men voelt wel dat zy het voortbrengzel zyn der overdenkingen van een

Si'ooteii geeft. De denkbeelden, hebben verband 5
de hypothecien zjn met vol-

ftrekt onmogelyk, en de ‘gevolgen, welken men daar uit kan afleiden, zyn niet te*

genftrydig. Maar het groot gebrek van deze Theorie is, dat zy op den tegenwooi-

digen ’ftaat der Aarde niet kan worden toegepaft ; het is het voorledene, welke zy

verklaart, en dat voorledene is zo oud, en heeft ons zo weinig voetfpooren nage-

laaten , dat men ’cr alles van zeggen kan wat men wil, en dat, naar maate iemand

meer geeft heeft , hy dingen daaromtrent kan vertellen , die een voorkoomen van

meer waarfchynlykhcid hebben. Te verzekeren, gelyk Whiston verzekert, dat

de Aarde eenc Komeet geweeft is, of te bewcei-en, gelyk Leibnitz doet, dat zy

eene Zon geweeft is , is even mogeiyke of onmogelyke dingen te zeggen, en waar

op de regels der waarfchynlykheden vergeeffeh zouden worden toegepaft. Te

zeggen, dat de Zee voormaals de Aarde overdekt heeft, dat men allerwegen Schel-

N 2
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pen vindt, is geene acht te flaan op een zeer wezendlyk ftuk, te weeten de een*
heid van den tyd der Schepping; want zo dit waar was , zoude men noodzaakelyk
moeten zeggen, dat de Schelpen en andere Zee- fehepzelen, welker overblyfzels
men binnen in de Aarde vindt, de eerften en lang voor den Menich en de Aard-
fche Dieren beftaan hebben. Maar nu, heeft men, buiten het getuigenis der H,
Schrift, welke hier omtrent zeer klaar en belIifTende is, geene reden om te dén-
ken dat alle foorten van Planten en Dieren omtrent even oud zyn ? en dat de Schel-
pen, Zee-dieren en Zee-planten, derhalven, niet zo veel eer beftaan hebben ?
De Hr. Scheuchzer fchiyft in eene Redevoering of Verhandeling , welke hy

in 1708. aan de Akademie der Weetenichappen heeft gezonden, even als WooD-
WARD , de verandering , of liever de tweede formatie , van de oppervlakte der
Aarde toe aan den algemeenen Zondvloed; en, om die der Bergen te vcrklaaren,
zegthy, dat God , na den Zondvloed, het Water weder in dé onderaardiche be-
waarplaatfen te rug willende doen vloeijen, door zyne Almagtige hand eene menig-
te beddingen , die te voren horizontaal lagen , hadt gebrooken, en haar tot de
oppervlakte van den Bol verheven; de geheele DilTertatie is gefcliikt om dit begrip
te onderfteunen : gelyk deze hoogten of verhevenheden van eene ftevige zelf-
ftandigheid moeften zyn, zo merkt de Hr. Scheuchzer aan, dat God dezelve niét
nam dan uit die plaatfen , daar veele Steenen waren ; dit is de reden, zegt hy,
dat die Landen , daar veele Steenen gevonden worden

,
gelyk Zwitzeriand , tevens

zeer Bergagtig zyn , en dat integendeel die Landen , daar men niet dan Zand , of
Kley-aarde, zelfs op eene vry groote diepte , vindt , byna geheel zonder Bergen
zyn. Zie deHiJioire de l'yJcaclémie Ao. lyoS.pag. 32.

Deze Schryver heeft, meer dan eenige andere, het gebrek van de Natuurkunde
met de Godgeleerdheid te willen vermengen, en fchoon Hy ons eenige goede waar-
neemingen heeft gegeeven

, is het Syftematifch gedeelte zyner werken egter nog
flegter dan dat van allen, die hem voorgegaan zyn ; hy heeft zelfs belagchelyke
declamaties en boerteryen over dit Ihik gemaakt. Ik behoefzyne Fijfchcn-klagt,
Fifcium querela, hier van flegts ten voorbedde by te brengen, zonder te fpreeken
van zyu groot werk,’t welk uit verfcheiden deelen in folio beftaat, enden naam
draagt van Phyfica Sdcra

, of Heilige Natuurkunde; een kinderagtig werk , en ’t

welk minder fchynt gefchikt te zyn om de Menfchen bezig te houden , dan om
Kinderen door de plaaten en afbeeldingen, welke men daarin, buiten nood, en
zonder oogmerk, ingedrongen heeft, tydkorting te verichaffen.

Stenon, en eenige anderen na hem, hebben de oorzaak van dc ongelykheden
op de oppervlakte der Aarde toegefchreeven aan byzondere Overfh'oomingen

,

aan Aardbeevingen
, aan Schokken, aan inftortingen , enz., maai' de uitwerkzeR

dier tweede oorzaaken hebben niet dan eenige ligte veranderingen kunnen vóórt-
brengen. Wy ftaan die zelfde oorzaaken toe na de eerfte oorzaak, welke de Fb en
Vloed, en de^ beweeging der Zee van ’t Ooften naar ’t Weften is; Stexon, of de
^deren hebben geene Theoiie , Klfs geene algemeene waarneemingen, over
dit onderwerp gegeeven.. Zie de DilTertatie, De üolido intra Sdidum, &c.
Ray beweert, dat alle de Bergen door Aardbeevingen zyn voortgebragt, en hy

heeft eene verhandeling gefchreeven om dit te bewyzen; wy zullen onder het Ar-
tikel van yuurfpuwende Bergen doen zien hoe weihig gronds dit gevoelen heeft.
Wy kunnen niet voorby aan te merken , dat de meefte Scbryvem , daar wy van
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foreeken gelyk als Burnet , Whiston en Woodward , eene fout begaan heb.

hln welke ons voorkoomc wel waardig te zyn ,
dat men daar melding van doe,

pn dat men die vcrhelpe; teweeten van den Zondvloed befchouwd te hebben als

in zig zelven mogelyk door de werking van Natuurlyke oorzaaken , daar de H.

Schrift ons denzelven vertoont, als door de onmiddelyke werking van God voort-

cebragt. Daar is geene natuurlyke oorzaak, welke, over de geheele oppervlakte

der Aarde , die hoeveelheid Waters kan brengen, welke noodig was om de hoog-

fte Bergen te bedeklten , en fchoon men zelfs eene oorzaak met dit uitwerteel

evenredig , begrypen konde , zoude het wederom onmogelyk zyn eene andere

oorzaak te vinden, bekwaam om het Water te doen verdwynen; want wanneer

men Whiston al toeftaat, dat dit Water van den ftaart eener Komeet is gekoo-

men, moet men hem nog ontkennen, dat het uit den grooten Afgrond is gekoo-

men, en dat het daar geheel weder ingedrongen is, dewyl de gi-oote Afgrond na^

zvn begrip omringd en van alle kanten gedrukt wierdt door den aardlchen Korlt

rondom denzelven : het is onmogelyk , dat de aanü'ekking der Komeet m de

Vloeiftoffen, binnen dezen Korft vervat, de minfte beweeging heeft kunnen maa-

ken; bygevolg heeft de groote Afgrond ,
gclyk hy zegt, geen geweldige Kb en

_

Vloed kunnen ondergaan , dus heeft het Water niet te voorlchyn kunnen koomen,

daar heeft zelfs niet eene enkele drup uit of weder in kunnen dringen, en, ten

ZY men onderftelle, dat het Water door de Komeet aangebragt , wonderdaadig

vernietigd zy, zoude het zelve nog heden op de oppervlakte der Aarde moeten

ftaan en de toppen der hoogfte Bergen bedekken. Niets toont het onderfchei-

dend’kenmerk van een Wonderwerk duidelyker ,
dan de onmogelykheid om des-

zelfs uitwerlizel door Natuurlyke oorzaaken te verklagen. Onze Schryvers heb-

ben vmgtlooze poogingen gedaan om rede van den Zondvloed te geeven , hun-

ne natuurkundige dwaalingcn ten opzigte der tweede oorzaaken , welke zy gebfui-

kL?nyzcn de waarheid van het ftSk zo als het zelve in de H. Schrift verhaald

wordt, entoonen, dat dit voorval niet dan door de eerfte oorzaak , door den

wü van God is uitgewerkt.
_

Daarenboven kan men zig llgtelyk overtuigen, dat het noch in een enkelen en

zelfden tyd, noch door het uitwerkzel van den Zondvloed is, dat de Zee het

Vafte land, ’t welk wy bewoonen, bloot gelaatcn hei^t j
want het is door het ge-

tuigenis der Heilige Boeken zeker, dat het aardlchc Paradys m Afia ^
Afia een vaft en bewoond Land was voor den Zondvloed

, , UpUUpj,

diS tTd, dat de Zeen dit aanmerkelyk gedeelte van den Aardbol overddt heto

Dezelve was dan voor den Zondvloed ten naaften by zodanig , als hy tte K ,
en

deze verbaazende hoeveelheid Waters, welke dcGoddelyke Rechtvaai^gheid p

Aarde deedt vallen om den fchuldigen Menfch te ftralfcn ,
veroorzaakte mderdaa

den dood aan alle Schepzelen, maar zy bragt geene verandermg op de

der Aarde voort, zy verdelgde zelfs de Planten niet, dew>’l de Duif meteen Ulyi-

tak te rug kwam.
Waarom zullen ^vy ons dan gaan verbeelden ,

gelyk de meeften onzer iNatuur-"

befchouwcren gedaan hebben, dat dit Water de oppervlakte der Aarde geheel vct-

anderde tot op duizend en twee duizend voeten depte? Waarom wil men juift,-

dat het de Zondvloed zy, die de Schelpen , welken men tot op zeven en agt hon-'

derd voeten diepte in de Rotfen en in de Maimers gevonden heeft, hebbe aange-
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bï’sgt? Waarom bepaalt men juift dien tyd voor de formatie der Bergen en Heuve*
len? En hoe kan men zig verbeelden

, dat het mogelyk zy , dat deze Wateren
hoopen en banken Schelpen van honderd mylen lang hebben aangebragt? Ik denk
niet, dat men in dat gevoelen kan blyvcn, ten zy men in den Zondvloed een dub-
bel Wonderwerk crkenne ; het eerfte om de Wateren te vermeerderen , het twee-
de om de Schelpen te verplaatzen

; maar gelyk de H. Schrift niet van het eerfte
gewaagt, zie ik niet, dathet noodigzy van het tweede een Geloofs-ArtiJtel te maaken.
Aan den anderen kant, zo de Wateren van den Zondvloed , na dat zy boven de

hooglte Bergen geftaan hadden , vervolgens eensklaps te rug gevloeid waren , zou-
den zy zulk eene groote hoeveelheid flib en vette groeizaame Aard-deelen en Zou-
ten hebben medegevoerd , dat de gronden in langen tyd niet in Itaat zouden ge-
weeft zyn om bebouwd te worden, om Boomen te draagen , of Wyngaarden te voe-
den; hier toe zouden eenige eeuwen hebben moeten verloopen, gelyk men weet,
dat in de overftrooming, die in Griekenland voorviel, het ondergeloopen I^nd ge-
heel verlaaten wierdt, en niet weder gebouwd kon worden, dan drie eeuwen na
deze overftrooming (a).

^

Dus moet men den algemeenen Zondvloed befchouwen
als een bovennatuurlyk middel , waar van zig de Goddelyke Almagt bediend heeft
om de Menfchen te tugtigen,en geenszins als een natuurlyk uitwerkzel, waar in al-
les naar de wetten der Natuurkunde zy toegegaan.
De algemeene Zondvloed is dan een Mirakel in zyne oorzaak en in zyne uit-

werkzelen
; men ziet klaarl3'k uit den text der H. Schrift , dat dezelve eenigij'k ge-

diend heeft om Menfchen en Dieren te verdelgen , en dat ’er de Aarde op geener-
leie wyze door veranderd is , naardien de Bergen, na het wegzakken der Wateren,
ja zelfs de Boomen , op hunne plaatfen gebleeven wai-en , en dat de oppervlak-
te der Aarde bekwaam was om bebouwd te worden en om Wyngaarden en
Vragten voort te brengen. Hoe zoude het geheele gellagt der Vi&hen

, dat
niet in de Arke trok , hebben kunnen behouden worden

, bj^aldien de Aarde in
het Water ontbonden ware , of byaldien de Wateren negts genoeg beroerd waren
geween:, om de Schelpen uit de Indiën naar Europa over te brengen? enz.
DeeK onderftelling evenwel, dat het de Zondvloed zy, die de Zeefchelpen in

alle de Kiimaaten der Aarde heeft overgebragt, is het gevoelen, of liever het bj^tre-

loof van het gemeen der Natuurbefchouweren geworden. WoonwARD,ScHEuar-
ZER, en eenige andere noemen die verfbeende Schelpen dc overblyfzelfs van den
Zondvloed

; zy befchouwen dezelve als GedenkRukken , welke God voordagtelyk
van die verfchriklyke gebeurtenis heeft ovcrgelaaten , om dezelve altoos in der
Menfchen geheugens levendig te houden ;

eindelyk zy hebben deze onderRelling
met zo veel eerbied

, om niet te zeggen verblinding, aangenoomen
, dat zy ee-

niglyk bezig fchynen om middelen te zoeken om dc H. Schrift met hun gevoelen
over een te brengen ; en dat zy, in plaats van zig van hunne waarncemmgen te
bedienmi, en daar die oplieldering int te haaien, welke ’cr wezendlyk uit te haaien
was, zig ingewiklceld hebben m de Wolken eener Natuurkundige Godgeleerdheid

,

welker duifterheid en k emhcid dc klaarheid en waardigheid vin den GodsdienR
ontluiftert, en den ongeloovigen met dan eene belagchelyke vermenging van Men-
ichelyke denkbeelden en Goddelyke waarheden vertoont. Inderdaad , den alge-

(a) Zie jilfa Erudit. Lipf. Anno i$pi. pag. loo.
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meenen Zondvloed en deszelfs natuurlyke oorzaaken te willen verklaaren , ons een

;

berigc te willen geeven van ’t geen ten tyde dier groote omwenteling is' voorge-

vallen, te giffen naai- de uitwerkzelen, die men wil datmoeften gebeuren, byzon-

derheden enfad:a by die der H. Boeken te voegen, gevolgen uit die fa£ta te trek-

ken , is dat niet de Almagt des AUerhoogften te regelen of te meeten ! De wonde-
ren , welke zyne weldaadige hand op eene eenpaarige en regelmaatige wyze in de

Natuur werkt, zyn reeds onbegrypelyk , en met te meer reden moeten de groote

trekken zyner magt, de fchitterende blyken zyner heerlykheid, moeten de won-

derwerken , met één woord , ons tot een eerbiedig llilzwygcn bepaalen.

„ Maar, zullen zy zeggen, dewyl de algemeene Zondvloed eene zekere gebeur-

„ de zaak , een Factiim
, is , mogen wy dan niet over de gevolgen van dat Fa^um

« redekavelen?”

Ik fta die redeneering toe, maar men moet beginnen met te erkennen , dat de

algemeene Zondvloed niet door Natuurlyke kragten heeft kunnen voorvallen, men
moet denzelven als een onmiddelyk uitwerkzel der Goddelyke Almagt befchou-

wen ; men moet zig vergenoegen om ’er niet meer van te weeten , dan de H.
Schriften ’er ons van berigten , en men moet zig inzonderheid wagten van geene

flegte Natuurkunde met den Bybel te vermengen. Indien wy deze voorzorgen,

welke de eerbied voor Gods woord van ons vordert , in acht neemen , wat blyft

’er dan over , dat wy ten opzigte van den Zondvloed onderzoeken kunnen? Zegt

de H. Schrift , dat de Bergen door den Zondvloed gefoi-meerd zyn ? Zy zegt het

tegendeel wel uitdrukkelyk. Zegt de H. Schrift , dat de Wateren in eene genoeg-

zaam fterke beroering zyn geweeft , om de Schelpen van den grond der Zee op

te neemen, en over de geheele Aarde te veripreiden? Neen! de Ark dreef gerufte-

lyk op de Wateren. Zegt de H. Schrift, dat de Aarde eene volkoomen ontbin-

ding onderging? Niets van dat alles. Het verhaal van den H. Hiftorie Schryver is

«envoudig en waar, dat der Natuurbefchouweren is ingewikkeld en fabelagtig.



DE NATUÜRLYKE HISTORIE.ic>4

BEWYZEN VOOR DE BESCHOUWING

VAN DEN AARDKLOOT.
ZESDE STUK,

Aardbefchryvin^.

E oppervlakte van den Aardkloot is niet, gelyk die van Jupiter, verdeeld

SDI in banden of gordels , die evemvydig met de Evennagtslyn loopen , in-

tegendeel zy is van de eene Pool tot de andere verdeeld in twee banden
Aarde , en twee banden 7Lce. De eerfbe en voomaamfte band is het oude

Vafte land , waar van de grootfte lengte een cÜagonaal maakt met den Equator,
en welken men moet meeten beginnende aan ’t Noorden van het Ooftelj^ft Tar-
tarymi , van daar voortgaande naar het Land , het welk aan dé golf Lenchidolin
grenrt, alwaar de Moskoviten de WalvilTchen gaan vai^en, van daar naarTobolsk,
van Tobolks naar de Kafpilche Zee, van de Kafpilche Zee naar Mekka, van Mekka
naar het Weftelyk gedeelte van het Land door de Galles in Afrilta bewoond , ver-
volgens naar Monoemugi, naar Monomotapa, en eindelyk naar de Kaap de Goede-
hoop. Deze lyn , die de grootfte lengte van de oude Wereld uitmaakt, is van
omtrent 3600 mylen, zy wordt niet afgebrooken dan door de Kafpifche Zee,
en door de Roode Zee, welker breedte niet zeer groot is , en men moet geen
acht flaan op die kleine afbreekingen

, wanneer men de Aarde befchouwt ,
gelyk

wj^nans doen, als aJIeenlyk in vier deelcn verdeeld.
Deze grootfte lengte krygt men met de oude Wereld, gelyk ik zdde , derwyze

te meeten , dat de lange lyn een diagonaal van den gordel , of van het langwer-
pig vnerkant is ; want zo men meet volgens de Meridiaancn , zal men vinden , dat
men maar 2500 mylen krygt van de Noord-kaap tot de Kaap de Goede-hoop; niet-
tegenftaande men de Baltifche Zee in haarc lengte en de Middellandfche Zee over
haare geheele breedte door moet; het welk derhalven eene veel mindere lengte,m veel grootere afbreekingen maakt dan door den eerften weg. Alle andere af-
ftanden , welke men in de oude Wereld onder dezelfde Mcridiaanen zal willen mee-
ten, zal men altoos 'veel kleiner vinden dan deze; daar is by voorbeeld maar 1800
mylen afftands van de Zuidelyke punt van het Eiland Ceylon, tot aan de Noorde-
lyie kult van Nova Zerabla. Even eeris, zo men het Vafte land paralel met den
Equator meet, zal men bevinden , dat de grootfte lengte , zonder afbreeking,
van de Weftelyke Ruft van Afrika te Taefona, tot aan Ningpo, op de Ooftelyke
ku van China is, cn dat deze lyn omtrent 2800 mylen uitmaakt; dat eene an-
dere len^e zonder afbreeking kan gcmecten worden van de punt van Bretagne, te

Brcft , tot aan de kuft van Cliineefch Taitarye , en dat deze lyn omtrent van
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2ROO mvlen is; dat men ,
meetende van Bergen in Noorwegen tot aan de kuft van

Kamfchatka, niet meer dan 1800 mylen krygt. Alle deze jynen hebben, gelyk:

men ziet , veel minder lengte dan de eerfte
;
dus is de grootfte uitgeftrektheid der

oude Wereld inderdaad van de Ooftelyke Kaap van het Nooidelykft Tartaryen,

tot aan de Kaap de Goede -hoop, dat is te zeggen van 3600 mylen. Zie de

Landkaart van de oude Wereld.
_ , , j j a j j.

Deze lyn kan aangemerkt worden als het midden van den band der Aarde, die

de oude Wereld uitmaakt, want als ik de uitgeftrektheid der oppervlakte den

grond aan de beidekanten van deze lyn meet, vind ik, dat er in het gedeelte aan

de linkerhand 2,471,092! vierkante mylen zyn, en in het gedeelte aan den reg-

terkant dezer lyn kryg ik 2 , 469 , 687 \derkante mylen , het welk eene zonderlinge

gelykheid is, en waar uit men met een zeer groote waarfchsmlykheid kan vermoe-

den , dat deze lyn het waare midden van het oude Vafte land is , ter zelfder tyd dat

zy daar de grootfte lengte van uitmaakt.

Het oude Vafte land heeft dan in ’t geheel omtrent 4,940, 780 vierkante my-

len? het welk niet cen vyfde gedeelte der oppervlakte van den geheelen Aai clbol

uitmaakt, en men kan dat Vafte land befchouwen als een breeden band Aarde, eene

helling van omtrent dertig ’graaden op den Equator maakende.

Wat Amerika betreft , men kan het ook als eene ftrook of band Lands befchom

wen ,
welker grootfte lengte moet genoomen worden van den mond der Rivier de

la Plata tot aan die moeraffige ftreek, welke boven het Meir der Afiiniboils uit-

ftrekt. Deze weg loopt van den mond der Rivier de la Plata., naar het Meir Iwa-

kares, van daar naai' de Mataguais, naar de Chh'iguanes, vervolgens naai Poko-

na, naar Zongo, naar de Zaraas, de Marianas ,
de Moruas, van daar naar bt.

Fé, en vervolgens naar Kartagena; dan door de Golf van Mcxikonaar jMTiaxKa,

naar Kuba ,
langs het SchiereUand Florida , by de Apalachcs , naai* de Chicaclias

,

van daar naar het Fort St. Louis of Crcvccoeur, naar het Fort la Sueui , en einde-

lyk by de Volken, die boven het Meir der Afliniboils woonen , alwaar de uitge-

ftrektheid der L'tUiden iiog niet bekend is. Zie de Landkaart van de nieuwe Wereld,

Deze lyn, die niet dan door de Golf van Mexiko wordt afgebrooken , wel-

ke men ks een middcllandfchc Zee moet befchouwen , mag omtrent 2500

mvlen in de lengte hebben ,
en zy verdeelt de nieuwe Wereld in twee gelyke

deelen, waar van die, welke aan de linkerhand is, i, 069, 286| vierkante

mylen oppendakte, en die aan de regterhand i,o7o,926t'j rajdennecfi;. Deze

hm die het midden des bands van het nieuwe Vafte land uitmaa»tt , helt insgelyks

met .30 gi*aaden op den Equator, maar met eene ftiydige Ichumlchtc, zo Jt die

Van het oude Vafte land zig van het Noordooften tot het Zuidweften lutitrckt,

en die van het nieuwe van het Noordweften naar het Zuidooften loopt, en alle

dezeLanden te famen,zo wei van de oude als van de nieuwe Wereld, maaken om-

trent 7 ,080, 993 vierkante mylen uit, het welk op verre na niet het derde is der

geheele oppcivlakte van den Ara-dbol
, die 25 millioenen,mylen bevat.

Men moet aanmerken, dat deze twee lyneii, die de oude en nieuwe Wereld in

haare grootfte uitgeftrektheden van Vaft land doorfiiyden , en die dezelve in twee

gelyke deelen fcheiden, beiden op dcnzelfdcn graad van Noordelyke en Zuklelyke

breedte uitloopen. Men kan ook aanmerken, dat de twee Vafte landen ftrydig

uitfpringen, en dat die uitfpringingen op malkanderen flaan, te weeten de kuften

1. Ded. O
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van Afrika, van de Kanarifche Eilanden af tot aan de kuften van Guinee, en die
van Amerika, van Guiana tot aan den mond van Rio Janeiro.

Het blykt dan dat de oudfle gronden van onzen Kloot die Landen zyn, welke
aan weêiskanten van deze lynen liggen op cenmiddelmaatigen afjftand, by voor-
beeld op 200 of 250 mylen aan ydere zyde, en dit denkbeeld volgende

, ’t welk
gegrond is op de waarneemingen

, welke wy hebben bygebragt, zullen wyinde
oude Wereld vinden, dat de oudfte Landen van Afrika die zyn, welke zig van de
Kaap de Goede -hoop , tot aan de Roode Zee, en tot aan Egypte uitftrekken op
eene bieedtc van ointrent 500 mylen; en dat bygevolg alle de Weflelyke kuften
van Anika, van Guinee^ tot aan de Straat van Gibraltar , nieuwer Landen zyn.
itveneens zullm wy bevinden , dat in Afie , zo men de lyn naar dezelfde breedte
volgt, de oudfte Landen zyn het Gelukkig en Woeft Arabie,Perfie, Georgie,Tur-
koinanie, en een gedeelte van het onafhankelykTartarye,Girkallie,en een gedeelte
van Moskovie, enz.; en dat bygevolg Europa, en miflehien ook China, en het
Ooltelyk gedeelte van Taitarye het nieuwfte is. In de nieuwe Wereld zullen wy
vinden , dat de Terra Alagellanica

, het Ooftelyk gedeelte van Brazil , van het Land
der Am^oonen, van Guiana, en van Kanada, nieuwe Landen zyn in vergelyking
van -Tukuman , van Peru, van Terra Ferme, en der Eilanden van de Golf van
Mexikoj van Florida, van en van Mexiko, Men kan by deze waar-
necraingen nog twee byzonderheden voegen, die vry opmerkelyk zyn. De oudé
en de nieuwe Wereld zyn byna tegen malkandereii overgefteld; de oude loopt ver-
der uit pu t Aoorden van den Equator, dan aan’t Zuiden; de nieuwe integen-
deel IS uitgeftrekter aan ’t Zuiden.dan aan ’t Noorden van den Equator; het middel-
punt van het oude Vafte land is op 1 6 of i8 graaden Noorderbreedte

, en het mid-
delpunt van ’t nieuwe is op 16 of i8 graaden Zuiderbreedte, zo dat zy gemaakt
fcl^nen om malkander op te wcegen. Nog is ’er eene zonderlinge overcenkomft
tulTchen de twee Vafte landen, fchoon dezelve my voorkoomt meer toevallig te
zyn dan die waar van ik fpreeke

;
te weeten, dat alle beide de Vafte landen in

twee deelen verdeeld en alle deze vier deden aan alle kanten door de Zee omringd
zouden zyn zonder de twee kleine landengten van Sues en van Panama.

Zie daar wat eene nauwkeurige befdiouwing van den Aardbol ons het alge-
meenft wegens de verdecling der Aarde kan verlehafFen. Wy zullen ons onthou-
den van daar hypothefen op te maaken , en redenceriagen op te waagen , welke ons
tot valfche gevolgen zouden kunnen leiden ; maar clewyl niemand de verdeeling
van den Aardbol onder dit oogpunt befchouwd hadt , heb ik geoordeeld deze
aanmerkingen te moeten mededeelen. Het is vry byzonder dat de lyn welke
de grootfte lengte der aardfehe Landen maakt , dezelve in twee gelyke deelen
verdeelt; het is niet minder zonderling, dat die tweclyncn onder dezelfde eraa-den breedte begmnen en eindigen, en dat zy beiden dezelfde helling hebben op denEquator. Die overeenkomften kunnen met iets algemeens d-it ons norr nnSl.nS
is , doch naderhand milTcliien ontdekt zal worden

, virbonden zym Wy zuneïha hetv™lg de „ngelykhedon ™ de figuur der Vafte lauLTn^del
« genoeg hier aan te merken, M de oudfte Landen de naaften bydeze Ijmen

™ ^ zelfder tyd de verhevenfte zyn; en dat de nieuwfte Landen

; T zyn moeten. Dus zullen in A-
meiika, net Land der Amazoonen, Guiana, en Kanada de nieuwfte deelen zyn. Ak
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men de oogen op deze Landen werpt ziet men dat de Wateren daar allerwegen

verfpreid zyn , dat ’er cene menigte Meiren en zeer groote Rivieren zyn , het

welk insgelyks te kennen geeft, dat deze Landen nieuw zjm; integendeel' Tuku-

man, Peru, en Mexiko zyn verheven Landen, zeer bergagtig , en liggen naby de

lyn, welke het Vafte land verdeelt, het welk fchynt te bewyzen, dat zy ouder

zyn dan die , waar van wy ftraks fpraken. Eveneens is geheel Afrika zeer berg-

agtig, en dat gedeelte der Wereld is zeer oud; het zyn alleenlyk Egypte , Barba-

ryen, en de Weftelykc kuften van Afrika tot Senegal, welke men als nieuwe Lan-

den kan befchouwen. Afia is ook een oud Land , en raiflehien het oudfte van

allen, byzonderlyk Arabic, Perfte, en Tartai-ye. Maar de ongclyldieden van dit

groote gedeelte der Wereld vereillchen , zo wel als die van Europa , een omftan-

diger berigt, het welk wy tot een ander Artikel uitflelien.

Men zoude jn ’t algemeen kunnen zeggen, dat Europa een nieuw Land is; de

overlevering wegens de verhuizing der Volkeren , en wegens den oorlprong der

Konften en Weetenfchappen fchynt het aan te duiden ; het is niet lang geleden

,

dat dit Werelddeel vervuld was van Moeraflèn , en bedekt met Boflehen , terwyl

men in lang bewoonde Landen weinig Bóllchen , weinig Water, geene Moeraflen,

veel Zandgronden en Hey-velden , en eene menigta Bergen met dorre en onvrugt-

baare kruinen vindt; want de Menfchen hakken de Boffehen neder, beteugelen

het Water, befluiten de Rivieren , tappen de Meiren af , en geeven met dén tyd

eene gedaante aan de Aarde, geheel verfchillende van die der onbewoonde, of nieu-

welings bevolkte Landen.

De Ouden kenden niet dan een klein gedeelte van den Aardbol
;
geheel Ameri-

ka, de Pool-landen
j
het Zuid- en Magellaanfch-land , een groot gedeelte van het

binnenfl van Afrika , waren hun geheel onbekend ; zy willen niet , dat de ver-

zengde lugtftreek bewoond was , fchoon zy rondom Afrika gevaaren hadden ;
want

reeds voor 2200 Jaaren gaf Neco , Koning van Egypte , febepen aan de Pheni-

ciërs, die uit dc Roode Zee veitrolcken , de kuilen van Afrika langs ftevenden
, de

Kaap de Goede - lioop omvoeren , en die , na twee jaaren aan deze reis hefteed te

hebben, in het derde jaar in de Si^f-aat van Gibraltar kwamen (a). Ondertufichen

kenden de Ouden de eigenfehap niet
,' v/elke de Zcilftccn heeft, vanzig naar ds

Poolen der Wereld te rigten, fchoon zy die kenden, welke hy heeft van liet Yzer

aan te trekken; zy waren onkundig wegens de algemeene oorzaak van de Eb en

Vloed der Zee ; zy waren niet
,
zeker , dat de Oceaan den Aardbol rondom om-

ringt, zonder afgebrooken te worden door tuncbenliggend Vaft land; zom.migen

hebben dit inderdaad vermoed, maar met zo weinig grond, dat niemand heeft

durven zeggen of zelfs giffen , dat het raogelyk ware de Wereld rond te zeilen.

Mageixaan is de cerfte gewccft,dic dit in ’t jaru 1519 in den tyd van 1124 dagen

gedaan heeft. Frakc. Drake is 'in 1577 de tweede geweeft , en hy heeft het in

1056 dagen gedaan. Vervolgens heeft Thomas Cavendis dien grooten togt in

777 dagen gedaan in den jaare 1586. Die beroemde Reizigers zyn xle eerfte

geweeft, die de Sphcrifche gedaante van den Aardkloot ,
en de'grootte van des-

zelfs omtrek natuurkundig getoond hebben
;

want de Ouden waren ook zeer

verre af van eene nette maat van dien omtrek des Aardkloots te hebbeu, fchoon

(«) Zie Herodotus. Lib. !V.
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zy daar veel op gewerkt hadden. De algeraeene en geregelde Winden , en het ge-

bruik dat men ckar van voor lan^e reizen kan maaken, waren hun volfti'ektelyk

onbekend ; ook moet men zig met verwonderen over de weinige vorderingen

,

welke zy in de Landbelchryving gemaakt hebben, nademaal wy zelf heden, in

weerwil van alle de kundigheden, welke vry door de Wiskundige weetenfehappen,

en door de ontdekkingen der Zeevaarenden , v^rkreegen hebben , nog zo veele

dingen moeten zoeken, en nog zo groote Landen te ontdekken hebben. Byna al-

le de Landen aan de Zuidcrpool gelegen, zyn ons onbckejid; men weet alleenlyk

dat ’er Landen liggen , en dat zy door den Oceaan van alle andere Vafte landen

zyn afgefcheiden ; ook is ’er nog veel Land te ontdekken naar den kant van dC'

Noordpool , en men is genoodzaakt met een foort van fpyt en beklag te erken-

nen , dat de drift om nieuwe Landen te ontdekken , federt eene eeuw zo merkelyk
verkoeld is. Men heeft, en milfchien met reden, het voordeel om de bekende
Landen ten meeften nutte te gebruiken, verkooren boven den roem v'an .nieu-

we te ontdekken.

Ondeitudchen zoude de ontdekking dier Zuidlanden een aanmerkelyk voor-
werp van billyke nieuwsgieaagheid en tevens zeer nuttig en voordcclig kunnen
Z3

Tn. Men heeft aan dien kant niet dan eenige kuften opgenoomen , en het is

moeijelyk en verdrietig , dat de Zeelieden , die deze ontdekking op verfcheidene

tyden hebben willen doen, bykans altoos gefluit zyn door het Ys, dat hen belet

heeft het Land te naderen. T)e nevel , die zeer zwaar is in deze Zeen , is ook
een hinderpaal; in weerwil egter van deze nadeelen is het te denken, dat men^
op verfchillcnde tyden van de Kaap de Goede-hoop afzeilende eindelyk een ge-

deelte dezer Landen , die tot hier toe een Wereld op haar zelye uitmaaken , zoude
kunnen ontdekken.

Daar zoude nog een ander middel zyn , ’t welk mogelyk beter gelukken zou-
de; dcwylhet Ys, cn de Ys- nevels alle de Zeelieden gefluit hebben , welke de
ontdekking der Zuidelyke Landen bezogt hebben door den Atlantifchen Oceaan,
en het Ys zig in den Zomer , in deze Klimaaten , zo wel vertoond heeft als in

andere Jaargetyen, zo -zoude men zig milfchien ..een beteren uitflag mogen beloo-

ven met van flrcck te veranderen. Het koomt my voor , dat men de nadering

tot deze Landen zoude kunnen beproeven door de Stille Zee , zeilende uit JBakH-

via , of eenige andere haven van de kufl van Chili, en flevencnde die Zee door
onder den vyftigftcn graad Zuiderbreedte. Daar is geene waarfchyniyliheid

, dat
deze vaart, 'die nooit ondernoomen is, gevaarlyk zoude wezen, en het is denke-
lyk, dat men in den doortogt nieuwe Landen ontdekken zoude; want het geen
wy aan den kant der Zuidpool nog te ontdekken hebben, is zo aanmerkelyk

, dat
men het, zonder zig te vergiffim, op meer clan een \icrde gedeelte van de opper-
vlakte der Aarde flellcn mag, zo dat ’er in die Klimaaten zulk ecu groot Vall land
kan zyn als Europa , Afia en Afrika met malkandercn genoomen.

Gelyk wy dit gedeelte van onzen Bol geheel niet kennen , zo kunnen wy niet

nauwkeurig wcctcn welke evenredigheid ’er zy tufTchen de oppervlakte der Aai'de

en die der Zee; het blykt alleenlyh, zo veel men uit de bcfchouwing van ’t geen
bekend is., kan oordeelen, dat ’er meer Zee dan Land is.

Om een denkbeeld te maaken van de verbaazende hoeveelheid Watere , dat de

Zeen bevatten
, kan men den Oceaan eene gemiddelde algemeene diepte geeven^
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lip diepte onderftellende flegts van twee honderd toifes, of het tiende gedeelte

myl cc zyn , zal men zien , dat ’er Water genoeg is om den geheelen

Aardbol ter hoogte van zes honderd voeten te bedekken; en zo men dit ^\ater

tx)t eene enkele mafla wil brengen, zalmen vinden, dat het zelve een Bol van

land der

gcw ZeS„?eroS"U op deze gedagten

Suèn om darzy Ys gm-onden hebben op eene breedte ,
waar op men het

bvna mJoit vindt in onze Noordelyke Zcën; maar dat kan van eenige byzondc-

rè oorzaaken voortkoomen. Men vindt van de maand April af reeds geen \s

meer boven de 67, en 68 graadcn Noorderbreedte, en de Wilden %^an AJcadia en

Sda ze^ wanneer het Ys in die maand niet geheel gefmolten is, zufe

dat de Zomer koud en regenagtig zal zjm.
,

In 1725

zo te fprecken, geen Zomer, en het regende byiia geduung_;

(ie Noordfchc Zeën in de maand van April niet alleen nog met gefraolttm ] 7

^aaden maar men vondt het zelfs op den lyden Juny op 41 en 42 p-aad^cn (fl ).

^ Men ’vindT eene groote menigte dier vlottende Ysvelden m den iNoorder Oce-

aan ^inzonderheid op eenigen afftand van de Landen; zy koomen mt de Zee van

Srven naai- die van Nova Zembla en andere plaatfcn der Yszee. Go]oo^^v^mdu

L ScThehhen mv verzekerd, dat een Engelfch Kapitein Monson genaamd, in

Dlaa^van
van ’t Noorden te ^o^ken, oni naia-

plaats
^ regt op de Pool aan gengt hadt, en dat hy tot op

Uvce\raadcn aan dezelve was genaderd; dat hy op dezen

zonder eenig Ys gevonden hadt, het geen toont , dat het\s by het Land, en

nooit in ruiL Zei geformeerd wordt; want, fchoon men, tegen alle ^aarfchyn-

Seid aan ,
onderftcllen wilde , dat het koud genoeg konde zyn onder de Pool

om de oppervlakte der Zee te doen bevriezen, zou men nog daar mede met te-

ter begrvpen kunnen, hoe deze vcrvaarl^^e drjwcnde Bergen en Velden van Ys

S konden formeeren, zo zy niet een fteunpunt hadden tegen het Vafte land,

, ^ dp Turnrmte der Zon vervolgens van losgaan. De wee fchepen , wel-

koomen
^clve den loop volgt van vcrfcheiden

lSilSn^ L»do„ bewaterd worta, |elyk de Rivieren

Obv Geniska ,
en andere groote Rivieren , die in de INoordfche Zee vallen ?

en het

Ys medevoeren, hetwelk, het grootfte gedeelte desjaarg, de Straat van tvVfUgat

fluit en de Zee van Tartaryen door dezen weg ongenaakbaar maakt, terwyl bo-

ven Nova Zembla, en nader by de Poolen
,
daar geene Rivieren en Lan^n zyn ,het

Vs minder gemeen eb de Zee bevaarbaar is; zo dat men , de reis China en Ja-

pan door den Noorder Oceaan wederom willende bezoeken, miuchien, om vart

Ca) Zie de Hijïoire de 7Académie. Ann. 1725^.

Zie hier over de Kaart van den Hr. Buache, 173?^

O 3



rio DE NATUURLYKE HISTORIE.

het' Land en van het Ys af te koomen , zyne route regt op de Pool aan zoude
moeten neemen, en de ruimfte Zee zoeken, als wanneer men zekerlyk weinig of
geen hinder van het Ys zoude hebben; want men weet, dat het zout Water veel
kouder kan worden dan het bevToozen zoet Water, en bygevolg kan de nypcnde
koude aan de Pool het Zeewater wel kouder maaken dan het Ys, zonder dat daar-
om de oppervlakte der Zee bevrieze ; en wel te meer , om dat op 8o of 82 graa-
den de oppervlakte der Zee

, fdioon met veel Sneeuw en zoet Water vermengd,
niet bevrieft dan by de kullen. Indien wy de getuigenilTcn der Reizigers wegens
den doortogt van Europa naar China door den Noordcr Oceaan by malkanderen
voegen, blykt het, dat ’er zulk een doortogt is, en dat dezelve daarom alleen zo
dikwUs vergeeffeh gezogt is , om dat men altoos gcfchroomd heeft zig van het Land
te verwyderen , en de Pool te naderen ; de Zeelieden hebben dezelve mogelvk
als een klip bcfchouwd.

Willem Barends ondertulTchen
,
^die , even als verfcheiden anderen, kwalyk

gellaagd was in zyn Noordfehen togtj twylFelde niet, of daar was een doortogt,
en of hy, zo hy zig verder van Land begeeven hadt, cene ruime Zee zonder Ys
gevonden zoude hebben. Moskowfche Zeelieden

, door den Czaar gezonden, om de
Noordlche Zeën op te neemen , berigteden , dat Nova Zembla niet een Eiland is,
maar met het Vafte land van Tartaiye verbonden , en dat ’cr ten Noorden van
Nova Zembla cene ruime en open Zee is. Een Ilollandfch Reiziger berigt

, dat
de Zee van tyd tot tyd op de kuften van Korea en van Japan Walviflehen werpt,
die de Engelfche en HoUandfehe harpoenen in den mg hebben. Een ander Hol-
lander heeft beweerd

, dat hy tot onder de Poo! was geweefl: , en verzeekert dat
het daar zo wai'm was als te Amfterdam in den Zomer. Een Engelsman , Goul-
I5EN genaamd , die meer dan dertig reizen naai* Groenland hadt gedaan , beri(^tede
aan Kqning Karei den Ilden, dat twee HoUandfehe fchepen

, met welken hy zeilde
geenc Walviflehen vindende, op de kuil van het Eiland Edges, beflooten noordely!
ker te llev'cnen, en dat die Hollanders na verloop van veertien daa'en te rug koo-
rnendc

) hem zeiden, dat zy tot op 89. graaden, dat is te zeggen op één graad na
aan de 1 ooi geweefl: waren, en daar geen Ys, maar eene vrye en ruime Zee, zeer
diep , en getyk aan die in de Baay van Biskaaijen, gevonden hadden; endatzy
hem vier Journaalen van twee fchepen toonden, die het zelfde verzekerden, en,
op eenige kleinigheden na, nauwkeurig met elkandcren overeenk-n-amen. Eindelyk
wordt in de Pbüafo^hifibs TranfaÜies verhaald, dat twee Zeelieden , dicondernoo-
men hadden dezen doortogt te ontdekken , eene route van 300 mylen ten Ooflen
van Nova Zembla namen, maar dat, op hunne wederkomft, de Ooflindifche Kom-
pagnie , welker belang het was , dat deze'doortogt niet ontdekt' wierdt , die Reizi-
geis belettede weder derwaards te keeren. fZie de V v&n Reizen naaf het
Noorden miz. ) Maar dc Nederiandfche Ooflindifche Kompamie geloofde integen-
deel, dat haar belang vórderde

, dezen doortogt te vinden. Denzelven aan den
kan an Europa vergeeffen bezogt hebbende, deedt zy dien aan dc zyde van Japan
beproeven, en zy zoude waarfchyulyk geflaagd zjm, zo de Keizer van Japan den
vreemdelingen met aUe vaart naar den kant der Landen van Jeifo verboden hadt.

uie doortogt is dan met te vinden dan met boven Spitsbcrgei^regt op de Pool
aan te zeilen, of wcl het midden van de hooge Zeé tuffehen Spitsbergen en No-
va Zeinbla op de breedte van 79 te houden» Zo deze Zee cene aamnerfee-
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Ivke breedte heeft, behoeft men niet bang te zyiij dat men haar bevroozea

Sen, en zelfs niet onder de Pool , om de redenen, welke wy aangehaa d heb-

ben. Inderdaad , men kan geen voorbeeld bybrengen, dat men de oppervlakte der

Zee op een tamelyken afftand van de kuilen bevroozen heeft gevonden
; het ee-

nige voorbeeld van eene geheel bevrooren Zee is dat van de > ™ar zy

is nauw en weinig zout, cn onmngtveele Rivieren, die uit de Noordelyke Lan-

den koomen, en die Ys mede voeren; dus bcvrieft de oppervlakte deza ee zom-

t\^ds geheel, en dat wel op cenc vry aanmeikelyke diepte, en zo men de riiitoue-

fchryvers mag gelooven, zo bevroor zy ten tyde van den Keizer Kopionymus,

dikte van dertig elleboogen , zonder daar twintig elleboogen Sneeuw , die boven

op het Ys lag, mede by te rekenen. Dit berigt koomt my voor veel vergroot te

zvn, maar het is zeker, dat deze Zee byna alle Winters bevneft, terwyl de hooge

Zeën, die duizend mylen nader by de Pool zyn , niet bevriezen. Het welk met

kan koomen , dan van het verfchil van zoutigheid , en van het womige Ys ’
dat zy

van de Rivieren krygen, in vergelyking van de verbaasde hoeveelheid Ysfchotlen,

welke dezelve naar de Zwarte Zee afvoeren.

Dat Ys, ’t welk men als eene affluiting befchouwt, waar door de vaait naa; de

Poolen volftrekt gefluit, en de ontdekking der Zuidlanden onvethelpelyk verhin^

derd wordt, bewyft alleenlyk, dat ’er groote Rivieren zyn in de nabuurfchap der

plaatfen, alwaai- men dezelve heeft aangetrofFen ;
dezelve wyzen ons gevolge.yk

tevens aan , dat ’er groote Vaite Landen zyn, waai- uit deze Rivieren liaaren oor-

fprong hebben, en men moet, op- het gezigtdier ^mderpaiUen, den^^^^^

„ nnveeven- wanrzo men daar nader acht op ilaat, zal men hgteljk bemerken,

dat dit^Ys niet dan in zekere byzondere plaatfen moet zyn ,
dat het

mogelvk is dat inden geheelen Cirkel ,
.onperbeeldenk^

dellke Landen aan den kant van den Equator te bepaden, overal gioote

zouden zvn, die Ys afvoeren zouden; en men zal derhalven erkennen moeten

,

dat men zeer waarfchyblyk^ in zyne oogmerken flaagen zoude met zyn

eenie ander punt van dezen Cirkel te ngten. Daarenboven kaïi de belchryying

,

welke Dampier, en eenige andere Reizigers ons van den grond van Nieuw Hol-

bnd seseera hèbta ore doen veimojden, d=t dit gedeelte van den Bol, dat

Landen grenft, en ’t w* —^
SS ta^teönder Wa», ^
renfc&p'^f^n 'Ltgeefdê

fchaafde menfehen ,
geformeerde Staaten ,

Koningryken cn Keizcrryke

en in Mexiko gevonden, dat is te zeggen in de verhevenfte en gcvolgel^ m

oudfte Landen ;men heeft de Wilden daarentegen in de laagfte en de nieuwfte Lan-

ïrgevonden ;
dus kan men vermoeden

,
dat men in ’t binnenft der Zuidelyke

Landen ook menfehen zoude vinden in Maatfehappyen ’^creenigd op die zelfde

hooge gronden, daar de Rivieren, -waar door die vervaarlyke Ysklompen worden

afiievoerd, haarenoorfprong hebben of doorftroomen.

"Icïet binnenft van Afrika is ons bykans even weinig bekend als het den Ou
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was; zy hadden, gelyk wy, dat Schier-eiland rond gevaaren, maar zy hadden ons

noch Kaarten noch Befchryvingen van die kullen gelaaten, Plinius zegt ons ,
dat

men, ten tyde van Alexander, den toer van Afrika gedaan hadt, dat men in de

Zee van Arabie wrakken van Spaanfche fchepen hadt ontdekt, en dat Hanno, de

Karthaagfche Veldheer, de Reis van Gades tot aan de Zee van Arabie gedaan , en

zelfs een verhaal van die Reis in gefchi’ift nagelaaten hadt. Buiten, dat, berigt ons

CoRXELius Nepos , dat in zyn tyd , een zekere Eudoxus , door den Koning La-

THURUs vervolgd, veipligt was de vlugt te neemen ; dat hy uit de Arabifche Golf

vertrokken te Gades was aangekoomen ; en dat men voor dien tyd reeds ter Zee

handel dreef van Spanje op Ethiopië. Ca) In weerwil egter van deze getuige-

nilfen der Ouden, geloofde men vaftelyk , dat zy de Kaap de Goede -hoop niet

voorby gezeild waren , en men heeft dezen weg , dien de Portugeczen de eerfte

genoomen hebben om naar Ooft-Indién te zeilen , als cene nieuwe ontdekking

befchouwd
;
het zal milFchien niet onaangenaam zyn te zien , wat men in de negen-

de eeuwe daar van geloofde.

„ Men heeft in onzen tyd eene geheel nieuwe zaak ontdekt , en dewelke te

„ voren onbekend was aan hun , die vóór onzen tyd leefden. Niemand dagt , dat

„ de Zee , die zig v’an de Indien , tot aan Cliina uitftrekt ,
gemeenfehap hadt met

,, de Zee van Syrië , en geen menfeh konde zig dit in ’t hoofd brengen. Zie hier

„ wat ten onzen tyde gebeurd is volgens ’t geen wy daar van veraoomen hebben.

„ Men heeft in de Zee van Jicum
,
of de middellandfche, de wrakken gevonden

„ van een Arabifch fchip , het welk door het onweder verbryzeld was ,
waai- door

„ allen , die ’er op gewecll waren , zyn oragekoomen ; de golven laadden dat fchip

„ in ftultken gcllagen , en die Hukken zyn door de winden en de golven pverge-

„ bragt tot in de Zee der Kozars, en van daar naar het Kanaal der Middellandlche

„ Zee, van waar zy ciadelyk op de kullen van Syrië geworpen zyn. Hier uit kan

„ men opraaaken, dat de Zee het gehecle Land van China en van Cila, het uiterfte

„ van Turqueftan, en het Land der Kozars, omringt fdaC zy vervolgens door de

„ Straat vloeit, tot dat zy de Icull van Syrië belproeit. Het bewys blykt klaar uit

„ het maakzcl van het fdiip daar wy van fpreeken , want het zyn de fchepen van

„ Siraf alleen , die derwj^e. gemaakt worden , dat de huid niet gefpykerd maar op

„ eene byzondere wyze laamgevoegd , en als genaaid is , daar die van alle andere

„ fchepen der Middcllandfche Zee cn der. ImRen van Sjwie gefpykerd, cn nooit op

,, zulk eene wyze laamgevoegd worden •

Zie hier wat ’er de Overzetter van dit oude verhaal byvoegt.

„ Abuziel merkt als iets nieuws en buitengemeens aan , dat een fchip uit de In-

„ difchc Zee naar de kuil van Syrië gevoerd wierdt. Ora den doortogt in de Mid-

„ dellandfche Zee te vinden, ondcrllelt hy, dat ’er cene grootc Zee boven China

„ is, welke gemeenfehap heeft ract de Zee der Kozars, dat is te zeggen vajaMosko-

„ vie. De Zee die boven de Kaap d^- Courants is , was den Arabieren geheel on-

,3 bekend , ter oorzaakc van het alleruiterft gevaar om dezelve te bevaaren ; cn het

,, Land was door zulke woefte V^olkeren bewoond, dat men dezelve niet ligt on-

„ derwerpen, noch ook door den koophandel befchaaven konde. De Portugeczen

„ von-

(a) Zie Plin. ZZ//?. A"af. Tom. ’I. Lib. 2 .

{b) Zie Les anciennes Relations des voyages faitspar Terre è la Chint

,

pag. 53 >
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vonden van de Kaap de Goede- hoop tot aan SofFala gecne Mooren ,
gelykzy

naderhand vonden in alle aan Zee liggende fteden tot aan China. Deze Itad was

de laatfte, die de Landbefchry\’’ers kenden, maar zy konden niet zeggen, of de

Zee door het uiterfte van Afrika gemeenfchap hadt met de Zee van Barbaryen

,

en zy vergenoegden zig dezelve te befchryven tot aan de kuft van Zinge
, welke

die der Kaffers is, weshalven wy niet lamnen twj^ffelen of de eerfte ontdelddng

,,
van den doortogt by Kaap de Goede -hoop is door de Europeërs ged^n.onder

,, het geleide van Vasco de Gama , of ten minften cenige jaaren voor dat hy de

„ Kaap voorby zeilde; zo het waar is, dat ’er Zee -kaarten zyn ouder dan deze

„ togt, waarop de Kaap aangeweezen wordt door den naam van Frmtdra daJfri'

,, qiia. Antonius Galvan getuigt volgens berigt van Francisco de Sousa Tava-

„ REs , dat de Infant Dom Fernand hem in 1528 zulk een Kaart liet zien, die in

„ het Kloofter van Akoboka gevonden wierdt , en die voor 120 jaar gemaakt was,

„ milTchien naar die, welke men zegt te Vénetie te zyn in de Schat-plaats van St.

„ Mark, en wellcc men gelooft gekopieerd te zyn naar die van Mark Paolo, die,

volgens het getuigenis van Ramusio , insgelyks de punt van Afrika t^ent.

onkunde dezer eeuwen ten opzigte van de vaart rondom Afrika, zal millchien min-

der zonderling fchyncn dan het ftilzwygcn des uitgeevers van dit oude berigt, ten

opzigte der plaatfèn van Herodotüs , van Plinius , enz. , welke wy bygebragt

hebben ,
en die bewyzen ,

dat de Ouden Afrika zyn rondgevaaren.

Hoe het zy, de kuften van Afrika zyn ons thans wel bekend, maar welke poo-

gingen men gedaan heeft om binnen in het Land door te di-ingen,_mcn heeft het

nog zo verre niet kunnen brengen, dat men het zelve nauwkeurig genoeg kent

om ’er behoorlyke befchryvingcn van te geeven. Het zoude egter zeer te wen-

fchen zyn , dat men door dc Senegal of eenige andere Rivier diep genoeg land-

waards koomen , en zig daar nederflaan konde ; men zoude daar , naar alle waar-

fchynlyklicid , een Land zo ryk in de edele Metaalen vinden als Peru of Brazuie i

want men weet, dat de Rivieren van Afrika v'ecl Goud medevoeren , en rclyk dit

Land een Land is van zeer hooge Bergen , en daarenboven onder den Equator

IjfTt is ’er geen twyffcl aan te Baan , of het heeft zo wel als Amerika , Mynen van

de zwaarRe Metaalen, en de meefl vafte en hardftc Steenen.

Dc groote uit^ftrektheid van Noordelyk en Oollelyk Tiutaiye is niet dan in

d-ze laater tvdcn ontdekt ; zo dcKaaiten der Moskoviten goed zyn, kent men

tns“ften v^dit gciieele gedeelte van Afie, en het blykt, dat van de punt

van Ooftclyk Tartaiye ,
tot aan Noord Amerika , flcgts eene mmite van vier of

vyf honderd mylen is. Men heeft zelfs onlangs beweerd, dat die overtogt korter

Ware , wantin de Amfterdamfche Kourant van den 24ftejanuary I747?^’indt men

onder het artikel van Petersburg , dat dc Hr. Stoller ,
boven Kamtfchatka , een

der Eilanden van Noord Amerika hadt ontdekt, cn dat hy beweezen hadt, dat men

daar met een kienen overtogt koomen konde uit de Landen van het Ruffifch Ryk.

jefuiten , en andere Zendelingen hebben ook beweerd in Taitaiye Wilden te heb-

ben aangetroffen, welken zy in Amerika onderweezen hadden, het welk inderdaad

onderflcllen zoude , dat die overtogt veel korter zou moeten zjm. (fl) Vader

Charlevoix wil zelfs , dat de beide Vafte landen van de oude en van de nieuwe

Qa~) Zie PHiftoire de la nouvelle France, par P. Charlevoix Tom. lil. p. 30, 31.

i Deel p
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Wereld in het Noorden famenloopeii

, en hy zegt, dat de laatfte Reizen der
Japoneeien reden geeven om te deniven

, dat de overtogt
, daar wy van gefproo*

Ken hebben, niet dan eenc Baay is , boven deweilce men te lande uit Alia in A-
racijca Kan koomen

; maar dit vereifclit nadere beveiliging , want tot das veiTe
heeft meia met eemge foort van waarfchynlykheid geloofd, dat het Vafte land van
de JNoorder-Pool zo wel als dat van de Ziüder-Pool

, door de Zee geheel v^n
andere .Valce landen is afgcfcheiden.

°

De ^iTckundc , ar de Konft der Zeevaart zyn thans tot zulle een hoogen trap
van vohnaakthcid gebragt, dat men redelyker wyze mag hoopen t’eenigcn dage
eene nauWiteuii^ kennis wegens de gehecle oppervlakte van den Aardkloot te zul-
len hebben. De Ouden kenden ’er flegts een klein gedeelte van*, omdat zy hetKom-
pas met hebbende zig niet in de ruime Zee dorften waagen. Ik weet wel , dat zom-
migen beweerd hebben, dat de Arabieren liet Kompas uitgevonden, en zig da^
ang voor ons van bejend hebben om op de Indilche Zee te vaaren

, en Imnnen
^ gevoelen is njy altoos Vborgekgomen

ontbloot, want daar is niet eeneenig woord m de Ara-
bifche, Turkfche , of Pei-fiaanlche taaien

, om het Kompas uit te drukken ; zy bedie-Mn zig lier toe van h^ Italiaanlche BoJJola, Zy kunnen zelfs nog heden geene
.^ompallen maalcen

, of Kompasnaalden aanzetten , en zy koopen van de Europeëi's
die , welke zy noodig hebben. Het geen Vader M.vrq'ini van deze uitvinding zegt,koomt my niet beter gegi*ond voor

; hy wil dat de aiineefcn het Kompas federt

Zhwino' 00 Maar zo dat waar is, hoe is het
dan bygekoomen , dat zy er zo weinig gebruik van hebben gemaakt? Waarom
nameri zj , in hunne Reizen naar Kochinchiiia , een veel langer omweg dan noodigwas? Waaroni bepaalden zy zig om altoos dezelfde Reizen te doen , waar van de
g-ootfte naar Java cn naar Sumatra tTOren? En waarom zouden zy niet, vóór de

7
menigte fchoone en vrugtbaare Eilanden

, daar zy zo digt bv zvmontdekt hebben , zo zy de bonR gehad hadden om in ruime Zee te vaiwen wSt
ontdeldang dier verwondcrlyke eigenfehap in denZêilPecn,

t-r'rrt-
^ nden d„ Zeen van Aiiika en delndien door, en tenvwl zy alle hunne

uitzigtcn naar den kant van het Ooften cn het Zuiden rigteden, wendede Chri-
STOPHORUS C^LUMBUS de zvnc naar het Wcflen.
Met de minlle oplettendheid was het gemaklyk te giffen , dat ’er oneindi<^e ruim-

ten naar den kant -van het Wellen mocllen zyn; want, door het bekende gedeeltevan den Aardkloot
, by \?-oorbeeld den affland van Spanje en China, metnnlhan.

deren te vergdyken , en acht te geeven op de omwenteling, ’t zy van den HemelAarde, was het hgt tc^begrypen, dat ’er cene ^'ooter uitgcflrektheid teontdcKken wa; naar t ^W'flen, aan die, welke men naar ’t Ooften kinde Het isdan met by gebrek van Aftronoraifdie Eindigheden , dat (h 0,T.lpn H • t/t i j
niet gev^onlen hebben, maar eeniglyk by

de nieuwe Wereld

van Plato en Aristotkles , die vL doortogten

™ ncjtolc, fcbyncn a» te duiden, dat JlJm^ZcSefd^iTt
Ivn

’ van waar zy niet dan met oneindige moeijelykhedenzyn weêrgekeerd; cn men mag giffen, dat fchoon de Ouden wegins hetwezendlyk

® ie ”9-
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Vipfl-aan van dat Vafte land overtuigd mogten zyn> door het verhaal van deze

SpSrs, zy egter zelfs niet dorften denken, dat het mogelyk wai-e zig een weg

derwïards te baanen, dewyl zy geen geleide hadden, geen ftreek volgen konden,

om dat zy het gebruik van het Kompas niet wiften._
_

Ik erken, dat het niet volflrekt onmogelyk is m de hooge Zeen zonder Kom-

pas te vaaren, en dat Route lieden zouden hebben kunnen ondernc(^en om de

nieuwe Wereld te gaan zoeken met zig enkelyk;tc rigten naar debtarren , die

naaft by de Pool zyn. Gelyk byzonderlyk het Aftrolabium den Ouden bekend

was, koude het hun in het verftand koomen om uitFranltryk of Spmje te zei-,

len, en de koers naar het Weften te rigten, laatende altoos de Poomar aan de

regterhand, en dikwils hoogte neemende, om ten naaften by onder dezelide pa-

ralel te blyven; het is ongetwijfeld op deze wj^ze, dat de Karthaginenzers, daar

Aristoteles van fpreckt, middel vonden om van die verre af zjnide Landen te

rug te koomen , houdende dc PoolRar altoos aan de linkerhand. Maar men moet

erkennen, dat zulk eene reis niet befchouwd konde worden, dan als eene vermete-

le ondemeeming,en dat wy ons derhalven niet verwonderen moeten ,
datdeUuden

daar zelfs het ontwerp niet van gemaalit , het zelfs met m t hoofd gekreegen hebben.

Men hadt, ten tyde van Christophorus Columbus de Azores, delvanaiiiche

Eilanden , en Madera, reeds ontdekt; men hadt opgemerkt, dat, waimeer de

Weftewinden langen tyd gewaaid hadden, de Zee op de kullen de/.ti Eilanden

Rukken van vreemd hout ,
rottingen van een onbekende foort , en zelfs tyken

aanfpoelde , welke men aan verfcheide tetenen belpeurde , dat nocli \^i Euro-

peërs, noch van Afrikaanen wai'en. {ei') Columbus zelf merkre op, da n

de WeRkuR zekere Winden woeijen ,
die flegts eenige (fegen duurden , en wel-

ken hv zig ligtelyk overreedde, dat Landwinden waren; doen fchoon hy alle a

voordeelen boven de Ouden hadt, fchoon hy het Kompas kende , en daai- van

voorzien was, waren egter dc zwaïu-igheden, die nog overwonnen moeRcn wor-

den zo groot, dat dc ondemeeming door de uitkomft alleen konde verdedigd

worden' want laat ons voor cèn oogenblik onderRellen, dat het VaRc land van

dc nieuwe Wereld noch d'jizcnd of vyfden honderd mylen verder afgeweeft ware,

dnn het inderdaad is, het welk Columbus noch wecten noch voorzien konde;

zo zoude hy daar niet gekoomen zyn,

bekend zvn. Die giffing is des te meer gegrond,^ om dat

bekwaam'Re Zeeman zyner eeuw, op zyne lwccgc

van vrees en verwondering bevangen wicrdt; want gel>k hy op dc ceafu Reis met

dan Eilanden ontdekt hadt, rigtedc hy zyn Rrcck meer ten Zuiden,

een VaR land te ontdekken, en hy wicrdt tegengehouden en geRait dooi de Rioo-

raen, welker grootc uitgeftrektheid en altoos Rrydigc rigting met koers hem

veroligtcdcn te rug te kceren, om Land aan het WcRen te zoeken. Hy verbeeld-

de zig, dat het geen hem belet hadt naar den kant van ’t Zuiden te vorderen, gee-

ne Rroomen waren, maar dat dc Zee in dc hoogte rees, cn dat zy zig milfchieti

in het Zuiden tot de wolken verhefte. Zo waar is het, dat, in groote onder

neemingen, de geringfte ongelukkige omRandigheid een man van moed en be-

kivaamheid kan vcrbyRcrcn en moedeloos maaken.

{ei) Zie rnlftolre de St. Dom'tngue

,

par Ic P. CH.aE.tEVOix ,
Tom. 1. pag. 66. enz.
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BEWYZEN VOOR DE BESCHOUWING

VAN DEN AARDKLOOT.
ZEVENDE STUK.

Over het vóórtbrengen van de Beddingen of Laagen Aarde,

hebben , onder het voorgaande Stuk , doen zien , dat de Aarde uit

kragt van de beweezen wederzydfche aanti'elcking tuflehen de deden der

^ % Stof, en door de middelpuntfchuwende kragt, die uit haare beweeging
om haaren As , voortkoomt , noodzaakelyk de gedaante van eene fchyf-

agtig ronde Spheer heeft moeten aanneemen, welker middeliynen een 23ofte ge-

deelte verfchillen, en dat het niet kan zyn dan door de veranderingen op de op-

pervlakte voorgevallen , en veroorzaakt door de beweeging der Lugt en der Wa-
teren, dat dit verfchil grooter heeft kunnen worden, gelykmen meent te mogen
befluiten uit de maaten onder den Equator en den Poolscirkel genoomen. Die fi-

guur van de Aarde, die zo wel met de wetten der Waterweegkunde en met onze
Theorie overeenkoomt , onderftelt, dat de Bol in een ftaat van fmelting of vloei-

baarheid geweeft is in den tyd als hy zjme gedaante heeft gekreegen
; en wy hebben

beweezen, dat de voortwerpende beweeging ^n die van omwenteling om den As
ter zelfder tyd en door een zelfden fchok zyn gegeeven. Men zal zig ligtelyk.

overreeden , dat de Aarde in een Ibiat van finelting geweefl; is, door het \aiur voort-

gebragt, wanneer men acht geeft op de natuur der Stoffen , die de Bol befluit,.

waar van het grootfte gedeelte, gelyk de Zanden en de Kley-aardens ftoffen zyn,

die of glas zyn, of tot glas kunnen overgaan; en als men aan den anderen kant

acht geeft op de onmogclykheid , dat de Aarde ooit ih een ftaat van vloeibaarheid

door het Water voortgebragt , heeft kunnen zyn , dewyl ’er oneindig meer Aar-

de dan Water is , en het Water daarenboven het vermogen niet heeft om het

Zand, de Steenen, en andere Stoffen, daar de Aarde uit beftaat, te ontbinden.

Ik zie dan , dat de Aarde haare gedaante niet heeft kimnen neemen , dan in den
tyd, toen zy door het vuur gclmoltcn was, en onze hypotliefe volgende, begryp

ik, dat de Aarde, eerft uit de Zonkoomende, gcenc andere gedaante hadt, dan

die van een ftroom gefmolten Stoffen , en ontvlamde dampen
; dat die ftroora zig.

door de onderlinge aantrekking der deden verzamelde, eii een Kloot wierdt, waar

aan de beweeging van omwenteling om den As de gedaante van eene platagtige-

Spheer deedt aanneemen ;
toen de Aai-dc bekoeld was verdikten de dampen ,

die

zig eerft \vyd uitgezet hadden ,
gdyk wy de ftaarten der Komceten zig zien uit-

zetten, en vielen als Water op de oppervlakte van den Bol neder, alwaar zy ter

zelfder tyd een Slib bragten met zwavelagtige en zoutagtige deelen. vermengd t-.
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een gedeelte, door de beweeging der Wateren, in de perpendiMaire

tl^ven is gegleeden, alwaar het de Metaalen en Delfftoffen heeft voortgebra^t,

en het overige is op de oppervlakte der Aarde gebleeven, en heeft die roodagtige

Aarde voortgebragt, welke de eerfte laag der Aarde uitmaaltt , naarde

verfchillendeVaatin, meer of min vermengd is raet Dierlyke-^Ph

tot poeder verbryzeld, en waar in de organifatie niet meer merkb«
Dus beftondt, in den eerftcn ftaat der Aarde, onze

worden Stof, gelyk ik denk, dat dit nog de Stof in het bmnenft van dm

kloot is; boven op die gevitrifieerde Stoffe waren de
brokjes glas

meeft verdeeld hadt, gelyk de Zanden, die metó

zyn; en, boven op die Zanden , de ligtfte dealen ,
de Puimito

Te^en” m ïiX^^aa^Si^m £"tefwdï

St geSeïd^ deW * zig door haarc Bgtlicd™ tet W a-

“foïïf™"“aS, toon de werking van de Eb en Vloed

,

die der Winden, en die der Zonnewarmte, de der

voerden de Slib, de Kley-aai'den , de Zanden ,
enz.

^c^jen allengTdie aan de

deelen van den Evenaar verheffende, verlaagden zy miffchicn

Poolen met een verfcliil van omtrent twee mylen , daar wy van

ben • want de Wateren verbryzelden welhaail de Puimfteenen , en andere yle fp

eieufeTeL^^^ Stoffe, die op de oppervlakte w:^; zy bi^gten de-

zelve tot Stof, zy groeven diepten en wierpen hoogten op, die in het veivog

Vafte laUn zy^^geworden, en zy bragten alle de onge ykheden voort welke wy

L de oDoertdakte van den Aardkloot befpeuren, en die veel grooter zjm onder

overa. elders;

Irkel endaarboven ;
dewyl men wecten den

alle de Bergen van Mexiko en Brazihe , de Bcigm ™
de

overal elders; waar uit duidelyk blykt, dat de grootfle ongelykLcden

wezendlyk in de nabuurfchap van den Equator zyn.

Dit gevoelen , dat de Aarde geheel met Water overdekt geweeft is ,
was dat van ee-

„ij^r^oude* P& c„ zelfs dat vfn do meeHe Kerkvaders

iaomnem terratn fiagnabat, zegt [oann. Damascenus, Ltb. 11- 9

,VmZ Ziaex-mdÈbat. aqua ê iperiebat terratn, zegt Ambrosius , Ub. I- Hexatn.

Vap TsZZrfa tellut cuL effet Zfaciem ejus inundante ‘aqua, non erat adjpec^.

Sv;' :
^Tba^uus, Hotnel. IL Zie ook a|ostin. L,b. /. Genef. cap, iz.
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Schoon myne Befchouwing van den Aardkloot ten eenemaal onafhankelyk i«

van deze hypothefe wegens het geen ten tyde van den eerften Raat der Aarde is

voorgevallen , wilde ik egter in dit Stuk daar van fpreeken j om de verbinte-
nis en de mogeh’kheid te doen zien vanhet Samenftelzel dat ik heb voorgefteldj
en waar van ik den zaakelyken inhoud in het eerlle Stuk heb medegedeeld}
men moet alleenlyk wel in acht neemen , dat die Theorie , die eigenlyk den text
van dit werk uitmaakt, zo hoog niet opklimt; dat ik daar in de Aarde befchouvv
ten naaften by in den fbat, waar in wy dezelve zien, en dat ik my niet bedien
van eenige der onderftellingen

, welke men verpligt is te gebruiken , wanneer men
wil redeneeren over den voorledenen ftaat van den Aardkloot ; maar gelyk ik
nier een nieuw denkbeeld geeve, ten opzigte van het Slib der Wateren, het welk,
naar mjme gedagtcn, de eerfle laag van de Aarde, die den Kloot omringt, ge-
formeerd heeft , zo koomt het my ook noodzaakelyk voor de redenen op te gee-
\mn , daar dit gevoelen op ftcunt. De Dampen , die zig in de Lugt verheffen

,

brengen den Regen , den Dauw, de Lugt vuurcn
, den Donder, en andere Verhe-

vehngen voort; die Dampen zyn dcrhalven vennengd met Water- Lugt- Zwavel-
en Aard -deeltjes, enz., en het zyn die vafte en aardfche deeltjes, die het Slib
uitmaaken , daar wy van fpreeken. Wanneer men het Regenwater laat bezinken
kooim er een zetzcl op den grond; wanneer men, na eene zeer groote hoeveel-
heid Dauw verzameld te hebben, dezelve laat bezinken en bedeiwen, brenrt zy
een foort van Slib voort, dat op den bodem van het vat valt; dat Slib is' zelfs
zeel overvloedig

, en de Dauw brengt daar veel meer van voort dan het Regenwa-
ter; het IS vet, olyagtig, en ros van kleur.
De eerfle laag , die den Aai'dbol omiangt , beflaat uit dit Slib , vermengd met

deeltjes van V’erbryzelde Dieren of Planten, of wel met Steenagtigc of Zandige
deeltjes; men kan bykans overal waameemen, dat de bouwbaare Aarde rooda?-

en met deze verlchiUendc Stoffen meer ofmin vermengd is; de deeltjes Zand
of Steen, welke men daar in vindt, zyn van twee foorten, de eene gi-ooter en
^•over , de andere fyn en zomtyds onvoelbaar. De gi-offle koomen van de onder-
e a^, daal men dezelve van losmaakt en afbreekt door de Aarde te ploegen of

te Iputen , ofwel het boven fle Slib , in de benedenfle laag , die van Zand of ande-
re gebrooken en vernielde Stoffen is, afglydende en in de Aarde indringende, for-
nieert die gi’önden, welken men vet Zand noemt; dc andere Steenagtige deelen

,

die fyner zjw, koomen uit de Lugt, vaUen met den Dauw en den Regen heder,
en vermengen zig inwendig met het Slib

;
het is eigenlyk het overblyfzel der Stof

t welk door de Lugt venmerd wordt, ’t welk de Winden geduurig van de opoer-
ylakte der Aarde opneemen , eu ’t welk weder nedeivalt , na de vomighekLder
Lugt mgedronken te hebben. Wanneer het Slib 'de overhand heeft, wanneer het
zelve m groote hoeveelheid voor handen is, en de Steenagtim en Zandige dce’en
daarentegen mlctemcn getale zyn, is de Aarde roodagtig,TaMz“èS^

SrwS n-’
“ kne grSotc taevlctod

zmrtagtig en zfmtyds nog vrugt-

orinr b. 1
daar ilegts in eene geringe hoeveelheid in

imn
y'®’ Piant- of Dier-deekjes daar ook weinig in gevonden wor-

^ onvi-ugtbaar, en wanneer de Zandagtige, SteenagtR
ge, ^^lytagtige deeltjes , daar deze dome gronden , van Slib ontbloot, uitbe-
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ftaan ,
met eene genoegzaame hoeveelheid deeltjes van verbryzelde Planten of Die-

ren vermengd zyn, njaaJcen zy die zwarte en ligte gronden, welke geene taayheid’

of famenhang, en weinige vrugtbaarheid hebben; zo dat volgens de verfchillende

famenvoegingen dezer drie verfchillende ScolFen , Slib ,
deeltjes van Dieren en

Planten, en deelqes van Zand en Steen, de gronden meer ofminder vrugtbaai-,'-

en verfchiUend gekleurd zyn. Wy zullen in onze Verhandeling over de Gewaffen
omftandig verklaarcn alles wat betrekking heeft tot de natuur en hoedanigheid der

verfchillende gronden. Maar hier hebben wy geen ander oogmerk dan dat van te

doen begrypen, hoe deze cerfte laag, die den Aardbol omringt, en die van het

Slib der Wateren voortkoomt, geformeerd zy.

Om onze tlenkbcelden te velligcn, zo laat ons den eerf;en grond neemen, die

zig vertoont, en waarin men diep genoeg gegraaven heeft, by voorbeeld, den
grond van MarlyJa-VUle , alwaar de putten zeer diep zyn ;

het is een hoog maar
vlak en vrugtbaar Land , alwaar de beddingen Aarde hoi-izontaal gefchikt zyn. Ik

heb ftaaltjes van alle deze laagcn doen koomen , welken dc H. Dalibard , een
bekwaam Kmidlcundige , en daarenboven in alle dcelen der Weetenfehappen Jie-

dreeven, wel onder zyne oogen heeft willen neemen, en na alle deze Stoffen met
Sterkwater onderzogt te hebben, heb ik ’ef de volgende tafel van gemaakt.

Staat der verfchillende beddingen Jarde ^ welke men te Marly-la-Ville

gevonden heeft , tot op honderd voeten diepte (d).

I. Roodagtigc veiTOttc Plant - aarde , of Tuin -aarde met
veel Slib, eene zeer Ideine hoeveelheid Glas - aartig Zand

,

en eene iets meerdere hoeveelheid Kalk - aartig Zand ver-

mengd, wellce ikSteen-zand noem.
II. Plant -aarde of Slib, vermengd met meer Steen-Zand,
en een 'weinig meer Glas-aartig Zand.

III. Slib met Glas-aartig Zand , in eene vry groote hoeveelheid
vermengd en ’t geen flegts weinig opbruilBng met Sterk-

water maakte. . . .

IV. Hard Mergel , dat eene groote opbmiffing met Sterk-

water maakte. . , . . •

V. Steenagtig, en vry hard Mergel.

VI. Mergel in Poeder, met Glas-aartig Zand vermengd.

VII. Zeer fyn Glas-aartig Zand.

VIII. Mergel in Aarde , met een weinig Glas-aartig Zand
vei-mengd,,

IX. Hard Mergel , waarin men den waaren Keyfteen vindt,
die eene volmaakte Vuurfteen is. . .

voeten duimen.

ƒ 38 voet,

(_a) Het graaven gefchiedde om een Put te delven in een grond, die thans aan den Hr. d*
PoMMERY behoort.
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Overdragt van de voorftaande zyde.

X Steen-zand of Stof van Mergel.

XI. Eglantine , een Steen van de hardheid en van het gruis

van Marmer, en die klinkend is,

XII. Mergelagtig Steen-zand. . . . .

XIII. Mergel in harden Steen, waar van het gruis zeer fyn is.

XIV. Mei'gel in Steen , waai' van het gruis zo fyn niet is.

XV. Mergel nog korreliger en grover.

XVI. Zeer fyn Glas-aartig Zand met Zee-ichelpen vermengd,
die geen famenhang met het Zand hebben , en die haare

kleuren en natuurlyk vernis nog behouden hadden.

XVII. Zeer fyn Steen-zand of fyn Stof van Mergel.

XVIII. Meiwei in Hard-Ileen. . ...
XIX. Mergel in vry gi'of Poeder.

XX. Harde en kalkwordende Steen gelyk het Marmer.

XXL Grauw Glas-aartig Zand, vermengd met Schelpen, en
- byzonderlyk met veele Oefters en Spondyli , die geen ver-

band of kleeving hebben met het Zand , en die geenszins

verfteend zyn. . . . . • •

XXII. Wit Glas-aartig Zand, met dezelfde Schelpen ver-

mengd. . . . . . .

XXIII. Rood en wit geftreept, Glas-aartig Zand, met dezelf-

de Schelperr vermengd. . . . .

.

XXIV. Grover, maar ook Glas-aartig Zand, met dezelfde

Schelpen vermengd. ...
XXV. Grauw , fyn , Glas - aartig Zand , met dezelfde Schel-

pen vermengd. . . . . .

XXVI. Vet, zeer fyn Zand , daar flegts eenige Schelpen in

waren. . ......
XXVII. Zand-fteen.

XXVIII. Glas-aartig Zand rood , en wit geftreept.

XXIX. Wit Glas-aartig Zand. . . • -

XXX Glas-aartig roodagtig Zand. >

38 voet. duim.

I : o :

I ; 6 :

I : 6 ;

I : 6 :

1 : 6 5

2 ; 6 ;

1 : 6 %

2 : 05
3 ; 6 :

I : 6 :

I : o :

3 : o :

2 : o ;

I ; o ;

ï ; o ;

8 : 6 :

3 : o :

3 ; o :

4 : o r

3 : <5 :

15. : o ;

Te famen loi voet.

Zynde de diepte op welke men opgehouden heeft te graaven.

Ik heb gezegd, dat ik alle deze Stoffen met Sterk-water onderzogt had, om dat,

wanneer de befchoinving en vergelyking der Stoffen met anderen, die men kent,

niet genoeg zyn , om dezelve te kunnen benoemen en in die klaflb te fchikken

,

daar zy onder behooren ,
en welke men moeite heeft om door de enkele waar-

neeming te bepaalen ,
geen vaardiger en miffehien veiliger middel is dan de Aard-

fche- of Steen-Stoffen met Sterk-water te beproeven ; zy die door de zuure geeften

aanftonds met hitte en kooking ontbonden worden , zyn gemeenlyk van eene
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kalkaatige natuur, zy daarentegen, die aan deze gceflen wederftaan , en op wel.

ten'derelve geen indruk maaken ,
gaan

,
gebrand zynde , tot glas over.

Men ziet uit de gegeeven optelling der laagcn te JVlarly-la-ViIle , dat de grond

aldaar voormaals Zee geweeft is, die haar bed ten allciminften ter hoogte van 75

voet verheven heeft, dc^vyI men Schelpen op de diepte van 75 voet vindt. Dte

Schelpen zyn ter zelfder tyd als het Zand, daar men dezelve in vindt, door

beweeging der Wateren derwaards gevoerd , en alles is in de gedaante van bezink-

zel neergezakt , het welk zig waterpas geichikt, en de verfchillende laagen van

Zand, grauw, wit , wit en rood gdlreept, enz., heeft voortgebragt ,
welker ge-

heele diepte v^an 15 , of 18 voet is
;

alle de andere bovenfte laagen tot aan cie

eerfte toe, zyn insgelyks door de beweeging der Zee -wateren vervoerd, en aj.s

bezinlczels neergelegd ; men kan daar niet aan twyffelen, zo wel ter oorza^e der

horizontaale plaatzing van de laagen , als ter oorzaakc der verfchillende beddingen

van Zand met Schelpen vermengd, en van die van Mergel, die niet dan het over-

blyfzel van verbiyzelde Schelpen is. De laatfte laag zelve is byna geheel getor-

tneerd door het Slib, daar wy van gelprooken hebben, het welk zig met een ge-

deelte van het Mergel, dat aan de oppervlakte was, vermengd heeft.

Ik heb dit voorbeeld verkoozen als zynde het ongimRigfte voor onze verklaa-

ring, om dat het in het eerft zeer moeijelyk fchynt te begrypen , dat het Shb van

de Lugt, en dat van de Regens en den Dauw eene laag Aarde van vciTOttc Planten

en andere zelfftandigheden gefoi-meerd , ter dilrte van 13 voeten, hebben kunnen

voortbrengen ; maar men moet wel aanmerken, dat men zelden, vooral m landen,

die wat verheven zyn, eene zo groote dikte van bouwbaare Aarde vindt. de

Vlakten , van Heuvels omringd, is deze dikte van goede Aarde pootcr, om dat-

de Regens de gronden van deze Heuvels los maaken, en naar de Valeijen necier-

fpoelen; maar hier niets zodanigs onderftcllende, zie ik dat dc laatfte laagen door

de Zeewateren geformeerd , zeer dikke bedden van Mergel zyn; het is natuurlyk

te denken, dat dit Mergel in ’t begin eene nog grootcr dikte hadt, en dat van 13

voeten, die de dikte der bovenfte laag uitmaaken, verfcheiden van Mergel waren,

toen de Zee dit land verlaaten heeft, en de gi-ond bloot is geblecvcn. Dit Mergel,

aan de Lugt blootgefteld , zal door den Regen gefmolten zyn , en de Zonne warmte

zal daar barften en kleine fpleeten in hebben voortgebragt, en het zal door alle

deze uitwendige oorzanken ^erwyze veranderd zyn , dat het eene verdeelde , en

tot Stof gebragte zclflbndigheid aan de oppervlakte is geworden, gelyk w> het

Mergd, dat xw uit eene Mcrgel-groeve haaien , tot Stof zien v^len ,
wanneer

wv het voor de ruwheden van Lugt en Weder bloot gefield laatcn. De Zee zal dien

grond zo fchielyk niet verlaaten hebben , of zy zal denzelvcn zomtyds nog eens

weder overftroomd hebben , het zy in de beuitclingfchc vloeden der Gctyen , het

zy in eene buitengewoone verhooging haarer ’l^’’atercn in zwaar weder , cn zy zal

met deze laag Mergel, Slib en Slyk, andere Slib-agtige Stoffen vermengd hebben;

waar door de grond cindelyk geheel boven Water zal geraakt zyn , en de Planten

daar in hebben beginnen te groeijen, en het is in dien tyd geweeft , dat het Slib

v4n dc Regens en den Dauw die Aarde allengs gekleurd en doordrongen zal heb-

ben ,
en haar een eerften trap van vettigheid gegeeven , welken dc Menlchen

, door

het beteelcn, wdhaaft zullen verircerderd hebben, als waar door dc oppervlakte

geduurig geopend en verdeeld, en den Dauw en dc Regens dus gelegenheid gegee-

i. Veel. Q.
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ven wordt dieper in te dringen, waar door op het laatR die laag Pianten-aai-de vaa
13 voet dikte is voortgebragt.

Ik zal hier niet onderzoeken, of de roodagtigc kleur der Planten -aardens, wel-
ke ook de kleur van het Slib van den Dauw en de Regens is, niet voórtkoome van
het Yzer, dat daar in bevat is; dit onderwerp, het welk van eenig belang is, zalm ons Stuk over de Delfftoften onderzogt worden; het is ons genoeg de formatie
van de bovenfte laag der Aarde

, zo als wy dezelve begiypen , voorgedraagen te
hebben, en wy zul en door andere voorbeelden toonen

, dat de formatie der bin-
nenite laagcn niet uan het werk der Wateren kan zyn.
” den Aardbol zegt Woodwaiud , die biiitenfte laag , waarop Menlchen enDicren gaan , die ten vooiTaadfchuur dient voor de fonnatie
van Geweien enDicren, bellaat voor het grootftc gedeelte uit gegroeide of dier-
lyke zejfftandigheid, welke in eepe geduurige beweeging en verandering is. Alle
de Dieren en ahe de GewalTen , uie van de Scliepping der Wereld af bcRaan heb-
ben, hebben altoos by opvolging de Stof, daar zy uit faamgefteld zyn, uiede-

_ ze laag gctrokKcn, en zy hebben, by hun Sterven, die geleende Stoffe weêi-'^e-
>5 gceven

; zy blyft daai altoos gereed om op nieuivs hernoomen en gebruikt te
,, worden, om wedeiom vmor andere lighaamen tou dezelfde foort, aan de v’ori-
,5 gen opvolgende , te dienen , zonder dat dit ooit behoeft afgebrooken te wor-
” r

h'gliaam uitmaakt
, is bekwaam en natuurlyk ce-

,, fchikt om een ander lichaam i'an die foort te maaken.” (Zie Efjhi furPhifiNat &C’pag 136.) In de onbewoonde Landen, in dc plaatfen, alwaai- men geen
hout hakt , alwaar de Dieren cie 1 lanton niet afecten, vermeerdert deze laag van
rlanten-aarde met der tyd tot cene zeer aanmerkelyke hoogte ; in alk Boflehen
en zelfs in che, welken men hakt , is ’er een laag Planten-aardc van 6 of 8 duim
dikte, die met geformeerd is dan uit de bladen, de kleine takjes en de ballen die
nedergeval en en verrot zyn. Ik heb dikwils waargenoomen op eenen ouden ioo-
ten weg, ten tyde der Romeinen, zegt men, gemaakt, en die Bourgonl in^en^^

!k
doorloopt

, dat ’cr op de Steenen, daar deze wei^ me-d gemaakt IS , ewi laag zwarte Aarde van meer dan een voet dikte vmrgadérd is,waarin werkelyk Boomen van eene vry aanmerkelyke hoogte grocijen
, en deze

laag beitaat met dan uit zwarte Pianten- aarde, door de bladen, de ballen, en het
hout, dat neergevallen en verfot is, geformeerd. Gtrlyk de Planten, voor haare
voeding , veel meer zelffiandigheid , uit de Lugt en het Water haaien dan uit deAarde, zo gebeurt het, dat zy rottende aan de Aarde meer wedergeeven dan 7v
daar uit gehaald hebben. Daarenboven een Bofch fluit en bepaalt het rcFen
door de dampen te bepaalcn, dus zoude in een Bofch, dat men langen ted hkSr
zonder daar aan te raaken , de l^aag Aarde , die voor den gi'oev de? Gewaffen S’nen kan, aanraerkelyk vermeerderen; maar dewyl de Dieren minder am de Aard?wedergeeven, dan zy daar uit haaien, en de Afenfr-h^.,.

™®«2r aan dc Aarde

voor vuur en andere gebruiken verteeren, zo volgt dat de
cn planten

aarde van een bewoond Land altoos moet ve2L™
Stnw VO ff"‘‘

™ ™ ^ vllfandere Pro-

rS- mS 7 . 7 bt^woonde Klimaat is , en al-

ï f ^ het vaft Zont der PlantenenDieren blyft, terwyl alle andere deelen vlug worden.
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Na van deze laag der buitenfte Aarde
, welke wy beteclen, gefprooken te

ben moeten wy de plaatzing en formatie der binnenfte laagen onderzoeken. De

Aarde, zegt WooDWARD, fchynt, waar men ook graave, te beftaan uit laagen,

die op malkanderen liggen als zo veele bezinkzels, die na malkanderen op den bo-

dem des Waters gezakt zyn; de laagen, die de diepfte liggen, zyn gemeenlyk de

digdle, en die, welke hooger liggen ,
worden dunner naar evenredigheid tot aan

de oppervlakte toe; men vindt Zeefchelpen, Tanden en Vifchbeenen ni le ver-

fcheidene laagen ; men vindt die niet flegts in de wceke laagen ,
g^lyk c s m

KiTt, de Kley-aarde, het Mergel, maar zelfs in de mccll vafte en haraiLe laagen,

gelyk als in die van Steen, Marmer, enz. Deze Zec-vooitbrengzeLzjnme e

Steenen ingelyfd , en wanneer men de Steenen breekt, en ’er de Schelpen ar-

fcheidt, neemt men altoos waar, dat de Stcenen het indrukzcl of de uitwendige

gedaante der Schelpen met zo veele nauwkeurigheid ontvangen hebben ,
dat men

duidelyk befpeurt, dat alle derzelver deden daiu juiftaaiigeplakt ofingecü-uktzjn

geweell. „ Ik heb onderzogt en bevonden, vervolgt dezelfde Schi-yver ,
aac in

,, Frankryk, in Vlaanderen, in Holland, in Spanje, m Italië, m Duitfchland,

„ in Denemarken , in Noorwegen en Zweeden ,
de Steen en andere Aardfche

„ zelfftandigheden even cens met laagen gefdiikt zyn als in Engeland; d -t die laa-

„ gen met paralelle klooven zyn geicheiden; dat ’cr van binnen in de Stcenen,

en de andere Aardfche zelfft mdigheden ,
fchoon digten vaft, cene groote me-

„ nigte Schelpen, en andere Zee-voortbrengzels voor hinden zyn, op dezelfde

„ wyze gefchikt als op dit Eüand; ( En%elaml). Ik heb vcimoomen
,
Jt deze

„ laagen even eens in Birbar>^ën, in Egj^pte, m Guinee,
,

„ van Afrika, in Arabic, in Syrië, in Perfie, in Malabar
,

_in China, en de n-

„ dere Provintiën van Afia, op JamaiTta, in de Barbados, in Virgime , m meu

„ Engeland, in Brafilie , in Peru , en in de andere deden van Amerilca gevon-

„ den worden”. Effai fnr CHiff. Notiv. de la 'Jem. pag. 4, 41, 42. enz.

Deze Sdiryver meklt niet, hoe en door wien hy vernoomen heeft, dat de laa-

ien Aarde in 'Peru Schelpen bevatteden ;
gdyk ondertuftchen zyne aanmerkingen

over het geheel jnift en nauwkeurig zyn, twyffd ik niet, of hy is welondeiTegt

geweeft, en dit doet mv gdooven, dat men Schelpen m de laagen Aarde Peru

moer vinden, gdvk mc;i die overal elders vindt. Ik maak deze aanmerking by

gelegenheid eoilr\wyfhaiing,- dewelke diai- onlangs over geformeerd is, eUdaar

ik ftri'-ks v.m fprecken zal.
ou'? voet

Men heeft te Amfterdam, om een put te .maaken , tei

gegraaven, en men vondt daar de volgende laagen Aaide. 7

Tiiin-aarde, 9 voeten Veen, 9 voeten weekc Kley-aarde , 8 voeten Zand,
4 Joet

Aarde , 10 I^aarde , 4 Aarde , 10 vaft Zand , waar op men gemeenlil de

paaien hevt, daar de huizen te Amfterdam op ruften; vervolgem 2 voeten R

aarde, 4 'wit Zand , 5 drooge Aarde, i weeke Aarde, 14 vaft Zand, b Kley-

aarde, met Zand vermengd , 4 vaft Zand met Schelpen vennengd , vervolgens

eene dikte van 102 voet Kley-aarde
, cn eindclyk 31 voet Zand , alwaar men

op hicldt te graaven. {a).

(a) Zie Vare^t. Geo;rr. Gener. pag. 46. (Het is ten hoogden dicnRig over deze Ara -

> ca ovc» gccii cic ili*. de Buffon bier cn \cvvol^ens over onze

0-

^
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Het gebeurt zelden
, dat men zo diep graaft zonder Water te vinden» en dit

geval is opmerkelyk in verfcheiden opzigten. Vooreerft zien \vy daar uit, dat

het Zeewater geene gemeenfehap heeft met het binnenfte der Aarde door middel

van doorfypeling
,

gelyk men gemeenlyk denkt. Ten anderen zien wy , dat

men Schelpen vindt op honderd voeten diepte beneden de oppervlakte der Aarde
in een land , dat reeds ten uiterften laag is , en dat bygevolg dc grond van Holland

door bezonken Stoffen des Zeewaters , honderd voet verhoogd moet zyn. Ten
derden kan men ’er een gevolg uit afleiden, dat die laag Kley-aai'de van 102 voe-
ten dikte, en de laag Zand, die daar onder ligt, cn waarin men tot 3 1 voet gc-

graaven heeft , en welker geheele dikte nog onbekend is, miflcliien niet verre af

zyn van de cerJfle laag der oude cn oorfpronkclykc Aarde, zo als dezelve ten tyde

haarer ecrfle Schepping was, en voor dat de beweeging der Wateren haare op-

pervlakte veranderd hadr. Wy hebben in het vorige Stuk gezegd, dat, zo men
de oude Aarde wilde vinden, men in de Noordlche Landen eer dan digt onder, of
naar, den Equator graaven raoeft, in de laagc Landen eer dan op de Bergen of in

verheven Landen. Deze voorwaarden zyn hier ten naaffen by, by malkanderen;

het ware alleenlyk te wenfehen , dat men dit graaven verder hadt voortgezet , en
dat men wift of ’er geene Schelpen of andere Zee-voortbrengzelen in <iie laag

Kley-aarde van 102 voeten dikte, en die van Zand daar beneden, waren. Dit
voorbeeld beveftigt hetgeen v;y gezegd hebben, te v/eeten, dat hoe dieper men
in, de Aarde graaft, hoe dikker iaagen men vindt, het welk zig in mync Theorie

natuurlyk laat verklaaren.

Niet flegts beftaat de Aarde uit cvenwydige cn horizontaalc laagcn in de Vlak-
ten cn in de Heuvels, maaj' dc Bergen zelve zyn doorgaans op die wyzc faainge-

fteld. Men kan zeggen, dat die Iaagen daar duidelyker zyn dan in de Vlakten,

om dat de Vlakten doorgaands nader overdekt worden met eene vry groote hoe-
veelheid Zand en Aarde, welke het Water daar over brengt, en om de oude bed-
dingen te vinden moet men dieper graaven in de Vlakten dan op de Bergen.

Ik heb dikwils waai'genooracn , dat , wanneer een Berg gelyk , en zyn kruin
waterpas is, dc laagcn of beddingen van Steen, daar dezelve uit beftaat, insge]}’ks

waterpas zyn. Maar zo de kruin \'an den Berg niet horizontaal geplaatfi: is, en zo
dezelve naar het Ooffen of naar eenigen anderen kant overhelt , zo hellen de

Iaagen Steen insgelyks naai- denzelfden kant. Ik had verfcheiden Menfchch hoo-

Tcn zeggen, dat gewoonlyk de banken of beddingen Steen een w’einig naar den
kant van het Ooften overhellen , maar na dat ik zelf alle dc Steengroeven cn alle

de ketens Rotfen , die zig aan myne oogen vertoond hebben , ondei-zogt heb , heb
ik bevonden, dat dit begi-ip val’fch is, cn dat de Iaagen of banken Steen niet naar
den kant van het Ooften hellen , dan wanneer de kruin des Bergs naai- denzelfden
kant helt; en dat integendeel , zo de ki-uin naar den ksnt \'an ’t Noorden, van ’t

Zuiden, of naar eenigen anderen kant laager wordt, dc beddingen Steen ook naar
den kant van ’tNoorden, van’t Zuiden, van ’t Wellen, enz., hellen. Wanneer
men de Steenen, en de Marmers uit de groeven haalt, geeft men wel acht om de-

zelve volgens hunne natuurlyke plaatzfng te fcheiden , en men zoude zelfs geene

den zegt , met opmerking te leezen de Natuurlyke Hiftorie van Holland van den Hr. J-
1-*

van Be8.kh£t. Ilde Deel^ 4de Hoofdft. bladz. 95, enz. byzonder bladz. ns-i enz.)
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Eroote Steenen bekooinen kunnen, zo men dezelve op eenige andere v^ze ver-

deelen wilde ; als men dezelve gebruikt , moet men, om goed metzeiwerk te maa-

Ven en de Steenen lang te doen duuren, hen in hunne natuurlykc ligging, dat is

te zeo-gen, de horizontaale laag, plaatfen; zo dc Steenen inccne andere iigtmg

gcplaatft waren , zouden zy Iplyten , en geen langer wederftand bieden aan het

gewigt, daar zy mede belaft worden. Men ziet wel, hoe dit alles bevefti^, dat

de Steenen met gelykwydige en horizontaale laagen geformeei d zyn ,
e

y^
op-

volging van tyd op malkandercn opgehoopt zyn, en dat deze laagen klompeii ge-

maakt hebben , die in deze rigting meer weêrftand kunnen bieden dan in eeni-

cincicrc» •

Voor het overige heeft ydere laag, ’t zy dezelve horizontaal of hellende zy ,
in

haare geheele uitgeftrektheid , eene gelyke dikte; dat is te zeggen ,
ydere bedding,

van welke Stofte zy wezen moge , afzonderlyk genoomen , is overal even duc,

By voorbeeld wanneer in cene Steengroeve het bed van Steen tot dne voeten

dikte loopt in eene plaats, heeft het overal drie voeten dikte ;
zo ’^^t op

plaats zes voeten dik is, is het overal zes voeten dik.
_
In dc Steengroeven lond-

om Parys is het bed goede Steen niet dik, en heeft met meer dan 1 8 of 20 dui-

men dikte overal. In andere Steengroeven, golyk in Bom-gonje, heeft de Steen

veel meer dikte; het is even eens met de Marmers gelegen; zy ,
welker bedding de

dikfte is , zyn de witte en zwarte ; de gekleurde zyn gewoonlyk dunner , cn ik

ken beddingen van een zeer harden Steen, en waar van de Boeren ziginBom-

gonje bedienen, om hunne huizen te dekken , die niet meer dan een duim dik-

^
De^' dikte der verfchillende beddingen is dan vcrfchilfende ,

maar yder bed be-

houdt zync zelfde dikte in zyne geheele uitgeftrektheid; m het algemeen kan men

zeggen, dat de dikte der horizontaale laagen zo verfcheiden is, dat zy van een li-

nie cn nog minder tot i , 10, 20, 30 en 100 voeten dikte gaat; de oude en nieu-

we Steengroeven, die horizontaal gegraaven zyn, de Kanaalen, die van de eene

Myn naar de andere gemaakt zyn , en de regt neergaande doorfnydingen van ver-

fcheiden Bergen, in het lang en in het dwars , bewyzen, dat ’cr laagen zyn, die

veele uitgeftrektheid hebben in alle rigtingen. „ Het is uitgemaakt, zegt de Ihs-

toricfchrwer van de Académie des ScicjKcs^ het is uitgemaakt, dat alle de Stee-

”
nen een week beflag zyngeweeft, engelyk ’er byna overal Steengroeven zyn

,

”
zo is de oppervlakte der Aarde derhalven 111 alle deze plaatfcn, ten mmften tot

” Sne zekei?dcpte, oorfpronkelyk een Slyk cn Slib: dc

in bykans alle Steengroeven vindt , bewyzen ,
dat deze Shb beftoan heeft mt

Aarde doorbet Zeewater geheel doorweckt, cn bygcvolg heeft de Zee alle de-

„ ze plaatfcn bedekt, cn zy heeft dezelve niet kunnen bedekken ,
zonder tevens

te vloeijen over alles, wat ’er waterpas mede lag of laagcr was, en zy heelt alle

II de plaatfen ,
daar Steengroeven zyn , en alle die ,

welke daar wateqias mede

liggen of die laager zyn , niet kunnen bedekken, zonderde oppervlakte van den

Aai’dbol te overftroomen. Men neemt hier nog de Bergen niet in aanmerking,.

” welken dc Zee ook zou hebben moeten bedekken , dewyl daar altoos Steen-

” groeven, cn dikwils Schelpen in zyn; by aldien wy die Bergen als geformeerd

’ befchouwden, zoude onze redeneering daardoor veelilerker worden..

” De Zee, vervolgt hy, bedekte dan de geheele Aarde, en ’t is daarvan, dat

Q. 3.
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» alle banken of bedden van Steen, die in de Vlakten zyn, horizontaal en gelyk-

„ wydig met malltanderen gevonden worden. De Viflfchen zullen de oudfte be-

„ wooners van den Aardbol zyn geweeft, die toen nog gcene Land-dieren of Vo-
5, gelen voeden konde. Maar hoe is de Zee in die groote holten of kommen,
,, waar m \vy dezelve heden zien , te rug getrokken ? Het denkbeeld , dat zig hier
„ nituurlykft aan den geeft vertoont ., is , dat de Aardbol , ten minften tot op
,, ceiK zekere diepte , overal nog niet vaft en vol was

, maar vermengd met groo-
,, te h(olligheden , welker gewelven zig gcduiirende eenigen tyd hebben ftaandege-
51 houden, maar cindclyk fchiclyk zyn ingcftort; toen zuilen de Wateren in deze
,5 holten nedergczakt zyn , cu een gedeelte van de oppervlakte der Aarde bloot
5, gelaaten hebben, het welk gcvolgelyk cene gcvoegelykc wooning voor Land-'
„ dieren en Vogelen geworden is; de Schelpen der Steengroeven ftrooken zeer
” denkbeeld, want behalvcn dit niets dan de Steenagtige deelen der
,, V illchen tot dus veire zig onder den grond hebben kunnen goed houden, weet
„ men , dat de Schelpen gemeenlyk met groote hoopen by malkanderen in de
,, Zeen vei zameld worden, alwaar zy als onbeweegclyk zyn, en lborten van Rot-
”

1
^ zullen de Wateren niet hebben kunnen volgen , die haar

„ ichtelyk verheten. Het is om die laatftc reden , dat men oneindig meer Schel-
pen dm Vifchgraaten of Geraamten, of indrukzels andere Villchen Vindt,
en dit zelfs bewyft een fchielyken val der Zee in haape kommen.
” zelfder tyd , dat de gewelven

, welken wy onderftellen
,
gcipleeten zyn ,

5, is het zeermogelyk, dat andere deelen van den Aardbol zig, door dezelfde oor-
zaak , verheven zullen hebben , en dit zullen de tegenwoordige Bergen zyn , die
zig op die oppervlakte geplaatft zullen hebben met reeds geheel geformeerde
Steengroeven; maar de bedden dezer Steengroeven hebben de horizontaale rig-

,, ting, welkczy te voren hadden, niet kunnen behouden , tenzy de Bergen vol-
„ gens een lyn, lootrcgt op de oppervlakte der Aarde getrokken, zyn opgetild,
„ het welk maar ze.dzaam dus gefchied moet zyn; want, gelyk wv in ons Deel
„ \an 1708, bladz. 30 enz., hebben aangemerkt, de beddingen van de Steengroe-
„ yen hellen altoos, op den Gezigteinder, maar zyn gclykwydig onder malkande-
„ len, want zy zyn ten^ opzigte van den anderen, niet van plaatzing veranderd,
„ maar aJlccnlyk ten opzigte van dc oppervlakte der Aarde. Zie de Mémoir. de

,, rylcadsmic des Scien". Ao. i^rfi, /)^7g. i
, enz. urn de I ftflorie.

Deze evenwydige langen , deze beddingen van Aarde of Steen , die geformeerd
zyn door de bezonlïcn Stoffen der Zeewateren , ftrekken zig zomtyds tot zeer
aanma'kclyke afftandenuit, en men vindt zelfs in Heu\'els door eenc Valey af^e
fcheiden , dezelfde beddingen, dezelfde Stoften, op dezelfde hoofte of ‘water

•lil,’

ik Iieb

,

ftroolit volmiakt met dié

n^'^n Rotfen ontdekt, zal mcn\ieS,"lt?e’
ze fde edden Van Steen or M irmer aan do beide kanten op dezelfde hoogte lig-

^ 1’oude, en alwaar ik de
Kot.cn en Steengroeven veel onderzogt heb

, heb ik cene giaaevc van Marmer ge-
von ri n, die zig tot meer dan f.vaalf mylen in de lengte ukftrekn:, en welker breed-
te zeci • aaumeii^elyk is, fchoon ik dlC breedte niet nauwkeurig heb kunnen op-

5 ?
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neeraeii. Ik heb dikwils waargenoomen , dat deze bedding van Marmer overar de--

Zelfde dikte heeft, en in Heuvels , van deze Steengroef afgefcheiden door eene

Valoy van honderd voeten diepte, on een vierde mjd in de breedte, beb ik het

zelfde Red van Marmer , en dat op dezelfde hoogte
,
gevonden ; ik ben verzekerd dait

het eveneens is met alle groeven van Steen of Marmer , daar men Schelpen vindt,

want deze vvaarneeming heeft geen plaats in de groeven van Zand-fteen. Wy zullen

in ’t vervolg
, de redenen van dit verfchil opgseven, en wy zullen zeggen , waar-

om de Zand-llcen niet, gelyk alle andere Stoffen , aan korizontaalc hagen gelchikt,

maar neêrgelegd is aan blokiccn, die om-egclraaatig zyn ten opzigte van de gedaante

en plaatzing.

Men heeft zelfs opgemerkt, dat de hagen Aarde dezelfde zyn aan de beide kan'

ten der Zee-ftraaten , en deze waarneeming , die van veel belang is , kan ons leiden

om de Latrdcn cn de Eilanden , die van ’t Vafte land zyn afgefcheiden te onder-

kennen; zy bewyft, by voorbeeld , dat Engeland van Prankryk , Spanje van Afri-

ka, Sicilië \^n Italië, is afgefcheiden, en het ware te wenfehen, dat men dezelfde

waarneeming in alle de Zee-ftraaten gedaan hadt;. ik ben verzekerd, dat men de-

zelve bykans overal waar zoude bevinden ; en om te beginnen met de langftc ftraat,

welke wy kennen , te weeteii die van Magellaan , wy weeten niet of dezelfde bed-

den van Steen aan de beide kanten op dezelfde hoogte gevonden worden, maar wy
zien , in de befebouwing van de byzondcre kaarten van deze ftraat , dat de beide

verhevene kanten, die dezelve bepaalen , ten n;raften by, gelyk als de Bergen der

Aarde , op malkanderen flaande hoeken maalccn , zo dat de uitfpringende hoeken

op do tegenoverftaunde iiifpringende boeken icbyncn te paffen ; dit heeft telkens

plaats in de bogten , die deze ftraat maakt, vv’aar uit blykt dat de Terra del Fuogo,

of het Vuur -Eiland , als een gedeelte van ’t Vafte land van Amerika moet aange-

merkt worden. Het is met de Straat van Forbisher eveneens gelegen; het Eiland

van Frifland of Friefland fchynt van het Vafte land van Groenland afgefcheiden te zyn.

De Maldivifche Eilanden zj’n niet van malkanderen geicheiden dan door kleine

overtogten, aan weerskanten van welken Banken en Rotfen van dezelfde Stof ge--

vonden worden; alle deze Eilanden, die te faraen genoomen , meer dan twee hon-

derd mylen lengte hebben , maakten voonnaals niet dan een zelfde Land , zy zyn

verdeeld in dertien Provintiën , welke men /Pollens noemt ;
yderc Atollon bevat

verfcheiden kleine Eilanden , waar van de meeften dan cens overftroomd worden

,

dan eens bloot liggen; maar het geen opmerking verdient, is dat deze dertien //£&/-

lons elk afzondcrlyk omringd worden van een keten Rotfen van dezelfde natuur van

Steen, en dat ’er niet meer dan drie of vier gevaailykc openingen zyn, waardoor

men in yder Atolim kan koomen, zy liggen lillen in ’t vei volg, cn end tegen end,

en het blykt duidelyk dat deze Eilanden voormaals eene lange Berg waven met
Rotfen omringd. Zie de l^oya^e f/e Franc. Pyraud ,

Fo/. L 1719. />. 108- enz.-

Verfcheiden Auteurs, gelyk Verstegan, Twine, Sommer , en bovenal Cham-
BELL , in zyne befchryving van Engeland , in het Kapittel van de Provintie van
Kent ,

geeven zeer fterke redenen
, om te bewj-zen , dat Engeland voortyds met

Frankiyk verbonden was, cn dat het daar af gefclieurd is door cen ruk van dj Zee,
die zig deze deur geopend hebbende

, eene grootc menigte hage en moernilip;e Lm-
den langs de Zuidelyke kuft van Engeland

,
droog heeft gelaatcn. D'A-r 'ivALtis

dringt de overeenkomft van de oude taal der Gallen en Bretons als een bewj’s van
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deze gebeurtenis aan, en hy voegt ’er verfcheiden aanmerkingen by, welks wy in

de volgende Stukken zullen voordraagen.

Zo men onder het reizen op de gedaante der Landeiyen , de plaatfing der Ber-

gen, en de bogten der Rivieren acht geeft , zal men bemerken, dat de tegenover-
geftelde Heuvels niet flegts uit dezelfde Stoffen , op het zelfde waterpas liggende,

beftaan, maar dat zy zelfs ten naaften by even hoog zyn; ik heb die gelykheid

van hoogte opgemerkt in de plaatièn, alwaar ik gereild heb; ik heb dezelve over-

al aan de beide zyden ten naaften by even eens bevonden , byzonderlyk in de be-

flooten Valeijen, en die op haar meeft flegts een vierde of een derde van een myl
in de breedte hebben. Het is vry moeijelyk, de hoogte der Heuvels en derzelver
gelykheid, met eenige nauwkeurigheid te beoordeelen, om dat het gevaar van door
het gezigt , en door het ooi-dccl mifleid te worden, hier even zeer te vreezen is.

Wanneer men eene Vlakte, of cenigen raderen watcrj.ias liggenden grond, die zig

zeer verre uitfti'ekt, befchouwt, fchynt dezelve zig te verheffen, en wanneer men
in tegendeel de Heuvels van verre befchouwt, fchyncn zy te daalen. Het is hier

de plaats niet om wiskundige reden van dit verfchil te geeven. Aan den anderen
kant is het zeer moeijelyk met een enkelen opflag des oogs te beoordeelen , waar
het midden cener gi’ootc Valey zy , ten zy daai- eene Rivier door loop ; terwyl in

de beflooten Valeijen het berigt der oogen minder twyffelagtig en het oordeel ze-

kerer is. Dat gedeelte van Bourgonje , ’t welk begreepen is tuffehen Auxerre,
Dyon, Autun , en Ber aan de Seine , en waar van een groot gedeelte de Bailliage

van den Berg genaamd wordt, is een der verhevenfte ftreeken van Frankryk. Van
den eenen kant vloeijen van de meeften dezer Bergen, welke flegts van de t^veede
orde zyn, en die men niet dmi als hooge Heuvels moet befchouwen, de Wateren
naar den Oceaan, en van den anderen kant naar de Middellandlche Zee: daar zyn
punten van verdeeling, gclyk te Sombernon , Pouilli in Auxois, enz., alwaar- men
de oogen onvcrfchillig naar den Oceaan of naar de Middellandfche Zee kan wenden;
dit hooge Land is met verfcheiden kleine Valeijen , vry beflooten , en meeft allen
met grootc Beeken

, of kleine Rivieren befproeid , doorfneeden. Ik heb duizend
en duizendmaal de wederkcerige overeenkomft der uitljrringende en inlpringende
hoeken op malkandcrcn paflènde waargenoomen , en ik kan verzekeren , dat ik

overal de eerfte bevonden hebbe nauwkeurig op de laatfte te flaan , terwyl de hoog-
ten tevens aan weerskanten byna gelyk zyn. Hoe meer men voortgaat in het

hooge Land, alwaar de punten van verdeeling zyn, daar wy ftraks van Ipraken, hoe
hoogcr dc Bergen worden ; maar deze hoogte is aan beide kanten der Valeijen al-

toos dezelfde , cn dc Heuvels verheften of zakken gelykelyk
; ik heb altoos opge-

merkt, dat men zig aan het uiterfte der Valeijen in“’t midden der breedte plaatfen-
de, de kom van dc Valey omringd zag van Heuvels , welker hoogte gelyk was; ik
heb die zelfde waarneeming in verfcheiden andere Provintien van Frankryk gedaan.
Het IS deze gelykheid van hoogte in de Heuvels, die de Vlakten in de Bergen
maakt, deze Vlakten forraeeren, om zo tefpreeken, verheven landen boven an-
deie landen; maar de hooge Bergen fchynen zo gelvk niet in hoogte, zy loopen
meeft al in punten , en onrcgelmaatige pieken uit; èn ik heb , verfcheidenmaaJen
het Alpifch en het Apenynfch gebergte dóórtrekkende

,
gezien, dat het bykans on-

mogelyk is de gelykheid of ongelyklicid van de hoogte der tegenoverftaande Ber-
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gen uit het gezigt te beoordeelen, om dat hunne kruin zig in de nevels en in de

wolken verliefl.

De verfchillende laagen, daar de Aarde uit beftaat , zyn met naar de orde Iiaa-

rer foortelyke zwaarte gefchikt ;
dikwils vindt men laagen zwaai'e Stoffen op laa-

gen van ligtere Stoffen geplaatft ;
om zig hier van te verzekeren behoeft men

flegts de natuur der Landen, daar de Rotfen op draagen,te onderzoeken, en men zal

zien dat dezeh'c gemeenlyk ftaan op Kley- of Leera-aarden , of op Zanden , die foor-

telyk minder zwaar zyn dan de Sof der Rotfen. In de Heuvels en in de andere klei-

ne verhevenheden herkent men ligtelyk de bafis, waar op de Rotfen ruften; maar

het is met de groote Bergen niet eveneens gefield ;
niet flegts is de krum van

Rots, maar die Rotfen draagen weder op andere Rotfen; daar zyn Bergen op Ber-

gen , en Rotfen op Rotfen, tot zulke aanmerkelyke hoogten , en in zulk eene

groote uitgeftrektheid gronds , dat men niet ligt kan opneemen of ’er Aarde onder

zy, en van welke natuur dezelve wezen moge- Men ziet Rotfen lootregt doorge-

fheeden, die verfcheiden honderden voeten hoogte hebben; deze Rotfen diaagep

op andere , die miflehien niet minder hebben ; maar raag men ondertuffehen uit

het kleine niet befluiten tot het groote ? En naardien de Rotfen der kleine Ber-

gen , waar van men de bafis ziet , op minder zwaare , en minder vafte Aarden draa-

gen dan Steen , mag men daar uit niet met eene zeer hooge waarfchynlykheid vaft

ftellen ,
dat de bafis der hooge Bergen iasgelyks Aarde is ? Voor het overige al wat

ik hier heb te bewyzen is , dat het , door de beweeging der Wateren natuurlyk

heeft kunnen gebeuren-, dat ’er zwaare Stoffen boven op de ligtere z\m gebragt

en opgehoopt , en dat, by aldien dit inderdaad in de meefte Heuvels dus bevonden

wordt, dit naar alle waarfchynlykheid, op die wyzc gebeurd is , als ik m den test

verklaard hebbe.

Maar fchoon men zelfs weigeren mogt zig aan myne redenen over te geeven,

en fdioon men mogt willen tcgcnwei-pen en aandringen , dat ik met geen genoeg-

zaamen gi'ond kan onderflellcn , dat de ligtfte Stoffen , voor de formatie der Ber-

gen , onder de zwaarere gelegen hebben , zal ik antwoorden , dat ik ten dezen op-

zigte niets in ’t algemeen verzeker , om dat ’er verfcheiden vvyzen zyn , waar op

dit uitwcrkzel heeft vooitgcbragt kunnen worden , het zy de zwaare Stoffen on-

der of boven lagen , of onvermhillig geplaatft waren ,
gelyk wy dezelve heden

zien; want om te begiypcn, hoe de Zee eerft een Berg van

gemaakt hebbende , denzclven vervolgens met Rotfen gekroond hebbe ,
hehoett

men flegts acht te geeven , dat de bezinkzcls na malk .nderen van verfchillende

plaatfen kunnen koomen , en dat zy eveneens van v-erfchillcnde^foorten kunnen

zyn, zo dat het op dc eene of andere plaats der Zee, alwaar de Wateren eerft ver-

fcheiden bczinkzels van Kley -aarde hebben neêi gelegd, zeer wel kan gebeuren,

dat de Wateren , in plaats van Kley-aarde ,
eensklaps Steenagtige bezinkzcls gran

aaubrengen , en dat zy al de Kley-aarde i^an den grond der Zee opgenoomen , of

van de nabuurige kuften losgemaakt
, en dus hunnen voorraad van deze Stoffen

verfpild hebbende, vervólgens de Rotfen gingen aantaften, of wel, om dat dc ecr-

ffe bezinkzcls van de eene, de tweede van eene andere plaats kwamen. Voor het

overige ftrookt dit volmaakt wel met de waarneemingen, waar door men bevindt,

dat de beddingen Aarde , Steen , Steen-zand, Zand, enz.
,
geen regel in haare fchik-

l. Deel. R
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king op malkander volgen , maar als by toeval en onverfchillig op den anderen
geworpen zyn.

Ondcrtuflchcn moet deze toevalligheid zelve aan zekere regels en wetten ge-
bonden zyn , welken men niet kan kennen , dan door de kanfen op te neemen

,

en de waaifchynlykheid der gillingen te waardeeren. Wy hebben gezien
, dat , vol-

gens onze hypothefe over de formatie van den Aardbol, het binnenfte der Aarde
van eené tot Glas gebrande Stof moet zyn, gelyk aan onze Glas-aaitige Zanden,
die niet danbrokjes of fchilfers Glas zyn , en waai- van de Kley- en Leem -aarden
millchien niet dan gefcheidene uitwerpzels of Scoria zyn ; volgens deze ondcrftel-
.ling moet de Aarde in haar middelpunt , en byna tot aan haaren buitéitften omtrefc
beftaan uit Glas , of tot Glas gebrande StolFe , die byna het geheele binnenfte ge-
deelte inneemt , en boven op deze Stofte moet men Zanden , Kley-aarden , en an-
dere Scork of fchuimen van Glasgeworden Stoffe vinden. Dus was de Aai'de, in
haar vroegRen Raat befchoiiwd, ecrR een pit van Glas of Glasgeworden Stof, van
eenen klomp, gelyk het Glas, of verdeeld gelyk liet Zand, het welk afhangt van
den verfchillenden trap van hitte

, welke deze Stoffe beproefd heeft; boven deze
Stoffe waren de Zanden, en eindelyk de Kley-aarden; het Slib der Wateren en der
Lugt heeft den buitenRen omflag voortgebragt, welke meer of minder dik is vol-
gens de ligging van den grond , meer of min gekleurd volgens de verfchillende
vermengingen van het Slib, van de Zanden, en de verbryzelde doelen van Dieren
of Planten, en meer of minder \Tiigtbaar naar den overtdoed of fchaarsheid dier
zelfde deelen. Om te doen zien, dat deze onderRclling,- ten opzigte van de for-
matie der Zanden en Kley-aai-den , niet zo willekeurig of zonder grond is , als
men zig mogelyk vei-beelden zoude , hebben wy geoordeeld by het reeds gezegde
eenige bj^zondere aanmerkingen te moeten bjwoegen.

Ik bcgryp dan dat de Aarde , in haaren eerRen Raat, een Bol, of liever een
fchyfagtigc Bol, was van Glasgeworden Stof, van een zeer vaR Glas, bedekt, zo
men wil ,met eene ligte en vryfbaare korR, uit het fchuim van de gefmolten Stof,
of uit een wezendlyke puimRccn beRaande. De beweeging en roering der Wateren
en der Lugt verbryzeldcn die korR van fponsagtig Glas, die puimReen, die aan de
oppervlakte was, wel haaR en bragten dezelve tot Sof; van daar de Zanden, die,
zig vereenigenden, vervolgens de Gres of Zand-Reen en de Rotten, of ’t geene het
zelfde is , de Kcy-Reenen in groote klompen voortbragten, die , zo wel als de Key-
Reenen in kleine klompen, hunne hardheid, hunne kleur, of hunne doorlchynend-
heid , en de verfcheidenheid hunner toevallige eigenfehappen verfchuldigd zyn aan
de verfchillende trappen van zuiverheid cn aan dc fynheid der koiTel van de Zan-
den, daar zy uit beftaan.

Die zelfde Zanden, welker oorfpronkclyke doelen zig door middel van het vuur
vei eraigen , tamenloopcn

, en een hai-d zeer vaR lighaam uitmaaken , het welk
doorfchynenderis, naar maate het Zand eenflagtiger was, die zelfde Zanden, zeg
ik, wanneer men dezelve dap-entegen lang aan de Lugt bloot Relt, gaan los en
ontbinden zig door de fcheiding en aficWlfering der kleine blaadjes, waarvan zy *

geformeerd zyn ; zy beginnen Aarde te worden
, en het is dus

, dat zy de Leem-
aarden en de Kley-aarden hebben kunnen formeeren: dit Stof, dan eens van eene
helder geele Ideur , dan weder gelyk aan Zilver-zand, daar men zig van bedient om
het fchnft te droogen , is niet anders daq een zeer zuiver Zand, op zekere wyze
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verrot ,
byna tot zyne beginzels gebragt

, en ’t welk tot eene volkoomen fchei-

ding overhelt ; met der tyd zouden deze fdiilfertjes verdund cn verdeeld zyn tot

een punt, dat zy geen dikte of oppervlakte genoeg zouden hebben om het licht te

rug te fluiten, en zy zouden alle de eigenfehappen van Kley-aarde verkreegen heb-
ben. Dat men een ftuk Kley-aarde voor een fterken dag befchouwe , en men zal

’er eene groote menigte dier talkagtige fchilfertjes, die hunne gedaante nog niet

geheel verboren heb&n , in bemerken. Het Zand kan dan met der tyd Kley-aarde
voortbrengen, en deze kan , door zig nog al meer te verdeden, insgelyks de ei-

genfehappen aanneemen van een wezendlyk Slib , eene Stof die tot Glas overgaat

,

gelyk de Kley-aarde
, en die van het zelfde gefkgt is als de Kley-aarde.

Deze wyze van befchouwen en verklaaren is overeenkomftig met het geen dage-
lyks onder onze oogen omgaat ; dat men het Zand , het welk uit zyne bedding
koome, waflche; dan zal het Water zig met eene vry groote hoeveelheid zwarte,
rekbaare, vette Aarde, van eene wezendlyke KIey,belaadcn. In de Steden, alwaar
de ftraaten met Zand-fteenen beftraat worden , is de Slyk altoos zwart en zeer vet,

en formeert
,
gedroogd zynde , eene zelfde Aarde als de Kley. Dat men insgelyks

de Kley-aarde uit een grond genoomen , alwaar nog Zand- fteen , nog Key- Reen
voor Imden is, weeke cn waflche , zo zal ’er altoos eene vry groote hocveellieid

Glas-aartig Zand naar den bodem zakken.

. Maar het geen ten vollen bewylt, dat het Zand, en zelfs de Kcy- fteen en het
Glas in de Kley-aarde beflaan , en daar flegts in vermomd zyn , is , dat het vuur, de
deelen dezer Aarde , welke door de werkmg der Lugt en der andere Elementen

,

miflehien gefcheiden waren , weder vercenigende , aan dezelve haare eerfte. ge-

daante wedergeeft. Dat men de Kley-aarde in een Reverbereer-oven een trap van
hitte tot verkalking geeve, zo zal zy zig van buiten met een zeer hai’d emailleerzel

bedekken ; zo zy van binnen nog niet tot Glas is overgegaan , zal zy egter eene
groote hardheid verkregen hebben , zy zal aan dc vyl cn het graveer-yzer weder-
ftaan , zy zal vonken onder den hamer., zy zal met één woord , alle de eigenfehap-
pen van Key-fteen hebben; een graad hitte meer zal haar doen fmeltcn en in een
wezendlyk Glas veranderen.

De Kley -aarde en het Zand zyn dan wezendlyk gclykflagtige en gelykzoortige

Stoffen ; zo de Kley-aarde, zig verdikkende, Key-fteen cn Glas kan worden, waar-

om zoude het Zand, zig vcrdeelende
,
geen Kley-aarde kunnen worden. Het

Glas fchynt de wezendlyke elementaire Aarde, en alle de gemengde een vermomd
Glas te zyn : de Metaalen , de Mineraalen , de Zouten , enz. , zyn niet dan eene Aar-

de die Glas kan worden; de gewoone Steen, dc andere Stoffen , die daar overeenr

komft mede hebben , en de Schelpen der Schelp - dieren , der Schaal - dieren , enz.

,

zyn de eenige zelfftandigheden
, welke eenige bekende werkoorzaak tot dus verre

nog niet tot Glas heeft kunnen doen overgaan , en de eenige , die eene klaflb op
haar zelve maaken. Het vuur, de verdeelde deeltjes der cerften vereenigende , maak-
te daar eene gclykflagtige Stofte van

, die hard en tot een zekeren trap doorfchy-
nende is, zonder eenige vermindering van zwaarte, en n>aar aan men niet in ftaat

is verder eenige verandering te weeg te brengen ;
deze laatften integendeel, welke

uit eene grootere hoeveelheid werkzaameen vlugge beginzelen beftaan
, die tot kalk

overgaan, verliezen in het vuur meer dan de helft van hun gewigt, cn hernecraen
enkelyk de gedaante van Aarde , zonder eenige andere verandering dan de fcheiding
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van haare beginzelen. Buiten deze Stoffen, die niet in grooten getale voor banden

zyn , en welker faainenvoegingen geene groote verfcheidenheden in de ISatuur

voortbrengen , kunnen alle andere zelfftandigheden , en byzondcrlyk de Kley-aai'd^

in Glas veranderen , en zyn derhalven wezendlyk niet dan een ontbonden of gefchei-

den Glas. Zo het vuur deze zelfftandigheden fchielyk van gedaante doet verande-

ren , door haar tot Glas te maaken, zo verandert ook het Glas zelf, het zy het zyne

natuur van Glas , of wel die van Zand of van Key-fteen hebbe ,
natuurlyk in Kley*-

aarde , maar door een langzaamer en ongevoeliger overgang.
_ ^ ^

In de gronden, waar in de gewoone Key-fteen de heerfchende fteen js, zyn er

de Landen gemeenlyk mede bezaaid , en zo de plaats onbebouwd is , en deze Key*

fteenen' langen tyd voor de lugt blootgefteld gelegen hebben zonder geroerd te zyn,

is hunne bovenfte oppervlakte altoos zeer wit ^ terwy! de tegenovergeftelde kant,-

die onmiddelyk aan de Aarde' raakt , zeer bruin is , en haare natuurlyke kleur be-

houdt; zo men verfcheidene dezer Steenen ftuk flaat , m1 men bemerken , dat de

witte kleur niet enkel uitwendig is, maar dat zy inwendig meer of minder diep in-

dringt, en daar een fooit van band of ftreep formeert, die in zommige Steenen

weinige breedte heeft, maar in anderen byna de geheele dikte van den fteen

beflaat. Dit witte gedeelte is wat korrelig, ten ecnemaal ondoorfchynende , weeker;

minder vaft , en kleeft aan dc tong gelyk Bolus-aarde , terwyl het overige van den

Key-fteen glad en effen is, noch draad noch korrel heeft', en zyne natuurlyke kleur,

zyne doorfchyncnftlieid , en z}*ne zelfde hardheid behoudt ;
zo men die zelfde Key-

fteen , half ontbonden ,in eenen oven legt ,
zal zyn witte gedeelte een roode pan-

kleur krygen , en het bruine gedeelte eene zeer fchoon wit worden. Men zegge

niet met één onzer beroemdfte Natuurbelcliouwcren, dat deze Steenen onvolmaakte

Key-fteenen van verfchillenden ouderdom zyn , die alle hunne volmaaktheid nog

niet verkreegen hebben ; want waarom zouden zy allen onvolmaakt zyn ?'Waarom
zouden zy het juift zyn aan dezelfde zyde, en wel die, die voor de lu^ heeft bloot

gelegen? Het koomt my voor , dat men zig daarentegen ligtelyk overtuigen kan, dat

het veranderde
,
gefcheiden , ontbonden Key-fteenen die hunne gedaante en

eigenfehappen van Kley-aarde en van Bolus , daar zy uit geformeerd zyn, poogen-

te henieemen. Zo men dus te redèneeren giffen wil noemen, dat men dan de

Key-fteenen, die het meeft Key-fteenen zyn, (gelyk deze Naturaliftyerkieft te

Ipreeken') aan de lugt bloot legge, als dan zal dé hardfte, dc zwartftc , in minder

dan een Jaar , op zyne oppervlakte van kleur veranderen , en zo men het geduld

heeft om die proefneeming te vervolgen , zal men hem ongevoelig en by trappen zy-

ne hardheid, doorfchynendheid en andere foortelykc karakters zien vex’liezen, en

dagelyks meer tot de natuur van Klcy-aardé naderen.

Het geen aan de Key-fteen gebeurt, gebeurt ook aan liet Zand; ydere korrel

Zand kan befchouwd worden als een klein Key-fteent)'e, en yder Key-fteen als- eene

verzameling van zeer fjme en net faamgevoegde Zandkorrels. Hetvoorbeeld van den
eerfterftrap van fcheiding van het Zand, ziet men in dat fchitterend maar ondoor-

Ichynende poeder, Mm , daar de Kley-aarde en de Leijen altoos mede doorzaaid

zyn ; de geheel doorfchynende Key fteenen , dè Qiiartzen , geeven fcheidende

talken, die vet, en zagt op het aanraaken , en zo kneedbaar en rekbaar zyn als de’

Leem-aarde, die ook Glas wordèn even als dezelve, zodanige als de Venetiaanfche

«n de Moskovifche; era het koomt my voor „dat de Talk een.nuddelfoort is tus^
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fchen het Glas of de doorfchynende Key-ftecn, en de Kley-aarde, terwyl de grove

en onreine Key-fteen , zig ontbindende zonder tuflchenftaat totKley-aai’de overgaat.

Ons gemaakt Glas ondergaat ook dezelfde vei-andering ; het ontbindt zig in de

Lugt, en verrot op zekere \vyze wanneer het onder de Aarde blyft. Eerll laygt de

oppervlakte verfcheiden kleuren, gaat los, fchilfert, en men bemerkt onder het be-

handelen, dat ’er kleine fchitterende blaadjes afgaan ; maar wanneer de ontbinding

verder gevorderd is, verplettert het tullchen de vingers, en laat het zig tot een talk-

agtig zeer wit en zeer fjm poeder brengen. De Konft heeft zelfs de Natuur nage-

bootft , in de famenftelling van het Glas en van de Key-fteen C « )•

Wy zuilen deze onderwerpen nog nader en nauwkeuriger bezigtigen in ons Stuk

over de Delfftoffen , en wy zullen ons thans vergenoegen hier by te voegen , dat

de- velschillende laagen , die den Aardbol bedekken , nog heden Stoffen zyn, welken

wy befchouwen kunnen als Glas geworden, of als Stoffen gelykflagtig met het Glas,

die ’er de wezendlykfte eigenfchappen van hebben , en die allen tot Glas kunnen

overgaan; en dat, dewyl het voor het overige duidelyk blykt, dat uit de ontbin-

ding van den Key-fteen en het Glas, welke dagelyks onder onze oogen gefcHicdt,

eene wezendlyke Kleyagtige Aarde voortkoomt , het geenszins eene löffe of onge-

gronde onderftelling is , te verzekeren
,
gelyk ik gedaan heb , dat de Lcem-aarden,

de Kley-aarden, en de Zanden geformeerd zyn door de opwerpzelen en het Glas

geworden fchuim van den Aardbol , inzonderheid wanneer men daar de bewyzen

van voren yfö pnen) byvoegt, welke wy gegeeven hebben om te doen zien, dat

de Aardbol in een ftaat van fmelting , door het vuur veroorzaakt,- geweeft is.

Ca') „ Eft etiam ceru methodus folius aqux communis opc fiiices & penam in liqiiorcm

„ vifcofum , eundemque in fai viride , convertendi ,
&' hoe in oleum rubicundum &c. Solius

„ ienis & aqusE ope ipeciali experimento duriffimos quofque lapides in mucorem refolvo
,
qui

„ diftillatus fubtilem 4’idtum exhibec , & oleum nullis laudibus prsedicabile. ” Zie Bbcher
Ply/l fuhterr.
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BEWYZEN VOOR DE BESCHOUWING
VAN DEN AARDKLOOT.
«t!’> <£?) Vf5^ VjPS tSJi ^

AGTSTE STUK.
Pc Schelpen en andere Voortbrengzéls der Zee , welken men in ’t

hinnenjle der Aarde vindt.

heb dikwils groeven, welker banken vol Schelpen waren, van boven

C I A beneden onderzogt. Ik heb geheele Heuvels gezien, die ’er enkel
nit beftaan , ketens van Rotfen , ^e over haare geheele uitgeftrektheid
dpr eene groote hoeveelheid van bevatten. De omtrek dier Zee-voort-

brengzelen is verbaazende , en het getal dezer overblyfzelen van Zee-fchepzelen is

zo ontzagchelyk, dat men zig geene mogelykheid kan verbeelden, dat ’er meer in de
Zee kunnen zyn. Het is door de befchouwing inzonderheid dezer ontelbaare menig-
te Schelpen en andere Zee-voortbrenzelen, dat men niet kan twyffelcn of onze
Aarde is een tyd lang de bodem eener Zee geweeft, die eveneens bevolkt was als
thans de Oceaan is. Die menigte is inderdaad zo groot , dat men , niet alleen niet
meer in de Zee onderflellen

, maar zelfs nauwclyks gelooven kan, dat ’er zo veelen
in dat Elejnent zullen zyn, ten rainften kan men niet dan door de gegraaven Schel-
pen een denkbeeld van de oneindige hoeveelheid der Zee-lchelpen krygen.
Men moet voor alle dingen niet denken

,
gelyk zig doorgaands die lieden ver-

beelden, die hier over redeneeren zonder iets gezien te hebben, dat men die Schel-
pen niet vindt dan by toeval, dat zy hier en daar, of, op zyn meeft, by kleine
hoopjes veripreid zjm

,
gelyk een party Oefter-fchelpen , welke men op ftraat voor

zyne deur, of digt by zyn huis nederwerpt ; het is by geheele Bergen , dat men de-

zelve vindt , het is by banken van loo, en 200 mylen in de lengte, dat men de-
zelve aantreft: hefis by gantfche Provintien dat men dezelve moet meeten, en dat
dikwils over eene dikte of hoogte van 50 of 60 voeten, en het is naar deze fa(ïa,
tlat men moet redekavelen.

Wy kunnen over dit onderwerp geen treffender voorbeeld geeven dan dat der
Schelpen van Tourame; zie Iiier, wat ’er de HiRoricfchryver der Jicadémie des
Sciences van t Jaar 1720, pag. 5 enz., van zegt. „ In alle eeuwen, die onkundig
„ genoeg waren, om gcenen luft of gelchiittheid voor waarneemen en onderzoek
,5 te hebben, geloofde men , dat alles wat wy thans gefigureerde Stcenen noe-
„ men , en zelfs de Schelpen , welke in de Aarde gevonden worden , Ipcclingen

„ der Natuur waren, of eenige byzondere toevallen door onbekende, enonna-
„ Ipoorlyke kleine oorzaaken vooitgebragt. Het géval heeft eene menigte van
„ deze foorten van opmerkelyke zeldzaamheden aan den dag moeten brengen,
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3i en de Philofophen zelve , zo zy anders den naaid Van Philofophen verdienden

,

), befchouwden dezelve met eene onkundige verwondering, of eene ligte en wer-

,, kelooze oplettendheid; dit alles was dcrhalven voor de bevordering der wceten-

„ fchappen verboren. EenPottebakker, die geen Griekfch of Latyn verftondt

,

„ was de eerfte Ca) , die tegen het einde der i6de Eeuw in Parys dorft zeggen, en

„ in ’t aangezigt van alle de Geleerden zeggen, dat de gegraaven Schelpen door

„ de Zee vooimaals neêrgelegd waren in de plaatièn , daar zy thans gevonden

„ worden; dat Dieren, en byzonderlyk Yiflchen , aan de gefigureerde Steenen

5, alle hunne verfchillende figuuren gegeeven hebben , enz. , en hy daagde ftóut-

„ moedig de geheele fchool van Aristoteles uit, om zyne bewyzen aan te tas-

j, ten; het is Bernard Palissy, een Xaintpnger, zulk een groot Natuurkundi-

„ ge als de Natuur alleen een menfeh maaken kan ; ondertuffehen heeft zyn Sys-

„ tema bjma honderd jaaren, als geflaapcn, en de naam zelf van den Auteur is

,, byna geftorven. Eindelyk zyn de denkbeelden van Palissy weder ontu^aakc

,, in den geeft van verfcheiden Geleerden , zy hebben het fortuin gemaakt, ’t

„ welk zy verdienden ; men heeft zyn voordeel gedaan met alle de Schelpen , met

„ alle de gefigureerde Steenen , wellïe de Aarde heeft opgeleverd ,
miflehien zyn

„ dezelve alleenlyk al te gemeen geworden in onze dagen ,
en de gevolgen welke

„ men daai‘ uit trekt, loopen g»vaar van weihaaft al te onbetwiftbaar te worden.

„ Desniettegenftaande moet het verfchynzel zelfs nu nog verwonderlyk voor-

,, koomen, het welk thans het onderwerp der waarneemingen van den Hr. de

„ Reaümur uitmaakt; te weeten eene maffa van 130,680,000 teerlingfche roe-

„ den van 6 voeten , onder de Aarde gevonden , en geheel uit Schelpen , of brok-

,, ken van Schelpen, zonder eenige vermenging van wcemdeStofFe, ’tzy Steen

s, of Aai'de , of Zand. , beftaande ; nooit hebben tot dus verre de gegraaven,

n Schelpen zig in zulk eene verbaazende hoeveelheid vertoond, en nooit heeft

„ men dezelve, fchoon in eene mindere hoev^eelheid, geheel zonder veiTncnging

j, gevonden. liet is in Touraine , dat die verbaazende verzameling , op meer

„ dan 36 mylen van de Zee gevonden wordt; men kent dezelve daar, om dat de

„ boeren van dezen oord gebruik maaken van deze Schelpen , welken Zy uit den

„ grond haaien , en over hunne landeryen brengen, om dezelve even als met Mer-

„ gel, te bemeften, welke landeryen buiten dit behulp onvrugtbaar zouden zyn.

,, Wy laaten het voor den Hr. de Reaumur over te verklaaren , hoe dit mid-

„ del, vry byzonder, en in fchyn, vry vreemd, een goed gevolg voor de viupt-

„ baarheid des lands voortbrenge, en wy bepaaien ons tot het verwonderlyke van

» zulk een grooten hoop Schelpen.

„ Het geen men uit de Aarde haalt, en het geen daar gemeenlyk flegts op 8 of

j, 9 voet diepte onder ligt, zyn flegts brokken van Schelpen ,
maar zeer kenbaar

,

„ ^t zy gedeeltens daar van zyn ; want de groeven zyn daar duidelyk in te zien

,

„ alleenlyk hebben zy haaren luifter en vernis verlooren
,
gelyk bykans .alle de

5, Schelpen, die men in de Aarde vindt, als die langen tyd begraven moeten zyn

(a^ Ik kan niet nalaaten aan te merken, dat bet pevoelen van dezen Palissy , reeds bet

gevoelen der Ouden geweeft was. „ Concbulas
, arenas ,

buccinas ,
calculos vavié in'eöos

frequemi folo, quibusdam etiam in montibus reperiri, certiim fieri m maris alluvione eos

„ coopertos locos volunt Herodotus. Pi ato, Strabo, Seneca, TertüLLJAKüs
,
Puitarchls»

ï*>PviDiüS,& alii,” Vid. Dausqui, Terra & ^qua pag. 7.
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„ geweeft. De klemfte brokjes, die niet dan flof zyn, zyn egter nog kenbaar

„ voor gedeelten van Schelpen, om dat zy volmaakt van dezelfde ScoiFen zyn

„ als de andere , en zomtyds vindt men daai- geheele Schelpen onder. Men her-

,, kent de foorten, zo wel van de geheele Schelpen , als van de Rukken, die wat

,, groot zyn; zommige dier foorten zyn bekend op de kuften van Poiélou, ande-

„ re behooren aan verder afzvnde kuiten. Daar zyn zelfs brokjes van Ileenagtige

„ Zeeplanten onder
,

gelyk ae Madreporen , Zee-Champignons , enz. Die ge-

„ heele StofFe wordt in het land Falun geheeten.

„ De Ilreck, die, in wat plaats men ook grave,_ Faln^ verfchaft, heeft wel ne-

,, gen vierkante mylen oppervlakte. Men graaft de Falun-vayu nooit dicpei,

„ dm tot 2 0 voeten; de Hr. de Reaumur brengt ’er de redenen van by , die

„ enkel van het gemak der werklieden ontleend zyn , en eene bezuiniging van

„ kollen bedoelen; dus kimnen de Falun-mymn veel dieper ggan, dan men tot

„ nog toe weet; ondeitiiffchen hebben wy onze begrooting van 130,680,000

„ teerlingfche toifes flegts gemaakt op de onderllelling van maar 18, en niet van

„ zo voeten, en wy hebben de myl flegts op 2200 toifes gefield; alles is dan zeer

„ laag gefchat, en milTchien is de verzameling van Schelpen zeer veel grooter,

„ dan wy dezelve gelteld hebben ; dat zy flegts eens zo groot zy , hoe 'veel.won.'

,, derlyker wordt dan evenwel het verfchynzel? *

„ In Natuurkundige faSf.a hangen van kleine omllandigheden ,
weike de mees-

„ te menfehen niet opmerken, zomtyds groote gevolgen af, die merkelyke op-

,, helderingen kunnen geeven. De Hr, de Reaumur heeft waargenoom^ , dat

alle de brokjes Schelpen op hunne hoopen plat cn horizontaiil geplaatll zyn

;

hier uit heeft hy beflooten dat die oneindige menigte brokjes niet daa^oor ge-

„ koomen zyn, om dat op de hoopen, die eerll uit geheele Schelpen bellaan zou-

’, den hebben, de bovenllen door haar gewigt de onderllen verbryzeld hadden,

’, want op die wyze zouden ’er verzakkingen en afroUingen zyn voorgevallen, die

„ den brokjes allerhande plaatzing en rigtingen gegeev^en zouden hebben; maarhy

„ befluit, dat de Zee alle deze Schelpen , ’tzy geheel ofgebrooken, gelyk ’er in

,, Zee onder de geheele altoos ook eenige gebrooken gevonden worden , heeft

aaiiTebragt; endewylzyinhetWaterdi-eeven, en den Ilroom moellen volgen

?

’
zo heeft het zelve haar op haar plat en horizontaal laaten zinken, cn, toen het

” Water weder te rug week, laaten liggen. Na dat zy in deze gcmcene verzamel-

„ plaats ncdcrgclcgd waren, zyn door zulk een alleruitcrll langen tj^d, verfchei-

,, den verbryzeld , cn het grootlle gedeelte byna verkalkt , zonuer hunne plaat-

„ zing te veranderen.

„ Het blykt hier uit, dat zy niet allen te gelyk, maar na malkanderen zyn ajin-

y, gebragt ;
en inderdaad, hoe zoude de Zee zulk eene verbaazende hoeveelheid

„ Schelpen tevens aanvoeren, cn die allen in eene horizontaale ligging plaatzen

;

,, zy hebben allengs in een zelfde plaats moeten verzameld worden, en bygevolg»

,, is "die plaats de bodem van eene Golf of een foort van Zee-kom gcweefl.

„ Alle deze aanmerkingen bewyzen, dat, fchoon ’er veele voetlpoorcn van den

„ Zondvloed op de Aarde hebben moeten overblyven ,
en inderdaad ook over-

„ gebleeven zyn, het die overflrooming egter, daar de II. Schrift van fpreekt»

„ niet geweeft is, die den hoop Schelpen van Touraine heeft voortgebragt, mi*'

„ fchien zyn ’er zulke groote verzamelingen niet in eenige plaats van den
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j «//.p maar eindelyk de Zondvloed zoude dezelve niet los gerukt hebben

,

” ?lezel^eda?gedaLhadt, zoude het met cene geweldigheid en ^meteen
”

^”/?efchied zyn, die deze zelfde Schelpen niet toegelaaten zoude hebben om
zy zyn daal- gebragt, en zagte-

” Srgdegd of bWon, daar aan vaal langer tyd dan dia van

” '®U”oVMr3ata®d™Aarde moet dan of voor of na den Zondvloed, tan min-

”r S 4"=n dar

ifL^f^sjarisri^“- Pff”"«S
dia

y

§!ar
op vaften grond over deze Stofte fpreeken,zou-

S?ïoóte hoeveelheid Schelpen zal ons minder verwonderen, zo wy op eenige

1. /-kmOanrliiTheden acht geeven , welke het nuttig is te doen opmeiken.

De^°eerfte is, dat de Schelpen verbazend vermenigvuldigen, en dat zy in korten

rvd SSen De overvloed van afzonderlyke mdzv^dus , of de grootheud van t

?of ?n vdêre foort, toont haare vrugtbaarheid ; men heeft een voorbeeld van

! ’^r-nrifp vermcnisvuldiging in de Oefters; men neemt zomtyds in een enkelen
deze groote

dikte weg, men vermindert in vry kor-

dag oen vfme^ ^
,n men fch,mt de

ten tyd de Rotten, tiaar men
moeten uitputten, ondertulTchen

Schelpen welke wy op de Aarde vinden , de overblyfzels van Dieicn van (he

foort ,
geduuvende een reeks van eeuwen zynde, daar een viy groot volumen heb-

Daar is, celyk men ziet, eenc verbaazende menigte wel bewaai-de Schelpen in

de Marmere, in de Kalk-fteenen, in de Krj-ten, in de Mergels, enz. Men ymdt

dezelve, gelyk ik gezegd heb, by geheele Bergen, «1 Heuvels, zy maaken dikwds

I Deel.
S
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meer dan de heTt van het volumen der Stoffen uit, daar zy in bevat zyn; zy ver.
fóonen zig meeft al wel bewaard, anderen zyn in Rukken

, maar groot genoeg ommet het oog de foort van Schelp te herkennen, daai- deze Rukken toe bchooreo

,

en het IS daar, dat de waarneemingen en kundigheden, welke de befchouwina onsS ^
’ ik b^eer, dat de SchdS h?t^ffchenmiddel zyn, waar van de Natuur zig bedient om de mecRe Steenci^te for-

i^ergels, en de Kalk-Rcenen, niet beRaan^n lut Rof en fchilfeis van Schelpen, dat by gevolg de hoeveelheid verbryzelde
Schelpen; men zal in hetRuk over de DelfRoffen de bewyzen zien, welke üc hier van geeven zal. Ilc zal

beffiSm"et:^ daar

De eerRe uitwendige of bovenRe laag is geformeerd uit het Slib van de T nerr
httbezmiBcl van de Regens, den Dau>v, de groeijende of dicrlykc deeiën totkfei!

vcibrjzeld, vvaar m de oude geleding niet meer kenbaar, is; de binnenbedden van Kryt, Mergel, vanKalk-Rccn
, van Marmer, beRaan uit grS

nen ^Se??eb?dïl"ctri
Zee-voortbrengzelen

, vermengd met brolqes van Schel.

’riP

geheele .^che pen. Maar de glaswordende Zanden , en de Kley-aardezyn .de Stoffen , daar het binnenRe der.Aarde uit beftaat; zy zyn tot Glas ebrand
in den tyd, toen de Aarde haarc gedaante heeft gekreegen , welke gedaante noodwendig onderRelt, dat de Stof geheel in een &at vL fmelting isgeweeR DeGraniet-aeen, de Rotfen

, de Kcy-Reenen
, en de Zand-Reenen in groote maffa,

de fflèva-^rde
verfchuldigd aal het Zand en

n
^ zyn ookmet laagen ncergclegd ; maar de Tuf-fteenen , deZand-ftcenen, ra de Key-Reenen , die niet m groote maffa zyn, de Krv'ftallen dfMv^lcn, de Pyr ten, do moefto Mineml™, de Zwavejs

, enz., ICsSto

neérgegd, en die Schelpen, en andere overbVtt

Dewjd de benaamingen
, daar ik my van bedien , duiRer of dubbelzinnig zouden^nnen fchynen

, acht ik noodig dezelve te verklaaren. Ik verfla door hit woord
Kley-aarde, met flegcs de witte en geele Kley , maar ook de blauwe, zagte, harde,
^bladerde , enz., Kley- of Leem-aarden , welken ik als fchuim of opwerpzel vanGlas , of als ontbonden Glas befchouw. Door het woord Zand verRa ik altoos bet

„ V
ƒ ik begryp onder deze benaaming niet flegts het^neZand, het welk de Zand-Reenen voortbrengt, en welken ik als y»-lr

Glas of liever als Pnimtteen belchouw,maar ook ha Zmd , hetwelk TOorSol™van gefleeten Zand-Reen, die door de Vawving verbrvzpld ic or,

^ voortkoomt

het grove Zand, gclyk als bet fyntc SteenLndo^^
den Gramct-lleen en den Rotsfteen , die fchernhoetóo mëdlëë*

vooitkoorat™
vry gemeen vindt in het bed van Beeken cn

®

delyk van hoogc Bergen hebben, of die vanShVl
Grtm^ecnW. De Rivi r

tova£”vl dTz
™ Rotsfteen zyn, voert eene grootehoeveelheid van dit Zand, dat grof en zeer fdierp is, mede; het is van dStelfde
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natuur als de Rotsfteen , en het is ’cr inderdaad alleenlyk het.flytzel en de afval

van celyk het kalkaartigSteen-zand niet dan het flytzel van de Hardfteen en witte

Bijjfieen is. Voor het overige zya de Rotsfteen en de Graniet-fteen eene en dezelf'

dezelfftandigheid, maar ik heb die twee benaamingen geoordeeld te moeten ge-

bruiken, omdat ’er veele lieden zyn die daar twee verfchillende Stoffen van m^-

ken ;
het is eveneens met de Key-fteenen en de Zand-fteenen in groote maffa , ik

befchouw dezelve als fooiten van Rotsfteenen , of van Graniet-fteenen , en ik noem

hen Key-fteenen in groote malfa , omdat zy, even als de Kalkaartige fteen,

gen gefchikt zyn, en om hen te onderfcheiden \'an de Key-fteenen, en Zanffitee-

nen, welken ik noem in kleyne maffa’s , die de ronder Key-fteenen , «n de Zand-

fteenen zyn; wellcc men verdeeld en verlpreid vindt, en welker banken met ver-

volgen , en geene doorloopende groeven van eene zekere uitgeftrektheid maaken.

Deze Zand-fteenen en deze Key-fteenen zyn eene laatere formatie, en hebben met

den zelfden oorfprong als de Key-ftcenen en de Zand-fteenen in gi-oote maffa, die

by laagen gefchikt zyn. Ik verfta door de benaaming van Ley met flegts de blauwe

Ley, die by al de wereld bekend is, maar ook de witte ,
gryze, roodagtige l.mjen,

en alle de Schiftuffen; deze Stoffen worden geraeenlyk onder de gebladerde Kley-

aarde gevonden, en fchynen inderdaad niet dan Kley-aarde te zyn,waar van de ver-

fcliillende kleine laagen onder het droogen een vaft lighaam gemaakt hebben. De

Steetikoolen 5 de Engelfche Steenkoolen 5
het Git 5 zyn Stoffen 5 die ook tot de Kley-

aarde behoorenden welke men onder de gebladerde Kley-aarde of onder de Leyen

vindt. Door het woord Tuf-fteen ,
verfta ik niet flegts de gewoone Tuf-fteen , die

zigmet gaten, en om zo te fpreeken ,
geledigd , vertoont, maar ook alle laagen

fteen, die door de aangevoerdc Stof der ftrooraende Wateren gemaakt zyn. Alle

de Stalaktiten, alle de bekorftingen , alle de foorten van fmeltende fteenen, alle

deze foorten, zeg ik, zyn ongetwyffcld nieuw, en groeijen dagelyks. De luf-fteen

is niet dan eene verzameling van fteenmaakende Stoffen , waiuin men niet eene

onderfcheiden laag bemerkt ; deze Stof is gèmeenlyk in kleine holle Cylinders ge-

fchikt, die onregelmaatigc groepen maaken, en geformeerd zyn door de druppen-

de Wateren aan den voet der Bergen of in het hellen der Heuvels , die Marmer, of

weeke en Icalkaartige fcecnbcddingcn bevatten; de geheele maffa dezer Cyhnders,

die een der ondcrfcheidende kenmerken van deze foort van Tuf-fteen maalcen, is

altoos of fchuinfch, of op en neder, volgens derigting der kleine ftraaltjes water,

die dezelve formeeren ;
die foorten van op fchuim loopende groeven hebben geen

Verder gevolg
.;
haare uitgeftrektheid is zeer bepaald in vergelyking der gewoone

groeven , en zy is gefchikt naar de hoogte der Bergen, 'die haar de Stof haarer

groey verlchaffen. Gelyk de Tuf-fteen dagelyks nieuwe fteenmaakende lappen ont-

vangt, zo venvarren zig die kleine Cylindrifche kolommen, die veel tulTchenruim^

te tuffehen malkandcren overlieten, cindelyk te faraen , en met der tyd wordt alles

faamgepakt, en vaft; maar deze Stof ki'ygt nooit de hardheid van fteen, het is dan

het geen Agricola noemt Mars^a tafacea fftulofa. Men vindt gemeenlyk in dezen

Tuf-ftcen veele iiidrakzcls v^an bladen van Boomen, en van Planten, van de foort

der geenen, welke de grond dier ftreeken voortbrengt; men vindt ’er ook vry dik-

wils zeer wel bewaarde Land-fchelpen in , maar nooit Zce-fchelpen. De Tuf is dan

Eekerlyk eene nieuwe Stof , die in de klaffe der Stalaktiten der fmeltende fteenen,

lier bekorftingen , enz. ,
geplaatft moet worden

;
alle deze ftieuwe Stoffen zyn foov-

S z
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toi van op fchuini loopende fteenen, die zig ten koften van anderen formeeren,-
maar die nooit tot eene waare verfteening geraaken-

alle de Edele-fteenen, alle die, welke eene regelmaatige gedaante
hetwen, zelfs de Key-fteenen, in kleine mafia, die geformeerd zyn uit laagen, wel-
ke het zelfde middelpunt hebben , het zy , dat die foorten vandleenen in die loot-
regte fpleeten der Rotfen , of ergens elders gevonden worden, zyn niet dan uit-
zweetmgen v^n-Ke)T.fl;ecnen in groote maffa, faamgeftolde fappen dier zelfde Stof-

fchuimloopende nieuwe fteenen , waare Stdaktiten van Key-fteen of Rots..
Men vindt nmmer Schelpen noch in de Rots- of Granit-fteenen , noch in de Zand-

fteenen , ten*minften heb ik die daar nooit in gezien . fchoon men dezelve , en wel
vry dikwils , in het Glas-aartig Zand , daar deze Stoffen haaren oorlprong uit heb-
ben, verneemt; het geen fchynt te bewj^zen, dat het Zand zig niet kan vereeni-
gen, om Zand -fleen of Rots- fteen te forraeeren, dan wanneer het zuiver is,
dat het met zelfftandighedcn van een anderen aart vermengd zjmde

,
gelyk de Sdiel-

pen zyn , door die indringing van vreemde en ongelykflagtige deelen in zyne ver-
eeniging verhinderd wordt^ Ik heb , met oogmerk, om my hieromtrent te verze-
keren , die kleine balletjes of kuflèntjes , die zig zomtyds in de beddingen van
Zand, met Schelpen vermengd , formeeren, waargenoomen , en ik heb daar nooit
cenigeSchelp in gevonden. Die klompjes zyn wezend!yfcZand-lteen,hetzyn famen-
groeijingenj die zig in het Zand formeeren op plaatfen, daar het met geeneonge?
lykfla^ge Stoffen vermengd is , die zig tegen de formatie der banken of andere^
maffa’s, grooter dan deze klompjes, tegenkanten..
Wy hebben gezegd , dat men te Amfterdam , het welk een zeer laagen grond

:

hwft , Zee-fchelpen op loo voeten diepte onder dc Aarde , en te Marly-Ia-
Ville, 6 mylen vanParys, op 75 voet heeft gevonden; men \dndt ’er insgelyks
in het binnenfle der m>men, en in banken v'an Rotfen beneden eene hoogte fteen^ 50, 100 en 200 , tot 1000 voeten dikte, gelyk ligt waar te neemen is in de
Alpen en Pyreneën

; men behoeft de Rotfen, lootregt gehakt, flegts te onder-
zoeken; en men ziet dat er in de onderflie laagen Zee-fchelpen en andere Zee-
vowtbrengzelen

; maai* om met orde voort te gaan , men vindt dezelve op
de Bergen van Spanje, op de Pyreneën, op de Bergen van Frankryk, op die v*an
Engeland , in alle de Marmer-groeven in Vlaanderen , in de Bergen van Gelderland

,

in ^ de Heuvels rondom Parys, in alle die van Bourgonje.cn Champagne ,, in t^n
woord, in alle plaatlèn, alwaar het binnenfl van den grond niet van Zandsteen
of van Tuf- fteen is; en in de meefte plaatfen , daar wy van fpreeken, zjm ’er in
alle de fteenen , meer Schelpen , dan andere Stoffen; Ik verfta hier door Schelpen
niet fkgts de overblyfzels van Schelpen, maar ook die van Scbaal-dieren

, gelyk als
dé tepels en doornen van den Zee -Egel , en ook alle de voortbrengzelen der Zee-
Infekten^ gelyk de-Madreporen, de Koraalen, de Aftroïten of Starre-fteenen.enz'
Ik kan ^rzekeren, en men zal ’er zig door zyne oogen van oveituigm
men wil , dat er in de meeften der pik-fteenen

, en Marmers , zulk eene groote
hoeveelheid dezer Zce-voortbrengzelen is

, dat zy dt Stoffe,. die haar vereemgt, in
volumen fchynen te overtreffen.

Maar laaf ons vervo’gen
;
men vindt, die Zee -voortbrengzelen in de Alpen;,

zelfs böven op de hoo:^e Bergen, by voorbeeld den Berg-Cenis. Men vindt de-
zelve.inde.Bergen.van Genua,,in de Apennynfche Gebergten, en in de meeft®
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Steen of Marmer-groeven in Icaiie. Men ziet dezelve in de Steenen , daar de oud-

fte irebouwen der Romeinen van geftigt zyn , zy zyn in de Tirollche Bergen , m
hpi- hart van Italië, op de kruin van den Berg Paterne „ by Boulogne, m die zelf-

de plaatfen daar die lichtende Steen , de Steen van Boulogne genaamd
,
gevon-

” den wordt”; men vindt haar in de Heuvels van Apuhe, m die van Kalabne, m
verfcheiden plaatfen van Duitfchland , en van Hongaryen , en doorgaands in alle

de verheven plaatfen van Europa. Zie hier over Stexon ,
Ray ,

oodward

en Afrika hebben de Reizigers dezelve insgelyks in verfcheiden plaatfen

opeeracrkt,-by voorbeeld op den BergKaftravan boven Baruth,is een bed van wit-

te Steen , dun -als Ley , waar van elk blad een groQt getal en eene groote verlchei-

denheid Viffehen bevat ; zy zyn meeftal zeer plat en zeer gedrongen, gelyk de ge-

eraven Heyde , en zy zyn egter zo wel bewaard,
.

dat men ’er volmaaktelyk tot de

minfte trekken der vinnen , der Schelpen , en van alle deelen , die ydere foortvm

Vifch onderfcheiden , in bemerkt. Men vindt insgelyks veele Egels en ver-

fteende Schelpen tuflehen Suez en Kairo , en op alle de Heuvds en hoogten \an

Barbarve; de meeften zyn nauwkeurig overeenkomftig met de foorten, welken

Ln nog werkelykin deRoode Zee vangt. Zie de Reyzen van Shaw i/dr^ In

ons Europa vindt men verfleende.Viffdien in Zwitferland, in Duitlchland, in de

SteengroefVan Oringen , enz.

De lange keten van Bergen, zegt de Hr. Bourget , die zig van t Weften naar

’t Ooften uitftrekt van Portugal tot aan de Ooftclykfte deelen van China, die;

welke evenzydig aan den kant van ’t Noorden en van ’t Zuiden loopen, de Ber-

gen van Afrika en van Amerika, die ons bekend zyn, de Valeijen, en de Vlak-

ten van Europa, bevatten allen beddingen Aarde en Steenen, niet Schelpen

II vervuld zyn, en men kan daar uit befluiten vsn alle andere deelen der Wereld^

„ die ons onbekend zyn.
, 1 -n -

De Eilanden van Europa, die van Afia cn van Amenka , alwaar de Europeeis

gelegenheid gehad hebben te graaven, ’t zy in de Bergen, ’t zy in de Vlakten ,

” verfebaffen ook Schelpen , het geen doet zien, dat zy dit gemeen hebben met

” de Vafte landen , daar zy by liggen. Zie Latres Fmiof. jur la jmuaUm ms

”
'Zie£ ïSég om te bewyzen, dat men inderdaad Zee-fcliclpcn

,
yerftcendé

VilLm eSe'e Zee-voorlbrengzelen in byltans alle plaatfen ymdt, alwaar men

dezelve liceft willen zoeken , en dat zy daar in eene verbaazendc lioewelheid. zyn.

Het is waar , zegt een Engelfch Schvjwer, Tancr. Robinson , dat er

Zee-fchelpen hier en dair over de Aarde veiipreid zjm door de legers, door de

inwooners der fteden en dorpen, cn dat la Loubere, in zyne Reize naar Siam,

verhaalt, dat de Aapen van de Kaap de Goede hoop. zig geduurig veima^en met

” Schelpen ran het ftrand boven op de Bergen te brengen, maar dat kan de vraag

”
niet oploHen - wnarnTti tlie 5>r-hpii>jan in ;illp rif» Klivnnaten der Aarde vetforeid

zyn-

by'

n
w
»

by neaaingeu ucirigcjcyu, gcjj zy op aen gi uuu uui -

Eenen italiaanfehen bnef leczende over dc veranderingen op een Atrdbol voor-

gevallen, gedi-ukt te Parys in dezen Jaare 1746, verwagtedc i^-. daar in tc \nnda. de
P . j . T ' volmanKf ri-rnnl-s met .ie.
gevallen, geoiuio. lc jddic j /40, — - —- --- — . - -

byzonderheid door la Loubere verteld, omdat dezelve volmaakt Itrookt met Je-

^ S 3.
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denlcbeelden van den Auteur ;
de verfteende Viflchen zyn , naar zyne gedagten,

flegts zeldzaarae Viflchen , van de tafels der Romeinen weggeworpen , omdat zy

niet verfch waren; en wat de Schelpen betreft, het zyn, zegt hy, de Pelgrims van
Syrië, die, ten tyde der Kruis-togten , die van de Zeen, van tk Levant, welke men
tegenwoordig in Frankryk , in Italic , en in dc andere Staaten van ’t Chriftenryk

verfteend vindt, hebben overgebragt. Waarom heeft hy ’er niet bygevoegd
, dat

het dc Aapen zyn , die de Schelpen op den top der hoogfte Bergen en in alle plaat-

fen ,daar geen menfehen woonen kunnen, gebragt hebben? Dit zoude het overige
niet bedorven en zjme verklaaring nog eenigszins waarfchynlyker gemaakt hebben.
Hoe is het toch mogelyk dat wj’^ze menfehen , en die zelfs meenen PWlofophen

te zyn, nog zulke vallche denkbeelden over dit onderwerp loinnen koefteren? Wy
zullen ons dan niet vergenoegen, met gezegd te hebben, dat men verfteende Schel-
pen vindt in bykans alle de plaatfen der Aarde, alwaar men gegraaven heeft, en met
dc gctuigenilTen van Schrjwers der Natuurlj^e Hiftorie bygebragt te hebben; gelyk
men zoude kunnen vermoeden, dat zy, uit zugt voor eenig Syllema , Schelpen be-
merkt hadden, daar dezelve mogelyk inderdaad niet waren, oordeelen wy nog ee-

nige Reizigers te moeten bybrengen , die dezelve by toeval hebben waargenoomen,
en welker min geoefende oogen niet dan geheele

,
gaave , en wel bewaarde Schel-

pen hebben kunnen ontdekken. Hun getuigenis zal miffehien van een grooter ge-

zag zyn by lieden , die gcene gelegenheid hebben , om zelve de waarheid dier by-
zonderheden op te neemen, en van hun, die noch Schelpen , nochVerfteeningen
kennen, en die niet in ifaat zynde dezelve te vergelyken

, zouden kunnen twylFe*

len, of de Verfteeningen wel wezendlyke Schelpen zyn , en of deze Schelpen met
millioenen opgeftapeld liggen in alle ftreeken der Wereld.

Elk kan met zyne oogen de banken Schelpen zien , die in de Heuvels rondom
Parys zyn, inzonderheid in de Steengroeven

,
gelyk als in den hoogen weg by Seves,

te Iffy, te Pafly en elders. Men vindt te Villers-Cotteretz eene menigte Lcris-
ftcenen, de Rotfèn zyn ’er zelfs geheel uit geformeerd, en zy zyn daar zonder
eenige orde vermengd met een foort van Steenagtig beflag , dat hen allen verbom
den houdt. Te Qiaumont vindt men zulk eene groote hoeveelheid verfteende
Schelpen, dat alle de Heuvels, die evenwel vry hoog zyn, daar eeniglylc uit fchy-

nen te beftaan. Het is dezelfde zaak te Courtagnon by Reims, alwaar de bank
Schelpen byna vier mylen breed en verfcheiden lang is. Ik breng deze plaatfen

by, om dat zy berugt Zyn, en om dat de Schelpen daar yders oogen treffen.

Ten opzigte van vreemde Landen, zie Mcr wat dc Reizigers hebben waarge-
Hoomen,

„ In Syrië , in Phenicie , is boven de Steen , die tot bafis der nabuurige Rotfen
„ van Zalikca dient, eene laag van eene foort van week Kryt, en het is miflTchien

,, dajir van, dat de ftad haaren naam van ^TOMontovium ulbum^ of wit Voorge*
,, getvreegen heeft. LaNatoura, oiidtyds Scala Tyriorum, of de ladder
,j dei ijiicis genaamd, is ten naaften by van de zelfde natuur, en men vindt
,, daar ook , wanneer men graaft, eene menigte van allerhande foorten van Ko-

raaien
, en van Schelpen. ” Zie f^oyages de Shaw.

,, J^Ien vindt op den Berg Sinaï flegts weinige gegraaven Schelpen en ani
,, dere gelyke tekenen van den Zondvloed, ten zy men daar onder wil betrekken,
,5 ue gegraven T&nar in de Zaaden der nabuurige Bergen van Sinaï

;
miflihi®^
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3, hadt de eerftc Stof, daar hunne Marmers uit geformeerd zyn, eene bytende

5, kragt, en die weinig gefchikt was om dezelve te bewaai-en ; maar te Korondel

,

„ daar de Rots meer van den aart onzer Ilartftcenen heeft, vondt ik verlcheiden

„ Schelpen van- Molfelen , en eenige Petunculi of Mantels
,
gelyk ook een zeer

„ zonderlinge Zee-Egelantier
, van de foor t dier geenen, die men Spatagi noemt,

„ rriaai- ronder en effener;’ de overblyfzels van iiet kleine dorp van Ain el Mouia,

„ en vcrfcheiden Kanaalen , dewelke dienden om het water derwaards te bi en-

„ gen, verfchafFen gegraaven Schelpen. De oude muuren van Sucz, en het geen

„ nog van haare oude Haven overig is, zyn van dezelfde Stoffen gemaakt, de-

,, welke allen uit dezelfde plaats fchynen gehaald te zyn. Tuiichen Suez en Kai-

„ ro, gelyk ook op alle de Bergen , Hoogten , en Heuvels van Lybic, die niet

„ met Zand bedekt zyn , vindt men eene groote menigte Zee-Egels
,

gelyk ook

„ tweefchelpige Schelpen , en zulken , die in een punt uitloopen , waar van de

„ meeften nauwkeurig overeenkoomen met die Iborten , welken men nog heden

„ in de Roode Zee vilcht. Dezelfde, pae.. 84, Tem. IL
„ De Stuifzanden , die in do nabuurlcliap van Ras Sem , in het Koningryk van

„ Barka zyn, bedekken veele Palmboomim met Zce-Eglanticrs , en andere Ver-

„ fteeningen, welke men daar, buiten dat, zeer gemeen vindt. Rc/r Sejn bete-

„ kent het hoofd van den Vifch,- en is het geen men het verfteende Dorp noemt,

„ alwaar men beweert, dat men Mannen, Vrouwen, Kinderen, in verfclieidcn

„ houdingen vindt, die met hun vee, hun voedzel, en hunne mcubilen in Heen

„ veranderd zyn, maar buiten deze gedenktekenen van den Zondvloed, daarliet

„ hier op aankoomt
, en die niet bj’zonder zyn aan. deze plaats, is aUes, wat men

„ ’er van zegt, ydele beuzelpraat, en koomtop loutere fabels uit, gelyk ik niet

„ flegts onderregt ben.door den Hr. le Maire, die, in den tyd djthy Coiiful te

5, Tripoli was, vcrfcheiden Perfoonen derwaards zofidt, om ’er berigt van in te

3, neemen , maar ook door deftige en verllandige liedèn , die zelve op de plaatiên

,, geweeft zyn.

„ Men vindt voor de P3Tamiden zekere Rukken Steen door den bytcl des werk-

„ meefters gehakt, en onder deze Steenen ziet men afknipzels, die de gedaante

j, en grootte van linzen hebben , zoramigen gelyken zelfs naar halfgepelde rogge-

„ korrels ;
dit wil men dat overblyfzels zyn van ’t geen de werklieden acen , wel-

„ ke overblyfzels verfteend zouden zyn , het geen my niet waarfchynlyk voor-

,, koomt, enz. Dezelfde. Deze linzen en roggekorrels zyn vci fteeningen van

„ Schelpen by alle de Naturaliften bekend, onder den naam vm Lapules lenticula-

„ res^ of Lins-fteenen.

„ Men vindt vcrfcheiden foorten dezer Schelpen , daar wy van gefprooken hebi

„ ben, in den omtrek van Maaftricht, inzonderheid by het dorp Zichen, of Ti-

,, chen, en op den kleinen Berg, dien der Huns genaamd. Zie Misson Reize

„ door Italië, il. Deel, pag '62.

„ In den omtrek van Sienne heb ik, by Certaldo volgens het berigt, ’t welk

» gy
pgeeven hebt , verfcheiden Bergen van Zand , met vertcheiden Schelpen

„ vervaild, gevonden. De Monte-maiio een myl vrn Rome , is ’er geheel \-ol

„ vn. Ik heb ’er in de Alpes, in Frankryk, en elders gevonden. Oleakius,

„ Stenon, Cambden, Speed, en verfcheiden anderen, zo Ouden als Laateren^ ,

„ verhaalen ons het zelfde verfchynzel. ” Dezelfde L Deel, 396^

ï
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5J Het eiland Cerigo, wierdt oudtyds Porphyris genaamd ter oorzaake van de
„menigte Porphier-fteen die ’er uit gehaald wierdt.” l'oyage de Thevenot,
Tom. i. pag. 25. Nu, men weet, dat de Porphier-fteen beftaat uit punten van
Zee-Egels door een Steenagtig en zeer hard Ciinent verecnigd.

» J egen over het Dorp Inchené , en op den Ooftelyken Oever van den Nyl

,

„ vond ik verfteende Planten , die natuurlyk groeijen in eene uitgeftrektheid

,, gronds, welke omtrent twee mylen in de langte beftaat, en geene groote breed-
„ te heeft; het is eene van de zohderlingfte V'oortbrengzels der Natuur; die plan-

,, ten gelyken vry wel naar het witte Koraal , dat men in de Roode Zee vindt.
”

yoyage de Paul Lucas, lom. //, pag. 380 en 381.
„ Men vindt op den Berg Libanon verfteeningen van verfcheiden lborten, cn,
onder anderen, van platte Stcenen

, waarin men wel bewaarde en gaave ge-
raamten van Villchen , en ook Kaftanjes van de Roode Zee met kleine Koraal-
boompjes van dezelfde Zee vindt.” Dezelfde. Tom. IlL pag. 326.
„ Wy vonden op den BergKaimel eene groote menigte Steenen, die, volgens
’t geen men daar van voorgeeft, de figuur hebben van Oljwen, van Meloenen,
van Peidikken, en andere Vrugten, en welken men gemeenlyk aan de vreem-
delingen verkoopt , niet flegts als enkele aartigheden , maai' ook als hulpmiddelen
tegen verfcheiden kwaaien. De Olyven, die de Lapides yudaïci, de Jooden-ftee-
nen zyn, welken men in de winkels der Drogiftén vindt , zyn altoos befchouwd
geweeft als een byzonder middel tegen de Steen en het Graveel.” Toyages de

Shaw, Tom, II
,
pag. 70. Deze Lapides fudaïci,o{ zo genaamde jooden-fteenen,

zyn punten of fteekels van Zee-Egels.

„ De Hr. La Roche, Geneesmeefter, gafmy van deze verfteende Olyven, La-
„ pis 'Juddicus gena-amd, welke in menigte in deze Bergen voor handen zyn, al-

„ waar men ook, naar datjnen my gezegd heeft , andere Steenen vindt , die van
„ binnen de afbceldzels van Mannen en Vrouwen volmaakt vertoonen. ” Toyas-e
de Monconys, 1 pag. 334. Dit is de Hyjltrolithos.

„ Wy vci'lieten
, toen wy van Smima naar Tauris trokken , dewyl de hitte

„ zeer fterk was
, den gewoonen weg aan den kant van het Noorden, om dien

„ door het gebergte te neemen
, alwaar altoos fchadiiw en koelte is. Op verfchei-

„ den plaatfen vonden wy Sneeuw, en veel fchoone Zuuring, en boven op eeni-

„ gen van deze Bergen vindt men Schelpen
,
gelyk op den oever der' Zee, het

,, geen zonderling is”. Tavernies.
Zie hier, wat Olearius zegt ten opzigte der verfteende Schelpen, welken hy in

Perfie heeft opgemerkt, en in dc Rotfen der Bergen , waarin de graven zyn uicge-
houwen , by het Doip Pyrmaraus. °

„ _Wy klommen met ons drien naar het bovenft van de Rots langs vervaarlvke
fteilten 5 daar wy niet konden over klauteren, dan met malkandcren te helpen.Wy vonden daar vier groote kamers , en binnen in dezelve verfcheiden niflèn of

.. vakken , m de Rots uitgchouwcn , om voor bed te dienen; maar ’t geen ons
„ nog meer verwonderde was, dat wy in dit gewelf, boven op den Berg, Mos-
„ lel-lchelpcn vonden , on wel op zommige plaatfen in zulk eene groote menigte,
„ dat deze gchcele Rots niet dan uit Zand -en Schelpen fcheen te beftaan. Uit Per-
,, lie wederkoomende

, zagen wy langs deKalpifche Zee op verfcheiden dezer Ber-
„ gen Schelpen.”

5)
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Ik zoude by de gemelde nog verlcheideii andere getüigeniüèn hmnen byvoegen,

maar ik boude dezelve agter , om de zulken niet te verveelen , die gcene overtolli»

ge hewyzen noodig hebben, en die, geiyk als ik, zig door hunne eigen oogen heb-

ben gaan verzekeren van het aanwezen dezer Schelpen in alle plaatfen , daar men
dezelve heeft willen zoeken.

Men vindt, in Frankryk niet flegts de Schelpen onzer kuften ,
maar ook Schel-

pen , die men nooit m onze Zeen gezien heeft. Daar zyn zelfs Natuwbefchou-

wers, die willen, dat de menigte dezer vreemde Schelpen veel grooter is, dan die

der Schelpen van ons Klimaat , maar ik oordeel dit gevoelen ongegrond ;
want be-

halven de Schelpen , die den bodem der Zee bewoonen , en die ,
welken men niet

dan met moeite vifcht , en die men derhalven als onbekend of genoegzaam onbe-

kend en vreemd, kan aanraerken , fchoon zy in onze Zeen waarlyk t’huis hooren,

behalven dezen, zeg ik, zo zie ik ook in ’t algemeen, dat men een ruwen overflag

maakende tulTchen de Verfteeningen en de Schelpen, die daar aan gelykfoortig,cn

nog levende zyn , meer van onze kuften, dan vreemden onder dezelve vindt. By

voorbeeld , alle de Peélines , de meefte Petunkels , de Moflbls , de Oefters , de Zee-

pokken , de Buccina of de Haliotes , de Patella , de Ollèn - harten , de Nautibi , de

Zee -Egels met groote tepels en groote doornen, de Zee-Egels met kleine doornen,

de Zee-Starren , de Dentalia, de Zee-pypen , de Aftroïten, de Neptunus-lob, en

in ’t algemeen de Madreporen en Koraalen ,
welken men op zo veele plaatfen ver-

lleend vindt, zyn zekerlyk vqortbrengzels van onze Zeen; en fchoon men de

Amraons-hoomen , de Lins-fteenen , de Jooden-fteenen , de Kolumniten , de wer-

velbeenderen der groote Zee-Starren, en verfcheiden andere verfteeningen , als de

groote Schroeven , de Buccinum Abajour genaamd ,ot anderen ,
welker levendige

wedergaden vreemd of onbekend zyn, in groote menigte vindt , ben ik egter door

myne waarneemingen overtuigd , dat het getal dezer foorten klein is in vergelykmg

van dat der verfteende Schelpen onzer kuften; daarenbov’’en, het geen de bafisvan

onze Marmers en van bykans alle onze Kalk- en Hard- fteenen uitmaalct,_ zyn de

Madreporen, de Aftroïten , en alle die andere voortbrengzelen door Zee -inlekten

geformeerd , en welken men te voren Zee-planten noemde; de Schelpen, hoe over-

vloedig dezelve wezen mogen , maaken flegts een klein gedeelte uit in vcrgelyking

dezer voortbrengzelen , die allen oorfpronkclyk uit onze , en inzonderheid uit de

Middellandfche Zee zyn,
, rr 1

De Roode Zee is van alle Zeen die , welke het overvloedigit Koi aaien ,
Mad

poren,enZee-plantcn voortbrengt; daar is miiïchien geen plaats, die er cene gtoo-

tere verfcheidenheid van oplcvert, dan de Plaven van Tor, of El- lor. In een Itil

weder vertoont zig aan onze oogen zulk eene groote hoeveelheid dezer planten

,

dat de bodem der Zee naar een Bofch gclykt; daar zyn getakte Madreporen , die

tot 8 en 10 voeten hoogte hebben, men vindt ’cr veel in de Middellandfche Zee,

te Marfcille , by de kuften van Italië en Sicilië; daar is ook eene groote menigte

van dezelve in de meefte Golven van den Oceaan , rondom de Eilanden, op de

Banken , in alle de gematigde Lugtftreeken, alwaar de Zee flegts cene middclmaa-

tige diepte heeft.

De Hr. Peyssonel hadt de cerften waargenoomen en bevonden , dat de Koraa-

len, de Madreporen, enz., hunnen oorfprong aan Dieren verfchuldigd , en geene

Planten waren
,
geiyk mep dagt , en gclyk hunne gedaante en groey fcheenen te

I Did. T
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kennen te geeven; men heeft lang aan de waarheid der waarneeming van den Hr.^
Peyssonbl willen twyffelen; zommige Natuur -befchouwcrs, al teveel vooringe-
noomen met hunne eigen begrippen , hebben zyn voorftel in den beginne zelfs

met verontwaardiging verworpen
; zy zyn egter , kort na de ontdekking van den

Hr. Feïssonel, verpligt geweeft deszelfs verkiaaiing aan te neemen , en al de we-
reld erkent eindelyk , dat die gewaande Zee-planten niet anders zyn dan werkftuk-
ken , of liev'er verblyfplaatsjes , van zeer kleine diertjes

, die naar Schélp\nfchjes
gelyken , voor zo veel zy

, even als dezen , eene groote hoeveelheid fteenagtige

'

Stof maaken , waarin zy , even als de Schelpdieren in hunne Schelpen woonen.
Dus zyn de Zee-planten , welken men cerft in den rang der DelfftofFen geplaatfl: , en
vervolgens onder de Gewaffen betrokken hadt , nu voor altoos in de klaflè der
Dieren gebragt.

Daar zyn Schelpen, die op den bodem der hooge Zeen blyven, en die nooit op
ftrand geworpen worden;. deSebryvers noemen ze Pelagiae ofZee -Schelpen

, om
haar van de anderen te onderfclieiden , welken zy Lütoraks of Strand-Schelpen noe-
men. Het is te denken , dat de Ammons Horens , en eenigc andere foorten , wel-
ken men verfteend vindt, en daar men nog geene gelykflagtige levende van gevon-
den heeft, altoos op den bodem der hooge Zeën blyv'en,en dat zy vervuld zjm ge-
weeft met een Steenagtig bczinkzcl in de plaats zelve daar zy waren ; het kan ook
zyn , dat ’er zekere Dieren zyn , welker foort is omgekoomen

; deze Schelpdieren
zouden onder dat getal kuimen zyn. De gegraven buitengewoone beenderen

,

welke men in Siberië
, in Kanada , in Ierland en op verfcheiden andere plaatfen

vindt, fchynen deze gilling te beveiligen, want tot hier toe kent men geen dier,
daar men deze beenderen op kan toepaflèn , dewelke meeft al van eene onmaa-
tige gi'ootte en dikte zyn.
Men vindt deze Schelpen van boven tot beneden in de groeven , men ziet de

zelve ook in de dieplle putten; daar zyn ’er op den grond der Mynen in Honga-
rye. Zie Woodward. ^

Men vindt er^ 200 vademen
, dat is te zeggen op duizend voeten diepte in de

Kotien, die Mt Eiland Kalde oimangen, en in de Provintie van Pembroke in En-
^ f^'i'reld van haar begin, enz. llde. Red. h'de. Hoofdft.
Men vindt niet llegts op groote diepten, en op dc hoogfte Bergen , verfteende

Schelpen, maar men vindt ’er ook, dieniet van natuur veranderd zyn , die nog
haaren glans , de kleuren , en de ligtheid van Zee -Schelpen hebben ; men vindt
Gloffopetrae , en andere tanden van VjiTchen in dcrzelver Kakebeenen

, en men
behoeft, om zig ten dezen opzigte volkoomen te ov^ertuigen, niet anders te doen,
dan de Zee-enLand-fchelpen te belchouwcn en met malkandercn te vergelyken’
daar is niemand , die zelfs na een ligt onderzoek , een oogenbük kan twyffelen of
deze ge^aven en verfteende niet dezelfde zyn ks die der Zee; men be-
merkt daar dezelfde geledingen in , en men ziet zelfs de Paai-ien , die het levendige

rengt, men bemerkt, dat de Vifditanden glad, en aan derzelver einde,
gefleeten en dat zy gebruikt zjm, temyl het Dier leefde.

ok vindt men bykans overal in de Aarde Schelpen van dezelfde foort, waar
van de eene klem, de andere groot, de eene jong, de andere oud zyn, zommigen
onvolmaakt, anderen geheel volmaakt, men ziet zelfs kleinen en jongen aan de
ouden en grooten vaft zitten.

.
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De Schelpvifch Purpura of Purpervifch genaamd ,
heeft eene zeer lange tong

,

welker einde beenagtig en puntig is, zy dient liaar als voor boor, om de Schelpen

van andere Villchen door te booren ,
en om zig met hun vleelch te voeden ; men

vindt, zeer gemeen, Schelpen in de Aarde , die op deze wyze doorboord zyn; het

welk een onweerleggclyk bewys is ,
dat zy voonnaals Viiïchen bevattcden , en dat

in deze plaatfen ook Purpeiwiirdien waren, die zig daar mede voedden. Zie Wood-
ward ; pag . 296. en 300.
De Obelisken van St. Pieter te Rome , van St. Jean de Latran, van de Plaats

Navone, koomen, zo men wil, van de Egyptifche Pyramidenj^zy beftaan uit roo-

den Graniet-fteen , dat eene foort van Quartz of van zeer harde Zand-fteen is ;
deze

StofFe
,
gclyk ik gezegd heb , bevat geene Schelpen ; maar de oude Afrikaanfche

en Egyptefche Marmers, en de Porphier-fteenen , welke men uit den Tempel van

Salomon ,zo men zegt, en uit de Pdeizen der Koningen van Egypte gekreegen, en

te Rome op verfcheiden plaatfen gebezigd heeft , zyn met Schelpen venaild. De
roode Porphier beftaat uit een oneindig getal punten van de foort van Zee -Egel,

welke wy Zee-kaftanjes noemen , zy liggen vry digt op malkander , en maaken alle

de kleine witte punten uit, welke in deze Porphier zyn. Een dezer witte punten

vertoont in ’t midden nog een klein zwart flipje , ’t welk de overlangfche fnyding

is van de doorn- of flekel-buis der Zee-Egel. Daai* is in Bourgonje, in eene plaats

Ficin genaamd, diie mylen van Dijon, een roode Steen ,
in zyne famenftelling ge-

heel gelyk aan Porphier-fleen , daar hy niet van verfchiJt dan in hardheid, terwyl

hy flegts zo hard is als Marmer, het welk men weet dat door den Porphier-fleen

verre in hardheid overtroffen wordt ;
deze Porphier-fleen nu by Dijon beflaat ins-

gelyks geheel uit doornen van Zee - Egels en is zeer aanmerkelyk dóór de grootte

en dikte van zyne bedding in de groeve ; men heeft ’er zeer fchoone werken in die

Provintie van gemaakt , en byzonderlyk de trappen der Pedeflal van het Stand-

beeld te Paard van Lodewyk den Gi-ooten, het welk men in ’t midden van de Place

Royale te Dijon heeft opgerigt. Deze Steen is niet de eenige van die foort, welke

ik ken ;
daar is in dezelfde Provintie van Bourgonje , by de Stad Monbart , eene

groote groeve van Steen, die eveneens alsjde Porphier-fleen is famengeflcld
, maar

wiens hardheid nog minder is dan die van het Marmer ; deze wcekcre Porphier be-

vat nog eene grootcr menigte doornen van Zee -Egels , en veel minder i^ode ^of.

Zie daar dan dezelfde dooraen van Zee-Egcls ,
welleen men in de oude Egyptifche

Porphier-fleen , en in de nieuwe Porphieren van Bourgonje vindt , die van de ou-

den niet verfchillen , dan in den trap van hardheid en in het meerder of minder gw-

tal doornen van Zee-Egels, welke zy bevatten.

Wat die Steen beti*eft , welken de Liefhebbers groene Porphier noemen , ik

denk dat dit eerder een Graniet- dan een Porphier-fleen is; hy beflaat niet uit door-

nen van Zee -Egels , gelyk de roode Porphier ; cn zyne zelfïlandigheid koomt my
voor gelyk te zyn met die van den gemeenenGraniet-flecn. In Toskaane vindt men
in de Steenen , daar de oude muuren van de Stad Volatcra van gebouwd waren

,

eene groote menigte Schelpen , en die muur is. vooii twee duizend V3T honderd jaar

o-efligt. (fl) De meefle antique Marmers, de Porpliicren , cn de andere Steenen

der oudfle gedenkflukken , bevatten dan Schelpen, doornen van Zee -Egels, sn

Stenon , in ProJrom Dijfert. de SoUdo intra Solidum. pag. 63.

T 2
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andere overblyfzels van Zee-voortbrengzelen , even als de Marmers ,
welke wy

heden uit de groeven haaien. Dus is ’er , zelfs buiten het getuigenis der

S. geen tvvyffel aan te Haan ,
of de Aarde reeds voor den Zondvloed uit dezelf*

de Stoffen beftondt, als zy heden beft ^at.

Men kan , uit alles wat wy gezegd hebben s verzekerd zyn , dat men verfteende

Schelpen vindt in Europa, in Alii, en in Afrika, in alle plaatfen daar het geval

de Waameemers geleid heeft
;
men vindt dezelve ook in Amerika , in Brazilië

,

in Tukuman, in dé Magellaanfche landen, en in zulk eene groote hoeveelheid op

de Antillifche Eilanden, dat, beneden de Bouw- of Tecl-aarde, de grond, welken

de Inwooners de Kalk noemen, niets anders is d n een fumenftel van Schelpen,.

van Madreporen , van Aftroiten , en andere Zce-voortbrengzelen.

Deze waarneeraingen, die zeker zyn, zouden my hebben doen denken, dat ’en

zelfs Schelpen , en andere verfteende Zee-voortbrengzelen in het grootfte gedeelte

van het Vafte land van Amerika, en inzonderheid in de Gebergtens moeften zyn,

gelyk WooDWARD berigt ;
ondertufTchen heeft de Hr. de la Condamine , die

verfcheiden jaaren in Peru geweeft is, my verzekerd, dat hy ’er geene gezien hadt

in de Kordeliéres, dat hy ’er vrugtloos naar hadt gezogt, en niet geloofde, dat zy
’er waren. Deze uitzondering zoude byzonder zjm , en de gevolgen , welke rnen

daar uit zoude kunnen trekken , zouden het nog meer zyn ;
maar ik erken dat ik,

in weêrwil van het getuigenis diens beroemden Reizigers , ten dezen opzigte nog

.

twyffel, en dat ik óverhel om te dénken, dat ’er in de Bergen van Peru, gelyk

overal elders, Schelpen en andere verfteende Zee-voortbrengzels gevonden wor--

den, maar dat dezelve niet onder zyn gezigt gekoomen zyn. Men weet, dat in

ftukken , daar het op gezag aankoomt , twee getuigen , die verzekeren gezien te

hebben
,
genoeg zyn om een volkoomen bcwys te manken , terwyl duizend en tien-

duizend Ontkennende getuigen , die niet anders zeggen , dan dat zy niet gezien heb-

ben, flegts eene ligce tiwrffeling baaren kunnen; het is om deze reden, en om dat

de kragt der analogie my daar toe dwingt, dat ik blyf volharden in m5’n geloof

,

dat men in de Gebergten van Peru Schelpen zil vinden, gelyk men die overal elders

vindt, inzonderheid zo men dezelve op den rug, en niet op de kruin der ber-

gen zoekt.

De hoogfte Bergen beft aii gemeenlyk aan de kruin uit Rots , Graniet-fteen

,

Zand-ftcen, en andere glas-aartigc Stoffen, die niet dan weinige of geene Schelpen

bevatten. Alle deze Stoften zyn geformeerd in de laagen van het Zand der Zee;
het welk het bovenftc dezer Bergen bedekte ;

toen de Zee deze kruinen der Bergen
bloot heeft gelaatcn , is het Zand naar de vlaktens gevloeid , werwaards het door
het Vallen van het Regenwater is medegefleept , zo dat ’cr op het bovenfte der Ber-

gen niet dan de Rotfen zyn gebleeven ,
die zig binnen in die laagen Zand gefor-

meerd hadden. Oj5 200, 300 of 400 roeden laagcr dan de kruin dezer Bergen
vindt men dikwils Stoffen, geheel verfchillende van die der kruinen , dat is te zeg'
gen, Steenen, Marmers, en andere Kalk-aaitige Stoffen , welke met gclyk^'ydige

laagen gefcliikt zjm , en allen Schelpen cn andere Zee-v'^oortbrengzclen bevatten.

Dus is het geen wonder, dat de Hr. de la Condamine geene Schelpen op deze

Bergen, heeft gevonden, inzondérheid zo hy dezelve in de verhevenfte plaatfen

,

en m die deelen dezer Bergen heeft gezogt, dewelke uit Rots, Zand-fteen of glas-

aartig Zand beftaan, maar beneden deze laagen Zand én Rotfen, die .de kruin iwt-
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maaken, moeten ’er in de Kordeliéres
,
gelyk in alle andere Bergen , horizontaale

laagcn van Steen, Marmer, Aarde, enz., zyn, waai’ in Schelpen gevonden zullen

worden; want in alle Landen der Wereld, daar men waarneemingen gedaan heeft,

heeft men dezelve altoos gevonden.

Maar laat ons een oogenblik onderftellen., dat het vermoeden van den Hr. de

LA CoNDAMiNE gegToiid zy , en dat ’er inderdaad geene Zee-voortbrengzels in de

Bergen van Peru gevonden worden , aUes wat men daar uit zal befluiten ,
zal gelieel

niet ftrydig zyn met onze Theorie , en het zoude, volftrektelyk gefprooken, wel

waar kunnen zyn, dat ’er gedeelten op den Aardbol beftaan ,die nooit door de Zee

bedekt zyn geweeft , en inzonderheid zulke verheven gedeelten als de Kordeliéres

zyn , maar in dit geval zouden ’er fchoone waarneemingen op deze Bergen te doen

zyn; want zy zouden niet beftaan uit laagcn , die evenwydig op m dkanderen lig-

gen , gelyk alle anderen , ook zouden de Stoffen verfchillende wezen van die,

welke wy kennen , daar zouden geene lootregte klooven in zjm, de famenfteJlmg

der Rotfen en Steenen zoude geheel niet gelyken naar de famenftelling der Rotten

en Steenen van andere landen; en eindclyk zouden wy.in die Bergen de oorfpron-

kelyke. gefteldiieid der Aarde vinden, zo als dezelve was vóór dat zy door de bc-

wceging der wateren veranderd en verplaatft werdt; wy zouden in die Klimaaten

den eeidlen ftaat van onzen Kloot, en de oude Stoffen daar hy uit beftaat, derzel-

ver gedaante, enfamenhang, met één woord, het natuurlyk maakzel der Wereld

kunnen zien; maar dit is te veel, en op al te lofte fondamenten gehoopt, en ik

denk , dat men zig bepaalen moet om te denken ,
dat men daar Schelpen zal vin-

den , gelyk men die overal elders vindt.

.

Wat de wyze betreft, hoe deze Schelpen in de beddingen Aarde of Steen ge-

plaatft of gefchikt zyn , zie hier wat Woodward daar van zegt. „ Ahe de Schel-

,, pen , die in eene oneindige menigte beddingen van Aarden ^ en banken van

„ Rotfen ,
gevonden worden , op de hoogfte Bergen , en in de diepfte Steengroe-

„ ven en Mynen , in de Silices van Kornalyn in die van CaJehedony-fteen , enz.

,

indemaffa’s van Zwavel, en andere Mineraal- en Metaal-Stoffcn , zyn vervuld
” van dezelfde Stoffe, die de banken of laagen maakt, dat is te zeggen van de

5,’ maffi’5 waarin dezelve liggen, en nooit van eenige vreemde Stoffe.” pag. 206.

De betreklyke zwaarte der verfchillende foorten v^an Zanden verfchilt niet dan

„ zeer weinig, zynde in het algemeen, ten opzigte van ’t Water , als
2j

of 2 tot

,, I, en de Schelpen van de Petunkels die ten naaften by van dezelfde zwaarte

zyn, zyn daar in gemcenlyk in grooten getale voor handen , terw^lmen er de

„ Oefterfchelpen, welker zwaarte flegts is als 2^. tot i, de Schelpen vande Zee-

,, Egelantiei"s ,
welker zwaarte flegts is als van 2 , of 2' tot i , of andere nog ligter

yy foorten van Schelpen, zeer fchaarfch en naüwelyks in vindt ; maar, integendeel

„ in het Kryt; dat ligter is dan de Steen, als ftaande in zwaarte tegen het Water,

„ gelyk omtrent 2/g tot r, \dndt men niet dan Schelpen van Zee-Egelantieren en

andere foorten van ligtere Schelpen.” pas,. 1 7 >n 1 8.

Men moet aanmerken, dat het geen Woodward hier zegt, niet als enne a'ge-''

meene regel befchouwd moet worden, want men vindt ligter en zwaarer Schelpen
’

in dezelfde Stoffen, by voorbeeld , Petunkels ,
Oefters en Zee-Egels in dezelfde

Steenen, en in dezelfde Aarden , en men kan zelfs in het Kabinet des Konings ee- -

T 3
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nen Petunkel zien tot een Kornalyn verfteend, en Zee-Egels tot Agaath verfteend,
dus heeft het verichil van de- betrekkdyke zwaarte der Schelpen minder invloed
gehad dan Woodward wil , op de plaats

, daar zy in de beddingen Aarde neêrge-
legd zyn; en de waare reden 5 waarom de Schelpen der Zce-Egels en andere, even
hgt, overvloediger in de Kr)^ten voor handen zyn, is, dat het Eryt niet dan een
mll;^el of gruis van Schelpen is, en dat die der Zec-Egels ligter, minder dik, en
brolTer zyndc dan de andere, even daarom ook hgter vergruisd en tot Kryt ge-
maakt zyn; zo dat er geene laagen Kryt gevonden worden dan in de pbatfen, al-
waar oudtyds onder de Wateren der Zee eenc groote overvloed dier hgte Sdielpen
was, welker afval het Kryt geformeerd hebben, waarin wy die vinden, die aan
de ftooten en vjyvingen wederftaan hebbende in haar geheel zyn gebleeven of
ten minftenin deelen, groot genoeg, dat wy dezelve kunnen herkennen.Wy zullen dit dieper uithaaien in ons Stuk over de DelfftofFen, en ons thans
vergenoegen met aan te merken , dat men nog eene bepaaling moet geeven aan de

van Woodward; hy fchyntte zeggen, dat men in de Key-fteenen

,

of Silices, m de Kornal5men, in de Chalcedony-fteenen, in de Mynen, in de Zwa-
vel, zo dikwils en zo veele Schelpen vindt als in de andere Stoffen; de waarheid
egter is 5 dat zy zeer zeldzaam voorkoomen in alle de Stoffen 5 die tot glas over-
gaan , of flegts ontbrandbaar zyn, en dat zy integendeel in eene verbaazende hoe-
veelheid zyn in de Krjtcn, indeMergels, in de Marmers, en in de Steenen

; zo
dat wy hier met willen zeggen, dat de ligtfte Schelpen volffrektelyk in deligtffe
Stoffen zyn, en de zwaarffe Schelpen in die Stoffen, die naar evenredigheid zwaa-
rer zyn, maar in het algemeen dat dit mecrmaalen dus is dan anders. Inderdaad
zy zyn allen eveneens vervuld met de zelfiftandigheid , die haar omringt, zo wel
die, welke men in de boiizontaale laagen vindt, als die welke men in kleiner ge-
tal aantreft in de Stoffen, welke de lootregte klooven bevatten, om dat de eene
en andere wezendlyk door het water geformeerd zyn, fchoon op verfchillende ww-
zen, en m verfchillende tyden; de hoi'izontaale laagen van Steen , Marmer, enz:,
zyn geformeerd door de groote beweegingen der Zeegolven, daar de Key-fteenen,
de Kornalynen, de Calchedon}'-fteenen, en alle de Stoften, in de looti'egte kloo-
ven, voortgebragt zyn door de byzondere beweeging van eene Ideine hoeveelheid
waters met verfcheidene Steenmaakende, Metaalagtige en andere Stoften beladen,
en in beide gevallen waren deze Stoffen tot een fyn en onvocibaai- ftof gebmgt,
die het binnenfte der Schelpen zo volkoomen en v'olftrektelyk vervaald heeft, dat
het daar niet het minfte ydel in heeft gelaaten , eri zig daar v'an zo veele vormen
heeft gemaakt, op dezelfde wyze omtrent, als het Lak of de Talk zig eenen vormmaakt van de buis ciyiar het in gegooten wordt, en de zelv’e V'olraaakt vult.

Daar zyn dan in cL Steenen, inde Marmci'S, enz., eene zeer groote menigte
Schelpen, die gaaf, fchoon, en zo weinig veranderd zyn , dat men dezelve li^fte

’l. f men in de Kabi„«e,7Lwïï,t rf
^eftranden vindt; zy hebben nauwkeurig de zelfde gedaante, en de

(. c gioottc, zy zyn van de eigen zelfftandigheid en haar weefzel is het zelfde;
de byzondere ftof, daar zy uit beftaan, is insgelyks de zelfde, zy is op de eigene
wyze gcfchikt, de rigting haarer v^ezels en fpiraal-lyncn is de zelfde, de fameiftlel-
ling er kleine blaadjes, door de vezelen geformeerd, is dezelfde in de eene en
andere , men ziet in de zelfde plaats de voetlpooren of inplantingen der peezen

,
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met welken het Dier aan zyne Schelp vaft en daar mede verccnigd was; men ziet ’er

de zelfde knobbeltjes of tepeltjes , de zelfde groeven en iiitholzels , met één woord

,

alles is gelyk, ’t zy binnen , ’t zy buiten de Schelp aan haai-e holronde óf bolronde

zyde, in haare inwendige zelfftandigheid of aan haare oppervdahtc; daarenboven

deze gegraven Schelpen hebben de zelfde gewoonc byzonderheden als de Zeclchel-

pen; by voorbeeld de kleinftenzjTi aan de grooterenvaH;, zy hebben wurmswyze

buizen, men \nndt ’er Paerlen, en andere dergelykc zaaken in, die voortgebragt

zyn door het Dier
,
terwyl het zyne Schelp bewoonde ; htiare %zondere zw.aarte

is juill; de zelfde als die van haare foorte , welke men nog werkelyk in Zee vindt, en

door de Scheikunde bekoomt men daar dezelfde dingen van; in één woord, zy ge-

lyken volmaakt naar die der Zee. (a)

Ik heb zelf meermaalen, met een foort van veiavondering, gclyk ik gezegd heb,

geheele Bergen, ketens van Rotfen, byller groote banken, geheel uit Schelpen cn

andere overblyfzelen van Zee-voortbrengzelcn beftaande
,

gezien , waar in deze

overblyfzelen zo overvloedig waren , dat zy meer dan de helft der gchcelc Stoffe

uitmaakten , en dat ’er veel grooter malPa van Zee-voortbrengzclen in was , dan

van andere StofFc om dezelve te verbinden.

Ik heb geploegde velden gezien, waar in alle de Stcenen verfteende Petunkels

waren, zo dat men de oogen fluitende, en bygeval opraapende, wedden konde

eenPetunkel te zullen opneemen. Ik heb andere velden gezien, gehcellyk met Ara-

mons-hoornen bedekt; anderen , waar van alle de Steenen verftc'cndc. Koe-haiten

waren; cn hoe meer men de Aarde ondei’zoeken zal, hoe meer men overtuigd

zal worden, dat het getal dezer verfteeningen oneindig is, en men zal ’er uit be-

lluiten, dat het eene volftrekte onmogelykheid is , dat alle de Dieren , die deze

Schelpen bewoonden, ter zelfder tyd beftaan zouden hebben.

Ik heb zelfs , deze Schelpen zoekende , cene waarneeming gemaakt , die van ee-

nignut kan zyn; te wccten , dat men in alle de Landen , alwaar men in de geploeg-

de gronden , zeer veel van die verfleende Schelpen , als Petunkels , Koc-harten en

dergelyken gaaf en wel bewaai'd , en geheel van malkandercn afgefcheiden , vindt ,

geruft kan zyn , dat de fteen van dat Land vóór de vorft is bloot gcftéld geweeft.

Die Schelpen zyn daar in zulk eene groote menigte niet van afgegaan , dan door

de werking der vorft , die den Steen verdelgt, cn de vcifteendc Schelp langer

in wezen laat.
, ,

,
. , , ..r ,

Die oneindige menigte gegraven Zee-ftoffen , welke men m zo veele plaatlen •

vindt , bewyft , dat zy daar niet overgebragt zyn door eene oVerftrooming ; want

men heeft verfcheiden duizenden groote Rotfen en groeven in alle de Landen , al-

waar Marmers en Kalk-ftecn gevonden worden , die allen vervuld zyn van wervel- -

beenderen van Zee-ftarren, van doornen van Zee-Egcls , van Schelpen en andere

overblyfzelen van Zee-voortbrengzelen. Nu , zo deze Schelpen , welken men al-

lerwegen vindt, door eene overftrooming op de drooge Aarde gebragt waren,
zoude het grootfte gedeelte op de oppervlakte der Aarde gcbleeven zjm , of ten

minften zouden zy niet tot eene groote diepte bedolven zyn ,
en men zoude dezeV -

ve niet vinden in de hardfte Marmers op eene diepte v^ zeven of agt honderd-^

voeten. •

Zie WooDWARD pag. 13.’
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Tn alle de Steengroeven maaken deze Schelpen een gedeelte van het binnenfte

der Steen uit, en men ziet ’er zoratyds uitwendig die bedekt zyn met Stalaktiten,

welke, gelyk men weet, zulke oude Stoffen niet zyn als de Steen , die de Schel-

pen bevat. Een ander bew^'S, dat dit niet door eenc overflrooming veroorzaakt

kan zyn, is, dat de beenderen, de hoornen, defpooren, de nagels, enz., niet

dan zeldzaam, en miffehien geheel niet, in de Marmers en andere harde Steenen

beflooten zyn , daar men evenw’cl , by aldien het een uitwcrkzel was van een

Zondvdocd, waarin alles omgekoomen ware, de overblyFzels der Land-dicren zo

wel als der Zee-dieren in dezelve vinden moefl. (a').

Het is, gelyk wy gezegd hebben, eenc lofTc onderftelling, te beweeren, dat de

gehcele Aarde, ten tyde van den Zondvloed, in ’t water ontbonden is, en men
kan dit denkbeeld op geen ander fundament veftigen ^ dan op cen tvi^ccde Wonder-
werk ,

waar door het Water^ de eigenfehap van een algemeen ontbind-middel of

fmclt-vogt gekreegen hebbe, een Wonderwerk, daar de H. Schrift geen hetmin-

Ite gewag van maakt. Daarenboven het geen deze onderftelling vernietigt, en die

zelfs tegenftrydig maakt, is, dat de Schelpen, terwyl alle andere Stoffen ontbon-

den wierden , niet ontbonden zyn geworden , dewyl wy dezelve in haar geheel-,

gaaf, en wel bewaard vinden in alle de maffa’s , welke men beweert ontbonden

te zyn geweeft ; dit bewyfl; duidelyk , dat ’er nooit zulk eene ontbinding heeft

plaats gehad, en dat de fchikking der horizontaale en pai'alclle laagen niet in een

oogenblik gefchied, maar een gevolg of uitwerkzcl is van de bezinkzels, die allengs

opgehoopt zyn, en die cindelyk na verloop van t5'’d, aanmerkelyke hoogten heb-

ben opgeftapeld; -want het is voor alle lieden, die de moeite willen neemen van

op te merken, blykbaar, dat de fchikking van alle de Stoffen, die den Aardbol
uitraaaken, het werk der Wateren is; het is derhalven alleen de vraag, of die

fchikking in den zelfden tyd gefchied zy? Nu hebben wy beweczen, dat dezelve

riet in dcnzelfden tyd heeft loinnen gefcfiieden, dewyl de Stoffen de orde haarer

foortelyke zwaarte niet volgen, en geene algemeene ontbinding van alle de Stof-

fen heeft plaats gehad ;
derh^ven is deze fchikking vooitgebragt door de Wateren

of liever door de bezinkzek
,
welke zy , by opvolging van tyd , hebben neêrgclegd.

Alle andere omwenteling, alle andere beweeging, alle andere oorzaak , zoude cene

geheel verfchillende fchikking hebben x^oortgebragt; daarenboven een byzonder toe-

val, cene omwenteling, en zelfs eene zeer groote omkeering zouden zulk eene

uitwerking over den gebeden Aardbol niet hebben voortgebragt , en zo de fchik-

king der Aarden en laagen van byzondcre en toevallige omwentelingen voort-

kwam, zoude men de Steenen en de Aarden in verfcheidene Landen verfchillend ge-

fchikt vinden, daar men dezelve overal eveneens gefchikt vindt met paraleile, ho-

rizontaale, of eveneens hellende laagen.

Zie hier wat de Hiftone-Schryver der Akademie over dit onderwerp zegt. ^nn,
1718, pag. 3, enz.

„ Zeer oude en menigvuldige voetfpooren van overftroomingen, die zeer groot

j, hebben moetep zyn, (b) en de wyze, waar -op wy genood^alrt zyn deforma-

» tic

Ca) Zie Ray op de aangehaalde plaats.

Cb) Zie les Mémoires pag 287.
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tjp der Bergen te begrypen ,
Qa) toonen genoeg ,

dat ’er voormals groote om*

wentelingen op de oppervlakte der Aarde zyn voorgevallen. Zo verre men

heeft kunnen graaven , heeft men byna niet dan ruïnen, puinhoopen, vervallen

overblyfzelen
,
gevonden , die ,

verwardelyk op malkandcren geworpen , door

eene lange reeks van eeuwen zig met malkanderen ingclyfd, en zo veel moge*
” lyk in ééne mafla vereenigd hebben; zo ’er eenig foort van regelmatige gele-

”
ding in den Aardbol is , is zy dieper, en zal ons bygevolg altoos onbekend ,

en alle onze onderzoekingen zuUen zig bepaalen om in de puinlroopen van den

„ buitenften korft te graaven , zy zullen den Philofophen nog werks genoeg

„ verfchaffen.
. • r .. t

„ De Hr. de Jüssieu heeft in den omtrek van Saint-Chaumont in het Lyon*

„ nefchc , eene groote menigte fchulpagtige of gebladerde Steenen gevonden,

waarvan bykans alle de bladen op hunne oppervlakte afdrukzels hadden , of

„ van een end ftam, of van een blad, of van een gedeelte van een blad van eeni-

„ ge plant; de afbeeldzcls der bladen waren altoos nauwkeurig uitgeftrckt, even

, als of men de bladen met de hand op de Steenen geplakt hadt, bereik doet

zien, dat zy ’er door het water op gebragt zyn, dat hen in dezen Raat gchou-

” den hadt; zy waren in verfchillende plaatzingcn, cn zomtyds kruiften twee of

drie malkandcren.
, ,, , , , . 1 cn

Men kan zig wel verbeelden, dat een blad door het water op een week Slib

neè-gelegd , en vervolgens door eene andere laag gelyk Slib bedekt , op de eene

laag het afbeeldzel van eene zyner oppervlakten, en op de andere dat zyner an-

dere opper^dakte kan indrultken , zodat deze twee bladen van Slib verhard en

verfteend zynde elk het indrukzel eencr verfchillende zyde zullen hebben ; maar

het geen men gedagt zoude hebben dat moeft wezen , is zo niet ;
de twee lagen

of bladen Slib hebben het indi'ukzel van dezelfde zyde van het blad ,
de eene

en re/jjf of uitfteekende , de andere rn /w

,

of hol.

, De Hr. de Jüssieu heeft dit vcrfchjmzel , ’t welk inderdaad vry vreemd is,

in alle die gefigureerde Steenen van Saint-Chaumont waargenoomen. Wylaa-
” ten de verklaaring daarv'an voor hem over, tcrvyl wy voortgaan tot het geen
”

die foorten van waarncemingen voor algemeener nut en belang bevatten.

Alle de planten in de Steenen van Saipc Chaumont gegraveerd, zyn vi-eemde

„ planten, men vindt dezelve niet flegts niet in het Ly^nefchc of in het ovenge

Frinl-n’k, maar zy vallen zelfs allcenlyk ,n cle OotVJndien en in de hccte

kllLten vin Amerika; het zyn meed al brfc,. cpiüam hairdceligc pbmm,
”

en in ’e byzondcr heyde. Haar hard cn sedooten wcefzcl heeft haar gcfchikter

„ ücmaakt om zig in te drukken cn zo langen tyd in de yonnen te bewaarai.

„ Eenige bladen van Indiaanfche planten in Sceenen van IJint'rhland nigedrukt,

,, zjm den Hr. Leibnitz verwondcrlyk voorgekoomen. Zie h’.er het zeidc

„ wonder oneindig: vermeerderd. De Natuur fchynt hier zelfs eene zekere ge-

„ maaktheid te hebben, in alle de Steenen van Saint-Chaumont vindt men niet

„ eene enitele Plant van het Land , het zyn allen vreemde,

(^) Zie rki/. ae TAcadémie 1703. pag. 22. de pag. p. de png. 34, &
de 1716. pag. 8. ervo.

{b') Zie rUtJi. de PAcadémie 1706. pag. 9. env.

1. Deel. V
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” Schelpen der Steengroeven en der Bergen zeker , dat dit land

,

” het Zee-water bedekt heeft moeten zyn;
„ ma^ hoe b de Zee van Amenka, of die der Ooft-Indiën daar gekoomen?

,, Men kan, om reden van verlclieiden verfchynzelcn te geeven, met viv veel„ waar^ onderftellen, dat de Zee den geheelen Aardbód“n ovJrdekt„ heeft; maar dan waren ’er geene aardfehe planten, en het is niet, ^nlaS„ tyd, en toen een gedeelte van den Bol bloot iair d-irric.

aan na dien

„ gen hebben k-unneu gefcliieden, waar door de planten van een Sfnïïerê„ zeer verre afgelegen landen zyn overgebragt.
^

dat, gelykhetbed der Zee Reeds ophoogt door
5, de Aarden, de Slib, het Zand , het welk de Rivieren onnnbni7flo1\7t
„ ren, de Wateren der Zeen, ee^ft als in een LmV en tnS™
„ ken beflooten , dezelve overftroomd

, en zig verre verfnreid hSen^-
„ dat de Dyten zelee door de Watclen
” Jpo'ïctooomd zyn, krygt men het zelfde nito-erkzT mié men„ d.e %ken, gelyk iiy moeten doen, van eene vervaariyke grootte m dfre„ maakte openingen zeer «rj.d ondei-ftelle. In de eerfte tvden4i de fórmadc fS
” ™ n

® n?g,fne geregelde en vajlgeftolde gekante ; daar ton™n toen„ verbaazende en fchielyke omwentelingen vooiwallen
, daar wy thans geene voor

„ beelden meer van zien, om dat byna alles zjm v4cn cn beSgfnSre„ kreegen heeft, dewelke egter niet zodanig is, dat de langLinr™ weMe„ merkelyke verandermgen
, die voonrallenf ons geen grond gee^ror j^^ aSl

” b^derT^
dezelfde foort, maar grooter en fcliielyker, als mogelyk te ver-

„ Door eenige groote omwentelingen zal de Zee der Indien ’f tv
„ Indien, ’t zy Weft-Indien, tot in EurSpa geftroomd zvn

^

„ de Planten, in het water drj^^ende, hebLoS
„ of bladen onder weg afgefcheurd, en lag dezelve lartefyk /eder^ in^d?Sa?
,, g , alwaar het Water flegts in kleine hoeveelheid was^en
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bewyzen voor de beschouwing

VAN DEN AARDKLOOT.
NEGENDE STUK.

De oneffenheden op de oppervlakte der Aarde.

B oneffenheden , die op de oppervlakte van den Aardkloot zyn , welke

ƒ I") men als eene onvolmaaktheid in de figuur van onzen Bol zoude kunnen

^ befchouwen, zyn tevens eene gunftige , en zelfs noodige fchikkmg, om
grosi Gn het leven op de V^eveld te onderhouden* Men behoeft 5om

hier van overtuigd te worden, zig flegts een oogenblik te verbeelden, wat de We-

reld zyn zoude , zo haare oppervlakte glad en effen ware, en men zal drabemer«.

ken, dat , in plaats van die aangenaame Heuvels , waar van zuivere Wateren ne-

derftroomen , die de Aarde met een liefelyk groen bedekken , of het zdve daar

op onderhouden, in plaats van die ryke en vrolyke Landeiyen, daar Menfchen en

Beeften een overvloedig voedzel vinden , eene doodfche Zee den geheelen Aardbol

bedekken, en dat dezelve , van alle zyne eigenfchappen ,
geene andere betouden

zoude dan die van eene duiftere , verlaaten Planeet te zyn , die, op haai' belt, aan

eenige VifTchen verblyf en onderhoud verfchaffen konde.

Maar behalven de zedelykc noodzaakelyklieid , die maar zelden tot be\vys moet

gebezigd worden in de Wysgeerte, is ’er eene natuurkundige noodzaakelykheid , dat

de oppervlakte der Aarde"oneffen zyn moet ,namelyk omdat, fchoon wy haar zelfs

volmaakt effen en gelyk in haaren eerften oorfprong onderftellen mogten , de be*

weeging der Wateren ester , de onderaardfche Vuuren, de Winden, en andere uit-

wendige oorzaaken , by verloop van tyd toch zodanige onregelmaatigheden , als

wv thans zien ,
zouden voortgebragt hebben.

Aa
De grootfte oneffenheden zyn de diepten vm den Oceaan, vergdeeken ^

verhevenheden der Bergen; die diepte van den Oceaan is zeer verfcbillende , zelfs

op groote afflanden van de Landen ;
men wil , dat ’er plaatfen zyn, die ecim my

diepte hebben , maar dat is zeldzaam , en de gewoonfte diepten zyn van oo tot

150 vademen. Dc Golven en Strecken, die digt-by de kullen liggen, zyn merkelyk

minder diep , cn de Straaten zyn gemeenlyk die plaatfen der Zee, alwaar zy de

minfte diepte heeft.

Om de diepten der Zee te peilen bedient men zig gemeenlyk van een fluk lood

van 30 , of 40 ponden , het welk men aan een lyn vafl maakt. Die manier is zeer

goed voor gewoone diepten, maar wanneer men groote diepten moet pylen , kan

men zig ligtelyk vergiften, en geen grond krygen ,
daar evenwel grond is voor de

lengte der lyn; de reden is deze, omdat de iyn foortelyk ligteris dan het Water,

waar uit noodwendig moet vooitvioeijen , dat die lyn, zeer languitgevie rd zynde,

V 2
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tevens met het Iood,fchoon dit op zig zelven anders veel zwaarer is dan het Water,,

flegts even zwaar of minder zwaar wordt dan een gelyk volumen Water ;
maar

dan, begrypt men, daalt het lood niet meerregt neder, en maalct integendeel eene

febuiniche linie , terwyl het ztg fteeds op dezelfde hoogte houdt ; dus zoude men

,

om groote diepten te peilen een keten van yzer , of andere StolFe , zwaarer dan

het Water ,
gebruiken moeten • het is vry waarfchyiilyk , dat het by gebrek van

deze oplettendheid is , dat de Zeelieden ons berigten, dat de Zee geen grond heeft

op zo veele plaatfen.
_ , _ .

In het algemeen vcrmeerdemi of verminderen de diepten in de hooge Zeën op

eene vry eenpaarige wyze, en doorgaands ncemen dezelve evenredig toe , naarmaa-

te men verder van de kuften af is ; dit alles is evenwel niet zonder uitzondering

,

en daar zyn plaatfen in ’t midden der Zee , alwaar men klippen vindt
,
gelyk als de

Abrolhos in dc Atlantifche Zee; anderen , daar banken van eene groote uitgeftrekt-

heid zyn, gelyk de groote bank, de bank Le Borncur geheeten , in onzen Oceaan

de banken en gronden van den Indifchen Oeeaaii, enz.

Op dezelfde wyze zyn de diepten langs de kullen ook zeer ongelyk;. ondertus-

feben kan men als een zekeren regel fteilcn , dat de diepte- der Zee aan de kuft al-

toos evenredig is aan de hoogte dierzelfde ku/li zo dat, by aldien de kuft zeer

heven ligt, de diepte zeer groot zal zyn, en integendeel, zo het Land laag is, de

diepte gering zal wezen
,
gelyk als in dc Rivieren, waar van de hooge Oevers altoos-

veel diepte aanwyzen , en welker laage Oevers gemeenlyk eene waadbaarc, oftca

mihllen.ecne weinig diepe, Rivier te kennen geeven.

Het is nog gemaklyker dc hoogte der Bergen te mccten, dan de diepten der Zee;

te peilen, ’t zy door middel van de praktikajüe Meetkunde , ’t zy door den Bai'o-

jneter; dit werktuig kan dc hoogte van een Berg zeer nauwkeurig aanwyzen, in-

zonderheid in een Land , daar doszclfs verandering niet zeer aanmerkelyk is, geljic

als in Peru , en onder de andere klimaaten van den Equator; men heeft door de

eene of andere dezer middelen de hoogte der meefte verhevenheden, die op de

Wereld zyn, gemeeten; by voorbeeld ,mcn heeft bevonden, dat de hooglle Bergen

van Zwitzerland, omtrent 1600 roeden, ydcre van zes voeten, hoogcr zyn boven,

het waterpas der Zee, dan de Kanigou , die een der hoogfte Bergen van de.Pyre-

neënis; fa) zy fchynen inderdaad de hoogfte van Emopu'te zyn, dewyl’er zo

veele Rivieren uit afftroomen , die haarc Wateren in ycrfdiefde zeer verre aflig-

gendè Zéën ontlaften ; gelyh de Po , die zig nvde Adnatuche Zee ftort,. dc-Rliyn,

die zig in de Zanden van Holland vcrlicft,.de Rhonc^ die in de -MiddelIandfche Zee.

valt 5 en de Donauw> die tot de Zwarte Zee ftroomt. Deze vier Rivieren, welker

monden zo verre van malkanderen af zyn ,
haaien allen voor een gedeelte haar W^a-

ter van den Berg Saint-Gbdard , en v:in ds nabuurige Bergen,, hetwelk toont, dat

dit punt het verhevenfte van Europa is.

De hoogfte Bergen van Afia zyn dc Berg Tauras, de Berg Imaus , de Kaukafus,.

en de Bergen van Japon , alle deze Bergen zyn hoogcr dan die van Europa; die

Van Afrika, de groote Atlas, en de Maanbergen zyn ten minften zo hoog als die

van Afta, en de verlievcnftc van allen zyn die van Zuid-Amerika, inzonderheid die-

van Peru, die 3000 roeden hoogte hebben boven het waterpas der Zee. In het:

(^) Zie PHiJi-. de VAcadémie a4,.
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altTfltnAPn zvn de Bergen tuffchen de Keerkringen verhevener dan die der gemaatig-

ijtrfftreeken, en deze meer dan die der koude Lugtftreeken, zodat, hoe meer

menS Equator nadert , hoe grooter de ongclykheden van de oppei-vlakte der’

Se zvn- die ongelykliedcn ,
Ichoon zeer aanmerkelyk ten onzen opzigtc, zyn

*^;e?"ièts7wSme„ dezdve met den

Icïïd roeden of agttien duizend voeten verfchil op een middellyn\an dnc duizend

mylen, geeft flegts eene ongclyklicid van eene roede of zes voeten op eene gehee-

le is te zeggen , van één voet op twee duizend twee honderd ''Of , het

welk op een kloot van twee en een half voet middellyn met het

eene linie uitmaakt. Dus is de Aarde , wellter oppervlakte ons voorkoomt doo -

fneeden te zyn door eene vervaaidyke diepte van Zeen en eene verbaazcnde hoo£e

van Bergen , ten opzigtc van haar gdieelen klomp egter ,
flegts hgtclyk gegroefd m

zo weinig merkbaarc oneffenheden, dat zy gcene verandering m de gedaante van

den kloot kunnen raaaken. r „ nn dp Fi-
In dc Vafte landen zyn de Bergen doorgaaiida , ‘^n^aaken ketene^^^^^^^

landen fchynen zy meer afgebrooken en op haar zelve ffaandc, Z3 verbetten zi

Senlyk boven de Zee in de gedaante van een Kegel of Pyi-am.de, en men noemt

hen Piekra De Piek vanTcndriffc op het Eiland Ferro is eene der hoogfte Bergen

vnn den Am-dbodern., zv heeft byna anderhalve myl loodregte hoogte boven het

TteSsilte •1 E?kl Sainlceorge in eene der Azores , de Piekd^m m

het Eiland Ceylan , zyn ook zeer hoog. Alle deze

malkanderengeftapdd, en zy braaken Vuur,

len en Steenen uit hunne toppen ;
daar zyn zelfs Eilandc

, Helena het
dan punten van Bergen gehouden kunnen worden

,
gel>k het Eiland St. Helena, net

Eiland de TAfcenfion , de mceffe Kaïiarifche Eilanden , cn de Azores; cn wy ui -

ten aanmerken, dat in de mcetten der Eilanden , der Voorgebergten, en ^r and

Landen in Zee uitfpringende , het middclfle gedeelte altoos het hoogfte is , en dat

zvimeenly^^^^^^
hunne grootje lengte verdee-

l/n in tweën zyn gefcheiden ,
gelyk in Schotland de Berg Gransbain, diezig van

irooften naai- ’t Weften uitftrekt , cn het Eiland Groot -Britanje in twee deelen

het i.

^ 0"*"^ ’
rfyk men z'fct verieSn ™1 in hoogte ; de Heuvels^ de laag-

fto^knTen’, IXSkooken de middelnmatig veiheven Bergen die gevolgd

wordli derdl. rang van nog hooger Bergen, dewelke, geljdt ab de von-

een semeenlyk Boomen , en Planten draagen , maar die , noch de eene noch de an

^i-e m,ene Bronnen , dan om laag vcrfchaffen ;
eindelyk de hoogfte rvin alle Ber-

ven zyn die, wa-arop men niet dan Zand, Steenen, Key-fteenen, en Kotten vmdt,

welker punten zig dikwils tot boven de Wolken verheffen; het is juift aan den voet

«on dezeRotfen, dat men kleine ruimten ,
kleine vlakten, diepten, Poorten van

Valeüen vindt ,
alwaar het Regen- en Sneeuw-Watcr, en het Ysgeftuit worden,

en Moeraffen ,
Meiren ,

Fonteinen , formceren ,
waar.uit dc Rivieren haaren oor--

fpi-ong hebben. («). .

Ca). Zk Lettres PbiJof.für lafortnation d^Shs, &'c. p, 15,8,'-
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De gedaante der Bergen is ook zeer verfchillende ; de eene maaken ketenen,

welker hoogte vry gelyk is ,
langs eene zeer lange uii^eftrektheid gronds ,

andere

worden door zeer diepe Valeijen gefneedcn ; de eene hebben vry regelmaadge om-
trekken , anderen Ichynen in den cerften opdag zo onregelmaatig , als iets kan
zyn; zomtyds vindtmen in ’t midden eener vdey of eener vlakte een Bergje, dat op
zig zelven alleen ftaat ; en gelyk ’er Bergen van verfchillende foorten zyn , zyn ’er

ook Vlakten van twee foorten, de eenen in laage Landen, de anderen in de geberg-

ten. De eerfle worden gemeenlyk door den loop van eenige groote Rivier gefchei-

den, de andere, fchoon van eene groote uitgeftrektheid , zyn droog , en hebben
ten meeften niet dan eene kleine Beek. Deze vlakten in de gebergten zyn dikwils

zeer hoog, en altoos moeijelyk om by tekoomen; zy maaken Landen boven an-

dere Landen
,
gelyk in Auvergne, in Savoije, en in verfchciden andere hooge Lan-

den
;
derzelver grond is vaft , en brengt veel gras en welriekende kruiden voort

,

het welk deze Berg-vlakten de befte weiden der Wereld maakt.

De kruin der hooge Bergen beftaat uit meer of min verheven Rotfen, die naar

Zee-golven gelyken , inzonderheid als zy van verre gezien worden, (a) Het is op
deze waarneeming alleen niet, dat men zoude kunnen verzekeren, gelyk wy gedaan
hebben , dat de Bergen door de golven der Zee geformeerd zyn , en ik breng de-

zelve niet by , dan om dat zy met alle de andere overeenkoorat. Het geen duide-

lyk bewyft, dat de Zee de Bergen bedekt en geformeerd heeft, zyn de Schelpen en
andere Zee-voortbrengzels , welke men allerwegen in zulk eene groote hoeveelheid

vindt, dat zy door de Zee in haaren tegenwoordigen ftaat onmogelyk Itunnen over*

gebragt zyn naar Landen , die daar zo verre af liggen , en tot zulke verbazende
hoogten opgevoerd. Het geen die zelfde waarheid verdei' bewyft, zyn de horizon-
taale en paralelle laagen, welke men overal vindt; en die niet geformeerd kunnen
zyn dan door de Watei-en; het is de famenftelling der Stoffen, zelfs der hai'dfte

Stoffen, gelyk Steen en Marmer, waaraan men klaarlyk bemerkt, dat die Stoffen
tot fyn gruis gebragt waren, voor dat die Steenen en die Marmers daar uit gefor-
meerd zyn geworden, en dat dit fyn gi'uis is bezonken, en zagtelyk op den grond
nedergevallen

; het is daarenboven de nauwkeurigheid, waar mede wy zien, dat de
Schelpen van binnen volmaaktelyk gcvmld zyn met de zelfde Stoffen, waar in zyge-
plaatft liggen; en eindclyk , het geen dit ftuk ontegenzeggelyk bewyft, is, dat de

tegcnovei^aande hoeken der Bergen en Heuvels op malkanderen paflèn , het welk
door gcene andere oorzaak d;m de getyën der Zee , waar door zy gefonneerd zyn

,

heeft te weeg gebragt kunnen worden, even weinig als de gelyklieid der hoogte van
de tegenoverftaande Bergen , en dezelfde fchikking der vcrfchcidene Stoffen welke
men op dezelfde hoogte vindt. Dit alles , en byzonderlyk ook de rigting der Ber-
gen, welker enen zig in de lengte in dcnzelfden zin uitftrekken

, gelj'k men de gol-
ven der Zee zig ziet uitftrekken; dit alles , zeg ik, be\vyft duidelyk , dat de Zee de
Bergen voormaals overftroomd en geformeerd, en naderhand verhaten heeft.
Wat de diepten betreft, die op de oppervlakte der Aarde zyn, de grootfte zyn

,

buiten tegenlpraak, de diepten der Zee
; maar gelyk dezelven zig niet voor het oog

vertoonen , en men daar over niet dan door het dieplood kan oordeelen, hooren
wy niet anders fprccken dan van de diepten van het Vafte land, gelyk als de

(ö) Zie Lettres Fbilof, fur laformatim des SeUt p. 196.
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diepe Valeijen, welke men tuflehen de Bergen, de Steilten, welke mentuflehen
de Rotfen ziet, de Afgronden, welke men van het bovenft der Bergen verneemt,
gclyk de Afgrond van den Berg Ai-arath , de Steilten der Alpen , de Valeijen der
pyreneën , alle deze diepten zyn een natuurlyk gevolg van de verhefEng der Ber-
gen, zy ontvangen de Wateren en de Aarden, welke van de Bergen afvlocijen,
de grond is daar doorgaands zeer vrugtbaar en zeer bewoond. Wat de Reiken
tuflehen de Rotfen in het byzonder betreft , zy koomen van de verzakking der
Rotfen , welker voet zomtyds naar de eene zyde moer dan naar de andere over-
helt door de werking der Lugt, en der Vorft, die haar doet fplyten , enfeheidt,
ook wel door den geweldigen ftroom der vloeden, die zig nieuwe wegen baanen,
en alles mede floepen , wat zig tegen haar geweld verzet

; maar die Afgronden

,

dat is te zeggen, die vervaarlyke Ileilten, welke men van de kruinen der Bergen
verneemt, en tot welker grond het zomtyds niet mogelj-k is neer te daalen, fchoon
zy een haKe rayl óf een myl in haaren omtrek hebben , zyn door het vuur ge-
maakt; die afgrojiden waren voormaals de fornuizen van vuurlpuweiide Bergen

,

en alle de Stof, die daar ontbreekt, is door de werking, door de uitzetting en uit-

werping van het \mur veroorzaakt, dat naderhand by gebrek van brandftof is uit-

gcbluft. De afgrond van den Berg Ararath, waarvan Tournefort dc befcluy-
ving geeft in zyne Reize naar de Levant, is van zwaïtc en verbrande Rotfen om-
ringd, gelyk t’eenigen dage dc afgronden van den Aütna, den Vefuvius, en alle

andere vuurfpuvvendc Bergen zullen zyn, wanneer zy alle de brandbaai-e Stoffen,
welke zy bevatten, verteerd zullen hebben.

Daar wordt in de natuurlyke Hiftoric der Pro^dntie van Stalford in Engeland
door Plot gelprooken van een Afgrond, welken men gepeild heeft ter diepte
van twee duizend zes honderd loodregte voeten , zonder dat men grond gevonden
heeft, om dat de lyn niet lang genoeg was. Zie/e Jown.dss Savans. Amfi, 1680.
pag. 12.

De groote holten en de diepe Mynen zyn gemeenlyk in de Bergen , en zy daa-
ïen nooit, op verre na tot het waterpas der vlakten neder, dus kennen wy door
deze holligheden niet dan het binnenfte van den Berg en geheel niet dat van den
Aardbol.

Daarenboven zyn deze diepten inderdaad niet zeer aanmerkelyk
; Ray verze-

kert , dat de diepfte Mynen geene halve myl diepte hebben; de Myn van Rotten-
berg , die, ten tyde van Agricola , voor de diepftc van alle bekende Mynen gehou-
den wierdt, hadt flegts 2500 voet loodregte diepte; het is waar, dat ’er in zekere
plaatfen gaten zyn, gelyk dat, daar wy van fpreeken in de Provintie van Staf-

ford, of de Poolsliole in de Provintie van Darby in Engeland, welker diepte mis-
fchien grooter is , maar dat aUes is niets in vergelyking van den Aardbol.

Indien deKoningen van Egypte, in plaats van Pyramides te bouwen, en zulke
trotfclie gedenkltukken hunner verwaandheid en rjdedommen op te rigten , dezelf-
de koften gedaan hadden, om de Aarde te peilen, en daar eene diepe uitliolling

voorbeeld van eene myl diepte, zoude men moge-
lyk Stoffen gevonden hebben , die vergoeding zouden hebben gedaan voor de aan-
gewende moeite en gemaakte koften

, of men zoude ten minften kundigheden
hebben bekoomen, welke wy thans niet hebben, wegens de Stoffen

, daai' de Aai-d-
bol inwendig uit beftaat, het geen miffcliien zeer nuttig zou zyn.
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Maar laat ons tot de Bergen wederkeeren
; de verhevenfte zyn in de Zuidelyke

landen, en hoe meer men naar den Equator nadert, hoe meer onefFenlieden men
op de oppervlakte van den Aardbol vindt. Dit is ligt te bewyzen door eene kor-

te optelling der Bergen en der Eilanden.
In Amerika is de keten der Kordüiéres , de hoogfte Bergen van de Aarde

,
juift

onder den Equator, en zy ftrekt zig aan beide kanten uit verre boven de kringen

,

die de verzengde Jugtftreek bepaalen.

In Afrika de hooge Maanbergen , die van Monomotapa , het Atlas ge-

bergte, onder den Evenaar, of zyn ’er.ten minften niet verre af.

In Afia is het Kaukafifch gebergte , welks keten onder verfcheiden naamen , tot

aan de Bergen van Cliina loopt, in deze geheele uitgeftrektheid nader aan den
Equator dan aan de Poolen.

In Europa zyn de Pyreneën, de Alpen, en de Bergen van Griekenland, die

niet dan dezelfde keten zyn, ook minder verre af van den Equator dan van d«
Poolen.

Nu alle de Bergen, die wy daar genoemd hebben, zyn hooger, grooter, en
uitgeflxekter in lengte en in breedte, dan de Bergen der Noordelyke geweften.

Wat de rigting dezer ketenen Bergen betreft, men zal zien, dat de Alpen in

hunne geheele uitgeftrektheid genoomen, een keten maaken, die de geheele oude
Wereld doorloopt van Spanje tot aan Cliina; deze Bergen beginnen aan den oe-

ver der Zee in Gallicie, koomen by de Pyreneën , trekken Frankryk in Viva-

rais en Auvergne door, fcheiden Italië, ftrekken zig uit in Duitfchland en bovai
Dalmatic, tot in Macedonië, en voegen zig met de Bergen van Armenie, den
Kaukafus, den Taurus, den Imaas, en gaan tot aan de Zee van Tartarye

; op
dezelfde wyze loopt het Atlas-gebergte het geheele Vafte land van Afrika van het
Weften naar het Ooften door, van het Koningryk Fes tot aan de Straat van de
Roode Zee, do Maanbergen hebben ook dezelfde rigting.

Maar in Amerika is de rigting geheel ftrydig, en de ketenen der Kordeliéres,
en der andere gebergten ftrekken zig meer van ’t Noorden naar ’t Zuiden, dan van
het Ooften naar het Weften uit.

Het geen wy hier over de gi'ootftc verhevenheden van den Bol aanmerken, kan
ook ten opzigte van de grootfte diepten der Zeen waargenomen worden.. De
grootfte en hoogfte Zeen zyn nader by den Equator dan by de Poolen, en uit de-

ze waarnceming volgt , dat de grootfte oneffenheden van den Aardkloot in de
Zuidelyke klimaaten gevonden worden. Deze oneffenheden , die op de opper-
vlakte van den Aardbol plaats hebben, zyn de oorzfiak eener oneindige menigte
gewoone en buitengewoone uitwerkzelen , by voorbeeld tuffehen de Rivieren de
Indus en de Ganges is een breed Schier-ciland , dat in het midden verdeeld wordt
door een keten hooge Bergen, welke raen het Gate-gebcrgte noemt , ’t welk zig

van ’t Noorden naar het Zuiden uitfti-ckt van de uiterfte grenzen van het Kauka-
fifch gebergte tot aan Kaap Komorin; aan den eenen kant is , Malabar , aan den
anderen Koromandel, aan den kant van Malabar, tuffehen dezen keten Bergen en
de Zee, is het Zomer-faifocn van de maand September tot in de maand April, en
geduurende al dien tj?d is de Hemel helder, en zonder cenigen regen; aan den ande-
ren kant van den Berg, in Koromandel is dit zelfde jaargetyde de Winter, en het

regent daar alle dagen overvloedig ; en van de maand April tot de maand van Sep-

tem-
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tember is het daar Zomer, terwyl dat de Wintertyd in Malabar is; zo dat men op

verfcheiden plaatièn , cjie flegts 20 mylen of weinig meer van malkanderen liggen

,

met den berg over te trekken , van jaargetyde kan veranderen. Men zegt dat het

zelfde plaats heeft op Kaap Razelgat in Arabie, en zelfs op Jamaïka , welk Eiland

in ’t midden gefcheiden wordt door een keten Bergen , welkei' rigting is van h^
Ooften naar het Wellen, en dat de Plantagies, die ten Zuiden dezer Bergen lig-

gen, de Zomer-warmtc ondervinden, terwyl die aan ’t Noorden de geftrengheden

van den Winter in den zelfden tyd lyden. Peru, ’t welk onder de linie ligt, en

zig omtrent duizend mylen ten Zuiden uitftrekt, is in di'ie lange en fmalle deelen

verdeeld, welke de Inwooners van Peru, Lanos, Siems, en Andes noemen; de

Lanos, dat de vlakten zyn, ftrekken zig langs de kuft van de Zee ten Zuiden uit;

de Sierras zyn heuvels met eenige valeijen , en de Andes zyn die berugte Kordil-

liéres , de hoogfte Bergen , welken men kent ; de Lanos hebben tien mylen , wat

meer of minder, breedte, op verfcheiden plaatièn hebben de Sierras twintig my-

len , en de Andes evenveel , zomtyds meer , zomtyds minder ; de breedte is van het

Ooften naar het Wellen , en de lengte van het Noorden naar het Zuiden. Dit

gedeelte der Wereld is in verfcheiden byzonderheden opmerkelyk. Vwreeril waait

in de Lanos, de geheele kuil langs, de Zuidweilen wind ilandvailig, het welk

ilrydt met het geen gemeenlyk in de verzengde lugtilreek gebeurt. Ten anderen

regent of dondert het nooit in de Lanos , fchoon ’er zomtyds een weinig dauw

valt. Ten derden het regent byna geiladig op de Andes. Eindelyk in de Sier-

ras, die tulfchen de Lanos en de Andes in liggen ,
regent het van de maand Sep-

tember tot in de maand April.

Men heeft federt langen tyd opgemerkt, dat de ketens der hoogile Bergen van

het Weilen naar het Ooilen liepen ,
vervolgens heeft men , na de ontdekking der

nieuwe Wereld
,
gezien , dat ’er zeer groote verhevenheden waren , die van het

Noorden naar het Zuiden gingen , maar niemand hadt , vóór den Heer Bour-

güet , de verbazende regelmaatigheid van het maakzeJ der groote maffa’s ontdekt.

Hy heeft bevonden , na de Alpen, dertigmaal op veertien verfchillende plaatfen,

en de Apenynen tweemaal overgetrokken te zyn, en na verfcheiden togten in den

oratrek dezer gebergten, en in het gebergte Jura gedaan te hebben, dat alle de

Bergen in hunnen omtrek omtrent als veftingwerken geformeerd z\m. Wanneer-

het liffhaam van een Berg van het Wellen naar het Ooilen loopt, maakt dezelve

uitfprfngingen, of punten, die, zo veel mpgclyk, naai- het Noorden en Zuiden

ftaan ;
die verwonderlyke regelmaatigheid is zo Guidelyk en treirend in de valei-

jen, dat men daar in als in een zeer regelmaatigen bedekten weg oHnloopgraa-

ven, reill; want, zo men, by voorbeeld, in eenc valey van het Noorden n^r

het Zuiden trekt, bemerkt men, dat de Berg, die aan de regter hand is, uitlprin-.

gende punten maakt, die naar ’t Ooilen Haan, terwyl die van den Berg'uan de lin-

kerhand naar ’t Wellen Haan, dcrwyze egter, dat de uitfpringende hoeken van-

ydere zyde nauwkeuriglyk overllaan en als paffen op de inlpringende hoeken van
de andere zyde. De hoeken, welke de Bergen in de groote valeijen maaken, zym
minder fcherp ,

om dat de helling minder Heil is , cn om dat zy verder van malkan-

der afliggen , en in de vlakten zyn zy niet merkbaar dan in den loop der Rivie-

ren, die gemeenlyk het midden derzelver in hebben; haai-e natuurlyke elleboogfjn

paffen op de duidelykllc uitfpringingen
, of de meeff voorwaards loopende lioekeu

1 Deel. X
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der Bergen, daar de grond, waar over de Rivieren vloeijen , op gaat uitloopen.
Het is te verwonderen, dat men zulk ccne zigtbaare zaak niet opgemerkt heeft;
en waiiMer in eene valey de helling van een der Bergen, die de valcy boorden,
minder ftcil of fchiclyk is, dan die van den anderen, zo neemt de Rivier haaren
loop veel nader by den Reilft afloopenden Berg , en zy vloeit niet in het mid-
den. Ca)
Men kan by deze waarneemingen andere byzondere waarneemingen voegen,

die dezelve beveftigen
; by voorbeeld, de Bergen van Zwitferkind zyn fteiler, en

hunne helling is fterkcr naar den kant van ’t Zuiden dan naar den kant van ’t Noor-
den, en nog gi’ooter naar den kant van ’t Weften, dan naar den kant van ’t Oos-
ten; men kan dit zien in den Berg Gommi, in den Berg Brifé, eninbykans alle
andere Beigen. De hoogfte van dit land zyn die, welke Walliferland en de Grauw-
bunders van Savoije , Piemont en Tirol fcheiden

;
die landen zyn zelve eene voort-

zetting dezer Bergen, welker keten zig tot aan de Middellandfche Zeeuitftrekt,
en zelfs vry ven-e onder het water dier Zee voortloopt; het Pj^eneefch gebergte
is ook niet dan eene voortzetting van dat groot gebergte, ’t welk in boven Walli-
ferland b^int, en welks takken zig zeer verre ten WcRen en ten Zuiden uitftrek'-
ken , zig uqeds op eene groote hoogte houdende , terwyl integendeel aan den kant
van het Noorden en het Ooften, die Bergen by trappen laager worden , totdat
zy in vlakten ten einde loopen

; gelyk men ziet door de groote landen , welke
de Rhyn, by voorbeeld

, en de Donauw
, belproeijcn

, voor dat zy aan haai'e
monden koomen , terwyl de Rbone met een fnelle vaart Zuidwaards in de Mid-
dellandlche Zee ftroomt. Dezelfde waarneeming over de fteiler helling der Bergen
naar den kant van het Zuiden en Weften , dan naar den kant van het Noorden of
het Ooften , is ook waar bevonden in de Bergen van Engeland en in die van Noor-

dat gedeelte der Wereld , alwaar zulks duidelykft blykt , is in Peru en
in Chili; de lange keten dei- Kordiliéres wordt naar den kant van het Weften zeer
fchielyk afgefneeden, en loopt fteil neder

, langs de Stille Zee, daar zy , aan den
Uoltelyken kant, by trappen langzaam nederdaalen in vlakten' door de grootfte Ri-
vieren der Wereld befproeid. (/>)•

wien men deze fchoone waarneeming, wegens het flaan
van de hoeken der Bergen op malkandercn , verfchuldigd is , noemt dezelve, met
reden, de fleutel van de Belchouwing des Aardkloots

; ondertulTchen koomt het my
voor, dathy, zo hy daar al het gewigt van gekend hadt, dezelve gelukkiger ge-
bruikt , en haar met andere byzonderheden , die daar toe behooren , verbonden zou-
de hebben; hy zoude als dan eene gelukkiger en waarlchynlyker Befchouwing van
den Aardkloot hebben kunnen geeven; daar hy thans in zyne Memorie, waar vanwy den zaakelyken inhoud hebben voorgedraagen , niet dan het ontwei-p van een
onderftellend Syftema opgeeft, welks meefte gevolgen valfch of onzeker en los ter
neder gefteld zyn.

wam-oT^rpn<”m’
^gceven hebben

, fteunt op vier voomaame ftukken,^ai omtrent men geene twypimg kan behouden na de bewyzen, die dezelven bel
V gen , onderzogt te hebben ; het eerfte is , dat de Aarde overal , en zelfs tot

des Seis, pag. i8i
(j>) Zie Pb^lof. Tranfa&. ^kridg. Vol. VI. part. 2 . pig. i^l
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ffroote diepten, beilaat uit evenwydige Laagen,en uit Stoffen, die voormaals in

een Raat van weeklieid gewceft zyn ; het tweede dat de Zee een tyd lang de Aar>

de, welke wy bewoonen ,
overdekt heeft; het derde dat de getyën, en andere

beweegingen der Wateren ,
oneffenheden op Jen bodem der Zee voortbrengen;

en het vierde , dat het de getyën , de Eb en Vloed , of in het algemeen de llroomen

der Zee zyn , welke aan de Bergen de gedaante hunner omtrekken ^n de op mal-,

kander flaande rigting der hoeken, daar wy van fpreeken, gegeeven hebben.

Men zal, debewj^en in de volgende Artykels vervat, geleezen hebbende, kun-

nen oordeelen, of ik ongelyk heb met te verzekeren, dat deze ftukken, wel beves-

tigd zynde , ook de waare Theorie van den Aai'dkloot bcwyzcn. Het geen ik m den

Text wegens de formatie der Bergen gezegd heb, heeft geene verdere verklaanng

noodig; maar gelyk men my zou kunnen tegenwerpen , dat ik geene reden gaf \'an

de formatie der Pieken , of punten der Bergen ,
gelyk ook niet van eenige andere

byzondere ftukken , zo heb ik geoordeeld hier de waameemingen , en aanmerkin-

gen, welke ik over dit onderwerp gemaakt heb, te moeten byvoegen.

Ik heb getragt ray een net en algemeen denkbeeld te maaken van de wyze , waar-

op de verichillende Stoffen , daar de Aardbol uit beftaat
,
gefchikt zyn , en het

is my voorgekoomen ,
dat men dezelve befchouwen konde op eene verfchillende

wyze van die , waarop men dezelve tot dus verre bcfchouwd heeft
;
ik maak ’er

twee algemeene Maffen van , daar ik haar allen toe breng ;
de eerftc is die dei Stof-

fen, welke wy vinden neêrgelegd aanlaagen, beddingen, of banken, horizontaal,

geplaatft of regelmaatig hellende ; en de tweede bevat alle de Stoffen , welke men

by hoopen,by verzamelingen. , by loodregte of onregelmaatig hellende aders vindt.

In de eerfte Mafte zyn de Zanden, deKley-aardens, de Graniten, of Rots-ftcenen

,

de Key - fteenen , en de Zand-fteenen in groote mafla’s , de Steen - kooien , de Ley-

fteenen, de Schiftus, enz., en ook de Mergels, de Kryten, de Kalkaartige-ftcenen

,

de Marmers, enz., begreepen. In de tweede ftel ik de Metaalen , de Mineraalcn,

de Kryftallen, de Fyne- fteenen , en de Key -fteenen in kleine malfa’s. Deze twee

Maffen bevatten in ’t algemeen alle de Stoffen welke wykennen;dc eerfte zyn haaren

oorfprong verfchuldigd aan de bezonken Stoffen , door de Wateren der Zeen over-

gevoerd en nedergelegd , en men moet onderfcheiden tuffehen die, welke in het

vuur beproefd zynde, tot Kalk overgaan, en die, welke fmcltcn en Glas worden..

Wat de tweede betreft, die gaan allen tot Glas over ,
met uitzondering alleen van

die , welke het vuur door het ontbranden geheel verteert.
, n • 3

In de eerfte Maffe zullen wy voor eerft twee foorten van Zand onderfcheiden

,

de eene, welke ik als de overvioedigfie Stof van den Aardbol befchouw
,
gaat to

Glas over , of liever is niets anders ,
dan een famenftel van zeer kleine brokjes

Glas; de andere , welker hoeveelheid veel minder is , is Kalkaartig, en men moet

dat Zand befchouwen als afval of gruis van Steen
;
het verfebilt niet van Steen-zand

,

dan in de grootte der korrels. Het Glaswordend-zand ligt in het algemeen by laagen

,

gelyk alle andere Stoffen
,
maar die laagen worden dikwils afgebrooken door klom-

pen van Rotfen van Zand-fteen , van Rots-fteen, van Silex of Kej’-fteen, en zom-

tyds maaken deze Stoffen ook banken en beddingen van eene gi'oote uitgeftrektheid.

Dit Zand en deze Glaswordende Stoffen onderzoekende, vindt men daar in flegts'

weinig Zec-Schelpcn, en die, welke men daai- in vindt, zyn daar niet by beddingen

geplaatft, zy zyn ’er als gezaaid en by geval geworpen; by voorbeeld ikhebf^iar

X 2
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nooit in dfe Zand -ftcenen gezien

; die Steen , die zeer overvloedig is in zommige
plaatlèn, is flegts een famenRei van Zandagdge deelen, die zig vereenigd hebben»
inen vindt hem niet dan in de Landen alwaar het Glaswordend-Zand de overhand
heeft, en gemcenlyk zyn de groeven van Zand-ftcen in puntige Heuvels, in Zandi-
ge Landen

, en in doorgefneeden of afgebrooken verhevenheden. Men kan deze
gi oeven van alle kanten aantallen , en zo ’er beddingen zyn , zjm zy veel verder
van malkandcren , dan in de groeven van Kalkaartige-Ileenen of van Marmers»,
men hakt in het Malfief der Zandftcen - groeven blokken van allerhande afmeetin-
gen , en van allerhande f^uuren en rigtingen , naar dat men zulks noodig heeft of
gevoegelykfl vindt ; cn fchoon de Ziand-fteen moejjelyk te bewerken is , heeft hy
egtCT flegts ééne foort van hardheid

, te weeten , dat hy aan geweldige llaagen we-
derflaat zonder fpringen; want de vryving flyt en fnydt hem vry fchielyk,cn brengt
hem Jigtelyk tot ^nd j met uitzondering evenwel van zekere zwartagtige Ipykers

»

wdke men daarin vindt, en die van zulk eene harde zelfftandigheid zyn, dat de
belle vyJen daar niet op vatten. De Rots-Reen is Glasaaitig gelyk de Zand-lleen, en'
hy IS van dezelfde natuur, alleenlyk is hy harder en dè deelen zyn betei- verbonden
daar zyn ook verfdieiden gelykfoortige fpykers in, als daar wy ftraks van Ipraken»
gelyk men ligtelyk kan opmerken op de kruinen der hooge. Bergen , die voor het
p'ootlle gedeelte uit deze foort van Rots bellaan , daar men niet eenigen tyd over-
joopen kan, zonder gewaar te worden, dat deze Ipykers in het leder der fchoenen
fteeken, en het zelve Ichcuren. Deze Rots-Reen, welke men boven op de hoogRe
Bergen '^dt, en welken ik als een foort van Graniet befchouw, bevat eene groote
memgte Talkagtige fchilfers of korrels, en heeft alle foorten van hardheid, zodat
hy niet, dan met eene oneindige moeite, bewerkt kan worden.

Ik heb de natuur dezer fpykers, welken men in de Zand-Reenen , en in de RotS-
"%onderzogt, en ik heb bevonden, dat het eene metaalagtige

gelmolten, Stof is, door een zeer geweldig vuur gckalcinccrd
, en die volmaitV

lykt naar zekere Stoffen door de vuujfpuwende m-gen uitgeworpen
, \raar van ikr.

veelen gezien heb, terwyl. ik in Italië was , alwaar menmy zeide, dat de Lieden:
es anus dezelve Schiarri noemden. Het zyn zwartagtige zeerzwaare mafla’s,war op het Vuur, het Water, noch de Vyl eenigen vat hebben

, welker Stofver-
Irailt van die van de Lava; want die is een foort van Glas, dnar de andere meer
Metaafagtig dan Glasagti'g fcliynt. De fpykers der Zand-fteenen en Rots-Reenen ge-
lyken veel naar die eerllc Stoffe , het geen wederom fchyntte bcwyzen, dat alle

^*-offen voormaals door het Vuur gcfmolten zyn geweeft.
Men ziet zomtyds in zekere plaatfen , op het hoogRe der Bergen , eene verbaa •

zende hoeveelheid blokken van eene aanmerkelyke grootte, van deze Rots-Reen
met Talkagtige fchilfers vermengd

; hunne plaatzing is zo onrcgelmaatig » dat zv™ "'Wwpm te zyn,cn men zoude zeg-

S’vWt
nabuunge hoogte zy„ afgevallen, zo de plaatfen , daar men

P ™*even waren ; maar hunne
oiasaartige zelfRandigheid en hunne hockagügc en vierkante figum-, gelyk die van

J gemeenen oorfprong tuffehen deze Stoffen;
dus ^°™cren zig m de groote beddingen van Glasaaitig-zand

, blokken van Zand-
iteen en -ilots-lteen, welker figuur en plaatzing de horizontaale plaatzing dier laagen
Biet nauwkeurig volgen; de Regens hebben langzaamerhand van den top der hfeït-
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wMe Pn der Bergen het Zand , het welk hen éerft bedekte , afgefpoeld, en zy he5-

I wonnen met die Heuvels uit te vooreri en af te fnyden in de tulTchenrmm-

ten welke tuffchen de pitten van Zand-fteen gevonden worden ,
gelyk men ziet dat

de Heuvels van Fontainebleau gefneeden zyn. Ydere punt van dön Heuvel beant-

woordt aan een pit, die eene groeve van Zand-fteen maakt, en ydere tufTchenruim-

te is gegraven en verlaagd geworden door de Wateren, die het Zand in de \dakte

hebben ^gevoerd. Eveneens zullen de hoogfte Bergen ,
welker kruinen uit Rots

beftaan, en die uitloopcn in deze hoekige blokken, daar wy van fpreeken , xertyds

overdekt geweeft zyn met verfcheiden laagen Glasaartig-zand, waarin deze blokken

geformeerd zyn, en nadat de Regens al het Zand, dat hen bedekte , en omringde,

hadden weggevoerd , zullen zy op de kruin der Bergen gebleeven zjm in de plaat-

zing waarin zy gefonneerd waren. Deze blolcken hebben gemeenlyk punten van

boven, en worden geftadig grooter, naar maate men dezelve laagcr meet; dikwUs

zelfs ligt een blok onmiddelyk op een ander, en dit tweede op een derde blok, laa-

tende onregelmaatige tulTchenruimten tulfchen beiden; en gelyk de Regens in ver-

dok van t%’d al het Zand, ’t welk deze verfchillende pitten overdekte, zullen wegge-

fleent hebben ,
blyft ’er op de hoogfte Bergen niet over dan de pitten zelve, die

meer of minder verheven punten maalten, en zie daar den oorfpronk der pieken of

der hoornen van de Bergen.
. , 1 n

Want laat ons onderftelIcn,het geen wy uit de Zee-voortbrengzelen , welke men

daar vindt, gemaklyk bewyzen kunnen , dat de keten van het Alpifche gebergte

eertvds met de wateren der Zee overdekt is geweeft , en dat er Iroven deze ke-

ten Bergen eene groote dikte Glasaartig-zand geweeft is,’t welk het Zee-water der-

waards gevoerd en nedergelegd hadt , op dezelfde wyze en door dezelfde oorcaa-

ken, als het op een weinig laagcr plaatfcn in die gebergten eene groote menigte

Schelpen heeft overgebragt en nedergelegd, en laat ons die buitenfte laag van Glas-

aartig-^nd befchouwen als eerft waterpas nöcrgclegd zynde, en een plat land van

Zand maakende boven op de Alpifche Bergen , toen zy nog met de wateren der

Zee bedekt waren ; dan zullen zig pitten van Rots , van Zand-fteen , Van Key-ftecrï

en van alle Stoffen, die haaren oorfprong en gedaante in het Zand krygen
, in deze'

dikte van Zand geformeerd hebben ,
door eene werktuigkunde ten naaften byge-

veuA c>
. orrfnrrnoprd zvnfie.znllpn fle

tulTchenbe den liggende /-ana, zo wu dij> t

maakt, deStroomen en Beeken, van ’t bovenfte der Bergen nederftortende , zullen

dat Za^d naar onder in de Valeijen afgefpoeld, en een gedeelte daar van tot in Zee'

medegevoerd hebben. Op die ivyze zal zig dekrain der Bergen ontbloot gevon-

den en de pitten nu ontbolfterd, om zo te fprecken, zullen zig nu m haare vol-

koomen hoogte vertoond hebben
; dit is het geen wy heden pieken of hoornen van

Bei'gen noemen, en het geen alle die puntige verhevenheden heeft gemaakt, welke

men op zo veele plaatfen ziet: dit is ook de oorfprong dier verheven , cn op zig

zelven ftaande Rotfen , welken men in China en andere plaatfen vindt, gelyk in

Ierland, alwaar men haar den naam van DeviFs Smes, of Duivels-fteenen, geeft,

en welker formatie, zo wel als die van de pieken der Bergen, altoos een moenclyk

ding om te verklaaren gefcheenen heeft; ondertuffehen is de verklaaring
, welke ik

daar van geef ,
zonatuurlyk, dat zy zig aanftonds vertoond heeft voor den

^ X s

geeft;
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van hun, die deze Rotfen gezien hebben, en ik moet hier bybrengen, het geen

Vader du Tartre daar van zegt in de Stigtelyke brieven (_a) „ vanYanchuin,

„ kwamen wy te Ho-tcheous , wy troffen onderweg eene vry zonderlinge ver-

„ tooning aan; te weeten Rotfèn van eene buitengemeene hoogte, en van de ge-

„ daante van eenen grooten vierkanten Toren, welke men in ’t midtfen der groot-

„ fle vlakten ziet ncêrgeplant
; men weet niet hoe deze Rots-torens daar koo*

„ men; ten zy men onderftelle, dat het eertyds Bergen zyn geweeft, en dat de

„ Wateren des Hemels allengs de gronden welke rondom deze Rotfen lagen, heb-

,, bende doen uitkabbelen , en wcgfpoelen , dezelve dus van alle kanten ontbloot,

5, en deze mafla’s van Steen, als fcherpe Rotfen op haar zelve gelaaten hebben ;

,, het geen deze giffing verfterkt, is , dat wy ’er zommigen zagen , die om laag nog '

,, omringd waren van Aarde, die haar tot eene zekere hoogte rondom belloot.”
De kruin der hoogfte Bergen beftaat dan geraeentyk uit Rotfen en verfcheiden

foorten van Graniet-ftcen , van Rots-ftcen, van Zand-fteen, en andere harde en
glasaartige StolFen, en dat dikwils tot twee of drie honderd roeden in de laagte;

vervolgens vindt men dikwils groeven van Marmer of harden Steen , die met Schel-

pen vervuld zyn, en welker ftof tot Kalk overgaat, gelyk men kan zien in de
groote Chartreufe in Dauphiné, en op den Berg Cenis, alwaar de Steenen en Rot-
fen , die Schelpen bevatten , eenige honderd roeden beneden de toppen , de pun-
ten, en pieken der hoogfte Bergen zyn, fchoon die Steenen, met Schelpen ver-

vuld, zelve op meer dan duizend toifes boven het waterpas der Zee zjm. Dus zyn
de Bergen, alwaar men punten of pieken ziet, gemeenlyk van glasaartige Rots, en
die, welker kruinen plat zyn, bevatten meeftal Manners en harde Steenen, met
Zee-voortbrengzelen vervuld. Het is eveneens met de Heuvels ; wanneer zy uit

Zand-fteen, of Rots-fteen beftaan, zyn zy meeftal doorfneeden met punten, met
\’crhevenheden , met aarde en holligheden, met diepten en kleine valeijen, die
van binnen tuftchen dezelve in liggen; integendeel dezulken, die uit kaJkaartige

Steenen beftaan, zyn over haare gebeele hoogte ten naaften by gelyk, en zy wor-
den niet afgebrooken, dan door Berg-engten, grooter en regelraaatiger valeijen

,

en welker hoeken op malkanderen paffen; cindelyk zy zyn gekroond met Rotfen,
welker plaatzing regelmaatig en waterpas is.

Hoe verfchillende ons die twee gedaanten der Bergen mogen toefchynen, zy

koomen egter beiden van dezelfde oorzaak, gelyk wy getoond hebben; alleenlyk

moet men in aanmerking necraen , dat die kalkaardge Steenen geene verandering

ondergaan hebben federt de formatie der horizontaaie laagen , daar die van het
glasaaitig Zand door de laatere voortbrenging der Rotfen en hoekige klompen,
'die zig in ’t binnenfte van dit Zand geformeerd hebben , veranderd cn afgebrooken

hebben kunnen zyn. Die beide foorten van Bergen hebben klooven
, die bykans

altoos loodregt zj-n in die van de kalkaartige Steenen
, en die wat onregelmaatiger

fchynen in die van de Rots- en Zand-fteenen. Het is in deze klooven, dat men
de Metaalen, de Mineraalen, de Kryftallen, de Zwavels, en alle de Stoffen van
de tweede klaffe vindt, en het is beneden die klooven» dat de Wateren zig verza-

melen, om vervolgens dieper in te dringen, en Water-aderen te maaken, welke
men beneden de oppervlakte der Aai-de vindt.

Qa) Lettres Edifiantes, Ree. 2. Tom. I. p. 135. enz. Zie ook Berstte» over

Jta, &c. by F. v. d. Plaats, te Harlingen 176J).
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bewtzen voor de beschouwing

VAN DEN AARDKLOOT.
^ ^^^ ^

TIENDE STUK.
De. Rivieren.

hebben gezegd, dat, in ’t algemeen gefprooken, de grootfte Bergen

het midden der Vafte landen bellaan, dat de anderen het midden der Li-

^ ^ ^ landen, der Schier-eilanden, cn der Landen in Zee uitfteekende , be-

flaan; dat in de oude Wereld de grootfte ketens Bergen van het Wes-

ten naar het Ooften loopen, en dat die, welke hunne rigting naar het Noorden of

naar het Zuiden hebben, flegts takken zyn dier yoornaame ketenen; eveneens zal

men zien, dat de grootfte Rnderen dezelfde rigting houden als de grootfte Bergeir,

en dat ’er weinigen zyn, die de rigting der takken van deze Bergen volgen. Orn

ziff hier van te verzekeren, en dit onderfcheidenlyk te zien, behoeft men

gen flegts op een Globe te flaan, en de oude Wereld van Spanje tot aan China

door te loopen ; men zal bevinden , dat, om met Spanje te beginnen, deMinno,

de Douro, de Tajo, en de Guadiana van het Ooften naar het Weften, ende L-

bro van het Weften naar het Ooften loopen , en dat ’er niet ééne gi'oote Rivier

is ,
welker loop van het Zuiden naar het Noorden , of van het Noorden^naar het

Zuiden ftrekt, fchoon Spanje aan het Zuiden geheel , en aan den kant van ’t Noor-

den byna geheel van de Zee omringd is. Deze waarnceming , over de rigting der

Rivieren in Spanje, bewvft niet alleen dat de Bergen van dit land zig van het Wes-

ten naar het Ooften uitftVekken, maar ook dat het Zuidelyke land, en ’t welk digt

bv de Sti-aat ligt, en dat van de Straat zelf, een lioogcr land is, dan de kuften van

pLtugal ; en eveneens , dat aan den kant i-an ’t Noorden, de Bergen van Galicie,

van Afturie , enz. ,
niet dan eene voortzetting van de Pyreneen zyn

,_
cn dat het die

verhevenheid van gronden, zo wel ten Noorden als ten Zuiden is, dewelke de

Rivieren niet toelaat over dezen grond naai' de Zee te ftroomen.
, , ,

Men zal ook, de oogen op de kaart van Frankrjk werpende, zien, dat het de

Rhone alleen is, die van ’t Noorden naar’t Zuiden vloeit, en nog heeft deze Ri-

vier , in de helft van haaren loop , van de Gebergten tot aan Lyon , eene rigting van

het Ooften naar ’t Weften ; maar alle andere
.
groote Rivieren van Frankryk,

gelyk de Loire, de Charante, de Garonne, en zelfs de Seine hebben haare rigting

van het Ooften naar het W^eften.

Men zal eveneens zien, dat het in Duitfchland de Rhyn alleen is, die, gelyk

als de Rhone, het grootfte gedeelte van zynen loop van het Zuiden naar het Noor-

den rigt, rnaar dat de andere groote Rivieren, gelyk de Donauw, de Draw, en
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alle de aanzienlyke Vloeden , die in deze Rivieren Rroomen , zig van het Wellen

naar het Ooften in de Zwarte Zee gaan ontlaften.

Men zal bemerken, dat die Zwarte Zee, welke men eer als een groot Meir,

dan als eene Zee moet befchouwen, driemaal meer uitgeftrektheid van het Ooften

naar het Weften , dan van het Zuiden naar ’t Noorden heeft
,
en dat bygevolg

haare gefteldhcid gelyk is aan de rigting der Rivieren in ’t algemeen; dat het even*

eens met de Middellandfche Zee is gelegen , welker lengte van het Ooften naar het

Weften omtrent zesmaal grooter is, dan haare gemiddelde breedte van het Noor-

den naar ’t Zuiden genoomcn.
De Kalpifche Zee heeft inderdaad, volgens de Kaart., die daar van op order van

Czaar Pieter gemaakt is , meer uitgeftrektheid van ’t Zuiden naar ’t Noorden , dan

van het Ooften naar ’t Weften , terwyl zy in de oude kaarten byna rond, of bree-

der van het Ooften naar het Weften, dan van ’t Zuiden naar het Noorden was;

maar zo men in aanmerking neemt, dat het Meir Aral befchouwd kan worden als

een gedeelte van de Kalpifche Zee hebbende uitgemaakt, waar van het niet afge»

fcheiden is dan door Zandige vlakten, zal men nog bevinden, dat de lengte van

den Weftelykeii oever der Kafpifche Zee tot aan den Ooftelyken oever van het

Meir Aral grooter is , dan de lengte van den Zuidelyken oever tot aan den Noor-

delj'ken oever van de zelfde Zee,

Men bevindt insgelyks dat de Euphraat en de Perlilche Golf van het Weften

naar het Ooften zyn gerigt, en dat bykans alle de Rivieren van China van het

Weften naar het Ooften loopen; het is op de zelfde wyze met alle de Rivieren van

het binnenfte van Afrika agtcr Barbarye gelegen ; zy ftroomen allen van het Oos-

ten naar het Weften, en van het Weften naar het Obften , daar zyn geene dan de

Rivieren van Barbarye , en de Nyl , die van het Zuiden naar het Noorden vloeh

jen. Daar zyn inderdaad groote Rivieren in Afia ,
die gedeeltelyk van het Noor-

den naar het Zuiden loopen, gelyk de Don, de Wolga, enz.; maar zomende
gcheele lengte .van haaren loop neemt, zal men zien, datzy zig niet Zuidwaards

wenden, dan om zig in de Zwarte Zee en in de Kafpifche Zee, te ontlaften, de-

welke Meiren zyn in ’t binnenfte der landen.

Men kan dan in het algemeen zeggen, dat, in Europa, Afia en Afrika, de Ri-

vieren en andere Middellandfche Wateren zig meer van ’t Ooften naar ’t Weften,

tlan van het Noorden naar het Zuiden uitftrekken , het welk hier van koomt,

dat de ketens Bergen meeftal deze rigting hebben , en dat daarenboven het gehcele

Vaftc land van Europa en Afia breedor is in deze ftrekking dan in de andere; want

men kan deze ftrekking der Rivieren op tweederhande \vyzcn bevatten
; in een

lang en fmal Vaft land, gelyk dat van Zuid-Amerika, en daar niet dan een hoofd-

keten van Bergen is, die zig van ’t Noorden naar ’t Zuiden uitftrekt, moeten de

Rivieren , door geene andere keten Ber^n wederhouden
, in eene perpendiku-

laire of geljidioekigc rigting met die der Bergen, dat is te zeggen van het Ooften

naar het Weften , of van het Weften naar het Ooften, vloeijen; het is inderdaad

in die rigting, dat alle de Rivieren van Amerika ftroomen, om dat ’er, buiten de

Kordiliéres geen zeer uitgeftrekte keten Be;^en is , en geene paralelle of cvenwy-
dige ftrekkingen met de Kordiliéres zyn. In de oude , zo wel als in de nieuwe

Wereld heeft het grootfte gedeelte der Wateren zyne grootfte uitgeftrektheid van

het Weften naar het Ooften, en de meefte Rivieren vloeijen in deze rigting, nwar
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het is om eene andere reden» namelyk om dat ’er verfcheiden lange ketens Bergen

zyn evenwydig met malkander, welker rigting van het Weften naar het Oolten

ftrekt, en dat de Rivieren en andere Wateren verpligt zyn de tuflchenruimtens W
volgen, die deze ketens Bergen afTcheiden; bygevolg een enkele keten Bergen zig

van het Noorden naai* het Zuiden ftrekkende, zal Rivieren voortbrengen, welker

rigting de zelfde zal zyn, als die do: Rivieren, welke uit verfcheiden ketenen Ber-

gen loopen, waar van de gemeene ftrekking Ooft en Weft is, en het is om deze

byzondere reden , dat de iSvieren van Amerika deze rigting hebben , zo wel als

die van Europa, van Afrika, en van Afia.

Gemeenlyk beflaan de Rivieren het midden der Valeijen of liever het laagfte ge-

deelte van den grond, tulTchen de beide Heuvels of tegenoverftaande Bergen be-

greepen; zo de beide Heuvels, die aan weerskanten der Rivier zyn, elk eene, ten

naaften by, gelyke fchuinfchte hebben, bedaat de Rivier omtrent het midden der

Valey die tulTchen de Heuvels in is; het zy deze Valey breed of fmal zy, zo d.e

helling der Heuvels, of der verheven Landen , die aan weerskanten liggen , ten

naalten by gelyk , of gelyk is , zal de Rivier het midden der Vlaltte beflaan ; inte-

gendeel zo een der Heuvelen eene fteiler helling heeft dan de ichuinlchte van den

tegenoverftaanden Heuvel, zal de Rivier niet meer in het midden van de Valey zyn,

maar zy zal des te digter by den fteilften Heuvel zyn, als deze meerdere fteilte die

van den tegenoverftaanden kant overtreffen zal; het laagfte Land van de Valey is

in dit geval niet meer in ’t midden derValey, het is veel nader by den Heuvel,die

Ileiler afloopt , en het is om deze reden , dat de Rivier daar ook digter by k. In

alle plaatfen , alwaar aan de eene zyde der Rivier zeer fteile Bergen of Heuvels zyn

en aan den anderen kant verheven Landen, die zagtelyk afhellen, zal men altoos

bevinden, dat de Rivier aan den voet dier fteile Heuvelen vloeit , tot dat 'eraan

den anderen kant andere Heuvels zyn, welker helling fteil genoeg is , om te weeg
te brengen, dat het laagfte punt van den grond verder af koomt, dan het te voren
was, van den eerfegedagten fteilen Heuvel. Het gebeurt gemeenlyk, dat de hel-

ling van den fteilften Heuvel in vervolg van tyd afneemt en minder fteil wordt,

om dat de Regens de gronden al te menigvuldig affpoelen , en met veel meer ge-

weld nedervoeren van eene fchielyk neergaande, dan van eene zagtelyk afloopendc

fchuinfchte; de Rivier is dan genoodzaakt van bed te veranderen, om de laagfte plaats

van de Valey weder op te zoeken. Voegt hier by, dat, gelyk alle Rivieren zwellen

en van tyd tot tyd overfti*oomcn,zy Slibben in verfcheiden plaatfen overvocren en

nederleggen,en dat ’er dikwils Zand in haare bedding wordt opgehoogd, waar door

zy verpligt zyn te rug te vloeijen, en haare rigting te veranderen. Het is vry ge-

meen eene menigte oude beddingen van eene Rivier in de Vlakten te vinden, in-

zonderheid zo dezelve geweldig , en aan mcnig\'uldige overftxoomingen onderhevig

is , en zo zy veel Slib cn Zand mede voert.

In de Vlakten cn in de groote Valeijen, alwaar de groote Rivieren loopen, is dc
bodem van het bed der Rivier gewoonlyk de laagfte plaats der Valey, maar dikwils

is de oppervlakte van het Water der Rivier verhevener dan de Landen, welke aan
die der oevers van de Rivier grenzen. Laat ons, by voorbeeld, onderftellen

, dat

eene Rivier gelyks-oevers zy, dat is te zeggen, dat de oevers en het Water van
de Rivier dezelfde hoogte hebben of waterpas zyn , en dat het Water kort daar na

aan beide kanten begint over te loopea
, dan zal de Vlakte welhaaft in eene groote

J. Ded, Y
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breedte oveiftroomd zyn

, en men zal waarneemen
, dat de oevers aan de beide^ten der Rivier het laatft overftroomd zullen zyn , het geen bewyft, dat zy ver-

tevener zyn dan het overige van den grond, zo dat, aan weerskanten van de Ri-™ of oevers af tot op een zeker punt van de Vlakte , eene
ongevoelige hellmg, ecp foort van kontrefcharp

,
plaatsheeft, welke maakt, dat

de oppw'vlafcte des Waters van eene Rivier hooger is dan de grond der Vlakte, in-
zonderheid wanneer de Rivier gelyks-oevers is: die verhevenheid van den grond
aan de oevers der ^vieren koomt van het nederleggen van het Slib in de over-
Itroomingen; het Water is gemeenlyk zeer geroerd en drabbig in degroote hol-
den der Rivieren j wanneer het begint over te loopen , loopt tet zeer langzaam
over de oevers , het legt Slib , daar het mede bclaaden is, neder, en het wordt zuRyerer en minder belaaden, naar maate het verder in de Vlakje afvloeit: dus wordthet f^tfte gedeelte van dit Slib, daar dit Rivier-water mede belaaden is, by ydereoverftrooming, naafl aan de oevers neêrgelegd, en de verder af liggende gedeel-
ten der Vlakte krygen daar minder van, naar maate zy op grooter aflland van de
oevers verwyderd zyn; en dei'halven moeten de Landen, die naaft aan de oever?

veiloop van tyd hooger worden, eneenezagte helling maaken-De Rjyieren zyn, gelyk men weet, altoos breedft aan haare monden; naar raaa-
te men dieper landwaards voortgaat, en zig verder van de Zee verwydert, vermin-
deren zy in breedte; maar het geen opmerkelyker, en miflehien minder bekend is,
beltaathier in, dat zy binnen m de Landen, op een merkelyken aflhnd van de Zee,
regt loopen , en dezelfde rigting in groote lengten volgen , en naar maate zy nader
aan naare monden koomen , neemen haare bogten en kromten toe- Ik heb een
Re^iger , een Man X’an \'erftand, en een goed waameemer, den Hr. Fabry die
verfcheiden Reizen te lande in het Weften van Noord-Amerika gedaan heeft hoo-
ren ze^en , dat de Reizigers, en zelfs de Wilden , zig niet zeer vergifteden wegensden aftond van de Zee, op die plaatfen , alwaar zy zig bevonden- dat zv om re
weeten , of zy diep landwaards in , dan of zy digt bf êeZee^^ren' dTn ZZvan eene groote Rivier volgden

, en dat, wanneer de rigting der Rivier regt was in
erae lengte van vyftien oftwintig mylen , zy daar uit opmaakten, dat zy nog verre'
van de Zee af waren; daar integendeel byaldien de Rivier bogten en kromten hadt,
en dikwils van rigting veranderde in. zyn loop , zy verzekerd vwen , dat zy niet
ven-e van de Zee af waren ; de Hr. Fabry lieeft deze opmerking zelf bewaarheid
en dezelve is hem van veel dicnR in zyne Reizen geweeft, terwjd hy onbekende
en bj'kans onbewoonde Landen doortrok. Daar is nog eene waameeming welke in
zulk een geval zeer nuttig kan Z3?n , te weeten , dat ’er in groote Rivieren eene
merkelyke vermindering van fti-oom plaats heeft , en wel zo veel Rerker naar
maate men minder ver van de Zee af is, en het bed van de Rivier meer breedte
heeft, waar uit men insgelyks kan opmaaken, of men nader by ofverder af is vanmond ; cn gcIyk de bogten vemeerderen

, naar maate 'zy nader aan detomen , ,s het ntet te verwonderen , dat zommigen dezer bo«cn zig eene7n£wen wj van ontlartmg baanen, en meuwe monden openen , ™door®een g"Sete Watm vandeRmer aan de Zee koomt, cn dit is eene der redenen , waarom
: «

Rmeren zig gewoonlyk m verfdieidcn armen veideelen om zig in Zee

De beweeging dér Wateren, in den loop der Riviei-en gefchiedt op eene zeer ver-
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fchillende wyze van die, welke deSchryvers onderfteld hebben, die wiskundige

befchouwingen over deze StofFe hebben willen geeven; niet alleen is de oppervlak»

te van eene ih-ooraende Rivier niet waterpas van den eenen oever tot den anderen

genoomen , maar zelfs is de ftrooin in ’t midden , naar de verfchillende omftandig*

heden zeer aanmerkelyk hooger of laager dan het Water , ’t welk aan de oevers is.

Wanneer eene Rivier door het fmelten der Sneeuw fchielyk zwelt , of mnneer

haare fnelheid door eenige andere oorzaak vermeerderd wordt , zo de rigting van

de Rivier regt is , zo verheft zig het midden des Waters, alwaar de ftroom is, en

de Rivier maakt een foort van bolronde gedaante , waarin de verheffing in t mid-

den al vry groot is. De Hr. Hupeau, een bekwaam Ingenieur, en Opziener der

bruggen en wegen , heeft my gezegd dit verlchil van het waterpas der oevers met

het midden van de Aveiron op zekeren dag eens gemeeten,en een verfchil van drie

voeten bevonden te hebben, zo dat de Aveiron drie voet hooger was in haar midden

dan de oevers. Dit moet inderdaad gebeuren, zo dikvvils het Water eene zeer groo-

te fnelheid zal hebben ;
gelyk de fnelheid , waar mede het weggevoerd wordt , de

vverking van deszelfs zwaarte vermindert 5 zo maakt het Water ^ dat den ftroom for*

meert, geen evenwigt door zyn geheele gewigt, met het Water, dat by de oevers

is, en ’t is hier door ^t het verhevener wordt in ’t midden dan aan de kanten. Aan

de andere zyde, wanneer de Rivieren haare monden naderen, gebeurt het vry ge-

meen, dat het Water, ’t welk by de oevers is , verhevener is dan dat in ’t midden?

fchoon de ftroom fnel zy, fchynt de Rivier dan eene holronde kromte te maaken

,

waar van het laagfte punt in ’t midden van den ftroom is. Dit gebeurt telkens als de

werking der Stoffen zig in eene Rivier doet bemerken. Men weet , dat in de groo-

te Rivieren de beweeging der Wateren, door de getyën veroorzaakt, zig tot op

honderd en twee honderd mylen doet bemerken; men weet ook, dat de ftroom der

Rivier haare beweeging in ’t midden van de Wateren der Zee tot op aanmerkelykc

afttanden bewaart; daar zyn dan in dit geval twee ftrydige beweegingen in het Wa*
ter van de Rivier, het midden, ’t welk den ftroom formeert, ftort zig naar de Zee,

en de werking van den vloed der Zee maakt een tegenwigt, eene vertraagde bewee-

ging, die het Water, ’t welk aan de oevers is, doet opklimmen , terwyl dat van het

midden nederdaalt; en getyk dan al het water van de Rivier door den fti-oom,die in

het midden is,moet nedervloeijen, zo znkt dat van de oevers gedmirig naar het mid-

den, en daalt zo veel fchielyker neder als het verhevener is , en door de werking

van den vloed der Zee met meer kragt in zyne ontlaftmg gefluit wordt.

Daar zyn dan twee foorten van vertraagde ftroomen in de Rivieren; de eeiite,

welke die is , daar wy v^an fprcekeii , wordt voortgebragt door eene Iwendige

kragt, gelyk als die van het water der Zee in de getyën, het welk zig niet llegts als

een hinderpaal tegen de beweeging van het water der Rivier tegenftelt ,
maar zelfs

ook als een beweegend lighaam, dat in eene ftiydige rigting werkt, daar tegen ver-

zet; die vertraaging of ftuiting maakt een tegenftroom, die zo veel te meer werkt,

als de vloed der Zee fterker is ; de andere foort van vertraaging heeft niet dan eene

doode kragt tot oorzaak, gelyk als die van eenige wezendlyke ,
maar roerlooze hin-

derpaal, een uitfpringenden grond, een eiland in eene Rivier, enz., en fchoon de-

ze vertraaging gemeenlyk geen merkelyken tegenftroom veroorzaakt , is zy egter

fterk genoeg, om gevoeld tc kunnen worden,"en zelfs om de beftierders van vaar-

tuigen op de Rivieren vry wat werks te geeven. Zo deze vertraaging niet altoos
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een tegenfti-oom voortbrengt , veroorzaakt zy evenwel een ftilftand van een ge-

deelte des waters , ’t welk of niet, of niet zo fterk, vloeit als het overige water van
de Rivier , maar het welk in de rondte draait en warrelt, zo dat, wanneer de vaar-

tuigen daar in gefleept worden , het Viy wat moeite koft om dezelve uit die foorten
van maalftroomen weder uit te krygen. Deze doode wateren zyn in alle (helle Ri-
vieren Vry merkbaar in de doortogten door de bruggen; de (helheid des waters
vermeerdert, gelyk men weet, naar evenredigheid dat de middcll}^ der Kanaalen,
daar het doorgaat, vermindert, onderfteld zynde, dat de kragt, die het voortdryft,
dezelfde blyve

; de fnelheid van eenc Rivier vermeerdert derhiven in den doortogt
van eenc brug in cene onbekeerde reden van de fom van de breedte der boogen,
tot de gehcele breedte der Rivier , ert nog moet men deze reden vermeerderen met
de lengte der boogen, of ’t geen het zelfde is , met de breedte van de brug; dewyl
dan de vermeerdering van de fnelheid des waters zeer aanmerkelyk is , wanneer het
uit den boog eetier^ug uitkoomt , zo wordt dat water ’t geen aan den kant van
den ftroom is, zydelings geftooten , en naar de oc\^ers van de Rivier gedrukt , en
door deze tegenwerking knomt cen« draaijende beweeging, die dikwils al zeer fterk

is. Wanneer men onder de brug Saint-Efprit doorvaart, zyn de beftierders vanhet
vaartuig Verpligt groote oplettendheid te hebben om den regten draad van den
(broom des waters niet te verliezen , zelfs nadat zy al door de brug heen zyn ; want
zo zy het vaartuig ter regter of ter flinker lieten afwyken , zoude het tegen den
oever aangevoerd worden met gevaar van te vergaan , of ten rainften zoude men
in de draaijing der doode wateren worden weggefleept , daar men niet dan met veele

moeite weder uit geraaken zoude. Wanneer die draaijing of dwarreling , door de

beweeging van den droom , en door de tegenflxydige beweeging der vertraaging
veroorzaakt, zeer aanmerkelyk is, maakt dit een (bort van kleinen draay-kolk,en
men ziet dikwils in de fnelvlietcndc Rivieren aan den val des waters , agter of be-
neden het uitfpringend paal-of metzelwerk van een brug, dat ’er van die kleine hol-
le draay-kolkjes gemaakt Worden, welker midden ledig fchynt te zyn, en eene foort

van rolronde holligheid te forroeeren , rondom welke het water met fnelheid draait.

Deze vertooning van cene Cylindtifche liolligheid wordt veroorzaakt door de wer-
king der Centerfchuwendc kragt, dewelke te weeg brengt, dat het water zig tragt

te verwyderen , en zig inderdaad verwj^dert , van het middelpunt des kolks , die

door het draaijen gemaakt wordt.

Wanneer het Water fterk walTen zal , bemerken de Rivierbeden dit door eene
byzonderc beweeging , welke zy in het \vater befpeuren ; zy zeggen

, dat de Ri-

vier op den grond' beweegt, dat is te zeggen, dat het water op den bodem dér Ri-
vier fneller vloeit , dan het gemeenlyk doet; die veimeerdering van fnelheid in het

water, op den bodem der Rivier, kondigt,naar huime gedagCen, altoos een fchie-

lyken was van water aan; de beweeging en het gewigt der bovenwateren, die nog
niet afgekooraen zjTi , laacen niet na te werken op de wateren van het laager ge-
deelte der Rivier, en deelen hmi die beweeging mede. Want men moet in zom-
migen opzigte eene Rivier ,

die aan malkanderen verbonden is , en die zonder tus-

fchenpoozing in haai* bed voortvloeit, be(chouwcn als eene kolom van water, in

een pyp of buis bevat, cn de geheele Rivier als een zcei* lang Kanaal, waar in alle

de beweegingen zig van het eene eind tot het ander aan malkanderen moeten
mededeelen. Behalven nu de beweeging der bovenfte wateren , zoude hunne
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nlleen de fnelheid van de Rivier kunnen doen vermeerderen, en mifichien

r?ovefdeS bodL fterker doen beweegen; want men weet, dat men, verfdjei-

vaartuigen tevens in het water leggende, in datoogenblik de fnelheid \ mi het

fnte-teTeiete der Rivier vermeerdert, ter zelfdcr tyd, dat men de fnellrad van

£ vliS^ volgt niet ”
1;

“
niet, de evenredigheid der helling; een Rivier, welker

20 (ierk ware dan die van eene andere Rmer,

zo fnel moeten vlieten als deze , maar zy
en,

fneCid- die fnelheid is in plaats vandubbcld, dne dubbeld of ner dubWd ,
enz.

Die fnelheid hangt meer af van de hoeveelheid water, *
“g „f

crootere fnelheid als
rnnat- 7vn het water evenwel zoude vlieten, en

fchoon zelfs de grond waterpas
, yerkreegen fnelheid ,

(a) mam*

zelfs fnellyk voortftroomen
,

^deje^k

ook door de wei kmg of d g
j,»rn-pllpn dat het gedeelte van de Seine , dat

beter te begrypen, zo laat ons onderftellen, dat iet

tuflehen Pont-neuf, en de Pont-royal is, i ‘‘
norenblik verbeelden, dat men

voeten diepte hebbe. L'iaten wy p„L«0uf eensklaps droog kon
het bed der Rivier beneden mSen
fcSo^wy^hervolmS^ onderfteld hebben, van beide kanten naar bo-

. Pn J^Lden JlodSi en volliarden te vloeijen, tot dat het zig Wtgeput zoude

ri^hPri^wamfchooi het waterpas zy, dewyl Lt egter beladen is met een gewi^

voÏÏen dikte van water , zAet naar beide kanten vloeijen met eene fnel-

vran tien moeten
y^aarte, en dew\d deze fnelheid met vermindert dan naar-

heid, evenredig aan deze
„iet ophouden te vloeijen, dan

maate de hoeveelheid water vermindert
, Rivier zal zyn. De

wanneer het gelyks gronds
, (jerhalven veel toe tot de fnelheid van ’t

zwaarte of drukking van het water breg
fnelheid van den ftroom noch aan

water, en ’t is om deze reden, ^J^e
grootfte^

de oppervlakte, noch op den grond d _ wordt door de werking

den Zn de hoogte des waters, o®/ f de wederwerkini
van de zwaarte des waters , dat aan de oppervlakte is, en auui

(Z») Het is by mangel van deze opmerkingen gemaakt te hebben

,

dat de oorfprong van den Donauw ten minften twee puitfcbe mylen
van den

mLd; dat de Middellandfche Zee 6| Duitfehe mylen dan de

Nvl ;
dat de Atlantifche Zee een halve myl laager is dan de

i, beginzei” waar uit

Sftrektelyk tegen de waarheid aanloopt. Voor het
^elke! m dit huk

,
over

de Hr. Kühn alle deze gevolgen aflept, met de dwaaling, w ,
>

^
den oorfprong der Fonteinen, voorkoomt

; het welk egter oen prys vy xRavenue

Bourdeaux in 1741- behaald heeft.

* V
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van den grond. Daar i5,zelfs iets meer, te weeten, dat, zo een Rivier eene zeer
groote fnelheid hadc verkreegen , zy dezelve niet flegts zoude kunnen bewaaren

,

fcrwyl zy over een wateipalièn grond liep, maar zelft in ftaat zoude zyn overee»
flige verhevenheid te vloeijen , zonder zig aan vvcêrskanten veel te verfpreiden»
of ten minften zonder eene groote overftrooming te maaken.
Men zal midchien geneigd zyn om te denken, dat de bruggen, de kiften, en

andere beletzelen , die men in de Rivieren maakt , de geheele fnelheid van den
loop des waters merkelyk verminderen ; dit evenwel maakt flegts een klein ver-
fclnl. Het water verheft zig op de ontmoeting van het voorfte gedeelte der bal*
ken, beeren of bokken; die verhevenheid maakt, dat het door zyne zwaarte zo
veel ftcrker werkt, het welk de fnelheid tuflchen de balken of andere afichutzelen
doet toeneemcn, en wel des te meer, naar maate dezelve breeder, en digter by
malkandercn , of de booten nauwer zyn, zo dat de vertraaging, welke deze hin-
derpaalen in de geheele Ihelheid van den loop des waters t^eroorzaaken , byna on-
merkbaar is; de elleboogen, debogtcn, de uitfpringcnde ftukken Lands , de Eilan-
den verminderen ook de geheele Ihelheid van den loop des waters flegts zeer wei-
nig ; het geen eene aannierkelyke vermindering in deze fnelheid voortbrengt is de
vermindering des waters

, gelyk integendeel de vermeerdering van het volumen
water die fnelheid flerker dan eenige andere oorzaak vermeerdert.
Zo de Rivieren altoos ten naaften by even vol waren, zoude het befte middel

om de fnelheid des Avaters te verminderen , en om de zelve te beteugelen , hier in
beftaan , dat men het Kanaal breeder maakte ; maar gelyk bykans aUe Rivieren
onderworpen zyn om fterk te zwellen of veel te verminderen, moet men inte-
gendeel, om haar te beteugelen, haar Kanaal vernauwen, om dat, by laag water,
wanneer het Kanaal zeer breed is, het water , ’t welk in ’t midden vloeit, zig
daar een byzonder bed uitholt, daar bogten maakt, en wanneer de Rivier zwelt,
volgt bet water die rigtiiïg, welke het in dit byzonder bed genoomen heeft , het
Itroomt dan met kragt tegen de oevers van liet Kanaal , het geen de bruggen ver-
nielt en groote Ichaden veroorzaakt. Men zoude deze uitwerkzels de woede
des waters ^deeltelyk kunnen voorkoomen, door van afftand tot afftand kleine
golven ot inhammen in de Landen te maaken , dat is te zeggen , door den grond
aan een der oevers tot op een zekeren afftand van de Rivier weg te graaven; en
Op dat deze infiiydingen ofgolven voordeelig geplaatft mogen zyn , moet men die
in den ftompen hoek van de bogten der Rivier maaken; want dan wendt de ftroom
des waters zig af, en draait in deze kleine golven, het welk derzelver fnelheid ver-
mindert. Dit middel zou millchien zeer goed zyn om het inftorten der bruggen
voor te koomen op plaatfen , alwaar men geene fluitboomen of dwarsbalken by de
bi-Uggen leggen kan; die dwarsbalken ftuiten dc werking van de zwaarte des wa-
ters; de inhammen, daar v.'y van fpreeken, verminderen den ftroom; dus zouden

ï^oSen-en^"^”^
uitwerkzel, namelyk de vermindering derztvaarte,

j
overftroomingen gefcliieden, verdient eene byzondere aan-

u3gt. Wanneer eene Rivier zwelt vermeerdert de Ihelheid des waters gedurig meer
en meer tot dat de Rivder begint over te ioopen , in dit oogenblik vermindert de
ine neid des waters , waar door het toekoomt

, dat wanneer de overftrooming eens
begonnen is, dezelve verfcheiden dagen duurt, want fchoon ’er zelfs eene mindere
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hoeveelheid waters na de overftrooming mogt afkoomen , dan ’er te voren was >.

zoude de ovet^ooming evenwel plaats hebben, om dat dezelve veel meer afhangt
van de vermindering der fnclheid van het water, dan van de hoeveelheid des wa-
ters, dat afkoomt; zo dit zo niet ware, zoude men dikwils de Rivieren voor een
uur of twee zien overftroomen, en dan weder binnen haarc oevers keeren, het
welk nooit gebeurt; de overftrooming duurt integendeel eenige dagen lang, het
zy dat de Regen ophoudt, of dat ’er eene mindere hoeveelheid water afkoomt, om
dat de overih’ooming de fiielheid verminderd heeft , en om dat bygevolg de zelfde
hoeveelheid waters in den zelfden tyd niet meer wordt weggevoerd , als te voren

,

het geen het zelfde is, als of ’er eene gi-ootere hoeveelheid afkwame. Men kan
by gelegenheid van deze vermindering aanmerken, dat, zo het gebeurt, dat een
bellendige wind blaalb tegen den flroom der Rivier , de overftrooming veel groo-
t*r 2»1 zyn , dan zy buiten dat geweeft zoude zyn , om dat deze toevallige oorzaak
de fnelheid des waters vermindert, en belet dat ’er minder worde weggevoerd, en
dus weder, in zekeren zin, als te weeg brengt, dat ’er meer afkoomt; gelj’k in-
tegendeel, wanneer de wind in de zelfde rigting waait die de ilroom der Rivier
vol^ , de overftrooming veel minder zal zyn en fcliielyk afneemen. Zie hier wat
de Hr. Granger wegens de overftrooming van den Nyl zegt.

„ Het waflen van den Nyl en deszelfs overftrooming heeft de Geleerden langen

„ tyd bezig gehouden ; de meeften hebben niets dan wonderlyks in de natuurlyk-

„ fte zaak van de Wereld en welke men in alle Landen aanti-eft, gevonden. Het
„ zyn de Regens , welke in Abyftinie en in Etliiopie vallen , die den was en ovei--

„ ftrooming van deze Rivier te weeg brengen, maar men moet den Noorden wind
„ als de eerftc oorzaak befehouwen

; vooreerft om dat hy de wolken , die deze Re-

„ gens naar den kant van Abylfinie voeren
, voortdiyft; ten anderen, omdathy

„ de beide monden van den opftopt, en dc wateren der Rivier dus belet zig.

,, in d te groote hoeveelheid in Zee te ftorten. Men bemerkt jaarl3dts dc nood-
,, zaaAClykheid cn groote dienften van den Noorden-wind

, wanneer dezelve eens--

,,
klaps naar het Zuiden draaijende den N5’'l in één dag meer water doet vei'liezcn ,

„ dan hy in vier gewonnen hadt.” Zie Granger l^oyage,pag. 13 Êf 14. Paris
1745.

De overftroomingen zjm gemcenlyk fterker in dc boven-dcclcn van eene Rivier-

dan in de laagerc ftreeken, die nader by den mond zjm, om dat, alles voor het
overige gelyk zynde , de fnelheid van eene Rivier geftadig toe neemt tot aan de

Zee, en fchoon de helling gemeenlyk des te meer vermindert, als zy digter by de
monden koomt , zo is de fnelheid egter gi'ootcr om de redenen , welke wj^ gegee-
ven hebben. De Vader Casteldi , die zeer verftandig over deze ftof gefthree-
ven heeft, merkt zeer wel aan, dat de hoogte der Djdten, welke men gemaakt
heeft om ^ Po te beteugelen, fteeds afneemt, naar maate men de Zee naxlert,,

^ dat te kcriaie, t welk op vyftig of zeftig mjden afftands van de Zee ligt, de^ken bjna t\\antig voeten hoogte hebben boven de gewoone oppeiwlakte van de:
Po; daar dezelve laager, op^ tien of twaalf mjden afftands, geen twaalf voeten;
hoog zyn, ichoon het Kanaal der Rivier daar zo fmal is als te Ferrare. (^a')

Voor het overige is de befchouwing van de beweeging der Ih'oomende Watereu

Zie Racolia ^autori che trattano delmoto delV acque. Vol /. pag:.
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nog aan veele zwaarigheden en duifterheden onderhevig, en het is zeer moeije.

lyk algemeene regels te geeven, die op alle de byzondere gevallen kunnen toege-

paft worden. De ondervinding is hier noodzaakelyker dan de befpicgeling ; men
moet de gewoone uitwerkzels der Rivieren in het algemeen, niet flegts by onder-
vinding weeten, maar men moet ook die Rivier, daar men mede te doen heeft,
in het byzonder kennen, zomenjuift redekavelen, en nuttige en beftendige wer-
ken maaken zal. De aanmerkingen , welke ik hier boven gegeeven heb , zyn voor
het grootfte gedeelte nieuw. Het ware te wenfchen, dat men veele gelyke waar-
neemingen verzamelde, men zoude deze ftoffe dan dlengs ophelderen en zekere
regels geeven om de Rivieren te beteugelen en te leiden , en de vernieling van
bruggen en dyken , en andere fchaden , die de geweldige werking der wateren
veroorzaakt, voor te koomen.
De grootfte Rivieren van Europa z}m de Wolga , die een loop van omtrent

550 mylen heeft van Refchow tot aan Aftrakan aan de Kafpifche Zee ; de Do-
nauw, wiens loop van omti-ent 450 mylen is van de Zwitferfche Bergen tot aan de
Zwarte Zee; de Don, die 400 mylen heeft van den oorlprongderSosna, welke
hy ontvangt, tot aan zynen uitloop in de Zwarte Zee; de Dwine, die omtrent 300
mylen loop heeft, en die zig in de Witte Zee ftort, enz.
De grootfte Rivieren van Afia zyn de Hoanho van China, die 850 mylen loops

heeft, zyn oorfprong te Raja-Ribron neemende, en die in de Zee van China, in
'’t midden der Golf van Changi valt

; de Jeniska van Tartarye , die omtrent 800
mylen lengte heeft van het Meir Selinga, tot aan deJMoord-Zee vanTartaiye;
de Rivier Oby, die omtrent 600 mylen wegs ftroomt van het MeirKila, tot in
de Ys-Zee, boven de Straat Waigacs; de Rivier de Amour ofYamoer, van Oos-
telyk Tartarye , die omtrent 575 mylen ftroom heeft van den oor^Jrong der
Beek Kerlon, die zig daar in ftort, tot aan de Zee van Kamfchatka, alwaar zy uit-
loopt. De Rivier Menamkon, die haaren mond te Poulo-condor heeft, en wel-
kc men kan meeten van den oorfprong van de Longmu, die zig daar in ftort; de
Rivier Kiam, welker loop van omtrent 550 mylen is, als men meet van den oor-

Kinxa , welke zy ontvangt, tot aan haaren mond in de Zee
van Chma; deGanges, die insgclyks omtrent 550 mylen Ib'oomt, de Euphrates,
die 500 mylen afloopt, te rekenen van den oorfprong der Rivier Irma, welke hy
ontVungt; de Indus, die omtrent 400 mylen vloeit, en die in de Zee van Arabie
in het Weftelyk gedeelte van Guzuratte of Kamboya uitloopt ; de Rivier Sirde-
roias, die eene lengte van omtrent 400 mvlen heeft, en die zig in het Meir Aral
ftort.

De grootfte Rivieren van Afrika zyn de Senegal , die omtrent 1125 mylen loops
heeft, daar onder begreepen den Niger, die ’er inderdaad niet dan eene voortzet-
ting van is, en den Niger opklimmendc tot aan den oorfprong van de Gom-ba-
rou, die zig in den Niger werpt; de Nyl, wiens lengte 970 mylen is, en die zyn
oorfprong n^mt m Opper-Ethiopie, alwaar hy verfcheiden bogten maakt; daar
zyn ook de Zaïre, cn de Koanza,^ waarvan men omtrent 400 mylen kent, maar
die zig veel verdet uitftrekJcen in de Landen van Monoemugi ; de Kouama ,

daar
men nog flegts 400 mylen van kent, en die veel verder afkoorat uit de landen van
Ratri^'ane; de Quilmanci, wellter geheele loop van 400 mylen is, en die haaren
oorlprong m het Koninjryk van Gingiro neemt.

« Ein-
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Eindelyk grootfte Rivieren van Amerika , die tevens de breedfte van de

Wereld zvn, zyn de Rivier der Amazoonen» welker loop van meer dan laoo

niylen is, zo men opklimt tot aan het Mcir, ’t welk by Guannko is op dertig my-

len van Lima, alwaar de Maragnon zyn oorfprong heeft; en zo men flegts opklimt

tot aan den oorfprong van de Rivier Napo , op eenigen afftand van Quito , zal de

loop van de Rivier der Amazoonen toch meer dan van 1000 mylen zyn. Zie

de Reis van den Heer de la Condamine , by het begin.^
^ _

• c'

Men zoude kunnen zeggen, dat de loop van de Rivier Saint-Laurent m Kanacia

van meer dan 900 mylen is van haaren mond afgerekend, en opklimmende naar

het Meir Antario, en het Meir Ene , van daar naar het Meir Huron, veiwolg^s

naar het bovenfte Meir , van daar naar het Meir Alemipego , naar het Meir luilti-

naux, en eindelyk naar het Meir der Affiniboils; de Wateren van alle deze Meuen

vallen van het een in het ander, en eindelyk in de Rivier Saint-Laurent.

De Rivier MilTifippi heeft meer dan 700 mylen uitgeftrektheid van haaren nwnd

af tot zommige haarer oorfprongen , niet verre af zyn van het Meir der ni-

boils, daar wy van fpreeken.
,

De Rivier de la Plata heeft meer dan 800 mylen ftroom , als men van haaren

mond af rekent tot aan den oorfprong van de Rivier Panama, welke zy ontvangt.

De Rivier Orenoque heeft meer dan 575 mylen lengte, gerekend van den oor-

fprong der Rivier Kaketa by de Pafto, die zig voor een gedeelte in de Orerroqua

ftoit, en ook voor een gedeelte naar de Rivier der Amazoonen vloeit. Zie de

Kaart van den Heer de la Condamine. a

De Rivier Madera, die zig in die der Amazoonen ftort, en die meer dan 000

of 670 mylen beflaat.
, a n ..ii»

Om ten naaften by de hoeveelheid Waters te berekenen, welke de Zee van au

deze Rivieren, die daar inuitloopen, ontv'angt, zo laat ons onderltellcn , dat de

helft van den Aardbol door de Zee bedekt , en de andere helft droog land is ,
het

geen vry wel uitkoomt; laat ons ook onderftellen , dat de gemiddelde diepte van

de Zee, idezelve in haare gehcele uicgeffa-ektheid neemende, van cen vierde ge-

deelte eener italiaanfehe myl is, dat is te zeggen van omtrent 230 toifes; gelyk nu

de oppervlakte der gcheele Aarde van 170,891,012 mylen is, zo zal dan de op-

nervlakte der Zee van 85,490,506 vierkante mylen zyn , dewelke door 4, de

hoeveelheid Waters, in den geheelcn Oceaan bev^t.
^ ^

ters, welke de Oceaan door de Rivieren ontvangt, te berekenen, zo laat ons ee

nige groote Rivier neemen, welker fnelheid en hoeveelheid Waters ons bekend

zyn, de Pó by voorbeeld, die door Lombardye ftroomt ,
en volggns de reke-

ning van RiccroLt , een land van 380 mylen in de lengte belproeit. Haare

breedte, voor dat zy zig in verfcheiden monden verdeelt om in Zee te vallen, is

van honderd roeden van Bologne, of van duizend voeten, en haare diepte van

tien voeten; haai*e fnelheid is zodanig, dat zy vier mylen in een uur afloopt, dus

verfchaft de Pó aan de Zee 200 , 000 vierkante roeden in een uur of 8,400,000

in een dag, maar een tecrlingfche myl bevat 125,000,000 tcciiingfche roeden,

dus worden ’er zes-cn-twintig dagen v'^creifcht , eer de Pó een teeiiingfdie myl

Water aan de Zee hrenge; daar^blyfc nu nog ov^er de evenredigheid te bepaalen

,

die ’er is tulTchen de Rivier de Pó en alle do Rivieren der Aarde te faamen genoc-

1 . De L ^
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men, het welk onraogelyk is nauwkeurig te doen ; maar om het ten naaften by
te weeten, zo laat ons onderRellen, dat de hoeveelheid Waters, ’t welk de Zeer
door de groote Rivieren in alle landen ontvangt , evenredig zy aan de uitgeftrekt-
heiden (^oppervlakte dezer landen, en dat bygevolg het land door de Pó, en
oor de Rivieren, die daar in vallen, befproei(d, aan de oppeiwlakte dergehcele

uiooge Aarde in de zelfde evenredigheid zy , als de Po ten opzigte van alledeRme-
ren des Aiwdbodems is. Nu , volgens de nauwkeurigfte Kaarten doorfti'oomt de
fo , van haaren oorfprong tot aan haare uitwatering, een land van 380 mylen
UI de lengte, en de Rivieren, die daar van weerskanten in vallen, koomenvan

Rivderen , die op een afftand van omtient 60 mylen van de Pó zyn„
JJus befproeijen deze Rivier, en de Rivieren, welke zy ontvangt, een land van
380 mylen in de lengte, en van 120 in de breedte, het welk 45,600 vierkan-
te mylen inaakt

; maar do oppervlakte van de geheele drooge Aai'de is van
o5?_49Oj 5O0 vierfente mylen, bygevolg zal de hoeveelheid waters, welke alle de
Rivieren naar de Zee voeren, 1874 maal grooter zyn dan de hoeveelheid, welke
de Pö haar verfchaft; maar gelyk zes-en-twintig Rivieren, gelyk de Pó dagelyks
eene teerhngfdie _myl water aan de Zee verfchaffan, zo volgt dat in den tj^d van
een jaar 1874 Rivieren

,
gelyk de Pó , aan de Zee 26 , 308 teerlingfche mylen water

geeven zinlen , en dat in den tyd yran 812 jaaren alle deze Rivieren aan de Zee
21,372,626 teerlingfche mylen water zouden verfchaffen, dat is te zeggen, zo

denLiwn^te^mh^
noodig zyn om

Het blykt uit deze rekening, dat de hoeveelheid waters, welke door de uitwaas—
lemmg van de oppcrvlalcte dor Zee wordt opgetrokken , welke de winden vervoe-
ren , en die alle de Beeken , en alle de Rivieren voortbrengt, omtrent van twee

twintig,of een-en-twintig duimen ’s jaars, of
'

van omtrent twee derde van eene Imie daags is. Dit is eene zeer kleine uiuvaaffe-mmg, fchoon men die zelfs verdubbelde
, of driedubbeld name, om vergoeding te

wnrd^
t wclk^wedcr in Zee nedervalt, en niet op het land gebfagr

TronAA- een Ruk van Halley in de Philofophifche
j raniacties, nuin. 192 , nazien, waar in hy duidelyk en door eene Wiskundige reke-
ning doet zien , dat de dampen , die zig boven de Zee v'erheflFbn , en welke de win-
den over de Aarde brengen

, genoeg zyn om alle de Rivieren te maaken, en alle
de wateren op de oppervlakte der Aarde te onderhouden.
Na den Nyl is de Jordaan de aanraerkelj^kfle Rivier in de Levant en zelfs inBar-

ba^’^e; zy verfchaft aan de DoodeZee omü-ent zes millioenen tonnen water daags*
al dit water , en nog meer wordt door de uitwaalFeming opgetrokken , want vol-
gens Halley, 6914 tonnen water rekenende , ’t welk van ydere myl onpervlakte
in dampen opgaat , bevindt men dat de Doode Zee, die 72 mvlen lanv en tS mv

SSaiX? i y
al het water, dat zy .^n de Jordaan

f ’ u van het gebergte van M^ab of
Moabeneldem aflb-oomen; bygevolg heeft zy geene gemcenfehap met eenige an--
aere Zee door onderaardfche buizen (è j.

®

7!!
Tbeory, London 1734- pag. laó. enz.,W Zie Iss P'oyages de Shaw

, Kot. II. pag, 71..



BEWYZEN VOOR de beschouwing van denAARDKLOOT. X. St. 175,

De fnelfte Rivieren zyn de Tigris, de Indus, de Donauw , de Yrtis in Siberie,

de Malmiflra in Cilicie, enz. (a) Maar, gelyk wy in het begin van dit Stuk ge-

zegd hebben , de maat van fnelhekl , die de wateren van eenc Rivier hebben , hangt

van twee oorzaaken af; de eerfte is de helling, en de tweede de zwaarte of hoe-

veelheid des waters. Wanneer men nu op een Globe onderzoekt, welke de Rivie-

ren zyn , die de meefte helling hebben, zalmen bevinden, dat de Donauw veel

minder heeft dan de Pó, de Rhyn, en de Rhone, dewyl de Donauw zommigen van

haare oorfprongen uit het zelfde gebergte krygende,niet flegts een veel langer loop

heeft dan eenige der drie andere Rivieren , maar ook in de Zwarte Zee valt , die

hooger is dan de Middellandfche Zee, en miffehien zelfs hooger dan de Oceaan.

Alle groote Rivieren ontvangen veele andere Rivieren in de geheele uitgeftrekt-

heid van haaren loop ; men heeft , by voorbeeld , uitgerekend , dat de Donauw

meer dan twee honderd zo Beekjes als Riviertjes of Rmcren ontvangt; maar wan-

neer wy alleentyk de middelmaatig gi'oote Rivieren rekenen, diezigin dc groote

Rivieren ftorten , zal men bevinden , dat de Donauw dertig of ecn-en-dertig, de

Wolga twee-en-dertig of drie-en-dertig , de Don vyf of zes , de Nieper negentien

of twintig, de Dwiiie elf of twaalf Rivieren ontvangt. Eveneens in Afia kiygt de

Hoanho vier -en -dertig of \yf- en -dertig Rivieren , dc Jeniska krygt ’er meer dan

zeftig, de Oby even veel, de Rivier de Amom omtrent veertig, de lüam, of Ri-

vier van Nanuuin ontv'angt ’er omtrent dertig , de Ganges meer dan twintig , de

Euphraat tien of elf, enz. In Afiika fti-oomen meer dan twintig Rivieren in de

Senegal; de Njd krygt niet eene Rivier dan op meer dan vyfhonderd mylcn van

zyne monden , de laagfte die ’er invalt is de Moraba , en van deze plaats tot aan

zynen oorfprong ontvangt hy omtrent twaalf of dertien Rivieren. In Amenka ont-

vangt de Rivier der Amazoonen meer dan zeftig , en die alle zeer aanmerkelyte iy-

vieren zyn ; in de Rivier Saint Laiu'ent ontlaften zig omtrent veertig andere Rivie-

ren, daar onder begreepen, die in de Meiren vallen; de Rivier Alififfippi ontvangt

meer dan veertig, de Rivier de la Plata meer dan vyfdg andere Rivieren.

Daai* zyn op de oppervlakte der Aarde verheven Landen, dewelke punten van

verdeeling fchyncn te zyn, door de Natuur getekend , om de Wateren te verfprei-

den DeWeken van den Berg Saint-Godard zyn een dezer punten in Europa ; een

ander is het Land , dat tuflehen dc Provinties Belozera en Vologda in Mofcovie

ligt, waarvan Rivieren afvloeijen ,
zommigen van vvclken naai- de Witte , midere

naar de Zwarte Zee, en andere naar de Kafpifchc Zee Iwpen, in Afia het Land

der Mogolfche Tartaarcn , van het welke Rivieren neaerftroomen, die zig m de

Stille Zee, of de Zee van Nova-Zembla, anderen in de Golf Linchidolin , anderen

in de Zee van Korée, anderen in die van China, ontlaften, van welk Lmd zeis de

kleine Tliibet of de Wangho afvloeit, welks W’’ateren naar de Zee van China, nay:

de Golfvan Bengale, naar de Golf van Kambajc, en naar het Meir Aral gaan; in

Amerika de Provintie Quito, die Water aan den Zuidcr Oceaan, aan den Noorder

Oceaan, en aan de Golfvan Mexilto verfchaft.

Daar zyn in de oude Wereld omtrent vier honderd en dertig Rivieren , die on-

middelyk'in den Oceaan, of in de Middellandfche Zee ftorten, en in de nieuwe

Wereld kent men niet meer dan honderd-tagtig Rivieren , die onmiddelyk in Zee

Zie VAHE.NII Geegr. p. 178.
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loopen
; ik begryp in deze optelling geene Rivieren , dan die ten minflcn zo groo!;

zyn als de Somme in Pikardye.

Alle deze Rivieren brengen met haare Wateren , eenc groote hoeveelheid Mine-
raale en Zoiit-deelen naar de Zee af, xvelke zy uit verfcheidene gronden, daar zy
overgevloeid zyn , mede gevoerd hebben. De Zout-deeltjes, die, gelyk men weet,-
ligt fmelten , koomen met de Wateren der Rivieren in de Zee. Zommige Natuur-
kundigen , en onder anderen Hali^ev , hebben beweerd , dac de zoutigheid der Zee
niet voortkwame , dan van de Zouten der Aarde, welke de Rivieren derwaai'ds

voeren
; anderen hebben gezegd , dat de zoutigheid der Zee zo oud ware als de.

Zee zelve, en dat dit zout niet gefchapen ware, dan ofn te beletten, dat de Zee niet.

bedierf ; maar men kan gelooven, dat' het Water der Zee zo veel voor de beder-
ving bewaard wordt door de beweeging der Wii:den , en door die van de Eb en
Vloed , ab door het zout , ’t welk daar in bevat is; want wanneer men het zelve,

in een ton bew'aart, bederft het na verloop van eenige dagen , en JBoyle verhaalt,
dat een Zeeman , door eene ftilte , die dertien dagen duurde , bevangen , de Zee

,

na verloop van dien tydzo befmetbevondt, dat, zo de ililte langer geduurd hadt,
het grootfté gedeelte van zyn volk door den flank en de rottige uitwaafïèmingcn

,

zoude omgekoomen zyn. (a) Ook is het Zee-water met eene bitumineufe Olie ver-
mengd, die daar een onaangenaamen fmaak aan geeft, en die het zeer ongezond
maakt. De hoeveelheid zouts , welke het Zee-water bevat, is omtrent een veer-
tiende gedeelte, en de Zee is ten naaflen by overal even zout, van boven, gelyk
op den grond, eveneens onder de linie en aan de Kaap de Goede-hoop , fchoon ’er:

zommige plaatfen zyn, gelj^k op de kuil van Mofambique , daar het zouter is dan
elders, Men wil ook, dat het minder zout is aan de Zuider- dan aan de Noor-
der- Pool -landen; dat kan koomen van de menigte Sneeuw in de groote Rivieren,
die zig in deze Zeen florten , en omdat de Zonne- warmte daar minder uitwaafTc-
ming voortbrengt, in vergeljddng van die, welke in hcete Landen plaats heeft.
Hoe het zy, ik denk, dat de waare oorzaaken van de zoutheid der Zee niet flegts

de banken van zout zyn , welke op den bodem der Zee en langs de kullen hebben
kunnen zyn , maar ook het zout zelf van het Land, het welk de Rivieren geduurig
denvaards voeren, en dat HAlley met eenige reden vermoed heeft, dat de Zee in
’t begin derWereld niet of weinig zout was , en dat zy by trappen zouter is gewor-
den, naarmaate de Rivieren meer zout derwaards hebben afgevoerd; dac deze zou-
tigheid raiflehien dagelyks vermeerdert , cn lleeds zal vermeerderen , en dat hy by-
geyolg heeft kunnen beduiten , dat men door proeven te neemen op de hoeveel-
heid zouts, waar mede het Water van eene Rivier beladen is , wanneer het in Zee

:

llroomt, en met de hoeveelheid Waters te berekenen, het welk de Rivieren der-
waards voeren, miflehien de oudheid dér Wereld uit den trap der zoutigheid van
de Zee zou kunnen opmaaken.
De Duikers en de PerelvilTchers verzekeren, volgens berigt \^n Boyi.e, dat, hoe

laager men in de Zee nederdaalt, hoe kouder het Water is; dat de koude op eene.
aanmerkelyke diépte zelfs zo gi-oot wordt, dat zy dezelve niet verdraagen kunnen, .

en dat zy om deze reden zo lang niet onder Water blyven, wanneer zy tot eene -

Zie BóYLE’s'^oryèj, VoJ. IlL fag. 222.
OOZxQ Boyee’s Works , Vol.. JIL fag. 317,.
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eroote diepte nederdaalen’ , dan wanneer zy op eenc mindere diefTte zyn. Het

koomt my voor, dat de zwaarte van het Water daar zo wel de oorzaak van zoude

tunnen zyn als de koude, wanneer men tot ecne groote diepte, by voorbeeld van

drie of \ner honderd vademen ,
nederdaalde ;

maar inderdaad daalcn de Duikers

nooit laager dan tot honderd voeten of daaromtrent. Dezelfde Schryver verhaalt,

dat men op eene reis naar Ooft-Indien, aan de andere zydc der linie, op omtrent

35 gi-aaden Zuider breedte , een dieplood op vierhonderd vademen diepte zakken

liet, en dat men dit lood, het welk omtrent 30 of 35 ponden zwaar was , hebben-

de opgehaald, zo koud vondt , dat men een fhik ys fcheen te voelen. Men weet

ook, dat de Zeelieden, om hunnen w^m te bekoelen , de fleflèn op verfcheiden

vademen diepte laaten zakken , en dat de wyn, hoe- laager die onder Water is ge-

weeft, des te koeler wordt opgehaald.

Alle deze Rukken zouden kunnen doen vermoeden, dat het Zee-water op den

grond zouter is , dan aan de oppervlakte; ondcrtuirchen heeft men ook tegenlfry-

dige berigten, gegrond op proefneemingen , welke men gedaan heeft met vaten , die

niet dan op eenc zekere diepte geopend wierden,- dat het Water aldaar niet zouter

is dan van boven ; daar zyn zelfs plaatfcn , daar het Water van de oppervlakte

zout en de bodem of het onderfte zoet is, en dat moet zo zyn in alle plaatfcn , al-

waar fonteinen en bromien zyn, die uit den grond der Zee opwelkn
,
gelyk als by

Goa , te Ormus , en zelfs in de Zee van Napels , alwaar heete bronnen op den

bodem zyn.
, . . r 1. , i'

Daal- zyn andere plaatfen , alwaar men bitummeufc bronnen , en laagen van bi-

tumen op den bodem der Zee heeft waargenoomen , en alwaar op de Aarde eene

menigte dezer bronnen zvn , die het bitumen met Aarde vermengd , naar dé Zee

afvoeren. Daar is op B^bados een Bron van zuiver bitumen, die van de Rotlen

tot in Zee ilroomt. Het zout en het bitumen zyn dan de heerfchende Stoffen in

het Zee-water, maar het zelve is nog met vecle andere Stoffen vermengd ; want de

fmaak van het Water is niet bet zelfde in alle de deelen van den Oceaan; daaren-

boven veranderen de beweeging en roering der Wateren , en de warmte der Zon-

ne dcnnatuurlyken fmaak, dien het Zee-water anders hebben moeft , zeer veel

;

en de verfchillènde kleuren der verfchillcnde Zeen, en der zelfde Zeen op verfchil-

lende tvden ,
toonen , dat het Zee-water Stoffen van verfcheiden foorten toeit

, het

™dat het dezelve uit de Zee losmaatc , het zy die door de Rivieren derwaar*

“Sffi^i'ulrfen , door groote Rivieren hefproeid , zyn onderhevig aan ge-

zette overftroomingen, inzonderheid dc laage Landen , en die naby de monden der

Rivieren liggen ; en de Rivieren , die haaren oorfprong van zeer ven-e hebben,

zyn die ,
welke het geregeldft overftroomen. Elk heeft van de overftroomingen

des Nyls hooren fpreeken ; die Rimer behoudt een groot eind wegs in Zee Iraare

zoetheid en de witte kleur haarer Wateren. Strabo en de andere oude Auteurs

hebben gcfclii-eeven , dat zy zeven monden hadt, 'maar thans zyn ’er m:tar twee

die bevaarbaar zyn ; daar is een derde Kanaal , het welk naar Alexandrye loopt . om

de Waterbakken te vullen , en een \derde, dat nog kleiner is; den-yl men , hnts an-

gen tyd , verzuimd heeft de Kanaalen fchoon te maaken, zyn dezc’ve opw vuld eh

wrftopt; de Ouden gebruikten daar toe eene menigte Arbeiders en Soldaaten- '

alle jaaren, na de overftrooming, nam men het Slib en het Zand weg, ’t welk dezé -
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Rivier in groote hoeveellieid aanvoert en ophoogt. De oorzaak der overflroo-
ming van den Nyl koomt van de regens

, die in Ethiopië vallen , zy beginnen in
de maand April, en eindigen niet dan in de maand September. Gedmirende de
dne eerlte maanden zyn de dagen helder en mooy , maar zo dra de Zon onder-
gaat, begint het te regenen , en dat houdt aan, tot dat dezelve weder opgaat; het
welk gemeeidyk van donder en blikfem’vergezeld gaat. De overftroonung begint

-Egypte niet, dan tegen den i7den Juny, zy neemt gemeenlyk veertig dagen
fóe, en vermindert geduurende een even langen tyd; het gcheele vlakke Land van
Egypte wordt overitroomd , maar die overftrooming is heden zo zwaar niet , als
dezelve eertyds was ; want Herodotus berigt ons , dat de Nyl honderd dagen
wies, en even zo veel viel; zo dat waar is, kan men de oorzaak van het verfchil
niet wel anders zoeken, dan in de ophooging van den grond, door het Slib der
Rivier te weeg gebragt, en aan de v^ermindcring der Bergen, daar dezelve haaren
ooriprong van heeft, en waar van zy den grond afipoelt, om dien in Egypte te
brengen. De flerke regens, die geduurende de helft van het jaar in Ethiopië val-
len, voeren veel Aarde en fyn Zand van de Bergen naar de Valeijen, vmiwaar
het met de boeken naar den Nyl vloeit, en in de overllroomingen van deze Ri-
Vier v(^r een goed gedeelte over deLandeiyen van Egypte wordt gebragt.Ue JMyl IS de cenige Rivier niet, welker overftroomingen op vafte tyden gere-
geld Z3m , en jaai-lyks voorvallen. Men heeft de Rivier van Pegu den Indiaanmhen
Nyl genoemd , om dat haare overllroomingen insgdyb alle jaaren geregeld ge-
fchieden; zy overflroomt dat Land op een afibind van meer dan dertig mylen van
haare oevers , en Iaat, even als de Nyl, een Slib agter, het welk de Aarde zo
^erk melt , dat de weiden daar uitmuntend goed worden voor het vee , en dat de
liyft daar zo overvloedig voortkoomt, dat men ’er jaarlyks verfcheiden fcheenenmede bevragt, zonder dat ’er gebrek door koomt in het Land zeE Ca) De Ni.
ger, of, het geen op het zelfde uitkoomt, het bovenfte gedeelte van^Seneealoverftroomt eveneens, gelyk als de en de overftroLng, di^al heS^
Nvl

naallen by in den zelfden tyd als die van den

Ser de
ook Lnig daeen; de

H ,ie Wol- f. r ook alle jaaren, en in den zeilen tyd

11
•

’ ^ de Indus, de Euphrates, en eenige andere overftroomen
OOK alle jaaren ; maar alle andere Rivieren hebben geene geregelde overllroomin-
gen, en wanneer daar overftroomingen van de zelve vooi*valIen, is dat een uit-
wcrivzel van verfcheiden oorzaaken, -die zig vereenigen om eene grootere hoeveel-
neid waters, dan naar gewoonte te verfchaffen , en om , ter zclfder tyd, den ftmnm
der Rivier te vertraagen.

j n-roora

Wy hebben gezegd, dat in bykans alle de Rivieren, de helling van haar bed
tot aan haai-en mond toe, fteeds op cenc byna onmerkbaare ivyze afneemt, maar

twee, die zeer geweldig zyn, en die van boven tuflehen twee Bergen vaUen; de

(ö) Zie /es Voyagts d’Ovington. Tom. II. pag. 290.



BE'WYZEN VOOR de beschouwing van den AARDKLOOT. X. St.

Rivier Volooda in Moskoviè heeft ’er ook twee by Ladoga; de Zaire, Rivier

van Kongo ,
begint met eene fterke llorting , die van boven van een Berg neder-

valt^ maar de veraiaardfte Katarakt is die van de Rivier Nagara in Kmiada; zy •

valt van honderd zes-en-vyfdg voeten 'loodregte hoogte, met eene v'erfchriklyke

ftoiting, die meer dan een vierde van een myl breed Is. Men kan de nevel of

milt, die het water door het vallen maakt , op vyf myleii afftands zien , cn dezel-

ve verheft zig tot aan de Wolken toe, alwaar zy een ichoone Regenboog maakt,

als de Zon daar op fchynt. Beneden dezeftorting zyn zulke vtreesfelyke di-aaijm-

gen, dat men ’er op geen zes mylen afftands vaaren kan, en boven de ftorting is

de Rivier veel nauwer, dan zy in de hoogere Landen is. (a ) Zie hier de befchry-

ving, welke Vader Charlevoix daar van geeft, (b)
_ _ , ,

.

„ Myne ecrlle zorg was de fehoonfte Kaskade te gaan zien , die mogelyk m
„ de Natuur voor handen is, maar ik belpeurde welhaaft , dat de Baron de la

,, Hontan zig vergift hadt wegens de hoogte cn gedaante van dezen Waterval

,

,, en dat zyne befchryving zo veel verfchilt , dat men befluiten moet, dathyden<

„ zelven niet gezien heeft.
, , . • i, j-

„ Het is zeker, dat, zo men zyne hoogte afineet by de dne Bergen, die men

,, eerft moet overklimmen, men niet veel behoeft af te liaan van zes Imiiderd

„ voeten, welke de Kaart van den Heer Delisle daar aan geeft, welke Gcogra-

phus die vreeradigbeid niet nedergefteld heeft ,
dan o'p de trouw van den Bai on

„ DE la Hontan, en den Vader P. Hennepin; maai' na dat ik op de kruin van

„ den derden Berg gekoomen was , bemerkte ik , dat ik m den aflbnd van drie

„ mylen, welken ik nog moeft voortgaan, om by dezen ^aterval tekoomen,

fchoon ik zoratyds klimmen moeft, meeft al egter nederdaalde, en dit « he ,

daar de Reizigers niet genoeg op gelet fchynen te hebben ;
dewyl men de Kaska-

dc niet dan van ter zyde kan naderen , nog dezelve anders dan in proni zien ,

zo is het niet gemaklyk de hoogte met werktuigen te meeten ; men heeft het wil- -

len doen met een lang touw, aan eene lange roede vaftgemaakt, en na die ma-

nier dikwils herhaald te hebben , beeft men gevonden , dat de hoogte maar

honderd vs’ftien of honderd twintig voeten was ;
maar men kan met geene ze--

kerheid wèeten, of de roede niet is geftuit door de punt van eene uitfteekende-

Rots; want fchoon men de zelve altoos nat beeft opgehaald, zo wel als een

’
water, dat zig van den Berg nederftort, zeer hoog fchuimende opvliegt. \\ at

„ my betreft, na deze ftorting van alle kanten, van welken men
J

-

„ fchouwen, onderzogt te hebben, oordeeleik, dat men dezelve niet minder dan

„ honderd veertig of honderd vy*ig voeten gceven moet.

Wat haarc figuur betreft, dezelve gclykt naar eenjioefyzei , en hcctt om-

„ trent vier honderd paffen in den omtrek , maar juift in het midden verdeelt zy

,, zig in tweën, en maakt eene foort van zeer fmal Eiland van eene halve myl

,
lang, dat in het water uitloopt. Het is waar, dat die twee deelen fchielyk we-

”
der famenloopen; dat, het welk aan myn kant was, en dat men niet dan in pro-

fil zag, heeft verfcheiden uitl}iringende punten ;
maar dat, het welk ik van voo-

j)

>5

yy

55

55
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Ca) Zie Tra»sa&. Philof. ^hr. vol, p'J. part. II. ^ ^9’

Cb) Zie Tom. Ui. fag. 33a- «nv.
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5, ren zag, fcheen my zeer gelyk en effen Ce zyn. De Baron de la HoNTan

,, voegt aaar een ftroom by, die van het Weften afkoomt, het moet dan zyn»

„ dat het gefmolten fneeuwater zig zomtyds.derwaards koomt ontlaften.
”

Daar is een andere Waterval , drie raylen van Albanië , in de Provincie van
Nieuw York , die omtrent vyfrig voeten loodregte hoogte heeft , en uit dezen

Waterval gaat ook een nev^el op, waarm men een flauwen Regenboog bemerkt,
die van plaats verandert , naar maate men daar verder afwykt , of nader by-

koomt. (fl)

In het algemeen in alle Landen, alwaar de menfehen niet talryk genoeg zyn om
•Staatkundige Maatfchappyën te formeeren, zjm de gronden onregelmaatiger , en
de bedden der Rivieren wyder, onetFener , en meer met Watervallen vervuld.

Daar zyn eeuwen noodig geweeft om de Rhone en de Loire bevaarbaar te maa-
ken, door de Wateren dezer Rivieren te befluiten, de bedden te leiden, en te

zuiveren, en dezelve een vaften loop te geeven; in ile Landen, daar weinige in-

woonders zyn , is de Natuur ruw, en zomtyds mismaakt.

Daar zyn Rivieren , die zig in het zand verliezen , andere , die zig in de inge-

wanden dèr Aarde fchynen te ftorten; de Guadalquivir in Spanje, de Rivier van
Gottenburg in Zweeden , en de Rhyn zelf verliezen zig in den grond. Men ver-

zekert, dat ’er in het Wcftelyk gedeelte v^an het Eiland Saint-Domingo , een zeer

hooge Berg is , aan wiens voet verfcheiden waterbalcken zyn, daar de Rivieren en
Beeken zig met zo veel gedruifch in Horten, dat men het zeven of agt mylen verre

hoorenkan. («)
Voor het overige is het getal van deze Rivieren, die zig in den boezem der

Aarde verliezen, zeer klein, en het is niet waarfchynlyk , dat dit water diep in ’t

binnenfte van den Aardbol indringt; het is waarfchynlyker, dat het zig terlieft,

gelyk dat van den Rliyn , door zig in het zand tc verdeden, en allerwegen te ver-
spreiden, het welk v'17 gemeen is aan kleine Rivieren, die drooge en zandige lam
den befproeijen; men heeft ’er verfcheiden voorbeelden van in Afrika, in Perfie,
in Arabic, enz.

De Rivieren van ’t Noorden voeren cene verbaazende hoeveelheid Ys mede,
het welk zig ophoopende, die vervaarlyke Ysvelden en Ysbergen maakt, die dik-

wils zo noodlottig voor de Zee-lieden zyn ; een der plaatfen van de Yszee , alwaar

zy het ovcrvloedigfl: voorkoomen, is de Straat van Waigats, die, het gi'ootfl ge-

deelte des jaars, geheel bevToozen is; die Ysvelden worden gefonneerd uit het
Ys, het welk de Rivier Oby byna geduurig aanvoert; zy hegten zig langs de Kus-
ten vafl, en verheffen zig aan wederzyden tot eene aanmcrkclyke hoogte van de
Straat , het midden van de Straat is de plaats , die het laatft bevrieffc

, en alwaar het
Ys minfl verhe\’cn is; wanneer de Wind ophoudt Noordelj^k te waaijen, en op
de rigting \an de Straat aanblaafl, begint het Ys tefmelten, en in het midden te
breeken, vervolgens gaat het met gi'oote maffa’s van de kufeen los, en die maffa’s,
die vepaarlyke brokken, dryven in de hooge Zee. De Wind, die den gehee-
den Winter uit het Noorden waait, en over de bevroozen landen van Nova-Zem-

bla

(_a) Zie TrafjsaS. PhiL jdlr. vol. Vj. part. II. pag. iig.
Zie Vakenii Geograpb. General, pag. 43.
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hla frekt, maakt het land, door de Oby bewaterd, en geheel Sibene, zo koud,

-1, te Tobolsk zelve is, het welk op 57 graaden ligt; daar zyn geene vrugtboo-

men! tei*wyl men in Zwecden, tc Stokholra, en zelfe op hoogcr breedten,

S^men en tuingewaflcn vindt; dit verfclül koomt niet, gelyk men gedagt heeft,

om dat de Zee van Lapland minder koud is, dan die van de Straat, of om d^ het

land van Nova Zerabla kouder is, dan Lapland, maar eemglyk om dat de Bala-

fche Zee en de Bothnifche Zee-boezem de gelh-enghcid der Noorden-winden een

weinig verzagten, daar in Siberie niets is, ’t welk de werkzaamheid der koude

maatigen. Het geen ik hier zeg, is op goede waarneemmgen g^g^ond; hetis nooit

zo koud op de ftranden als binnen in ’t land; daar zj^n planten, welken men te

Londen des Winters in de open lugt laat, en welke men te P^s niet kan bewa-

ren , en Siberie , het welk een Vaft land is, daar de Zee met m vloeit, is om

die reden kouder dan Zweeden, het welk byna van alle kanten door de Zee om-

""“firkoïdfte land der Wereld is Spitsbergen; het ligt op 78

Land beftaat geheel uit kleine fcherpe of fpitfe Bergjes; die Bermes zyn faamgelteld

uit Steenzand, en uit zekere platte Steenen, gelyk aan kleine Steenen ^n grauw

Ley, op malkanderen geftapeld. Die Heuvels, zeggen de Zee-l^den ,
^^^erai

zie uit deze kleine Steenen en uit dit Zand, welke door de Winden worden opge-

hoopt; zv groeijen ziender oog, en de Matroozen ontdekken jaailyks nieuwe,

men vindt in dit land niet dan Rendieren; die zig met een zeer kort gras en met

mos behelpen. Boven deze kleine Bergen, en op meer dan een Myl

heeft men een maft, met eene haarer katrollen aan het einde daar aan ge-

vonden, waar uit men heeft vermoed , de Zee voormaals over dezen Be^^^^

ftroomd heeft, en dat het Land nieuwelings geformeerd is;
,

onbewoonbaar, de grond, die deze kleine Bergen formeert, heeft geen verband,

en daar ftygen zulke koude en doordringende uitvloeizels uit op , dat men als oe-

vrieft, wanneer men daar maar eenigen korten tyd blyft.

De fchepen, die naar Spitsbergen trekken om Walviflchen te vangen, koomen

daar in de maand Julv, en vertrekken tegen den i5den Auguftus; het Ys zoude

dp/elve beletten om vóór dien tyd in deze Zee te vaaren , en om ’er kater uit te

kromeir men vindt ’er verbaazendcYs-fchotfen of bergen, vm6o, 7oen8ova-
koomen, men vm 1

bevroozen fchynt;

Je"Ys-Sden?Te zo hoog Lven het waterpas der Zee verheven liggen, zyn klaar

""dIu z>So5'veele Ys-velden in de Noordfehe Zcë™ Amenka, gelyk in de

baay de Mfcenfion, in de Hudlbns baay, in die van Kumberland , deS^
vids, die van Forbisher, enz. Robert Lade verzekert ons, dat de Bergen \^n

Frisland geheel met Sneeuw en alle de kuften met Ys bedekt zyn ,
derwyze , dat dit

als een bolwerk of borftwecring maakt, waar door men verhinderd wordt dezelve

aan te doen. „ Het is, zegt hy, zeer opmeikelyk, dat men in deze Zeen eUan-

den van Ys vindt , die meer dan een halve myl in den omtrek hebben , ten uiter-

”
ften verheven zyn boven , en 70 of 8ó vademen diep zyn beneden het water

;

dit Ys , dat zoet is ,
wordt miflcliien geformeerd in de .Straaten der nabiiurige lan-

Zie Receuil des Voya^es du Nord. Tom. 1. pag- i54-

i. Deel. Aa
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„ den , enz. Deze eilanden of bergen van Ys zyn zo beweegbaai- , dat zy in
„ ftorm-weder den loop van een ichip volgen, gelyk als of zy in dezelfde voor
„ vvierden voor geOcept; daar zyn ’ei- zo groot, dat haare oppervlakte boven het
„ watei boven de toppen der maften van de hoogfte fchepen uitfteekt ” fa")

verzameling van Reizen, die voor de Ncderlandfche Ooft-In-difche Kompagmc gedaan zyn, een klein Hiftorifch dag-verhaal tot de Ys-bervenan Nova Zembla be^eklj^
; waar van hier de korte inhoud volgt. flet We-

” faneIn^^bSJ?°^ f moeft vaftmaaken
„ aan een Ji>-Dank die 36 vademen diepte onderwater, en omtrent 16 boven het-„ zelve hadt, zo dat dezelve 52 vademen hoog was^
„ Den loden Auguftus begonden de Ys-bergen, naardien het Ys los raakte tP

„ vlotten, en toen bemerkte men, dat de gi-oote Ys-bank, daar het Schip aan„ vaft gelegen hadt, tot op den grond kwam, om dat alle de andere Ys-v?lden
„ daar langs dreeven, en tegen aan ftieten, zonder daar beweeging in temaSe?
„ men vreesde dan in het Ys bezet te zullen raaken

, en men poolde die R^e ïeverlaaten, fchoon men voortzedende het water reeds bevroozen vondL zTdat
„ het febp het Ys rondom ag deedt kraaken; eindelyk kwam men aan een ande-
,, re bank , daar men zig weder aan vaft maakte tot s’avonds.

r u
maaltyd, geduurende het eerfte glas, begon het Ys met zulk een ver^

„ Rhriklyk geluid te breeken , dat het niet mogelyk is dit uit te drukken. Het
„ fchip hadt de Kaap boven ftroom, die zo veele Ys-fchotfen aanvoerde, datwv„ wederom opbreeken moeften

; men telde meer dan vier honderd groote Ys-veb
den, die tien vademen diep in ’t water kwamen, en daar meer dan twte vadc-

„ men boven uitftaken.

„ Vervolgens maakte men het fchip aan een ander veld, dat zes ei'oote
„ demen diep lag ; — zo dra men daar lag, zag men nog een andere bank*„ welker hoogte puntig opliep, even als de punt van eenklok,endpaanSnhn!ï rn’
„ der Zee raakte; men naderde die bank ren men bevoiidtfdardeSf^
„ vademen hoogte onder, en ten naaften by twaalf i’ademen boven water h^t

^

hpSSn
een andere bank, die agttien vademen„ beneden en tien vademen boven het water hoog was.

vduunen.

„ Den 2ifte ch-ongen de Hollanders vry diep door, en — maakten den vol-
genden dag hun fclnp vaft aan een Ys-veld , daar zy op gingen , en welks gedaan-
te zy met verwondenng bcfchouwden; dit veld was van boven met aarde bedekt, en men vondt daar byna veertig eijeren op, de kleur was niet meer ve

„ lyk als die van Ys, maar hcmellcbblauw. Zy, die hier wai-en, redeneerden vfelover dit voonverp; zommigen zeiden, dat het een uitwerkzel van het Ys en
„ anderen beweerden, dat het bevroozen aarde was, Hoe het zv
„ dit veld, was zeer hoog, het ftak tien vademen boven het water I wf
„ omtrent 1 8 vademen beneden het zelve, (i) ^
Wafer verhaalt, dat hy by het Vuui- eiland ( Terre dd verfcheiden drv*vende, zeer hooge Ys-velden heeft ontmoet,, welken hy eerft^^orXto nam

;

(ö) De _Abt DB Prevot heeft deze Reizen van Lade vertaald, en dezelve is in het Ild*-
I3eel van de groote verzameling van Reizen te vinden.

^ ” net .Haar

(li) Zie. de. derde Reis der Hollanders door 't Noorden
, I..DeeL

39

w

y>



BEWYZEN VOOR de beschouwing van den‘AARDKLOOT. X. St. x8jr

zommigenj zegt hy, fcheenen een myl of twee lang, en de grootfte van allen

twam hem voor vier of vyf honderd voeten hoog te zyn.

Alle deze Ys-velden, koomen, gelyfc ik in het Vide Stuk gezegd heb, van

de Rivieren , die dezelve naar de Zee afvoeren ; die van de Zee van Nova

Zembla, en Waigats koomen van de Oby, en miffchien van de Jeniska, en der

andere groote Rivieren van Siberie en Tartarye; die van Hudfons baay koomen

van de baay van Afcenfion, waar in veele Rivieren van Noord-Amerika uitwate-

ren; die van Terre delfuego koomen van het Zuidelyk Vaft land, en zo ’er min-

der zyn op de kullen van Noordelyk Lapland, dan op die van Siberie, en in de

Sti-aat van Waigats, fchoon Noordelyk Lapland nader by de Pool ligt, koomt dat

hier van, om dat alle de Rivieren van Lapland in de Bothnifche Golf vallen, en

geene in de Noorder Oceaan loopt ; zy kunnen zig ook in de Straaten formeeren

,

alwaar de getyen hooger zyn, dan in volle Zee, en alwaar by gevolg , de Ys-

fchotfen die aan de oppervlakte zyn, zig kunnen opftapelen , en die vdden of

banken maaken, die verfcheide vademen hoogte hebben; maar wat die betreft,

die vier of vyf honderd voeten hoog zyn, het fchynt my toe , dat dezelve zig

nergens elders formeeren kunnen dan tegen de verheven kuiten, en ik verbeelde

my dat, in den tyd als de fneeuw, die het bovenlle dezer kullen bedekt, fmelt,

daar water afloopt, dat op het Ys vallende, op nieuws bevriell, en dus de vorige

laagen geduurig veimeerdert, ter hoogte van vier of vyf honderd voeten ; en dat

vervolgens deze velden in een warmer Zomer ,
door de werking der winden , en

de beweeging der Zee , en milTchien door hunne eigen zwaarte van de oevers los

raaken, en in Zee onidryven, en dat zy dus, den llreek des Winds gehoorm-

mende, tot in gemaatigde gewellen gevoerd kunnen worden, voor datzy geheel

gelinolten zyn.

Zie de Reis van "Wafer , agter die van Dampier.

Aa 2
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BEWYZEN VOOR DE BESCHOUWING

VAN DEN AARDKLOOT.

ELFDE STUK.
De Zeen en Meiren..

Oceaan omi-ingt het Vafle land van alle kanten, liy dringt op verfchei--

^ -r\% den plaatfen tot in het binnenfte der landen door, dan eens door vry

\ f eroote openingen , dan door nauwe ftraaten, en maakt dus Middelland-

fche Zeen; waar van zoraraigen onmiddelyk deelen in zyne beweegingen

van Eb en Vloed, en waar van anderen niets gemeens fchynen te hebben dan het

doorloopen of het verband der wateren ; wy zullen den Oceaan in alle zyne bog-

ten volgen, en tevens eene optelling geeven van alle de Mddellandfche Zeen;

wy zullen dezelve tragten te onderfcheiden van die, welke men Golven, Inham-

men, of Zeeboezems moet noemen, gelyk ook van die, welke men als Meiren

moeft belchouwen. ^ ,

De Zee, die de Weftelykc kullen van Fhinkryk baadt, maakt een boezem tus-

fchen de landen van Spanje en van Bretanje; die Golf, welke deZee-Iieden de:

Golf of Baay van Biskaaije noemen , is zeer open , en de punt dier Golf, die

het meeft uitfteekt, is tuflchen Bayonne en Saint Sèbaftiaan; een ander gedeelte

van de Golf, dat ook fterk uitfpringt, is dat, het welk de kuften van het land

van Aunis, van Roebelle tot Rochefort, befpoelc; die Golf begint met Kaap Or-

tegal, en eindigt met Brcll, alwaar een Straat begint tuflchen de punt van Brcta-

giw en Kaap Lézard; die Straat, die eerfl vry breed is, maakt een kleine Golf in

het land van Normandye , waar van de meeft uitfteekende punt in het land te

Avranchez is ; de Straat vervolgt met eene vry groote breedte tot den overtogt

van Galais, alwaar zy zeer fraai is, dan wordt zy eensklaps zeer wyd, en eindigt

tuffehen Texel en de kuft van Engeland te Norwich; by Texel maakt zy eene

kleine Mddellandfche Zee, die men de Zuider Zee noemt , en verfcheiden ande-

re groote kommen oflaage verzamelingen van water, dié weinig diepte hebben,

gelyk de Zuider Zee insgclyks zeer weimg diepi. s.

Hier na maakt de Oceaan een groote Golf, welke men de Zee van Duitichland'

of Duitfche Zee
,
gemeenlyk dé NoordZee, noemt; en deze Golf in haaregehee-

le uitgefti'ektheid genoomen , begint met de Noordelyke punt van Schotland, daalt

langs de Ooftélyke kuften van Schotland en Engeland’ tot aan Norwich neder, gaat

van daar naar Texel, en ftroomt langs de kuften van Holland en Duitfchland, van.

Judand en Noorwegen tot boven Bergen; men zoude dien grooten Zeeboezem:

zelfs voor eene. Middellandfche Zee kunnen neemen,, om dat de. Orkadifche eilan»
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A ho^re opening gedeeltelyk fluiten, en zulk eene rigting fch^en te hebben,

zv eene voortzetting der Bergen van Noorwegen waren. Die gioote 2ee-

f een breede Straat , die met de Zuidelyke punt van Noorwegen be-

pn^S^et eene groote breedte^ voortgaat tot aan het eiland Zeeland, al-

Sr’zTeensS nïverwo^ entuirchcnickuft™ vanZ^veeden, de eilanden

S en van Jutland ,
rier kleineSM

Irnrdf Pelvk een kleine Zeeboezem, wiens uitfpnngcndfte punt te |-ubeK^, van

Ef/iJ hrmet eTie voort tot het Zuidelyk u^^n
V Sn vPvSenrverwvdert hy zig fteeds meer en meer, en maakt de Bdti.

dfe eme Midd^ndfche Zee is, \velke zig van het duiden naar h^

Noorden ’uitftrekt in eene lengte van byna drie honderd mylen ,
de Bothnifc

rnlf Sar onder inderdaad niet dan eene voortzetting van de
Golf daal

heeft nog twee andere Golven , die van Li -

Balüfche^ of
uitfteekendftc of diepfte infpringende punt m het land

,

vonje ,
orDynana, w

rinlf die een arm van de Baltifchc Zee
by ï^\«au

f
" Perèrsburguitftrekt , en gemeenfchap

Ü’ het Meit Ladoga, en zelfs met het Mcir Onega, het welk door dc Ri-

heeft met het Mcit L.aao^
, Witte Zee. Die gehccle uitgefti-cktheid:

vier Onega
Bothnifche, de Finlandfche, en de Lyflandlche

water, welke de Baltnch
5 befchouwd worden, ’t welk onderhou-

Golf
Ttnfer^ der Rivieren, die het in menigte ontvangt, plyk als

den wordt dooi dc wateren uer 1 ivLm.,,. de Drau in Duitfchland, en in

deOdcr, deWeixel, of cichzel,^ m in Finland, andere nog groote-

Folen, verlcheide
J Rivier van Torncao, de Ri-

re, die uiUe laiiden ™" ^ andere die uit Zweeden koo-

Vieren Eahs, Lula, ntoa, uma, en n g .
, famen een getal van meer

Sn ieï?g^STnder\:gleiJ2S d? Rivieren,^clke zy

waarfchynlyk
beweeging van Eb en Vloed, fchoon zy nauwis,

boven heeft deze Zee geene dc c y g

ook is zy weinig
"°}^Vnd en tTz4èfnf byna aan deze Z%e grenzen , be-

en moeraffen van Finland en
'

jn
befchouwen niet als eene Zee,

fchouwt, zal men z^er overhellen, om
geformeerd door den over-

maar als een groot Meir
, Denemarken met geweld geopend heb-

vloed der wateren, Ac de by
inderdaad, naar. het bengt:

ben , om zig in den Oceaan te gaan ontlaften ,
geij k z> luu

van alle Zee-liedcn , daar uitloopen.
-vTAVrtTri 7pp maakt , en die boven Ber--

Uit die Si-oote Golf, die de Duitfche of Noord Zee ^ Zweedfeh
gen eindigt, uitgaande volgt de Oceaan dc kuRen van Noo

g Ooftolvk
Opland, van Noordelyk Lapland, van Moskovifch Lapland,

u„ vLSï dezelve eene vry breede Straat maakt , die in eene Middellandfche Zee,

nitloopt, welke men de Witte Zee noemt.. Die Zee kan wk.befcliouwd worden,

dfS grS Mcir, ivant zy ontvangt twaalf of dertien Rivieren, allen vry aan-;

merkelvk , en die meer dan genoeg zjm om haar te onderhouden , en zy is weimg^

2outv torenhoven ontbreete’er byna nietó aan,

met de Baltifche Zee , op verfchciden plaatfen; zy heett zeits eene wezencuyA 0

Aa 3
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niee^hap met de Finlandfche Golf, want de Rivier Onega opgaande koomt men
aan het Meir van den zelfden naam ; van dit Meir Onega zyn twee Rivieren van
gemeenfchap met het Meir Ladoga; dat laatfte Meir heeft door een breeden arm
gemeenfchap met de Finlandfche Golf, en daar zyn in Zweedfch Lapland vcrfchei-
•den plaatfen, ^velker wateren onverfchillig loopen de eene naar de Witte Zee, de
andere naar de Bothnilche Golf, en de andere naar de FinlandlHie Golf; en gelyk
dit geheele land met Meiren cn moeraflen vervuld is, fchynt het, dat de Baltifche
Zee cn de vVitte Zee ontvang of berg-plaatfen van alle deze wateren zyn, die zig
vervolgens in de Ys Zee , en in de Noord-Zee ontlaften.

Uit de W iCCG Zee gaande , en het Eiland van Kandenos , en de Noordelyke kus-
ten van Rusland langs trekkende , vindt men dat de Oceaan een kleinen arm in het
land maakt by den rnond der Rivier Petzora; die kleine arm, die omti-ent veertig
mylen lang en agt of tien breed is , is eerder eene verzameling van water door de
Rivier geformeerd, dan een Zeeboezem der Zee, en het water is daar in ook wei-
nig zout.

_

HetM maakt daar een uiufpringende Kaap, die door de kleine Eilan-
den Mauritius .en Oranje bepaald wordt, cntullchen deze landen, en die, welke
aan de Straat van Waigats ten Zuiden gi-enzen, is een kleine Golf van omtrent
dertig myden in zyne grootfle diepte in het land

; die Golf behoort onmiddelyk aan
den OceMn, en is niet geformeerd uit de wateren van ’t land; men vindt verv’ol-
pns de Straat van Waigats die ten naaften by onder den 7oflen graad Noorder
breedte ligt; die Straat heeft niet meer dan agt of tien mylen lengte, en heeft ee-
meenichap met eene Zee, die de Noordelyke kuRen v'an Siberie befpocit; gelvk
die Straat h^ grootfte gedeelte des jaars door het ys geflooten is, is het vry moei.
jelyk m de Zee, die daar boven is, te koomen. De doortogt door die Straat isdoor zeer veele Zee-lieden vergeeffeh bezogt , en zy, die dezelve gelukkig zvndooij^ooraen, hebben ons geene nauwkeurige kaaiten van deze Zee, die zyde
Stille Zee noemen, nagelaaten. Het blylct alleenlyk uit de nieuwRe kaarten^ enuit de laatfle Globe van Senex, in 1739, of 1740 gemaakt, dat dieStöIe Zeewel geheeliyk eene Middellandfche Zee zou kumien |n, en geeneTemreSeSp

SSnirT r “5^“™ ZuidenffioSbepaald door dc landen der Samojeden, die thans wel bekend zyn, en die landen,
die haar aan t Zuiden beperken, flrekkcn zig uit van de Straat Waigats, tot aan
den mond van de Rivier Jéniska; ten OoRon wordt zy bepaald door het land van
^Imorland, ten WeRcn door dat van Nova Zembla ; en fchoon men de uitge-
ftrektheid dezer Middellandfche Zee aan den kant van het Noorden en Noord-Ooften niet kent, dewyl men daar egter onafgebroken landen kent, zo is her waar
fchynlyk, dat die Stille Zee eene Middellandfche Zee, een befloten korn is X'men bezwaarlyk kan aandoen

,_
en die nergens uitgang heeft ; het veen dit bewvR

men, ngter die Kaap , de Ooftelyke kuften ™
S Xodïvkm W ““rent 75 graaden is, alwaar de^Hotendcre

m Go^f , i"
'ï doorbragten; dat men bot-en die Mei-

mlen vi? hc*, het welk ilegtseenige

. “a f Heine plaats, die nilt
Po j by de kleine GoS is

, daar wy van Ipreeken
; en die plaats is mis •
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fchien geen dertig mylen lang ; zo dat , indien de Stille Zee gemeenfehap heeft met
den Oceaan , het aan de plaats moet zjm van dien kleinen Boezem

, dewelke de
cenigfte is , waar door deze Middellandfche Zee zig met de groote Zee kan veree-
nigen;_ en dewyl die kleine Golf op 75 graaden Noorder breedte is, en dat men,
by aldien zelfs de gemeenfehap plaats hadt, v>-f graaden hoogcr zou moeten zyn
om de groote Zee te w-innen, zo is het klaar, dat, by aldien men den weg door
’t^ Noorden wil beproeven om naar China te koomen , het veel beter is om ten
Noorden van Nova Zembla te vaaren, op 77 of 78 gi'aaden, alwaar de Zee vryër
en minder met Ys bezet is , dan wederom den weg door de bevrooren Straat van

.

Waigats te beproev^en, met de onzekerheid of men. in die Zee koomende, daar
wel een uittogt vinden zal?

Den Oceaan dan langs de kullen van Nova Zembla en v’an Jelmorland volgende
heeft men die landen ontdekt, tot aan den mond van de Chotanga, op omtrent
73 graaden, waai' na men eene ruimte van omtrent 200 mylen vindt, waar van de
kuilen nog niet bekend zyn; men heeft alleentyk uit de berigten der Muskovieten,
die te lande in deze klimaaten gereisd hebben , dat de landen niet aigebroken zyn ,

en hunne Kaai-ten wyzen daar Rivieren en VoUteren aan, welken zy Fopuiï Pami
genaamd hebben. Die tuflehenruimte van nog onbekende kullen is’ van den mond
van de Chotanga tot aan dien van de Kauvoina , op den dóllen graad breedte,

waar van de meeft uitfpringende punt in het land is by den mond van de Len , dat

een zeer groote Rivier is; die Golf wordt geformeerd door de Wateren van den
Oceaan, zy is zeer open , en behoort aan de Zee van Taitarj'e; men noemt ze
de Golf Lindicholin, en de Muskovieten vilfchen daar Walviffchen.

Van den mond van de Rivier Len kan men de Noordelyke kuiten van Tartarye
in eene lengte van meer dan 500 mylen naar het Oolten volgen, tot aan een groot
Schier-eiland , of mtfpringend land, alwaar de Sclielaatcn woonen ; deze punt is

het Noordelykfl uitcrlle van Ooilelykft Tartarye , cn ligt omtrent onder den
/allen ginad Noorder breedte. In deze lengte van meer dan 500 mylen maakt
de Oceaan geene iubreeking in de landen, geen Zeeboezem, geen arm’, hy maakt
alleenlyk een grooten elleboog ter plaatfe, alwaar dat Schier-eiland van de Volke-
ren die men Schdaaten noemt, begint arn den mond van de Rivier Korvinea;

die punt lands marJ;t ook het Oollelyk uiterlle van de Noorder kuil van het Vatte

land der oude Wereld, waar van het Wellelyk uiterlle by Kaap Nord in Lapland

is, zo dat het oude Valle land omtrent 1700 mylen Noordelyke kullen heeft,

daar onder begreepen de bogten der Zeeboezems ,
rekenende van Kaap Nord in

Lapland, tot de punt van het land der Schelaaten , en dit maakt omti'cnt iioo
mylen onder dezelfde paralel vooitzdlende.

Laat ons tlians de Ooftclyke kullen van het oude Valle land volgen , beginnende
met de punt ran het land der Schelaaten en dat der Volkeren Tfcluitfchi, die ven*e
in Zee uitlpnngt 5 ten Ziüdcn van dit land foimeeit zig een kleine zeer open Golf,
weEen men de Golf Sucroikret noemt

, en vervolgens eene andere nog kleiner
Golf5 die als een arm eene lengte van 40 of 50 mylen in het land van Kamlchatka
inlpringt; waar na dc Oceaan in het land gaat door een wyde Straat, met verlcliei-

den kleine Eilanden gevuld, tuflehen de Zuidelyke punt van het Land van Karn*
fchatka, en de Noordelyke punt van het land van Yego, en een groote Mid*
dèllandfche Zee maakt,, waar van het dienllig is , dat wy alle. de. deden volgen..
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Het éerfte is de Zee van Kamfchatka, waarin een zeer groot Eiland is, het welk

men Amour heet ; düe Zee van Kamfchatka wei-pt een arm in de landen ten

Noord-Ooften , maar die kleine arm en de Zee van Kamfchatka zelve ,
zouden

wel, ten minftcn voor een gedeelte, geformeerd kunnen zyn door het water der

Rivieren, die daar uitloopen, zo wel van het land van Kamfchatka, als uit dat

van Tartarye. Hoe het wezen moge, die Zee van Kamfchatka heeft door een
zeer breede Straat

,
gemeenfchap met de Zee ran Korée , die het tweede gedeelte

van deze Middellandfche Zee maalct; en deze geheele Zee , die meer dm 600
mylen in de lengte heeft, wordt ten Weften en ten Noorden bepaald door de
landen van Korée en van Tartarye; ten Ooften en ten Zuiden door die van Kam-
fchatka, van Yefo, en van Japan, zonder dat ’er eenige andere gemeenfchap met
den Oceaan is dan die van dc Straat, daar wy van gelprooken hebben, tuflehen

Kamfchatka en Ye^o; want men weet niet zeker, of die, welke eenige Kaarten
hebben getekend, tuflehen Japan en het land van Yego, wezendlykbeftaat, en
fchoon die Straat zelfs beftondt, zoude de Zee van Kamfchatka, en die van Korée
evenwel befchouwd moeten worden als te famen eene groote Middellandfche Zee
maakende, aan alle kanten van den Oceaan afgefcheiden, en welke niet voor een
Zeeboezem moet genoomen wordcfi , dewyl zy niet regtftreeks gemeenfchap
heeft met den grooten Oceaan , door haar Zuidelyke Straat , die tuflehen Japan
en Korée is

; dc Zee van China , waar mede zy door deze Straat gemeenfchap
heeft , is wederom eerder eene Middellandfche Zee , dan een Golf van den
Oceaan.

Wy hebben in onze Befchouwing van den Aardkloot gezegd , dat de Zee eene
flandvafliige beweeging van het Ooflen naar het Weften heeft , en dat bygevolg de
groote Stille Zee geduurige poogingen doet tegen de Ooftelyke landen

; eene op-
lettende befchouwing van onzen Bol zelven zal de gevolgen

, welke wy uit deze
waarneeming getrokken hebben , bewj^zen

; want zo men de ligging der landen
onderzogt , van Kamfchatka af tot aan nieuw Bretannic , in 1700 door Dam-
pier ontdekt, en ’t welk 4 of 5 mylcn ten Zuiden v’^an den Equator b*gt, zal men
zeer geneigd zyn, om te denken, dat de Oceaan alle de Landen dier klimaaten,
ter diepte van vier of v^T honderd mylen heeft afgeknaagd , en dat bygevolg de
Ooftelyke grensperken van liet oude Vafte land agterwaaj-ds geplaatft zyn, of, met
andere woorden, dat het zelv’e zig \'oormaals veel verder naar het Ooften uitftrek-

te, want men zal bemerken , dat nieuw Bretannie en Kamfchatka, die de uitfprin-

gendfte landen naai- het Ooften zyn , onder den zelfden Meridiaan liggen
; men zal

opmerken, dat alle de landen van het Noorden naar het Zuiden ftrekken; Kam-
fchatka maakt een punt van omtrent 160 mylen van het Noorden naar het Zuiden;
en die punt, welke aan den kant van het Ooften door de StilleZee befpoeld wordt,
en aan den anderen kant door de Middellandfche Zee, daar wy ftraks v'an gefproo-
ken hebben

, wordt in deze rigting van het Noorden naar het Zuiden Wdeeld
door een keten Bergen. Vervolgens inaaken Yepo en Japan een land, welks rig-
tmg ook van t Noorden naar het Zuiden is, in eene uitgeftrektheid van meer dan
400 mylen tuUchen de groote Zee en die van Korée

; en de ketens der Bergen van
Yego en v^an dat gedeelte van Japan, kunnen niet miffen van het Noorden naar
het Zuiden gerigt te zyn , dewyl deze landen

, die vier honderd mylen lengte heb-
ben in deze rigting

, niet meer dan vyftig
, zeftig , of honderd breedte hebben in de

ande-
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andere rigcing van Let Ooften naar het Weilen; dus zyn Kamfchatka, Ycfo, en

het Ooftelyk gedeelte van Japan , Landen , welken men als aanraakende of door-

loopende moet befchouwen in de zelfde rigting van het Noorden naar het Zuiden.

En die zelfde rigting lleeds volgende vindt men na de punt van Kaap Ava in Ja-

pan, het Eiland Barneveld en drie andere Eilanden, die met malkanderen weder-

om nauwkeurig de zelfde rigting van het Noorden naar het Zuiden volgen , en die

in alles eene ruimte van omtrent honderd mjden bcflaan. Men vindt vervolgens

,

in de zelfde rigting, drie andere Eilanden, de Kallanos genaamd, die alle drie we-

der boven malkanderen liggen in de zelfde rigting van het Noorden naar het Zui-

den; waar na men de Dieven-Eilanden ten getale van veertien of vyftien heeft

,

die allen in dezelfde rigting van het Noorden naar het Zuiden boven malkanderen

liggen , en die allen te famen , de Kallanos Eilanden daar onder begrecpen , een

ftreek van meer dan drie honderd mylen in de lengte^ in deze rigting yan het

Noorden naar het Zuiden, tegen eene zo kleine breedte beflaan, dat die Eilanden,

ter plaatic zelve, alwaar die breedte grootft is, geen zeven of agt mylen hebben.

Het koomt my ejan voor, dat Kamfchatka, Yego, Ooftelj’k Japan , het Eiland

Barneveld, Prinfen-Eiland, de Kallanos en de Dieven-Eilanden , niet dan de zelfde

keten Bergen, en de overblyfzels zyn van het oude land, het welk de Zee heeft

afgeknaagd en allengs ingenoomen. Alle deze ftreeken zyn inderdaad niet dan Ber-

gen, én deze Eüanden niet dan punten van Bergen ; de min verheven landen zyn

door de Zee overdekt, en, byaldien het geen in de Stigtelyke Brieven verhaald

wordt, waar is, en men inderdaad eene menigte Eilanden ontdekt hebbe, wel-

ken men de nieuwe Philippynfche Eilanden heeft genaamd ,
en dat derzelver rig-

ting wezendlyk zodanig is, als door Vader Gobien is opgegeeven, kan men niet

twylFelen , of de Ooftelykfte dezer nieuwe Philippynfche Eilanden eene voortzet-

ting vun den keten Bergen zyn , welke de Dieven-Eilanden formeeren; want deze

Ooftclyke Eilanden , ten getale van elf , zyn allen in de zelfde rigting van het

Noorden naar het Zuiden, boven malkanderen geplaatft, zy beflaan een ib'cek

van meer dan twee honderd mylen in de lengte , en de breedllc heeft niet meer

dan zeven of agt mylen van het Ooften naar het Weften.

Maar zo men deze gilEngcn al te los mogt vinden , die my de groote tuflehen-

ruimten tegenwerpen, welke tulTchen de nabuurige Eilanden van Kaap Aya, van

Tapan, en de Kallanos, en tulTchcn deze Eilanden, cn de Dieven-Eilanden, en

no'^maals tufichen de Dieven- en de nieuwe Philippynfche Eilanden gevonden wor-

den, waar van de eerftc afftand inderdaad van honderd zeftig mylen , de tweede

van vyftig of zeftig, cn dc derde van byna honderd twintig is, zal ik antwoor-

den , dat de ketens Bergen zig dikwils veel verder onder dc wateren der Zee uit-

flrckkcn, en dat deze tuirdienruimten klein zyn in vcrgclyking van dc uitgefti'ckt-

heid gronds , welke deze Bergen in die rigting vertoonen , als die meer dan van elf

honderd mylen is, van het binnenfte van het Schier-eiland Kamichatka’'afgerokend.

Eindelyk, zo men geheel weigert zig aan dit denkbeeld over te geeven, ’t welk ik

voorftel ten opzigte der vyf honderd mylen ,
welke de Oceaan op dc Ooftelyke

kuften van ’t Vaftc land moet gewonnen hebben , en ten opzigte \-an dien keten

Bergen, welken ik door de Dieven-Eilanden doe gaan, zal men mytenminften

moeten toeflaan , dat Kamfchatka , Yeco
,
Japan ,

de Eilanden Bongo ,
Tanaxi-

ma-, die v^n Lequeo-grande, het Konings-Eirind ,
dc Eilanden Formofa, Vaif,

I Deel. Bb
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Bashc, Babuj’anes, het groot Eiland Lugon, de andere Philippynfche Eilanden,

Mindanao , Gilolo , cn/. , en eindelyk nieuw Guinee , het wdk zig uitftrekt tot

nieuw Britanjc, onder dcnzclfden meridiaan als Kamlchatka gelegen, ecne door-

gaande voortzetting van grond van meer dan twee duizend twee honderd mylen is

,

welke voortzetting niet afgebrooken wordt dan door kleine tuirchenruimten

,

waar van de grootfle miflchien geen twintig mylen heeft , zo dat de Oceaan in ’t

binncnRe der Landen van het OoRctyk Vaflc land, een zeer grooten Zeeboezem
maakt, die met Kamfchatlta begint , en in nieuw Britanjc eindigt; men zal myten

minften moeten erkennen , dat die Golf met Eilanden bezaaid is , dat zy eene ge-

daante heeft, gelyk alle uitholling , of afipoeling, die de Wateren na lang verloop v^an

tyd,en door geduurtg tegen dekuften te werken , maaltcn kunnen, natuurlyk hebben
moet, en dat men bygevolg met eenige waarfchynlykheid kan gilièn , dat de Oceaan
door zync Randvaltigc beweeging van het Oo'ften naar het WeRen allengs die uit-

geftrektheid gronds op het Ooficlyke Vafte land gewonnen heeft , en daarenboven

de Middellandfche Zeen van Kaïnlchatlca , van Korée, van Cliina, en. miflchien’

den geheeletr Indifclien Archipel, geformeerd heeft; want het Land en de Zee
zyn dcim'j’ze vermengd, dat het duidelyk blykt een overltroomde grond te zyn,.

waar van men niet meer dan de pimten en de verheven Landen ziet, en waar van
de laagfte gedeelten door hét Water bedekt worden ; ook is deze Zee niet diep

,

gelyk de andere, en de ontclhaarc Eilanden, welke men daar. in vindt, zjm bykans

allen niet dan Bergen.

Zo men thans alle deze Zeen in het byzonder onderzoekt , beginnende met de

Straat der Zee van Korée naar die van China, alwaar wy gebleeven wai'cn , zal

men bevinden, dat die Zee van China in haar Noordèlykfte gedeelte een zeer die-

pe Golf maakt, die met het Eiland Fungma begint, en eindigt met de grenzen

der Provintie van Pekin , op een afftand van omtrent 40 of 50 mylen van de Hoofd- *

ftad van het Chineelch gebied; deze Golf wordt, in haar binnenRe en nauwfle
gedeelte, de Golf van Changi genaamd. Het is zeer waarfchynlyk , dat die Golf
van Changi, en een gedeelte van deze Zee van China door den Oceaan geformeerd
zyn, die al het vlakke land overRroomd heeft, en waar van enkel de verhevenRe
deelen boven w’ater zyn gebleeven , welke dccicn de Eilanden zyn , daar wy van
gefprooken hebben; in dit Zuidclyk gedeelte zyn de Zeeboezems van Timquin en

Siam, by welken het Schier-Eüand van Malakka ligt, geformeerd door een langen

keten Bergen, welker rigting van het Noorden naar Het Zuiden ftrekt, en de An-
damans Eilanden, die een andere keten Bergen in de zelfde r-igting zyn, en die niet

dan eene agtervolging der Bergen van Suraatra fchjmcn te zyn.

De Oceaan maakt vervolgens een groote Golf, die men de Golf van Bengale

noemt, waarin men kan opmerken, dat de landen van het Scliier -Eiland van In-

dië, een holle kromme lyn naai' het Ooften maaken
, ten naaRen by gelyk de

groote GolPvan het OoRel3%c VaRe land, hetwelk insgelyks door de zelfde be-
weeging van den Oceaan van het OoRen naar het WcRen fchynt voortgebragt

;

het is in dit Schier-Eüand , dat het Gate gebergte is
, dat eene rigting van het Noor-

deil naar het Zuiden heeft , tot aan Kaap Komorin
, en het fchjmt, dat het Eiland

Geylan daar van afgefcheiden is, en dat het voormaals een gedeelte van dit VaRe
land heeft uitgemaakt. De Maldivifche Eilanden zyn niet dan eene andere keten

Bergen? welker rigting nog al de zelfde is., dat is te zeggen, van ’t Noorden. naar ’t.
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daar na is de Zee van Arabic, die een zeer groote Zeeboezem is, waar

S vinarmen koomen, die zig in het Land uitftrekken, de twee grootfte aan den

Snt van het WeRen, en de twee kieinften aan den kant van hetOoften
;
de eer-

fte dezer armen aan den kant van het Ooften, is de kleine Golf van Cambaycj

die flegts 50 of 60 raylen diep loopt, en die twee viy gi'oote Rivieren ontvangt,

te weeten de Tapti en de Baroche, wellte Pietro della Valle de Meln noemt;

de tweede arm naar het Ooften is die beroemde plaats ,
wegens de inemeid en

hoogte der getyên, die daar grooter zyn dan in eenige andere plaats der wereld,

zo dat die arm, of die geheele kleine Golf niet dan een landis, t wéte nu eem

door den Vloed bedekt, dan weder door de Eb bloot gelaaten

ren in deze plaats verfcheidene groote Rivieren uit ,
gclyk de Indus ,

de 1 adar , enz.

,

die eene groote hoeveelheid Aarde en Slib aan haai'e monden hebben neci gel^d >

en buiten haai-e bedden in het water voeren , waar door de grond van de Golf al-

lengs ophoogt, welker helling zo zagt is, dat de Eb en Vloed zig tot een zeer

^'^^?eSrim'^^?de Arabifche Golf naar het Weften is de Pcrfifche Golf, die

meer dan twee honderd vyftig mylen uitgeftrektheid in het land heeft, en de twee-

de is de Roode Zee, die meer dan zes honderd tagtig mylen landwaards in loopt

,

van het Eiland Socotora afgerekend. Men moet die twee armen als twee Middel-

landfche Zeën befchouwen, dezelve neemende boven de Straaten van Onnus en

Babelmandel; en fchoon zy beiden aan groote Ebben en Vloeden onderhevig zyn ,

en bygevolg deel hebben in de beweegingen van den Oceaan, is het, om dat zy

niet ver van den Equator af zyn, alwaar de beweeging der getyen veel fterkei is,

dan in de andere klimaaten, en om dat zy daarenboven zeer lang en naiiw

zyn. De beweeging der getyën is veel geweldiger in de Roode Zee, dan in ae i u-

fifche Golf, om dat de Roode Zee, die orati-ent driemaal langer , en bykans even

fmal is als de Perfifche Golf, niet eene Rivier ontvangt , welker beweeging die der

getyen belemmert, daar de Perfilche Golf drie Rivieren krygt, in het einde, dat

diepft landwaards infpringt. Het fchynt hier vry duidelyk, dat de Roode Zee ge-

formeerd is door eene inbreeking van den Oceaan in het Land ;
want zo men de

ligging der Landen boven en beneden de opening, die hem tot doortogt verftrekt,

omlerzoekt, zal men zien, dat die doortogt niet dan eene fnydmg is, en dat deL" wLskant^ van dien doortogt eene

ting volgen; de kuft van Arabic ,
van Kaap Rozclgate tot

zelfde rigting als de kuft van Afrika, van Kaap Guardafu., tot Kaap

Aan het einde van de Roode Zee is die beragte Lanchtong, welke men

engte ^'an Suez noemt, die eene borftweering of affluiting markt ^
teren der Rooie Zee, cn de gcmccnïchap der Zeën belet. Men heeft, mm}iie

Befchouwing zch'c de redenen gezien , dewcUce kunnen doen gelooven , dut de

Roode Zee verhevener is dan de Middel]andrdTC,'en dat, zo men de Land-engte

van Suez doorftak, daar eene overftrooming en eene vermeerdering der Middel-

landfchc Zee uit koomen zoude; wy zullen by onze vorige gezegden nog voegen»

dat, fchoon men niet wilde toeflaan, dat de Roode Zee verhevener ware dM de

Middellandfche, men niet zal kunnen ontkennen, dat ’er geenc de minfteEb cn

Vloed in dit gedeelte van de Middellandfche Zee is, ’twelk aan demonden van

den Njd grenft, cn daar dezelve uitloopcn, tcrwyl in tegendeel in de Roode Zee

Bb 2
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een zeer groote Eb en Vloed plaats hebben , waar door het Water verfcheiden
j alleen gOToeg zou zjm om ecne menigte Water in de

Middellandiche Zee te doen overvloeijen
, zo de Land engte doorgeftooken ware.

JJaai'enboven hebben wy een voorbeeld ten dezen opzigte door VAtuENius bj’ge-
bragt, het welk bewyft , dat de Zeen niet even hoog zyn in alle haare deelen; zie

loo van zyne Landbetchiyving
; wy zullen het hier in het

iNederduitfch , en dé eigen Latynlehe woorden van Varexius hier onder plaat-
zem (a) ,, De Duitfche Zee , die ccn gedeeltc van de Atlantifche is , zig tuflehen
» tnpland en Holland uitftbrtende, maakt daar een boezem, -dewelke, fchoon
« klein, in. vcrgelyking van beroemde Zee-boezems, egter zelf een Zee genoemd
„ wordt, en waar door Amftcrdum, die wyd Vermaaj'do KoopJdad Van Holland
„ gevoed en groot geworden is. Niet verre van daar is dc Haarlemmer Meir, die
„ ook de Ha irlerafchc Zee heet. Dc hoogte van dit Meir is niet minder dan de
„ hoogte van dien Nederlandlchen Zee-boezem^ welken wy genoemd hebben,
” ipteidt een.- tak of arm naar dc Stad Leydcn, alwaar dezelve zig in ver-
5, icheiden gi aften \ erdcelt. iSademaal dan dit Meir, en deze Zee-boezem, de
„ Landeiyen die aan dezelve liggen , niet overftroomen, (ik fpreek van de na-
?, tuurlyke gelcéldheid

, enniet, wanneer déze Wateren door Stormwinden wor--
„ aen opgezet, daar de D_yken tegen 'gemaakt zyn,) zo blykt daar uit, dat zy niet
„ hooger zyn dan het' Land van Holland. Maar dat de Duitfche- ofNoord-Zee
j, hooger is dan dit Land

, hcbl)en de Leydenaars ondervonden
, toen zy ondema-

„ men eene graft of boezem uit haare Stad naar dén oever der Noord-Zee, by Kat-
„ wyk te graayen, (de afftand is van twee mylen) op dat zy, de Zee door de-
,, zen boezem inlauten, en door dat middèl in de Noord-Zee koomen, en ver-
,, volgens met dc zelfde fchopen naar verfcheiden oorden der Wereld vaaren moe-
„ ten. Maar toen zy reeds cen goed gedeelte dezer opening voltooid hadden^
„ zyn zy genoodzaakt geweeft uit te fcheiden, om dat het toen by waarneeming
„ gebleeken is, dat het water van dc Noord-Zee hooger is dan het land tuflehen-

” r j
dezer Zee waarom die plaats, daar zv met graaven opge-

houden hebben
, het iVIalle Gat genaamd wordt.. De Noord-Zee is derhalven

fa) Oceamis Gertnaniciis
,
qui eft Atlantici pars , inter Friliam & Hollandiam fe cfilmdens,.

efficit finum
, qtii , eefi paruis (it relpcftu cciebrium fimnnn maris , tarnen & ipfe dicitur ma-

re,.duitque llollandiaj eniporium ceJebcrrinium , Amfteiodamum. ïs'oii prociilindeabeftla-
cus Harleraenlis

,
qui etiarn mare Harlemcnfe dicitur ; Hujus altiuido non e(l minor aititudine

finus illius Belgici, qucan diximtis,. & mittit ramum ad urbem Leidam,.ubi in varias foffas
divancatur. Quoniam itaque nee lacus hic, neque finus ille IloIIandici maris inundant adja-
centes agros,. fde natali confHtutionc Joquor, non ubi tempeltaribus iirgentur, proptcr qiias
aggeres faöi llinrO parce inde* quod non fint altiores quain agri Hollandix. At vero Ocea-num Germanicum efib altiorem,. quam terras hafce . evnprri fimr t r r

inftituere in Oceanrim
ut, r^epto pci alveum hiinc mari

,
pofTent navigationem

ma™ Oermantcum . & hmc m vanas^terne regiones. Verum enim vero cum-

SSm cLn-I
coaa. Amt, quoniam turn demum per obfer-

firn roLn^^-n-
Gerinamci aquam efTe altiorem, quam agrum inter Leidam &

«llf iramfp r
["‘^ere delierunt, dicitur bet MalU Gat. Ocea-

aliquantum aluor
, quam finus . iUe Hollandicus, . &c. Varenws.

ifêOgT* ireneral, pag, loo*.
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ven wat hooger dan die HoUandfche boezem v de Zuider-Zee gcheeten. ” enz.
” Dus mag men ook denken

,
dat de Roode Zee hooger is dan de Middcllandfche

,

gelyk de Duitfchc Zee hooger is ,
dan de HoUandfche.- Zommige oude Schryvers

,

gclyk Herodotus en Diodorus van Sicilië , fpeeken van een Kanaal van ge-

meenfchap van den Nyl en de Middellandfche Zee met de Roode Zee, en de Hr.

Delisle heeft in 1704. ecne Kaait gegeeven, waar op hy een eind van het Ka-

naal getekend heeft, het welk uit den Oültclykftcn arm van den Nyl voortkoomt,

en ’t welk hy oordeelt een gedeelte te moeten zyn van dat, het welk voormaals

die gemeenfehap van den Nyl met de Roode Zee maakte.- (a) het derde deel

\’an het boek, welks tytel is i ConnoijD'ance de Vanekn Monde , in ifo'j gedrukt,

vindt men hetzelfde gevoelen, en dilii* wordt, op gezag Van Diodorus van Sici-

lië, uitdruklyk gezegd, dathetNECo, Koriing Van Egypte, was, die dit KanaaV
begon, dat Darius, Konmg van Perfie, het vervolgde , en dat Pa'OUOMEUs II.

het voltooide, en het tot aan de Stad Arfinoë voortZettede , dat by het deedt ope-

nen en fluiten naar dat hy noodig hadt. Zonder deze Verhaalen te willen ontken-

nen of volftrekt tegen te ïpreeken, moet ik egter zeggen, dat dezelve my twyf-

felagtig voorkoomen, en ik weet niet, of de geweldigheid en de hoogte der gc-

tyën in de Roode Zee zig niet noodzaakelyk aan de Watereii vdn dit Kanaal zou-

den hebben medegedeeld;' het koomt my ten minften voor, dat ’er veele voor-

zorgen noodig geweeft zouden zyn, om het water te beteugelen, overftroomingen

voor te koomcn,en dat het geene geringe oplettendheid en vooi-zorg zoude gevor-

derd hebben, om dit Kanaal in goeden Raat tc houden; ook berigtende Hiftorie-

fchrjn'ors, die ons zeggen dat dit Kanaal ondci noemen cn voltooid is , niet, of

het Rand gehouden heeft, en de voetfpooren , welke men daar nog heden van

meent te vinden, zyn milTcliien alles, wat daar ooit van gemaakt is. Men heeft

aan dien arm van den Oceaan den naam van Roode Zee gegeeven , om dat zy in-

derdaad die kleur heeft in aUe plaatfen, daar Madreporen op haaren' bodem gev'on-

den worden. Zie hier wat daar van gezegd wordt in het Ifte Deel van de

meene Hifiorie dtf Reizen , Bo:k 1 . Hoofdji. X\^III. § VIII. „ Don Jan ondcr-

„ zogt, voor dat hy de Roode Zee verliet, welke de redenen mogten zjti

,

waai--

„ om de Ouden’ aan dezen Arabifchen Zee-boezem , den naam van Roode Zee

„ gegeeven hadden, cn of deze Zee inderdaad in kleur van andere Zeen verfchille.

„ Hy merkte op, dat Plinius verfcheiden gevoelens over den oorfprong van de-

M zen naam bybrengt ; zommigen doen dcnzclven koomen van een Koning Ery-

„ THROS genaamd , die in deze Rreeken regeerde , en wiens naam in ’t Griekfch

„ rood betekent; anderen hebben zig verbeeld , dat de weerRuiting der Zon eene

„ roodagtige kleur op de oppervlakte des Waters voortbrengt, cn anderen dat het

„ Water van de Golf die kleur natuurlyk heeft. De Portugeezcn , die reeds ver-

„ fcheideii Reizen- naar deze Straat gedaan hadden, verzekerden, datdegeheele

„ kuR van Arabic zeer rood was, en dat dus het Zand, en het Stof , ’t welk daar

,, van door het Water los gemaakt en medegevoerd , of door don Wind daar in

„ gebragt wierdt , het Water met de zelfde kleur verfden.

„ Don Jan, die, om deze gevoelens te onderzoeken, en derzelver waar- of

„ valfcliheid te ontdekken, federt zyn vertrek van Socotora dag en nagt bezig.

0?) Zie de VAcadèm. des Sciences. Am- 1704*
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was met de natiiur des Waters, en de hoedanigheden der kullen tot aan Suez

„ opteneemen, verzekert, dat het Water, wel verre van uit eigenen aart rood

„ te zyn , van de zelfde kleur is als dat van andere Zeen , en dat het Zand en het

„ Stofmede niet rood zynde, het Water van deze Golf niet kleuren. De Aarde

„ aan de beide kullen is doorgaans bruin, en op zommige plaatfen zelfs zwart;

op andere plaatfen is zy wit, het is niet dan boven Suaquen , dat is te zeggen

„ op de kuften, daar de Portugeezen nog niet doorgedrongen waren , dat hy in-

„ derdaad drie Bergen met roode banden of llrecpen zag, maar dezelve waren

,, van zeer hai'den Rots-lleen , en het omliggend Land hadt de gewoone Idcur.

„ De waarheid is dan, dat deze Zee van den ingang tot in het dieplte der Golf

overal van de zelfde kleur is , het geen men gemaklyk kan opneeraen , wanneer

^ men uit verfcheidene plaatfen Water oplchept, maai* men moet ook erkennen,

,, dat dezelve op zommige plaatfen by toeval rood fchynt, en zig op andere groen

„ en wit vertoont; zie hier de verklaaring van dit verfchynzel. Vm Suaquen tot

Koffir, dat is te zeggen, eene ruimte van 136 mylen, is de Zee vervuld met

,, Banken en Rotlbn van Koraal, men geeft haar dien naam, om dat haarege^

„ daante en kleur haar zo gclyk maaken aan Koraal , dat men eene zekere oefre-

5, ning noodig heeft om dezelve te onderfcheiden ; zy groeijen als boomen, en

,, haare takken neemen de gedaante aan van Koraal-takken ;
men onderfcheidt er

„ tweefoorten in, het eene wit, en het ander zeer rood, zy zyn op verfcheiden

,, plaatfen bedekt met een foort van Gom ofgroen Lyra, dat op andere plaatfen

„ eene donker Oranje kleur heeft. Gelyk nu het Water van deze Zee klaarer

„ en doorfchynender is dan cenig ander Water der Wereld , zo dat men den grond

,, tot op 20 vademen diepte onderfcheidenlyk zien kan, inzonderheid van Sua-

„ quen tot aan het uiterRc der Golf, zo Icliynt het zelve de kleur der dingen aan

„ te neemen, daar de bodem der Zee mede bedekt is; by voorbeeld, wanneer

„ die Rotfen als met een groen lym befmeerd fchynen, zo vertoont zig het Wa-

„ ter, dat ’er over Rroomt, ook groen, donkerer dan de Rotfen zelve, en wan-

„ neer de grond enkel van Zand is, fchynt liet Water wit; eveneens wanneer de

„Rotfen van Koraal zyn, in den zin als ik aan dit woord gegeevep hebbe , en

„ wanneer het Slib of Lyra, dat haar omringt, rood of roodagtig is, verft het

,, Water zig, of fchynt het zig te verven, met een roode kleur ; en dcwyl de

,, Rotfen van deze kleur menigvuldige!* voorkoomen dan de wit&e ofgioene, zo

,, befluit Don Jan, dat men aan de Arabifchc Golf eer den naam van roode dan

5, van groene of witte Zee heeft moeten geeven ; hy verheugt zig te meer in deze

„ ontdekking, om dat de manier, waar op hy dezelve gekreegra heeft, geen den

„ minften twyffel wegens derzelvcr waarheid overlaat, Hy liet een fluit aan de

,, Rotfen vafl maaken op die plaatfen, die niet diep genoeg waren, om met de

„ fchepen tc naderen , en dikwils konden de Matroozen zyne. orders uitvoeren

,, zonder cenig ongemak, dcwyl zy op een 'half myl affland van dcRotzen, de

„ Zee niet hoogcr dan tot de borfl hadden. De meeile Steenen of Kcijen ,
welke

„ zy op die plaatfen, daar de Zee zig rood vertoonde, bovenhaalden, hadden

5, ook die zelfde kleur; en daar het Water eene gi*oene kleur vertoonde ,
wai*en

„ de Stoffen van onderen ook groen, daar het Water wit was, lag wit Zand op

„ den bodem. ”

"Van den ingang der Roode Z'ce by Kaap Guardafu tot aan de punt van Arrika
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hv Kmn de Gocde-hoop heeft de Oceaan eene vry gelykc rigting , en folieert

merkelyke Golf in het binnenfte der Landen, Daar is allcenlyk een foort van

? f L virdienine op de kuft van Melinda, welke men zoude kunnen befchou-

als een «redccli van dc groote Golf uitmaakende, zo het Eiland Madagaskar

ZSSt Het is waar, dat ditEüand, Ichoon^
den door de breede Straat van Mozambique, eeityds.aan het \ afte land fehync

behoort te hebben, want daar zyn

Straat, inzonderheid aan den kant van Madagaskar, en het gedeelte ^ >

’t welk een vrve doorvaart voor de Ichepcn geeft, is met zeer groot.

De Weftelyke kuft van Afrika van Kaap de Goede-hoop tot aan Kaap Neg

opldimmende,^ zyn dc landen regt, en houden dezelfde_ngtmg,_ en dezegcheele

lange kuft fchyntniet dan een keten Bergen te zyn; het is ten

ven land, ’t welk in eene uitgeftrektheid van meer dan 5°° m5den, met eéne aan-

inP-tSp RkdS uitlevert, behalven eene of twee, waar van men nog niet dan

mondenS oSenoo^ Maar boven Kaap Negro maakt de kuft eene

irdrhndenfdie^m de geheele uitgeftrektheid dezer kromtelaagerfchy--

dan het mSe Sn Afrika, en welkl door verfcheiden RMeren bewamrd_

” nr^pn waar van de grootfte zyn de Koanza en de Zaire; men telt van Kaap i e-

worden,
viSen-twintig monden van Rivieren, die allen zeer

ïrS Voers

overftroomd en uitgehold hebben kunnen worden. \ .m
.

de Kaap dc Tres Puntas, maakt de Oceaan een zeer open Golf, die niets mcik-

waardles heeft, behalven een zeer uitfpringende Kaap , ten naaften by m t midden-

van dc uitgeftrektheid der kuften, die deze Golf maakt, men noemt dezelve Kaï^

^ dnr 7vn ook drie Eilanden in het Zmdelykfte gedeelte van deze Golf, -.

Formola, “I fl" Principis infula, ^-n St.Vhomas. Deze Eilm-
welke zyn dc Edandcn ieinanapu, lu * p

zvn van een keten Bergen tulfchcn

den fchynen het vervolg of de \ o . g Puntas ,
tot aan Kaap '

Rio del Rey, en de Rivier Palmas tot aan

-

Palmas loopt de Oceaan een n emjg «
ip ii,To-nT der krden* maar by Kaap Ta-

Kaap Tagrin ia 'er „iets
h ^00-

grin maakt de Oceaan een zter kl ii

, Pifapis zvn vervolgens \indt
ger cene andere nog kleinere, alwaar de Lu g‘

^r.*Fihindpn vnndcnzelf--
Karn Verd, die zeer in Zee uitfpringt, en waai- van dc Eilanden dcnzeit

den naam niet dan de voortzetting fchynen tczyn, oE zo men wil, een

zetting van Kaap Blank, dat c'en hoog land is, nog grootcr, en verder nitfpriii-

„pncle dan Kaap Verd; men vindt vervolgens de bergagtige en drooge mift, die

met Kaap Blank begint, en met Kaap Bajador eindigt ; dc Kananfche-Eilrmden

fchvnen eene voortzetting dezer Bergen te zyn; cindel^ Oceaan nifichen

de landen wn Portugal en van Afrika een zeer open Golf, m welker midden dc

tekende Straat van Gibraltar is, waar door de Oceaan met cene gmote fnelheid

i5 de Middellandfche Zee fti-oomt; deze Zee ftrektzig byna 900 mylen binnen m -



200 DENATUURLYKE HISTORIE.

de Landen uit, en zy heeft verfcheiden opmerkelyke zaaken; vooreerfl heeft zy op

geene merkbaare wyzQ gemeenfehap -met de beweeging van de Eb en Vloed , en

het is niet dan in de Golf van Vcncticn, daar zy veel nauwer wordt, dat deze be-

weeging zig laat befpeuren. Men meent ook eenige kleine beweeging te Marfeüle
en op de kuft van Tidpoli bemerkt te hebben; in de tweede plaats bevat zy groote
Eilanden, die van SiciUe, die van Sardinië, van Korfika, van Cyprus, vanMa-
jorka,enz., en een der grootfte Schier-Eilanden V'an de Wereld, het welk Italië is,

zy heeft ook een Archipel, ofliever het is van dien Archipel van onze Middelland-
fche Zee, dat de andere verzamelingen v^an Eilanden dien naam gekreegen heb-
ben ; maar die Archipel van de Middellandfche Zee koomt my eerder voor aan de
Zwarte Zee te behooren , en het fchynt dat dit land van Griekenland gedeeltelyk
overftroomd is door de overtollige Wateren van de Zwarte Zee, die in de Zee
van Marmora, en van daar in de Middellandfche Zee vloeijen.

Ik weet wel, dat zommigen een dubbelen flroom in de Straat van Gibraltar
hebben voorgeftaan

, eenen van boven, die het Water van den Oceaan in de
Middcllandlche Zee voerde, en den anderen laager of beneden, waar van het uit-

werkzel , zeggen zy
, tegenlhydig is ; maar dat gevoelen is blykbaar valich en

ftryd’g met de wetten der Watcrweeglomde; men heeft zelfs gezegd, dat’erin
verfcheiden andere plaatfen zodanige onder- of benedcn-fb'oomen waren , welker
rigting^ ftrydig was met die van den bovenden droom, gelykinden Bofphorus,
in de Straat van de Sund, enz., cn Marsilli brengt zelfs proefneemingen by, die

in den Boiphorus genoomen zyn , en die dit duk bewyzen
;
maar het is zeer waar-

fchynlyk , dat die proeven kwalyk genoomen zyn , dewyl de zaak in zig zelf on-
mogclyk, en ftrydig is met alle de denkbeelden, welke wy over de beweeging
der Wateren of vloeiftoffen hebben. Daarenboven Greaves bewj'd in zyne Py~
ramidographie pag. loi , 102 , door wel genoomen proeven, dat ’er in den Boipho-
rus geen beneden-droom is

, wiens rigting drydig zymet den boven-droom; het
geen Marsilli en de anderen heeft kunnen misleiden, is, dat in den Boiphorus,
gelyk als in de Straat van Gibraltar cn in alle Rivieren, die met eenige fnelheid
vlieten, eene mcrkelykc rertranging langs de kuden plaats heeft, welltcr rigting
gemeenlyk verfchillend, en zomtyds diydig is met die van den voornaamendroom
der Wateren.

Laat ons tlrns alle de kuden van de nieuwe Wereld dooiioopen , en laat ons
beginnen met de punt v^an Kaap Holdwith-hope , liggende op 73 graaden Noorder
breedte ; het is het Noordelykdc land dat men in nieuw Groenland kent. Het is

niet meer dan omtrent 160 of 188 mylen van Kaap Nord af. Van deze Kaap kan
men de Grpcnlandfche kud tot aan den Poolscirkcl volgen

; daar maakt de Oceaan
een breede Straat tufichen Ysland cn de landen v'an Groenland. Men wil , dat dit

nabuurig land van Ysland niet. het oude Groenland is, hetwelk dc Dcenenvoor-
maals bezaten, als cene Provintic tot hun Ryk behoorende

; daar waren in dit ou-
de Groenland befenaafde pn Chriiten-V olkcren

, Bilfchoppcn, Kerken, Steden,
die aanzicnlyk v/aren door haaren handel

; de Deenen trokken dikwils derwaards

,

cn konden ’er ei’’en gcmaldj'k koomen
, als de Spanjaarden naar de Kanarifche Ei-

landen kunnen trekken
;
daar zyn , zegt men, nog tytcls, en ordonnantiën, dtó

dc zaaken v^an dit Land betreflen , cn dat alles is niet zeer oud ; ondertullchen is dit

land, zonder dat men weet of giii'cn kan, hoe of waarom, volRrekt verloeren

,

en
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TTIPD heeft in nieuw Groenland geen fpoor gevonden van dat alles wat wy gezegd

• de volkjes zyn daar woeft, daar is geen blyk van gebouwen, niet een

uÏÏ-d in hunne taal , dat naar het Dcenfch gelykt , einddyk mets , daar men uit

ïan oordeelen, dat liet het delfde land fe; het is byim verlaaten , en geduurende het

èroMfte deel 4n ’t jaar met Ys gehoord ; maar gelyk die Landen van eone groote

Srfh-ektlieid , en de kullen door onze hedendaagiche Zee-liedcn zeer wmig be-

zvn, zo hebben die Zce-lieden de plaats kunnen imflcn ,
alwaar de afllammo-

SairWcteafde volkeren woonen, of het Ys heeft i" d™/.een ove^
dieer kninncn worden , en verhinderen , dat zy daar ter plaatfe hebben

koomen. Al dit land ondcrtulTehen , zo men mt de kaarten zal oordeclen , is by

de kullen langs gevaaren , en opgenoomen ;
het maakt een "'t ’

aan welks uitcrlle de twee Straaten van Forbisher, en het Maiid Ijih

waar het vervaarlyk koud is , fchoon zy flegts op de zelfde hoogte liggen als de

dTwSetyk^kSt van Groenland en

de Oceaan een Golf, en vervolgens eene groote Middel andichc Zee , de koudlte

van alle Zeën , en ivaarvan de kufteii nog niet wd bekend zyn ; die

’t Noorden volgende vindt men de breede Strad Dayis; die leidt naar de Chiiftmn-

Zee by Chriftiaanshaab ,
bepaald door de Baffins-baay ,

wdke te niet of ^00

1 r.f on wnar uit men niet fchynt te kunnen koomen , dan om in eene andere

doodloo?ende kom te vallen, die de Hudfons-baay genaauKl wordt. De Straat van

Kumberiand, die zo wel als de Stoat Davis, tot de Chnfcaan-Zee kan

nauwer, en meer onderhevig om toe te vriezen; die van

delvker, is ook een gedeelte des jaarsbevrooren, en men heeft m die Straaten , n

in die Middellandfche Zeën eene zeer fterke beweeging Eb en Vloed waaig -

noomen, regc ftrydig met het geen in de Middellandfche Zeen m Europa gebpt,

het zy in de lliddelhndfche Zee, welke byzondcrlyk dien naam heeft , t zy in de

Baltifchc Zee 5 daar geen Eb' en Vloed is, het welk niet kan koomen dan van net

vf^rfcliil in de beweeging der Zee , die altoos van het Ooften naar het Weften ge-

Siiedcnde, zwaare gctyën voortbrengt in de Straaten, die eene tegcnftrydige rig-

tinl met deze beweeging hebben, dat is te zeggen in de Straaten , welker openm-

^ Uot nnP-Pn bekeerd zvn, daar in die van Europa, die haai-e opening naar

f rWotl hc£ en^ plaats heeft ;
debceaan ftroomt door haarc

het Weften hebben, geene b b F
^ ^ j laatften, en bet is om

in ‘ie ™ China, van Korée,

™'n Hudfon nedcrdaalcncie naar het land van Labrador ziet men

eene fmalle openin? , rvnarin Davis in IS86. ter diepte van deiflg mylen is m-

fredrongen, en cenigen kleinen handel met de Inwooners gedaan heeft , maar nie-

mand heeft, voor zo verre ik weet, na hem de ontdekking van dezen Zee-arm on-

dernoomen , en men kent van het nabuurig land niet , dan het land der Eskimaux;

het Fort Ponchaitrain is de eenige, en Noordelykfte woonplaats vrtn dit geheele

land het welk van Terreneuf niet afgelcheidcn is dan door de kleine Straat de

llellifle^ die niet veel bezogt wordt; en gclyk de Ooftclyke kuft van Terreneuf in

de zelfde rigtiiw is als de kuft van Terra di Labrador , zo moet men het Eiland

Terreneuf als een gedeelte van het Vafte land befchouwen, even als het Konings-

j. Dsel>
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Eiland een gedeelte \'an liet Vaflc land van Akadia fchynt te zyn; de croote bank-en de andere banken, waarop men de Kabbeljauw vifcht, zyii^ gelyk menSn-’ken zoude

, geen hooge gronden , zy zyn zeer diep onder Water en hebben tedezer plaatfe zeer geweldige ftroomen. Tiillchen Kaap Breton en TerrSeuf is ccnc
in cenc kleine Middellandlchc Zee gaat welke deGolf van St. Laurcnt heet; die kleine Zee heeft een ann , welL dln^aids lutllrekt , en (he met dan de mond van de Rivier St. Laurcnt fcl^nt te zvn •

de bewceging van de Eb en Vloed is vry fterk in dezen arm der Zee, en\e OuSel’zelf, het welk dieper m het Imd infpringt, ryzen en daalen de Wateren veifcbei-den voeten. Uitgaande uit de Golf van Kanada en dc kuil van Akadia volffendo
Boftons-baay noemt , die eene klein^ vier’kante Inham in het land maakt ; maar A’oor dat wv die kuil vpi-dnr-

w>' aanmerken , dat van het Eiland van TerrSfaf tot T'""
gende Antillifche Eilanden

,
gelyk Bai'bados cn Antigoa ’

en zdf/tnt
o^tlprin.

de Oceam een zeer groote Golf maalct, die meefdan Too mvli ^
’

aan Florida ; die Golf van de nieuwe Wereld is gelvk aan dip^vt^n
^ot

van gefprooken hebben, cn even als in hetOoftflyL vS?iand^Occ4^^^^^ nTL'^Golf tuflehen de landen van Kamfchatka en nieuw Britanie gemaakt tp bolhp”^
vervolgens eene groote Middellandfche Zee maakt , die de zL KÏnSa

’

wp
van China, enz.,bevat, zo ook formeert de Oceaan in de nieu’we Wereld, na eene groote Golf tuffehen TeiTcneuf en Guiana iSt teTehben , eene zeer groote Middellandfche Zee , die zig van de AntiUe.s^St^n xLv-.

'

uitftrekt; het geen beveiligt wat wy ten opzigte der beweeginee^vï^
naar het Weften gezegd hebben , want dezelw fthjmt zo veelop de Ooilejtkc kuilen van Amerika gewonnen te hebben, als hy op de OoiEvke^ften van Afia genoomen heeft , en deze groote Golven of Inhnmrnpn ii j

srir"“'— - AKS**;-
plaatfihg der Antillifche Eilanden onderzoekt, te bcfrinnen met die

Zuidelykile is , zal men niet zeer kunnen twyffelen, of deEdanden vanTrimdad, van Tabago,van Grenade, de Granadilles, Saint-Vincent
Martinique , Mana Gaiande

, Defirade , Antigoa , Barbados , met alle de andere
’

die daar zyn , niet eene keten Bergen maaken , welker rigting van hetZnirlpn
naar het Noorden is , gelyk die van het Eiland Terreneuf

, en het land defVA i

A
rigting dezer Antillifche Eilanden van het Ooilen naarhet Weften, beginnende met hetJiland Barbados

, gaande door Saint-Barthelemi
Porto-Rico, Samt-Domingo, en het Eiland Kuba, ten naaften hv irnlvl- r

’

van Kaap Breton, van Akadia, en van nieuw Engeland AllpdSgen.p naby malkandercn, dat men dezelve als In a
kan befchouwen

, en als de verhevenfte deelcn van op4
meeften dezer Eilanden zyn inderdaad niet dan de punten van Berrol^^ Pn"d

‘ 7
^^

die daar agter ftroomt , is eene wezendlyke MiddellandfcheVcp nlwalr
ging der Eb en Vloed niet veel fterker is dan in onze Middelknd’fche Zee fchoonde opemngen, welke zy aan den Oceaan vertoonen of aanbSl1?eeS S:
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ftrvdige rigting zyn met de beweeging der Wateren van het Ooften naai- het Wef-

tpn het welk moeft medewerken om die beweeging grooter te maaken in de Golf

van’Mexiko; maar gelyk deze Middellandlclie Zee zeer ruim en groot is, zo ver-

fnreidt zig de beweegmg, die haar door den Oceaan wordt medegedeeld
, over een

even grooten omtrek , verlieft een groot gedeelte haarer fnelheid, en wordt by-

kans onmerkbaar aan de kiift van Louifiana, en op verfchciden andere plaatfen.

De oude en nieuwe Wereld Ichynen dan beide door den Oceaan afgeknaagd te

zyn, op de zelfde hoogte, en op de zelfde diepte in de landen; beiden hebben ^
vervolgens een ruime Middellandfche Zee, eneenegroote menigte Eilanden , die

wederom op dezelfde hoogte liggen; heteenige verfchilis, dat de oude Wereld

veel grooter zyndc dan de nieuwe , in haar Weftelyk gedeelte eene Middellandfche

Zee bevat, die in de nieuwe Wereld niet zyn kan , maar het Ichynt, dat alles, wat

in de Ooftelyke landen der oude Wereld is voorgevallen, ook eveneens in de Oof-

telyke landen der nieuwe Wereld is gebeurd , en dat het ten naallen by in haar

midden, en op de zelfde hoogte is, dat de grootfte verdelging der landen is voor-

gevallen, omdat het inderdaad in het midden en by den Equator is , dat de groot-

fte beweeging van den Oceaan plaats heeft.

Dc kullen van Guiana, tulfchen den mond van dc Rivier Orenoke, en die der

Araazoonen begreepen, vertonnen niets opmerkelyks; maar deze Rivier, de breed-

fte van de Wereld ,
maakt een zeer groote uitgeftrektheid waters by Koropa, eer

dezelve met uvee vei-fchillende monden, die het Eiland Kaviana formeeren, in Zee

valt. Van den mond vnn de Rivder der Amazoonen tot aan Kaap Saint-Roch , loopt

de kuil byna regt van het Weften naar het Ooften ; van Kaap Saint-Rodi tot aan

Kaap Saint-Auguftin in Allerheiligen-baay keert zy weder naai- het Weften , zo dat

dit gedeelte van Bralil eene groote uitfpringing in Zee maakt ,
dewelke regt aan-

loopt, of over ftaat , tegen eene gelyke uitfpringing van land, welke Afrika in

eene ffcrydige rigting maakt. De Baay van alle Heiligen is een kleine arm van den

Oceaan , die omtrent vyftig mylcn diep landwaai-ds infpringt , en die door de Zee-

lieden veel bezogt wordt. Van deze Baay tot aan Kaap Saint Thomas loopt de kuft

regt van ’t Noorden naar ’t Zuiden , en vervolgens in eene Zuidweftelyke rigting

tot aan den mond van de Rivier de ki Plata, alwaar de Zee een kleinen arm maakt,

die byna honderd mylen in het land infpringt, van daar tot aan het uiterft van A-

merika, fchynt de Oceaan een groote Golf te maaken ,
bepaald door de njuunge

landen van Terra delFuego ,
gelyk het Eiland Falkland, de landen van Kaap de

TAffomption, het Eiland Beauchene, cn de landen , die de Sttraat van La Roche in

1671 ontdekt, formeeren. Men vindt onder in deze Golf de Straat van Magellan

die de langfte van alle Straaten is , en alwaar de Eb cn Vloed zig ten uiterften fterk

doen voelen ; die van Ic Mair , die korter cn gemaklyker is, en eindelj-k Kaap

Horn, het welk de punt van het Vafte land van Zuidelyk Amerika is.

Men moet ten opzigte dezer punten , door de Vafte landen gefoi-mcerd ,
aanmer-

ken, dat zy allen op de zelfde wyze gcplaatft zyn, zy ftaaii allen naar het Zuiden,

en dc meeften worden afgefneeden door Straaten , die toü het Ooften naar het

Weften loopen; dc cerftc is die \?an Znid-Amerika, welke naar den Zuider Pool

ftaat, en die door de Straat van Magcllaan wordt doorfneeden ; de tweede is die

van Groenland ,
die ook regtftreeks naar ’t Zuiden ftaat , en even^eens van het

Ooiten naar het Weften doorfneeden wordt door de Straaten van Forbisher; de

C c 2
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de derde is die van Afrika, die ook naar ’t Zuiden gekeerd is, en die boven de

Kaap de Goede -hoop banken en hooge gronden heeft , welke daar vanfchynen

afgefchuurd te zyn. De vierde is de punt van het Schier-Eiland van Indië ,
de-

welke dooriheeden is van eene Straat , die het Eiland Ceylan raaaltt , en die naar

het Zuiden gekeerd is
,
gelyk als alle de andere. Tot dus verre zien wy niet, dat ’er

reden van dit zonderling verfchynzel is te geeven , cn dat men zeggen kan , waar-

om de punten van alle de groote Schier-eilanden alle naar het Zuiden gekeerd zyn

,

en bykans alle door Straaten gefneoden worden.

De Oceaan van Terra del Fuego, langs de Weftclyke kullen van Amerika te rug;

vloeijende, dringt vry diep in de landen; en deze kuil; Ichjmt nauwkeurig de rigting,

der hooge Bergen te volgen , die geheel Amerika van het Zuiden naar het Noorden

doorloopen , van dén Equator tot Terra del Fuego. By den Equator maakt de

Oceaan een vry groote Golf, die met Kaap Saint Franfois begint, en zig tot Pa-

nama uitftrekt, alwaar de beroemde Land-Engte is , die, gelyk als die van Suez,de

gemeenfehap der twee Zeen belet , en zonder welke eene geheele fcheiding van de

oude zo wel als nieuwe Wereld op twee deelen plaats zoude hebben; van daar is

’er niets opmerkelyks tot Kalifornie , dat een zeer lang Seider -Eiland is, tulTchcn

de landen van het welke cn die van nieuw Mcxiko de Oceaan een arm maakt, wel-

ke men de Zee van Kalifornie , of de Vermillioen Zee noemt, die meer dan 200

mylen lang is. Eindelyk, men heeft de Wellelyklle kullen van Kalifornie gevolgd,

tot op den 43llen graad, en op deze breedte was Drake , die de eerlle dit land, ’t,

welk ten Noorden van Kalifornie ligt, ontdekt , en het zelve nieuw Albion ge-

noemd heeft ter oorzaake van de koude verpligt zyne koers te veranderen ,
en

halte te houden in eene kleine Baay, die zyn naam draagt ; zodat de Zeen van

deze llreeken boven de 43IIC, of 44lle graaden niet opgenoomen zyn, even wei-

nig als de landen van Noord Amerika , waar van de laatlle volkeren, die wy ken-

ken, zyn de Moozcmleki onder don 48Ren, en de Affiniboils onder den yiften

graad , en de eerllen zyn veel verder naar ’t Wellen geplaatll dan de tweeden..

Alles wat daar boven is, ’t zy Land of Zee, in eene uitgellrektheid van meer dan-

1000 mylen in de lengte , en even veel in de breedte , is. onbekend, ten zy de

Moskovicten in hunne laatfle Zeetogten , gelyk zy bekend gemaakt hebben, een

gedeelte dier klimaaten mogten opgenoomen hebben , beginnende van Kamfchat-

ka, het welk het naad by gelegen land aan de Oollcrfche kult is.

De Oceaan omringt dan de geheele Aai'de zonder afbreekihg, en men kan de

Wereld rond vaaren , vertrekkende van de punt van Zuid -Amenka; maar men

weet nog niet , of de Oceaan even eens het Noordelyk gedeelte van den Aardbol

omringd; en alle Zee -lieden? die bezogc hebben? om door het Noord-Ooftën? of

Noord- Wellen uit Europa na;u- China te zeüen , hebben eveneens gemift in

hunne onderneeming.
De Mciren verfchillen daarin van de Mddellandfche Zeën , dat zy geen water

uit den Oceaan ontvangen , en dat zy integendeel, zo zy gemeenfehap hebben met

de Zeën, zy aan dezelve water vcrfchaffen. Dus is de Zwarte Zee, welke zom-

mige Landbefchryvers befchouwd hebben als een vervolg van de Middellandfche

Zee, en bygevolg als een aanhangzel van den Oceaan , niet dan een Mcir, om dat

zy, in plaats van water uit de Middellandfche Zee te krygen ,
het zelve daarente-

gen aan die Zee verfchaft , en met. een fnellen llroom vloeit door den Bofphorus ini
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, ivyr • rip 7ee van Mai-mora geheeten , en van daar door de Straat de Dar^,
het Meir

5 ^ .
j 1 ^ee. De Zwarte Zee heeft omtrent 250 mylen in de en^e

neUe 1"
, en zy ontvangt eene menigte ^vieren ,

wa^ de

tegen 100 m oe nreeo
’ ji He Don de Bog, de Donjec, enz. De Don,

grootfte zyn de Donanw , d p . ’ ^ ^ de Zwarte Zee koomt,
fte rig met den Mnt Meotides noemt , welks

StgeftSlhdd^rS dan tjo ™y'-
^ ge™ kLtaï

M"cn 1Jft negts 50 m'ylen in de lengte, tegen 8 of

dat dit groot Meir met der ^d
. doortogt hadt geopend ,

eerft

Rivieren , die daar m koomen zig emdcljk cen aooicog s f
Kivieren , cue uutu

, i7:innden , en vervolgens naar den kaïit van acn iitx

naar den tont der

lefpont. Dit gevoelen ^ dat de grond der Zwarte Zee voormaals

het ftuk te verklaaren ,
v an

de Rivieren , die daar in ftroomen

,

Uget wss
, „,„aen hebben door het Slib en het Zand, dat zy

den grond dezci Zee verhoog genoeg heeft moe-

mede voeren, en dat by t,evolg cc
tn zoeken ; en gclyk de Rivieren

ten worden om hen te noodzaaken
ter zelfder tyd, de hoeveelheid

Reeds voovtgaan Zand en Aarde aan te
jaar zy haaren oor-

des waters in de Rivieren vermindci , ^ verloop van eeü-

fprong.van hebben
, riake . maar gelyk deze uitwerkzcls van

wen , gebeuren , dat de Bosphorus vc^
hjet omtrent iets meer

verfcheiden oorzaalcen
is on hetVtoigenis der ouden , dat de

g"'ïSfzSTm^ïeS d”L\.vaS gLfd bift , dat de Zwatte
Hr. DE

crrnnr P-edeelte van Europa cn Afia ontvangende , na merkelj^k

de wateren S^oo g d
jen^sphorus opende , en vervolgens de

toegenoomen te z\n, zj
. dezelve zo grootclvks vermeerderde , dat zy van

Middellandfchc Zee
cene groote'Zee wierdt, die zig vervolgens

een Meir, het welk het waai-fchynlyk in dezen

een weg door de Stiaat van j

iruonH daar Plato van fpreekt, overftroomd

^jdgeweeft is, dathetAttantifcbc^^^^^^^^ i,thetde

gg/worden. enniet de MddcUandfcheZee,
Oceaan is, die in de Middeliandicn ceTournefort twee we-

die in den Oceaan ftroomt; malkandcren verbonden.,

zendlyke ftukkcn,fchoonhyd^ beiden verha^^^^^^^

ontvangt, waar van de
Wtv perRe is, dat de Zwarte Zee negen ot tien Kiyiucn uucvdiit ,

minfte haar meer water verfchaft, dan zy door den Basphorus verheft. _
ftuk is St de Middellandfchc Zee niet meer water van Rivieren ontvangt dan

f Zwarte Zee, L is evenwel zeven of agt maal grooter, en het geen de Bospho-;

‘^^c^^^verSaff, maakt niet het tiende gedeelte uit van het geen in de Zwarte

vpV- hoe wil men, dat dit tiende gedeelte van het geen in eene kleine Z

S Si flegts^ene groote Zee heeft geformeerd, maar nog daarenboven de hoe^

’ Gc- 3,
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leelheid der wateren zo flerk vermeerderd hebbe , dat zy de landen aan het
nauw van de toaat om verre geworpen hebben om vervolgens een Eiland, groo-

1 dan geheel Europa, te gaan overftroomen ! Het is ligt te zien , dat de Hr. de

ï

^hoor]}rlc gedagt heeft op het geen hy hier zegt. De Middel-

daïf
’Htegendee] ten minften tien maal meer water uit den Oceaan,

WfMn ? h^lt > om dat deBosphorus flegts 800 paffen breedte

fnï IS , daar de Straat van Gibralter meer dan 5000

f 1 f
.bs^opten plaats ; en dat , de fnclheden in de eene en andere

Straat ^l5^k gefteld zynde, die van Gibraltar meer diepte heeft.

.iV
™ Tournefort , die het gevoelen .van Polybius , dat de Bosphorus

01 zal raaKen? belpot» en dat als eene dwaaze voorzegging bcfchouwc , heeft nietgenoeg gelet op de omftandigheden , om vonnis te vellen
, gclj-'k hy doet , Ave?ensde onmplykheid dier gebeurtenis. Deze Zee, die agt of tien groote rScuontvyt, wa^x^n de meeften veel Aarde, Zand, enSüb medevoten

, moet demet allengs vol worden? Moeten de Winden
, en de natuurlyke Stroom der wate-

l7e™voeren ? TlT de Rivieren aai^ebragt,

nnrxfnJr?! 1 'i

dcrhalvcn zeer waaifchynlyk
, dat de Bosphorus door v^^r-

veel
wanneer de Rivieren, die in de Zwarte Zee ftroomen,

alle Rivieren verminderen dagelykfch, om dat de

7errpn
dampen, die zig rondom de Bergen als vaft

ooriprongen der Rivieren zjm, zo hangt dcrzelver grootte enhoeveelheid waters af van de hoeveelheid dezer dampen, die noodwindig Le"verminderen, naar maaüe de Bergen in hoogte verminderen.

delhndfrh?7p?''^"^^
•" “^er water door de Rivieren, dan de Mid.cllanmche Zee , en zie hier wat de Ilr. Tournefort daar van in het Ilde Deelz^ner Lev^tfche reize zegt; „ Elk weet, dat degrootfte uitwateringen van Fn„ ropain dc Zwarte Zee gefcliicden , door middel van den Doaauw mJ fn S

” ™ Frankenland, van Beyercn, vTOÓfenn* ™” ™ Karinthië , van KroJtië , ™BoXr™sT
”

van’pïïrlieftm*™’”'!
™ Walachj-e ontladen; en die van Zwart Rudand on

”
delvke m i

in door middel van den Nieftcr
; die van dc Zui-

” vanNoord-Moskovie, en van het land” ^ vallen er m.ede in door den Nieper of Borifthenes; de Tanaïs en„ oe ivopa koomen ook door den Cimmerifchen Bosphorus in dc Zwarte Zee ; de
5, iviviercn yan Mingrelic

, waar van dc Phafis de voornaarafle is , ontledigen ziir„ al mede in dc Zwarte Zee, gelyk ook de Kafalmac , de Sangaris, en de andere„ Rivieren van klein Afie , die haaren loop naar ’t Noorden hebben: ondertuf-
„ w de ThracifcheBospIiorus bygeene dezer groote Rivieren te vergdvken ”

Dit dies bewyft , dat de uitw'aafferaing genoeg is om cene zeer groote hoeved,heid waters weg te neemen , en dat het wcvenc Air,
^

in de Middcllandfche Zee gcfchiedt dat het
waards vloeit door de Straat Gibraltar Hef

goduurig der-

waters te beoordeelen , die eene Zee nnn^ ^
^ moeijelyk dc hoeveelheid

en de fneiheid ™“letSr^“
berekenen, hoe veel dezelve in verfchillL ip AT^^^/^^

moeten weeten, en
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zoude het vooi;haaiTifte en mocijelykfle Ruk nog zyn , te wectcn , hoe veel deze

Zee door de uitwaalTeming vcvliclt , want dezelve onderftellende evenredig met de
oppeiwlakte te zj’n , ziet men wel , dat zy in een heet land gi'ootcr moet wezen

,

dan in een koud land ; daarenboven het water met zout en bitumen vermengd
waallèmt langzaamer uit dan het zoet water, eene beroerde Zee waalTemt meer uit

dan eene Rille , het verlchil der diepte doet daar ook iets toe, zo dat ’er zo veele
beginzels in dit Ruk van uitwaaffeming moeten in acht genoomen worden , dat het

niet wel mogelyk is nauwkeurige waardceringen daaromtrent te maaken.
Het water van de Zwarte Zee fchynt minder helder te zjm , en is veel minder

zout dan dat van den Oceaan. Men vindt niet één Eiland in de geheele uitgeRrekt-

heid dezer Zee ; de onweders zyn ’er zeer geweldig en gcvaarlyker dan op den Oce-
aan, om dat alle de wateren als in een kom bedooten zynde,die,om zo te fpree-

ken, nergens kan ovcrloopcn, eene foort van draai-kolk maaken, wanneer zy Rerk
geroerd worden , door welke draai-kolk de fchepen van alle kanten met een groot
geweld aangetaR worden.
Na de Zwarte Zee is de Kalpifche Zee het grootRe Meir van de Wereld, het

welk zig van het Zuiden tot het Noorden uitRrekt in eene lengte van 300 mylen

,

en niet veel meer dan 50 mylen breed is , als men de middelbaare maat neemt. Dit

Meir ontvangt eene der grootfte Rivieren van de Wereld, het w'clk de Wolga is,

en eenige andere aanzienlyke Rivieren
,
gclyk de Kiu', de Faie , de Gempo; maar

het geene opmerking verdient, is dat het in zyne geheele lengte van 300 mylen niet

eene Rivier aan den OoRelj^ken kant ontvangt. Het land , het welk aan dezen kant

grenft, is cerie WoeftjTi van Zand, die niemand tot aan dezen tyd toe hadt opge-

noomen; Cziiar Pieter de IRe heeft Ingenieurs derwaards gezonden, om een Kaart

van de Kafpifche Zee te maaken ; men heeft bevonden , dat deze Zee cene ge-

heel verfchillende figuur heeft van die, welke men haar in de Landkaarten gaf;

men vertoonde haar rond, zy is zeer lang, en vry nauw ; men kende dan de Oof-
tel5'ke kuften van deze Zee geheel niet, zo min als het aanliggende land, men was
zelfs onkundig dat het Meir Aral beRondt , het v'elk ’er omtrent honderd msden
van af ligt; of zo men eenige der kuRen van dit Meir kende, geloofde men dat

het een gedeelte der Kafpifc’ne Zee was, zo dat ’er vóór de ontdekkingen van Czaar

Pieter in deze klimaaten een g-rond van meer dan 300 mylen in dc lengte, cn roo ,

.

of 150 mylen in de breedte was, welken men niet kende. Hét Meir Aral is ten

naaRcn by van eene langwerpige gedaante en mag 90 of 100 mylen in zync groot-

Re lengte hebben , tegen 50 of 60 in de breedte; het krygt twee zeer aanmerke-

lyke Rivieren , de Serderoïas , en de Oxus , en de wateren van dit Meir hebben

geen uittogt , niet meer als die van de Kafpifche Zee ; en even gelyk de Kafpifche

Zee geene Rivier van den kant van het OoRen ontvangt, zo ontvangt het Meir
Aral geene aan den kant van het WeRen, het welk moet doen vermoeden, dat die

twee Meiren voormaals flegts cen gemaakt hebben , en dat de Rivieren allengs ver-
minderd Zimde , en eene zeer groote hoeveelheid Zand cn Slib hebbende aange-
voerd, allengs dat land geformeerd hebben

, het vvellt thans de fcheiding tufFchen

deze twee kommen maakt. Daar zyn eenige kleine Eilandjes in de KarpKche Zee

,

en haare wateren zyn veel minder zout dan die van den Oceaan; de Rormen zyn
daar ook zeer gevaarlyk , en de groote fchepen zyn ’er niet in gebruik voor 'de

vaart, om dat deze Zee weinig diepte heeft-, en ais bezaaid is met blinde Klippea
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en Banken. Zie hier wat Pietko della Valle daar van zegt in het Ilde Deel van

zyne Reizen, Hoofdft. 35. pag, 165. „ De grootfte fcliuiten , welke men op de

„ Kafpifche Ziee ziet , hoe wel zy den naara van fchepen draagen , zyn , naar myn

„ oordeel, kleiner dan de italiaanfehe Tartaanen; zy zyn zeer hoog van boord,

,, zinken niet diep in ’t water , en hebben een platten bodem ;
zy maaken ook

,5 hunne fchepen dusdanig van geftalte , niet alleenlyk, om dat de Kafpifche Zee

„ niet diep op de reedc en aan de oevers is, maar ook om dat zy vol Zandplaa-

„ ten , en om dat het water in veele plaatfen ondiep is; invoegen, dat men deze

„ fchuiten, zo zy dusdanig niet gemaakt waren , op deze Zee niet zou kunnen gs-

„ bruiken. 2^ker, ik was verwonderd , cn niet zonder oorzaak ,
gelyk my dogt,

„ waarom zy te Fcrhabad niet anders vifebten dan Salm, die in den mond van oen

„ Vloed gevangen wordt, en zekere onaangenaame Steuren, gelyk ook verfchei-

„ den ander flag van vilfchen, die in ’t v^erfch water zig onthouden, cn niets waar-

,, dig zyn. Ik fchreef de oorzaak daar van toe aan de onkunde van hunne fcheep*

„ vaart , of kunft van viflehen , of aan hunne vrees van te verdrinken, zo zy diep

„ in Zee vifchten; om dat ik van elders wift, dat de Perfiaanen niet zeer ervaren

,, zyn in deze hoofdftoffen , en bjma geen kennis van de fcheepvaart hebben.

Maar de Chan van Efterabad, die aan deze Zec-haven woont, en aan den wel-

„ ken by gevolg de redenen daar van niet onbekend zyn , vei-mits hy daar de on-

,, dervinding van heeft, toonde my eene daar van
;
te weeten, dat het water zes of

„ zeven mylen in Zee zo laag en ondiep is, dat het onmogelyk is eenige netten

„ daar in te gebruilten , en eenigen vifch te vangen. Dit is ook de oorzaak dat zy

„ hunne fchepen zodanig van geftalte maaken
,
gelyk ilc vertoond heb. Zy leggen

,, ’er ook geen gefchut op , om dat men zeer weinig Zee-rovers op dezeZee vindt.”

Struys , Vader Avarr. , cn andere Reizigers willen , dat ’er in de nabuurfchap

van Kilan twee groote afgronden zyn , waar in de wateren der Kafpifche Zee ver-

zwolgen worden , om zig vervolgens door onderaardfche buizen in de Perlifche

Golf te gaan uitftorten
;
de Fer cn andere Landbcfchryvers hebben zelfs die af-

gronden op hunne Kaarten aangeweezen; ondeituiTchcn beftaan dezelv^c niet; die

lieden door den Czaar gezonden
, zyn daar omtrent met zekerheid overtuigd ge-

worden (a). De vertelling van de willige bladen, die men in menigte aan de

Perfiaanfche Golf ziet, cn welken men wil dat uit de Kafpifche Zee koomon, om
dat ’er geene willigen aan de Perlifche Golf groeijen , is dcnkclyk even weinig waar

als die van de gewaande afgi'onden ; cn Gemellt Careri , zo wel als de Mosfcovic-

ten , verzekert , dat die afgronden volftrekt ingebeeld zyn ; inderdaad zo men de

uitgeftrektheid der Kafpifche Zee vcrgelykt met die der Zwarte Zee, zal men be-

vinden , dat de eerfte omtrent een derde kleiner is , dan de tweede , dat de Zwarte

Zee veel meer water ontvangt dan de Kafpifche , dat bygevolg de uitwaalfeming in

de eene en andere genoeg is , om al het water weg tc neemen , het welk in deze
twee Zeen gebragt wojdt , en dat het even weinig noodig is afgronden in de Kafpi-
fche als in de Zwarte Zee te maaken.

Daar zyn Meiren , dewelke' even als mocrallcn befchouwd kunnen worden, die

geene Rivieren ontvangen , cn daar geene Rivieren uit vlóeijen; daar zyn ande-

re , daar Rivieren in ftroomen , cn daar andere Rivieren uit loopen , en eindelyk

ande-

C ) Zie de MéntoiriS de rjdcad^ des Sciences Anno 1721.
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indere, die enkel Rivieren ontvangen. De Kafpifche Zee en het Meir Aral ^
van die laatfte foort; zy ontvangen dewateren van verfcheiden Rivieren, en be.

houden dezelve. De Doode Zee ontvangt eveneens de Jordaan , en daar vloeit

geene Rivier uit. Daar is in klein Afia een klein Meir van de zelfde foort , dat de

Wren van eene Rivier ontvangt, welker oorfprong by Cogni is, en dat, gelyk

als de andere, geen weg van ontlafting heeft, dan de uitwaafleming, om de wate-

ren, die het ontvangt, weder kwyt te raakcn. Daar is een ander veel grooter in

Perfie, waar aan de ftad Marago ligt, het is van eene eyronde gedaante, en heett

omtrent io, of 12 mylen in de lengte , tegen 6 , of 7 in de breedte , het OTtymgt

de Rivier Tauris , die niet groot is. Daar is ook een gelyk klein Meir in ^«eken-

land op 12 , of 15 mylen van Lepanto; dat zyn de eenige Meiren van die loort

welke men in Afia kent; in Europa is ’er niet cén enkel dat wat aanmeiTOlyk is,

In Afrika zyn ’er verfcheiden, maar die allen vry klein zyn ,
gelyk het Meir dat

de Rivier Ghir ontvangt, dat, waarin de Rivier Zez valt , dat, het welk de Rivier

de Touguedout ontvangt , en dat, waarin de Rivier Tafilet uitloopt. Deze vier

Meiren zyn vry digt by malkander, en zy liggen op de grenzen van B^-baiye,

bv de woefiynen van Zara. Daar is een ander , dat in het land van Kovat hgt , het

vrclk de Rivier van ’t land van Berdoa ontvangt. In Noord-Amerika, alwaar meer

Meiren zyn dan in eenig ander land van de Wereld, kent men niet een van die

foort, ten zy men als zodanig wil befchouwen twee kleine wrzamelingen van wa-

ter , door Beeken geformeerd , de eene by Guatimapo , en de andere op eenige mj >

len van Réalnuevo , beiden in Mexiko; maar in Zuid-Amerika, in Peru , zyn twee

opvolgende Meiren, waar van het een, het Meir Titikaka,^ zeer groot is , en eene

Rivier ontvangt, welker oorfprong niet ver van Kiisko af is ,
en waar mt met eene

andere Rivier te voorfchyn koomt; daar is een ander in Tukuman , dat de

Salte ontvangt, en een ander, een weinig grooter in het zelfde land, het welk de

Rivier Santiago ontvangt, en nog drie of vier andere tullclien Tukuman en Qiili.

De Meiren , daar geene Rivier uit te voorfchyn koomt , en die geene Rwier

ontvangen, zyn in grooter getale, dan die waar v'an ik fprecke. Die Meiren zyn

eit^cnly^ moeraflen, laage landen , daar het Regenwater famenloopt en zig verza-

melt, of het z\m onderaardfehe wateren , die, in de gedaante \^n fonteinen , in

de laage plaatfen te voorfchyn koomen, daar zy geene uitwatenng kunnen vinden.

De Rivieren, die buiten haare oevers vloeijen, kunnen ook ftilftaande wateren in

de landen voortbrengen , die oenen langen tyd, fchoon verminderende, bljwcn, en

niet vernieuwd worden, dan door volgende overftroomingen. De Zee , doOT ge-

weldige beroeringen opgezet , heeft ook zomtyJs eenige landen Runnen overltioo-

men , en daar Meiren maaken , inzonderheid als daar verzaliking. van gronden by-

koomt ,
gelyk dus verfcheiden Meiren in de Nederlanden gemaakt zyn : ook heeft

de Zee, door haare natuurlyke bewccging , zommigc landen verlaatende, daar, in

de laagfte plaatfen, water laaten bljn-en, het welk Meiren heeft gemaakt, die door

het Regenwater onderhouden worden. Daar zyn in Europa verfcheiden kleine

Meiren v^-an die foort

,

gelyk in Ierland , in Jutland , in Italië , in het land der

Grauwbiinders, in Polen , inMoskovic
,, in Finland, in Griekenland. Maar alle

deze Meiren zyn niet groot. In Afia is ’er een by den Euphraat, in de woeftyn van

Irak ,
dat meer dan 15 mylen in de lengte heefe; een ander ook in Pedie, dat ten

naaften by de zelfde uitgeftrektheid heeft als het eerfte , cn vyaar aan de Steden

I bul, Dd
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Kelat, Tetuan , Vaflan , en Van liggen; een ander kleiner in Chorazan by Ferr

rior , een ander ook klein in onafhankelyk Tartarye, het welk men het Meir Levi

noemt; twee andere in hfoskovifch Tartaiye
; een ander in Kocinchina , en ein-

delyk een in Clüna , het welk vry groot is , en niet verre van Nankin ligt
;

dit

Meir heeft evenwel gemcenfehap met de nabuurige Zee door een Kanaal van eeni-

ge mylen. In Afrilta is een klein Meir van deze foort in het Koningryk Marokko r

een ander by Alexandrie
, dat door de Zee fchynt agtergelaaten te zyn ; een ander

vry aanraerkelyk,door het Regenwater geformeerd , in de woeftyn v'anAzarad, om-
trent onder den sollen graad breedte, dit Meir is 8 of i o mylen lang; een ander
nog grooter , waar aan de Stad Gaoga ligt, onder den z/llen graad; een ander,
maar wel kleiner , by de Stad Kanum , onder den goften graad ; een by den mond
van de Rivier de Gajnbia; - vcrfcheiden anderen in Kongo op twee of drie graaden
Zuider breedte; twee anderen in Kafferfland, het een genaamd het Meir Rufumboy
het welk middelmaatig is

,
en het ander in de Provintie van Arbuta , het welk mis,

fchien liet grootfle Meir van die foort is , hebbende omtrent 25 mylen in de leng-

te, tegen 7 of 8 in de breedte; daar is ook een dezer Meiren te Madagaskar, by
de Ooflelyke kufl , omtrent onder den apflen graad Zuider breedte.

Daar is in Amerika, in het midden van het Schier-Eiland van Florida,, een dezer
Meiren, in welks midden een Eiland is, Serrope genaamd; het Meir van de Stad-

Mcxiko is ook van die foort
; en dat Meir , ’t welk ten naaflen by rond is , heeft

omtrent 10 mylen middcllyns; daar is een ander nog grooter in nieuw Spanje, op
omtrent 25 mylen afftands van de kufl der baay van Kampeche, en een ander nog
kleiner, in de zelfde flreek, by de kullen der Zuid-Zee.. Zommige Zee-lieden heb-
ben gewild , dat ’cr binnen in het land van Guiana een zeer groot Meir van die

foort was, zy hebben bet Goud-Meir , ofhet Meir van Porime genaamd, en zy
hebben wonderen verteld van den rykdom der nabuurige landen, en van den over
vloed van vezeltjes goud, welke men in het water van dit Meir vinden zoude. Zy
geeven aan het zelve eene uitgeflrcktheid van meer dan 400 mjden in de lengte.,

en meer dan 125 in de breedte; daar loopt, zeggen zy, niet déne Rivier uit , en
daar valt ’er niet eene in; fchoon verfcheiden Landbefchrjwers dit Meir op hunne
Kaarten hebben aangeweczen , is het egter niet zeker , dat het beflaat, en het is

nog twylfelagtiger, dat het op die wyzc beflaat, als zy het vertoonen.

Maar de gcwoonflc, en doorgaands dc grootfle Meiren zyn die, welke, na eene

andere Rivier of verfcheiden kleine Rivieren onn’’angen te hebben , den oorfprong

aan andere groote Rivieren geeven
; dewyl het getal dezer Meiren zeer groot is

,

zal ik niet dan van de aanzienlykfte fpreeken, of van die waar in iets bj'zonders

plaats heeft.

Met Europa beginnende hebben wy in Zwitferland het Meir van Geneve; dat

van Konftants , of de Boden-Zee ; onder Flongarye, dat van Balaton; in Lyfland,.
een Meir dat vry groot is , en het welk de landen dezer Provintie van die van Mos-
kovie afleheidt; in Finland het Meir Lapwert, het welk zeer lang is, en dat zig in

verfcheiden armen of takken verdeelt , het Meir Oula, ’t welk eene ronde gedaan-
te heeft; in Mbskovie het Meir Ladoga

, ’t welk meer dan 25 mylen in de lengte

,

en 12 in de breedte heeft, het Meir Onega, dat ook lang, maar minder breed is,

het Meir Urnen , dat van Belofero , waar uit een der oorfprongen van de Wolga
koomt, de Iwan Ofero, waar uit een der oorfprongen van den Don koomt, twee
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sitiHpre Meiren , waar uit de Vitzogda haaren oorfprong heeft ; in Lapland hee

Meir, waar uit de Rivier Kimi vloeit, een ander veel grooter , dat met verre van

de kult van Wardkus Kgt, verfcheiden anderen ,
waar mt de^vieren de Lula, de

Pitha, de Uraa, die aUe niet zeer groot zyn, vloeijen; in l^oorwe^n, twee an-

dere , ten naaften by van de zelfde grootte ds die van Lapland; m Zweeden fet

Meir Wener, dat groot is
,
gelyk ook het Meir Meier,™ aan StocWiota b£,

twee andere minder aanmerkelyke Meiren, waar van een by Elvedal, en het ander

sSS en in Moskovifch en onafhankelyk Tai-tarsre ,^een groot getal van

deze Meiren, waar van de voornaamfte zyn het groote Meir Bamba, dat meer dan

loo mylen in de lengte heeft, en welks wateren m de Irtis ftroomen, het groote

Meir Eftraguel aan den oorfprong van de zelfde Rivier Irtis, verfcheiden andere

minder groote aan den oorfprong van de Jeniska , het groote Meir Kim aan den

oorforong van de Oby, een ander groot Meir aan den oorfprong van de Angaia,

het Meir^aikal , dat meer dan 7° mylen in de lengte heeft , en dat door de zelfde

Rivier Angara geformeerd wordt, het Meir Peku, waar uit de I^ivier Lrack vloeit,

enz In Ctoa en in Chineefch Tartarye het Meir Dalai , waar uit de groote Rivier

S-gunftroomt, die in de Rivier Amour valt, het Meir der drie Bergen , waar uit

Helum vliet, die in de zelfde Rivier Amour valt, de Meren van KirrW,

LknSr , en Sorama, waar uit de oorfprongen van den Vloed Hoamho vwrt-

koomen, twee andere groote Meiren naby de Rivier i an Nmikm , enz. In Ton-

,Si7h« Meir van Gualg, dat groot is ; in Me het Men “aima^
Rivier Laqiiia voortkoomt, en het Meu' van Longenn, dat b> de ooinprong n n

de Rivier Ava ligt ,
enz. , dit Meir is meer dan 4° breed en 50 lang een an-

der Meir aan den oorfprong van den Ganges ,
een ander by de Kachemire, aa

eene der oorfprongen van de Rivier Indus , enz.
r ..

In Afrika heeft men het Meir Kuijar , en twee of drie andere, die digt 1^ den

mond van de Senegal liggen , het Meir de Guarde ,
en dat van Sigisrne , die beiden

flegts dén Meir maaken v'an eene driehoekige gedaante, dat meer dan 100 mylen

in de lengte en 7 'i
in de breedte heeft, en een groot Eilaml bevat. Het is m

dk Meir dat de Niger haaren naam verheft, cn ivanncer deze Rivier weder uit het

Meh- datzv doorgaat, te voorfchyn koomt, krygc zy den naam van Senegal; m
Meir, datzy

^ . oorfprom^ opgaande, vindt men een an-

Sci Sm™ oCrno“ : alSJ'do Niger wcclacm toren

SXwant de Rivier,

meer Z's77le7nT&gte I«ft; daar p ook verfctodonM™

kuft van Guinée, die door de Zee fch^men geformeerd e z>n, en

weinige andere Meiren , van eene eenigzins aanmerkelyke grootte m net o\eri

ge van Afrika.

Noord-Amerika is het land der Meiren ; dc grootfte zyn het zogenaamde Roven-

of Opper-Mcir ,
’t welk meer dan 125 mvlcn in de lengte cn 50 in de breedte

heeft; het Meir Huron , ’t welk byna loo*^ mylen lang en 40 breed is; het Meir

der Illinois , hetwelk, als men de baav daar mede onder betrekt , zo gi'oot is als

tet Meir Huron; het Meir Erie , en het Meir Ontai io , die benden

mvlen in de lengte , en 20 of vj m de biccdtc hebben, liet Mei. hi.ftalin

^ D d 2
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Noorden vm Quebek, dat omtrent 50 mylen in de lengte heeft; hetMeiV Champ-
lain ten Zuiden van Quebek , dat ten naaften by van de zelfde uitgeftrektheid is als

het Mar MiRalin ; het MeLr Alemipigon
, en het Meir der Chriftinaux , beiden ten

Noorden het boven-Meir, zyn ook zeer aanzienlyk; het Meir der Affiniboils

,

dat verIcheiden Eilanden bevat, en dat meer dan 75 mylen lang is; daar zyn ook
twtx van middelraaatige groote in Mexiko , behalven dat van Mexiko zelve ; een
ander veel grooter, het Meir Nikai'agua genaamd, in de Provintie van dien zelfden
naam , dat Meir heeft meer dan 60 of 70 mylen in de lengte.

Eindelyk is ’er in Noord-Amerika nog een klein Meir aan den oorlprong van de
Maragnon, een ander grooter aan den oorlprong van de Rivier de Paraguay; het
Meir l'itikares, welks water in Rio de la Plata valt, twee andere kleiner, welker
wateren ook naar die zelfde Rivier loopen , en eenige andere, die niet aanmerkelvk
zjm in liet hinncnfle der landen van Chili.

Alle de Meiren waar van Rivieren haaren oörfprong hebben, alle die, welkem den loop der Rivieren li^en , of die daar naby zyn , en die daar haare waterenm itortcn
, zyn niet zout; integendeel bykans alle die, welke Rivieren ontvangen,

zonder dat ’er andere Rivieren uit voortkoomen, zout, het welk het gevoelen
fchynt te b^nffigen, dat wy vroeger, ten opzigte van de zoutheid der Zee, heb*-

dewelke wel veroorzaakt zoude kunnen zyn door de zouten, die
de Riv^ren van de Aarde losmaaken , en geduurig zeewaards aanvoeren ; want de
uitwaaffeming kan de vafle zouten niet wegneemen , en bygevolg blyven die, wel-
ke de Rivieren in de Zee gebragt hebben, in dezelve, en fchoon het water der Ri-
^eren zoet fchynt, weet men egter dat dit zoete water eene zekere kleine hoeveel-
heid zout bevat, en door verloop van tyd heeft dit zout, fleeds behouden en ver-
meerderd wordende , tei-wyl een gedeelte v'an het water onophoudelyk uitwaallemt,
een merkelyken trap van zoutheid aan de Zee moeten geeven

, die al geduurig toe-

V "’y verbeelde, dat de Zwarte Zee, de Kaf-
pilcne ^e, het Meir Aral,de Doode Zee, enz., zout zyn geworden; de Rivieren,
wake zig in deze Meiren werpen, hebben daar ook, al geduurig haare zouten in-
gebragt, die zy van de Aarde losgemaakt hadden , en welke door de uitwaalTeming
met WMer opgetrokken kunnen worden. Wat de Meiren betreft, welke men als
moeralTen moet befchouwen , die geenc Rivieren ontvangen, en waaruit geene'
Rivieren vloeijèn, zy zyn of zoet of zout , naar den veHchiUenden oorfprong
daar zy door geformeerd zyn; de zulken, die naby de Zee liggen, zyn gemeenlyt
zout, en zy , die daar verder af zyn , zyn zoet, en de reden vertoont zig gereede-
lyk; om dat namelyk de eene door de overftroomingen der Zee, en de andere door
die overftroomingen der Rivieren , of door waterwellen veroorzaakt zyn, dewelke
geen uittogt hebbendé eene groote uitgefh-ektheid waters in de laagfte plaatfen te
faamen brengen. Men heeft in de Indiën yerfcheiden kommen en verlaatbakken,^or de Inwoonercn gemaakt, die twee of drie mylen omtrek hebben, welker
kanten met een fteeneir mum- bezet zyn; deze verlaat- of bewaar-bakken loopenm denjegentyd vol, en dienen dén inwooneren

, geduurende den Zomer, wan-
neer net water hun , om den verren afftand der Rivieren en Bronnen volftrekte-

voorraad-fchouren om hunne behoefte uit te vervullen.
JJe Meiren, die iets byzonders hebben, zyn de Doode Zee, welker wateren veel

aieer bitumen dan zout bevatten;; dat bitumen, het welk men bitumeu van Judea
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noemt j is niets anders dan de Afphalt, of het Joodenlym »
gelyk zommige Schryvers

daarom ook deDoode Zee het Afphaltifch Meir genaamd hebben. De Landen rond-

om het Meir bevatten eene groote hoeveelheid van dit bitumen ;
veele lieden heb-

ben zig ten opzigte van dit Meir dingen in ’t hoofd gebragt van gelyken aart als

die, welke de Poëeten van het Meir van Avemo gefchreeven hebben, te weeten

dat ’er geen vifch in leeven konde, en dat de vogels , die daar over vloogen, ver-

flikten; maar noch het een noch ander dezer Meiren brengt zulke noodlottige uit-

werkzels voort ; zy voeden beiden vifch, de vogels vliegen ’er over , en de men-

fchen baaden ’er zig in zonder eenig gevaar.

Daar is , zegt men , in Boheme, by Boleflaw een Meir , waar in gaten van zulk

eene groote diepte gevonden worden , dat men dezelve niet heeft kunnen peilen

,

en daar koomen uit deze gaten geweldige winden op, die geheel Boheme door-

waaijen , en die , geduürende den winter, dikwils ftukken Ys van meer dan 100

ponden zwaarte in de lugt ophefFen Men fpreekt van een Meir in Ysland,

het welk de Kghaamen verfteent ; het Meir Neagh in Ierland heeft ook dezelfde

eigenfehap; maar die verfteeningen , door het water dezer Meiren voortgebragt

,

onget^eld niets anders dan bekorftingen
,
gelyk die , welke het water van

de Arkueil ma^t.

Co) Zie de jiiSfa Li^f, Arno i 68 a. ƒ. 34®.
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BEWYZEN VOOR DE BESCHOUWING

VAN DEN AARDKLOOT.

TWAALFDE STUIC

De Eb en Vloed.

water heeft niet dan édne natuurlyke beweeging , door zyne vloeibaar-

TT •$• heid voortgebragt ; het daalt altoos uit de verhevenfte plaatfen naar de

^ laagfte plaatfen , wanneer het niet door dyken of andere hinderpaalen

geftuit wordt , en wanneer het in de laagfte plaats gekootnen isj, blyft

het daar geruft , en zonder beweeging, ten zy eenige vreemde en geweldige oor-

zaak het beroere, en het uit deze plaats voere. Alle de wateren van den Oceaan

zyn verzameld in de laagfte plaatfen van de oppervlakte der Aarde; dus koomen
de beweegingen der Zee van uitwendige oorzaaken. De voornaame beweeging is

die van de Eb en Vloed, die beurtelings en in eene ftrydige rigting gefchiedt, en

waaruit eene geduurige en algemeene beweeghig van alle de Zeën van het Ooften

naar bet Weften voortkoomt; die twee beweegingen hebben eene ftandvaftigeen

geregelde betrekking met de beweegingen der Maan
; by de nieuwe en de volle

Maanen is deze beweeging der wateren van het Ooften naar het Weften duidely-

ker, zo wel als die van de Eb en Vloed; deze doet zig bemerken in het verval van

zes en een half uur, op de meefte kuften, zo dat de Vloed voorvalt telkens als de

Maan boven of beneden den Meridiaan of de middaglyn is, en de Eb telkens invalt,

wanneer de Maan T'erft \’an den Meridiaan af is, dat is te zeggen, wanneer zy zig

tan den Gezigteinder vertoont , het zy by haar op- of ondergaan. De beweeging

der Zee van het Ooften naar het Weften is geduurig en ftandvaftig, om dat de ge-

heele Oceaan zig in den Vloed van het Ooften naar net Weften beweegt , en eene

zeer groote hoeveelheid waters naar het Weften voortftuwt, en de Eb niet fchynt

in eene tegenftrydige rigting te vloeijen , dan ter oorzaake van de mindere hoeveel-

heid water, die dan naar het Weften wordt gevoerd : want de Vloed moet eerder

befchouwd worden als eene zwelling, en de Eb als eene ontlafting of zakking der

wateren, dewelke, in plaats van de beweeging van het Ooften naar het Weften te

verwarren, dezelve daarentegen beftendig doet zyn, fchoon zy inderdaad fterker

is geduurende de zwelling en zwakker geduurende de ontzwelling, om de redenen
welke wy gezegd hebben.

De voornaame omftandigheden van deze beweeging zyn , i. dat dezelve fter-

ker is by nieuwe en volle Maanen, dan by de kwartier -Maanen; in de Lente en

Heifft is zv ook fterker dan in de andere tyden des jaars , en zwakker in de tyden

der Zonneft inJcn, het welk zig zeer natuurlyk laat verklaaren door de vereeniging

t hü
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der aanti^kkings-kragten van de Maan en de Zon_. (O. veranderen

dS d? hoeveelhdd en de rigting dezer bewceging ,
inzonderheid de winden , dic

Svaftig van den zelfden kant waaijcn ;
het is eveneens met de grpote Rivieren

,

die haare wateren naai- de Zee voeren ,cn dic daar een ftroom voortbrengen , die

1 dik'wils tot ^erfcheiden mylen uitftrekt, en wanneer de ftr^eek ^n den wind

met de algemeene beweeging, namelyk die i'an liet Ooften- naai- het Wellen, over-

^ni'nnmr wordt die bewceging fterker; men heeft daar een voorbeeld van in de

Stille Zee ! alwaar de beweeging van het Ooften naar het Wellen llandvalbg en

Sïgeroehgri Moet men aWrken, dat wanneer een gedeelte van de nVi •

lloffe^zig beweegt, de geheele maffa van de vloeillof zig ook beweegt; nu is er

in beweeging der getyên een zeer groot gedeelte van den Oceaan ,
dat zig

mei-kelyk bevSegt; de geheele mafla der Zeen beweegt zig dan in den zelfden tyd,

en de Zeen worden door die beweeging in haai-e geheele uitgeftrcktheid en in haaie

^'^oS^^dk wd te’’?Sftaan moet men acht geeven op de natuur van de die:

deEben\noedvoortbvcngt, en op haare werking en gevolgen letten. Wy heb-

Sn Lzegd dat de Maan% de Aarde werkt met eene kragt, welke zommigm

SntrSng ,
anderen zwaarte noemen. Die kragt van aantrekking of zwaarte

aantrcKKing
,

,

, . ,, agg^en der mafla , zy is volmaakt evenredig met

tot zelfdcr’ts-d af, gelyk het vierkant der
de hoeveelheid

dit vaft eefteld zynde, laat ons onderzoeken, wat gebeu-

SSS:— 'Ie Iftn £ St
Gdvk de onnervlakte der wateren onmiddelyk ondei de Maan is , zo is dezelve

dan^ook nader by cflenBaneet dan alle de andere deelra van den Kloot , het zy

vanAarde of Zee! dus moet dat gedeelte van de Zee zig naar de Maan veiheffen v

en eene verhevenheid raaaken ,
waar van de top tegen het middelpunt van de

Planeet overftaat. Het is, op dat deze verhevenheid zig kunne formeeren, nood-

yjiakelvk, dat de wateren, zo wel van de omringende oppervlakte, als van den

Sond van dit gedeelte der Zee, daar aan toebrengen . bet welk zy inderdaad doen

Si evenredigheid van de nabyheid, waar in zy zyn met de Maan, c^velkc deze
naar e\ ** b

• ^ omgekeerde reden van het vierkant der aflhmden. Ge-
werking voortbiengt, in de^ ^

r, •
, eerft verheft, zo zullen de wa-

der? hoo”gte',^ en het water
dit geheele ge^

deelte der Zee hooger
van den bodem de?

SrSffgdcge?dcdX”cn waar op deze kragt van

haaft de plaats der wateren, die zig verheven hebben ,
koomen mncemui.

het geen den Vloed voortbrengt
, dewelke meer of min fterk is op verlchillende

kuften , en waar door ,
gelyk men ziet , de Zee niet flegts^n haare oppervlakte

maar ook tot in haare grootfte diepten geroerd wordt. De Eb koomt vervol-

trens door de natuurlyke helling der wateren. Wanneer de Maan is voortgetrok-

ken, en zyne kragt niet meer oeffent , dan hei-neemt het water, hetwelk door

(a) Zie hier over Newtons DemonftratUs,
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de werking dezer vreemde magt was opgereezen , zyn waterpas, en wint de kus-

ten , en de plaatfèn , die het genoodzaakt was geweeft te verlaaten, weder. Vervol-

gens wanneer de Maan den Meridiaan der tegenvoeters, ten opzigte van de plaats

alwaar wy eerft gefield hebben , dat zy het water verheft heeft, doortrekt , heeft
het zelfde uitwerkzel plaats ; de wateren verheffen zig op dit oogenblik , wan-
neer de Maan afwezig, en verft af is , merkelyk, zo veel als in den tyd wanneer de
zelve tegenwoordig en naaft by dit gedeelte der Zee is; in het eerfte geval verhef-
fen de wateren zig om dat zy nader by den Haneet zyn dan alle andere deelen van
den Bol , en in het tweede geval gefchiedt dit door een tegenftrydige reden ; zy
verheffen zig niet, dan om dat zy ’er verder afzyn dan alle andere deelen van den
Bol, en men ziet wel dat dit het zelfde uitwerkzel moet voortbrengen; want gelyk
als dan de wateren van dit gedeelte minder aangetrokken worden dan al het overige
van den Bol, zullen zy zig noodwendig van het overige van den Bol verven*en, en
eene verhevenheid raaaken , welker top tegen het punt dei minfte werking zal
overflaan, dat is te zeggen, tegen het punt des Hemels regtftreeks gekeerd naar
de oyerftaande zyde van dat, dwaar de Maan zig bevindt, of ’t geen op het zelf-

de uitkoorat, tegen het punt, alwaar de Maan dertien uuren \Toeger geweeft is,

toen zy de wateren de eeifte reis hadt opgeheeven ; want wanneer zy aan den Ge-
zigteinder is gekoomen , en de Eb is ingevallen , is de Zee in haaren natuurlyken
ftaat, en de wateren zyn in evenwigt en watei^pas; maar als de Maan in den tegen-
overftaanden Meridiaan is, kan dit ev^enwigt niet langer beftaan; dewyl de wateren
aan den kant, die tegen de Maan overftaat, op den grootften afftand zyn van dien
Planeet, waar in zy kunnen Z5’n, worden zy minder gefluit dan het overige van
den Bol , het welk tuffehen beiden liggende digtft by de Maan is , en dus voert hun-
ne betreklyke zwaarte , die hen altoos in evenwi^ en waterpas zoekt te houden

,

hen naar het tegenoyerftaande punt van de Maan, om dit evenwigt te bewaaren.
Dus moeten in de beide gevallen , wanneer de de Maan in den Meridiaan van eene
plaats , of in den tegcnovergcftelden Meridiaan is , de wateren zig ten naaften by
in de zelfde hoeveelheid verheffen , en bygevolg verlaagen , en ook in de zelfde
hoeveelheid te rug vloeijen , v/anneer de Maan aan den Horizon is , by haar op-
of onder -gaan.

Men ziet wel , dat de beweeging , waar van de oorzaaken en uitiverkzels zoda-

danig zyn als wy verklaard hebben, de geheele maffi der Zeen noodwendig roert,

en haar in alle haare uitgeftrektheid en in alle haare diepte doordiingt; en zo deze
beweeging -onmerkbaar fchynt in de hoogc Zeën, en wanneer men verre van het
land af is, is zy egter niet minder wezendlyk; de bodem en de oppervlakte derZee
worden ten naaften by eveneens bewoogen , en zelfs de wateren van den bodem

,

welken de winden niet kunnen beroeren
,
gelyk als die van de oppervlakte , onder-

vinden deze werking regcimaatiger dan deze
, en zy hebben eene geregelder be-

weeging , en dewelke altoos beurtelings op de zelfde wyze gcrigt is.

Uit deze beurtclingfche beweeging der Eb en Vloed fpruit
,

gel3’k ^vy gezegd
hebben , eene gediiurigc beweeging der Zee van het Ooften naar het Wellen, om
dat het Geftarntc het welk de zwelling der wateren voortbrengt , zelf van het Oos-
ten naar het Wellen loopt, en, in deze rigdng werkende, de wateren, die den loop
van dit Geftarntc volgen , dwingt dezelve insgelyks te houden. Deze beweeging
der Zee van het Ooften naai' het Wellen is zeer duidclvk in alle Scraaten, by voor-

beeld,
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VoM ta * Straat vanMagelIaan varheft * Vloed hot

TnSwlrv” hor^ft®& du

daar Eüanden en hebben, aan een der monden van de

gelyk wy in het voorgaande St^ ge^g^n^
verheffen ;

dezelve

lier de Indus, a^'vaar de wateren zg hoog
^e Roode Zfe, m

is ook zeer goorder breedte, alwaar hy 15 voeten ryft; den

''''‘'rwn rRivior s”lS=nt , op de kuften van China , op die van Japan . te

Pmama, in de Golf™P'^'^j/ooften naar het Wellen is zeer merkelyk in

De beweeging
hebben die dikwils waargenoomen ,

van Indie na»

zekere plaatfen; de '
^„„enejide: zy doet zig ook met veel kragt gevoelen m

Madagaskar en SSldfche Eüa^^ en Brafil ;
maar de plaatfen, al-

de StUle Zee, en tuffchen de h
^

Oceaan met den

waar deze beweeging de
i’waLende^^

Oceaan verbinden; by voorbeeld, „ gevoerd door de Sti'aat van Magellaan,

te kragt van het Ooften
afftand , in den Atlantifchen

dat deze beweeging zig >
^elfs^

omftandigheid was, die Magellaan

Oceaan doet bemerk n
, moeft zyn, waar door de twee Zeen g^een-

deedt vermoeden,
dat bet een

Manilles , en in alle de Kanaa-

fchap fcheiden, ftroomt de Zee van het Ooften _ naar

len ,
die de Maldivilche “‘ande

Mexifco tuflehen Kuba en Jukatan; m de

hot Woften ,
gelyk ook ra

.J ?“ raen de Straat de Keel «n den

Golf van Paria is dezebevee^ng g
die beweeging ook zeer geweldig ,

zo wel

Draak noemt; in de Zee van Kan
vrn Waigats, waar door de Oceaan

als in de Zee van Tartarye ,
en

vretende groote klompen Ys mt de Zee

fnellyk van het medl voert. De Stille Zee^oomt

van Tartarye de Noord Zee \ a
j

^je Zee van

insgelyks van het
i^opt naar hetWeften in de Straat van

Japln 'Tlf !So
“

anïere EiliXn vtn Më. Men kan dertaken

Swyffelen of de Zee eene algemeene “ f
g"ear»?ZS^S^rdaïïeSr^^^ alg daar van verwydert ,

gelyk

(^a) Zie U Voyage dt Narbrougm.

1. Deel.
Ee
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Korientós tuiTclien de Audientia van Lima en^

beurtwifTelingen der Eb en Vloed regelimatii? en ge-IchiedOT VM zevendhalf uur tot zevendhalf uur op de meefte kuften
*

ft^onn nok

dï de ?Iaad?ng d?rSS’; d^ worSn
frnf

ingevallen, di daarWnsSe

^

5p5£’2£S2KS£si4l£i^^
befchouwd moeten worden

; IvenS^ zS I
meeren, zo brengt de Zee ook vSeXnd??^’ Sk
fen

, van andere kullen afgekabbeld of opgenoomen

S l?zs scr
™ heh'^LT; P'^rfoon , en waar aaS ikf^K L7cSS-
Sh^EMen^y* SLTtSfa;^ Sotfïl’;!-

0 1̂«-

ÏSSto “heftów “*1 >« waS ta taS
Yf maakende aan het einde eener roede van negen voe.ten. Deze werking > welke men verrigten kan wamieer de Zee ftii is heeft d«»maat der hoogte van dc kufl: gegeeven , welke 200 voet is. De getvën 7vn in ^ze plaats zeer fterk, gelyk dit eemeenlvk hpt o-pttoI ;Y-„ n ,

zyn m de-

g«!de Landen enEilLL ^ynfS
gebeurt in Schotland

, en dat deS toSdJ ÏÏ “’
S''

J""'

r;4"ïej^sir“h?“L'’S
^eenL^tot^T

gedaante van regen op vdt;^het werp^t*^eStS-IS™n
Wma3kt^°p

hoogte op , welk Zand en Steenen het van den voet der Rotfenl^a^t, en Mmmige dezer Steenen zyn, naar hetberigtvan ooggetuigen, welik hier bybreng, breederdan een mans hand.
^ ^

Ik heb zelf in de haven van Livomo , daar de Zee veel ftiller, en daar tr^^nIh-oom IS, in de maand van December 1731. een onweder gezien , waai- in
verpligt was de maffen van zommige fchepen , die op de Reede waren en

"

ankers flipten, te kappen; ik heb gezien, ze^ik, dat hSSteS 7o
hefte boven de Veffingwerken, die eene zeer ernore
ben, en gelyk ik ray op eene der zelver, die meeff niff f

^

met weder in de Rad koomen, zonder ten uiterffernS
m«. van den zwaarllen regen’ in den tafctyd worZ\^^^^^

’

Deze voorbeelden zyn genoeg om te doen begrypen„met_welk een geweld de

G*)> 2ie. VAKimi
. Gepgr. Gentr. ƒ• i ip/

.
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Zee tegen de kuften werkt j
die geweldige beweeging verbryzelt, knaagt, verteerfi

en veiroindert allengs den grond der kullen ;
men kan dit op eene blykbaare en

niet ongevallige wyze zien op de kullen van Syrië en van Phenide ; men heeft

langs deze kullen in vroeger tyden in de Rotfen bakken of troggen uitgehouwen

van twee of drie ellen lang, en breed naar evenredigheid, om daar het Zeewater

in te ontvangen, en daar door de uitwaalTeming zout van te raaaken, maar niet-

tegenftaande de hardheid der Steen zyn deze troggen tegenwoor<^ verteerd en

plat gemaakt door de geduurige wering der wateren. Qa) De Zee voert alle

deze ftoffen mede , en laat die weder zinken zo dra de ftilte op het onweder en

de beroering der wateren volgt. In dezen tyd van den ftorm is het Zeewater, dat

gemeenlyk het klaarïle van alle wateren is, beroerd en met verfcheiden llolFen

vermengd , welke de beweeging der Zee van de kullen en den bodem losmaakt en

mede voert, en eene oneindige menigte dier deden zinken op zeer verre afz^de

kullen neder ; men vindt na zwaare onweders niet zelden lloffen op Zee-kullen

,

welke blykbaar door die onweders en de beroeringen der Zee daar gebragt zjm ,

gelyk gryzen Amber op de Wellelyke kullen van Ierland, en geelenAmber op die

van Pomeren , Kokos -nooten aan de kullen van Indië , enz., en zomtyds Puim-

fteenen , en andere zonderlinge Steenen. Wy kunnen te dezer gelegenheid een

verhaal bybrengen , ’t welk in de nieuwe Reizen naar de Amerikaanfche Eilanden

voorkoomt. „ Terwyl ik my te St. Domingo ophieldt, zegt de Schryver, gafmra

„ my onder andere dingen, eenige ligte Steenen, welke de 2^e op de kuil brengt,

,, wanneer het llerk uit den Zuiden gewaaid heeft , daar was er een vm twee en

,, een half voet lang, agttien duim breed, en omtrent een voet dik , die met vol-

„ koomen vyf pond woog; hy was zo wit als fiieeuw ,
veel harder dan de Pmm«

,, fteenenvan eene fyne korrel, geheel niet poreus fchynende , en evenwel ,
wan-

„ neer men hem in ’t water wierp , Ruitte hy weer op ,
gelyk een bal , dien men

,,
tegen de aarde werpt; nauwelyks daalde hy daar een halve vingerbreedte in; ik

„ deed ’er vier gaten in booren , en daar vier Hokjes ingezet hebbende om twee

„ kleine ligte plankjes te Ichraagen , daar lleenen op lagen , had ik het vermaak

„ van dezen fteen eens met i6o pond fteenen , en op een anderen tyd met drie

,, ftukken yzer, elk van vyftig ponden te belaaden ;
hy diende mynen Neger voor

,, floep, die zig daar op zettede, en rondom de haven voer.’ (è) Deze fteen

moet een Puimfteen van een zeer fyne en gefloten koiTcl zyn geweeft , die mt

eenigen vuurfpuwenden Berg is gekooraen, en welken de Zee haat over^voerd,

gelyk zy de Ambregris, de Kokos, de gemeene Puimfteen, de Zaaden der Plmten,

het Riet, enz. overvoert. Men kan hier omtrent het meermaal aangehadde Werk-

je van Ray nazien ; het is voornaamelyk op de kuften van Ierland en Schotland

,

dat men waarneemingcn van deze foort gedaan heeft. De Zee moet door haare al-

gemeene beweeging van het Oollen naar het Weften de voortbrengzels onzer kus-

ten naar de kuften van Amerika overbrengen , en het is miffcliien niet dan door

onregelmaatige beweegingen, en welke wy niet kennen , dat zy de voortbrengzels

van Ooft- en Weft-Indië op onze Itranden bren^ ; zy brengt ons ook de voort-

brengzels van het Noorden ; daar is veele waaifchynlykheid, dat de winden veel

(^a) Zie het Ilde Deel der Reizen van Shaw,
Zie Nouv, Voyag. aux IJlts de Puimérique

,

Tom. V. p. 260,

Ee a
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deel hebben in dé oomaken dezer uitwerkzelen.. Men heeft dikwils in hooge Zeënv

verre van de kuften af, geheele ftreeken met Puimfteen bedekt gevonden ,
daar is

geen reden van vermoeden, dat die fteen van elders kan koomen dan van de vuur-

fpuwendc Bergen van het Vafte land of de Eilanden , en het zyn ^arfchynlyk

de ftroomen , die hen midden in Zee brengen. Voor dat men het Zuidelyk ge-

deelte van Afrika kende , en in den tyd toen men geloofde dat de Zee der Indiën

geene gemeenfchap hadt met onzen Oceaan , begon men die gemeenlchap te ver-

moeden door eene aanwyzing van deze natuur. De beurtelingfche beweeging van

de Eb en Vloed , en de ftandvaftige beweeging der Zee van het poften naar het

VVeften vertoonen verfchillende verichynzels in verfchillende klimaaten ^ die be-

weegingen fchikken zig op zeer onderfcheidene wyzen naar de ligging der landen

en de hoogte der kuften ;
daar zyn plaatfen, alwaar de algemeene beweeging van

het Ooften naar het Weften niet merkbaar is. Daar zyn andere, alwaar de Zee

zelfs eene ftiydige beweeging heeft, gelyk op de kuft van Guinee; maar die by-

zondere beweegingen, met de algemeene beweeging ftrydig, worden veroorzaakt

door de winden , door de ligging der landen, door de wateren der groote Rivie-

ren , en door de plaatfing van den bodem der Zee; alle deze oorzaaken brengen

ftroomen voort , die de rigting der algemeene beweeging in verfcheiden pla^fen

der Zee geheelenal veranderen ; maar gelyk die beweeging der Zee het Oos-

ten naar het Weften de grootfte , de algemeenfte, en de ftandvaftigftc is , moet

zy ook de grootfte uitwerkzels voortbrengen ; en alles te famen genoomen , moet

de Zee met der tyd grond winnen naar het Weften, en grond bloot laaten aan den

kant van het Ooften , fchoon het des niet te min gebeuren kan , dat de Zee op

de kuften, alwaar de W^efte winden het grootfte gedeelte des jaais waaijen, gelyk

in Frankryk en Engeland
,
grond wint naar het Ooften; maar nog eens ,die byzon-.

dere uitzonderingen vernietigen het uitwerkzel der algemeene oorzaak met.
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bewyzen voor de beschouwing

VAN DEN aardkloot.

dertiende stuk.

De ongelykheden op den grond der Zee en de Stroomen..

,«. ja. 1 7p(» Iniften in drie foorten onderfcheiden ; x. De verheven

EN kan de Zee-toicen m
Steenen, gemeenlyk tot

S TVyf^ kuften, dewelke
npArlrmnende , en zomtyds zeven of agt

gene
• g’roote

, waar

hond^
'^°^’^®\vnrLterpas zyn met de' oppervlakte der Zee, en waar

van zommigen effen
’ ^ • Seffing hebben ,

en dikwils met Rotfen , met

van anderen eene
flippen maaken, en waar doormen het

het water gelyk , bezet zjm
, billen zyn ,gcformep-^

of dat door de Rivieren aangebmgt is, deze

Duinen maaken meer
en Steenen van verfcheiden foor-

De kuften van Mie de Roden,
ten , waar van men de verfchdlende groeven van ve^e onaeu

Marmeren
ae de kuft Breft tot aan Bour-
pylaars, ie looiegt gehakt n .(•„„ ^jig aeJvks waters liggen , en die blinde

SU zyn
'’r“T«rrvSerse£Sil varLgeffid , «n Spanje , on

Iclippcn ' feeckm vandon Oceaan cii de MiddeUanfdie^ , die met
van verfcheiden andeie InetK

uitzondering vanzommige plaatfen,.

Rotfen en hrfe
Baaijen cn rfavens te fchikken.

daar men gebruik van g»t l.eett o J

g^oo^gr „aar maate

De diepte des waters
^ zy bager zyn. De ongelykheid van

de kuften hooger zyn, gemeenlyk aan de ongelyk-

den bodem der Zee langs de kuiten
, p jpggt Hier bybrengen bet geen

heid der oppervlakte vm den grond der kul

een beroemd Zeeman , DAMPreR , p alwaar de kuft met fteile Rotfen
Ik heb altoos opgemerkt , dat in die plaatlcn ,

alwaai ue ruil
*„-„,,,1 in

’’
bezet is, de Zee ook diep is , en dat men daar zelden kan anker i

” zodanige plaatfen daarentegen , alwaar de grond uaar de Zee zagte y ^

^

” hoe hoog de zelve dan ook in het land mag worden, een goede a

^
‘

Öt= de kuft by dez^ ^

” to by?rfvSdï™ dl kuft n» de vorfohUlende gefcldhdd van dezcl«;,

” want dir is ,
voor zo verre ik weet ,

of zelfs ooit heb hooren zeggen , g

W-' iiiC J_)
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u kuft in de Wereld , die van eene gelyke hoogte is , en die haare verhevenheden

)) en haare laagten niet hebbe. Het zyn deze hoogten en laagten , deze Bergen
en Valeijen , die de ongelykheden der Kuften en der 2^eboezeras, Baaijen, Ree«

j, den, enz., maaken , alwaar men veilig kan ankeren, om dat, zodanig de opper-

jy vlakte der Aarde is , zodanig is gemeenlyk ook de grond , die met water bedekt

H is; dus vindt men verfcheiden goede Reeden op de kuften, alwaar de Zee door
5, fteile Rotfen geboord is , om dat ’er namelyk groote hellingen zyn tuffchen deze

M Rotfen;ma» in de plaatfen, alwaar de helling van een Berg of Rotsniet op eenir

», gen afftand in het land van den eenen Berg tot den anderen is , en de fchuinfch-

,5 te, gelyk als op de kuft van Chili en Peru, aan den kant der Zee , of daar bin-

„ nen is; in die plaatfen derhalven, alwaar de kuft loodregt of zeer fteil is van de
„ nabuurige Bergen

,
gelyk zy in de gemelde landen is van het gebergte de Andes

„ af, ’t welk zig langs de kuft uitftrekt , in die plaatfen , zeg ik , is de Zee diep,

„ en daar zyn geene goede Reeden, of anker-gronden; gelyk ik dan ook geene
„ kuften ken , die daar van zo flegt voorzien zyn. De kuften van Galicie , van
„ Portugal , van Noorwegen , van Terre-Neuf

, enz. , zyn als de kuft van Peru , en
„ de hooge Eilanden van den Archipel, maar minder flegt voorzien van goede Ha^
„ vens. Daar , alwaar kleine ruimtens land zyn , zyn goede Baaijen, aan de uiter-

„ ften dezer ruimten , in de plaatfen, alwaar zy in Zee uitfpringen, gelyk op de

„ kuft vanKarakos,enz. De Eilanden van Jean Fernando , van Ste. Helena , enz.

„ zyn hooge landen , waar van de kuft diep is ; in het algemeen , zo als de grond

„ is, die zig boven water vertoont, zo is ook die, weft; door het water bedekt

„ wordt, en om veilig te ankeren, moet de grond of waterpas liggen of de hel-

„ ling moet zeer zagt zyn , want zo dezelve fteil is, flipt het water, en het fchip

,, wordt met den ftroom weggevoerd. Dit is de reden, dat wy nooit poogen te

„ ankeren op plaatfen , alwaar wy zien dat de Landen en de Bergen, die de Zee
„ boorden, hoog en fteil zyn ; dus, toen wy in het gezigt van het Staaten-Eiland

,

„ digt by Terre del Fuego, waren, voor dat wy de Zuid-Zee inzeilden, dagten wy
y, niet eens om ankeren , na dat wy de kuft gezien hadden , om dat wy by de Zee
,, fteile Rotfen meenden te ontdelcken

; ondcrtuflchen kunnen ’er kleine Havens
„ of Baaijen zyn, alwaar barken en andere kleine vaartuigen kunnen ankeren,

„ maar wy namen de moeite niet om dezelve te zoeken.

„ Gelyk de hooge en fteile kuften dit nadeel hebben, dat men daar zelden het

„ anker kan werpen , zo hebben zy ook dit voordeel , dat men hen van verre ont-

„ dekt, en dat men ’er digt by durft koomen. Het is te dier oorzaake
, dat wy

„ hen ftoute kuften noemen, of, om natuurlyker te fpreeken, diepe kuften; maar

„ wat de laage landen betreft, men ziet die niet, voor dat men ’er kort by is, en

„ daar zyn verfcheiden plaatfen, welken men niet durft naderen uit vrees van ’er

,, op te flxjoten, voordat men dezelve ziet; daarenboven zyn daar verfcheiden

,, banken, die zig formeeren door den lamenloop der groote Rivieren, die zig

„ van de laage gronden in Zee ftorten,

5, Het geen ik hier zegge , dat men doorgaands het anker veilig laat vallen by
„ laage gronden , kan door verfcheiden voorbeelden beveftigd worden. In het

„ midden der Baay van Kampeche zyn de landen meeft al laag , men kan ook
,, langs die geheele kuft ankeren , en daar zyn plaatfen ten Ooften de Stad Kam-
„ peche, alwaar zo veel vademen water zyn als men van land af is, dat is te zeg-
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oen van negen of tien mylen tot dat men op vier mylen koomt, en dan neemt
” de diepte , tot aan de kiift

,
geftadig af. De Baay van Honduras is ook een

” laag land, en vervolgt insgelyks langs degeheele kuften van Porto -bello, en
” van Karthagena, tot dat men op de hoogte van Ste. Martha is; van daar is het

”
land nog laag tot naar dekuft van Karakos, die hoog is. De landen omfixeeks

j,
van Surinaamen op de zelfde kult zyn laag en het ankeren is daar goed- Het is

„ eveneens van daar naar de kuft van Guinee , zodanig is ook de Baay van Pa-

„ nama ,
en de Loods-boeken belaften, het dieplood geftadig in de hand te hebben,

„ en tot zulk eene diepte niet te naderen, ’t zy by d^ of nagt. In de zelfde Zeën,

„ van de hooge Landen van Guatimala in Mexiko tot aan Kalifonrie, is het groot-

„ fte gedeelte der kuft laag, ook kan men daar veilig ankeren. In Afia zyn de

„ kuften van China , de Baaijen van Siam en van Bengale, degeheele kuft van

Koromandel, en de kuft omftreeks Malakka, en by het Eiland Sumatraop de

zelfde kuft, meeft al laag en goed om te ankeren , maar ten Weften vm Suma-

tra zyn de kuften fteil en ftout ; zodanige zyn ook de meeften der Eilanden

ten Ooften van Bomeo gelegen , gelyk de Eilanden van Bomeo, de Celebes,

de Gilolo, en eene menigte andere Eilanden van minder belang, die door deze

Zeën verfpreid zyn, en die goede Reeden met laage gronden hebben; maar de

Eilanden in den Oceaan van Ooft-Indië ,
inzonderheid het Weften dier Eilan-

den zyn hooge en fteile Landen; vooraaamelyk de Weftelyke kuften niet flegts

van Siiraatra maar ook van Java, vanTimor, enz. Men zoude nooit gedaan

hebben, zo men alle de voorbeelden , die men zou kunnen vinden , te berde

tvilde brengen ; ik zal dan flegts in het algemeen zeggen, dat de hooge kuiten

zelden zonder diepe wateren zyn , en dat integendeel de laage L^den , en de

weinig diepe Zeën meeft altoos by malkanderen gevonden worden

Men weet derhalven uit de waarneemingen ,
welke de Reizigers met het diep-

lood gedaan hebben , met zekerheid , dat ’er groote ongelykheden zyn op (fen

g
ond der Zee, en dat ’er bergen , hoogten en lakten gevonden worden. De

uikers verzekeren ook, dat ’er andere kleine ongelykheden zyn, door de Rotten

reformeerd, en dat het zeer koud is in de Valeijen der Zee; in het algemeen ver-

meerderen de diepten in de groote Zeën , gelyk wy gezegd hebben, op eene vi-y

eenpaarige wyze naar maate men de kuften nadert of zig daar van^verwydert.

Sblykt uit de Kaart, die de Hi'. Buache gemaakt heeft van het Ooftelyk gedeelte

van den Oceaan, tuflehen de kuften van Afrika en vm Amenka begree^n, en

u“ deSen , welke hy geeft x^n de Zee ,
van Kaap Tagrin tot aan de kuft van

Rio-grande, dat ’er ongelykheden zyn in den geheelen Oceaan zo wel als op bet

LanlTdat de Abrolhos, alwaar de meefte kbppen blind zyn, en alwaar men flegts

eenige Rotfen gelyk waters ziet, niet anders zyn , dan de toppen van zeer g^ote

en hooge Bergen, waar van het Eiland Dauphine een der hoogfte punten is; dat

de Kaapverdifthe Eilanden insgelyks niet zyn dan kminen van Bergen; dat er eene

menigte klippen in deze Zee is , daar men tekens by moet ftellen ; dat vervolgens

de grond rondom deze Abrolhos nederdaalt tot onbekende diepte , en dat dit ook

rondom de Eilanden plaats heeft.

Wat de hoedanigheid der verfchillende gronden, die den bodem der Zee formeer

ren ,
aangaat ,

gelyk het onraogelyk is den zelven van naby te onderzoeken , en ge*

lyk wy ons hier omtrent verlaaten moeten op het berigt ’t welk de Duikers ons daar

C^)Zie. Le V oyage de Dampier, autour du Monde, Tornt II. pag. 47<5. ar/w/p.-
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van geeven» en op het geen wy door middel \^n het dieplood verneemen kunnen,
?o kunnen wy niets met zekerheid zeggen. Wy weeten alleenlyk , dat ’er op eene
groote diepte plaatfen zyn met Slyk en Slib bedekt, en waar in de ankers niet hou-
den, het is waarfchyniyk in deze plaatfen, dat het Slib der Rivieren bezinkt; in
andere plaatfen is het Zand gelyk aan het Zand, dat wy kennen, en het welk hier
eveneens als boven de Aarde van verfehillende kleur , en verfchillende grofte ge-
vonden wordt. Op andere plaatfen zyn het opgehoopte Schelpen , Madrepooren

,

Koraalen , en andere dierlyke voortbrengzels , dewelke zig beginnen te vereenigen,
vaftheid te krygen , en Stcenen te formeeren ; op andere plaatfen zyn het brokken
Steen, Steen-zand, en dikwils zelfs geheel gefoiTneerde Steenen en Marmers ; by
voorbeeld, in de Maldivifche Eilanden bouwt men niet dan met harden Steen , dien
men onder water ophaalt, en wel ter diepte van verfdieiden vademen; teMar-
feille haalt men zeer fchoon Marmer van den bodem der Zee ; ik heb ’er verfchei-
den ftaalcjes van gezien, en wel verre dat de Zee de Steenen en de Marmers be-
derve, zullen wy in onze verhandeling over de Mineraalen toonen, dat het de Zee
is, waar in dezelve geformeerd worden, en daar zy goed blyven, terwyl de Zon,
de Aarde, de Lugt en het Regenirater dezelve veiteeren en verdelgen.

Daar is dan geen twyffel aan , of de grond der Zee is op de zelfde wyze feamge-
fteld als de Aarde , welke wy bcwoonen , naardien men daar inderdaad de zelfde
ftoffen vindt, en naardien men de zelfde dingen van de oppervlakte van den bo-
dem der Zee ophaalt, als wy op de oppervlakte der Aarde aantrelfen; en even ge-
lyk men op den bodem der Zee groote plaatfen vindt bedekt met Schelpen , met
Madreporen, en andere gewrogtcn van Zee-infekten,zo vindt men ook op de Aar-
de eene oneindige menigte Steengroeven en Banken vanKryt en andere ftoffen met
die zelfde Schelpen, Madreporen, enz. , vervuld ; zo dat die deelen van onzen Bol,
die bloot of boven water liggen, geheel gelyken naar die, welke met de wateren
bedekt zyn, het zy wat de famenftelling , het zy wat de vermenging der ftolFen,
het zy wat de ongelykheden van de oppervlakte betreft.

Het is aan deze ongelykheden van den bodem der Zee , dat men den oorlprong
der ftroomen moet toefchrywen; want men begrypt wel, dat, zo de grond van den
Oceaan gelj’k en waterpas ware, geene andere ftroom in Zee zoude plaats hebben,
dan de algemeene beweeging van het Ooften naar het Weftcn

, en cenige andere
beweegingcn , die door de winden voortgebragt mogten worden , en die de rigting

daar van volgen zouden; maar een zeker blyk, dat de meeftc ftroomcn voortge-
bragt worden door de Eb en Vloed , en in haare rigting bepaald door de ongelyk-
heden op den bodem der Zee, is, dat zy regelmaatig de getycn volgen, en met yde-
re Eb , en yderen Vloed ,

ongelyke en ftrydige rigtingen houden
; men kan in de

Reizen van Pietro Della Valle nazien, wat hy wegens de ftroomen in de Golf
van Kambayc zegt, en men zal dat beveiligd \dnden doorbet berigt van alle Zee-
lieden, die eeiipaarig verzekeren, dat in die plaatfen

, alwaar de Eb en \^oed der
Zee de gewcldigfee is , de llroomen daar ook de fnelfte zyn.
Dus is^ er niet aan te twylFelen of de Eb en Vloed brengen de Itroomen voort,

welter rigting altoos de rigting der tegenoverftaande Heuvels of Bergen, tulTchen
welken zy vloeijen , volgt. De llroomen

, die door dc winden worden voortge-
bragt, volgen ook de rigting dier zelfde Heuv’els, die onder het water verborgen
zyn , want zy volgen byna nooit rcgcftreeks den wind, die hen voortbrengt, even

weinig
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weinig als die, welke door de Eb en Vloed worden voortgebragt, daarom de zelf.

^®Om“efnldf denkbeeld van het voortbrengen der ftroomen te geeven zullen

aanmerken ,
dat zy byna in alle Zeen plaats hebben ,

dat de epe fneHer, de

andere langzaamer zyn, dat ’er zyn,die een groote uitgeftrektheid^^ en

in de breedte hebben , en anderen, die korter en fmaUer zyn, dat de zelfde oor-

Sak, het zy de Wind , het zy de Eb en Vloed, dic deze ftroomen vooitbrengt,

aan elk derzelver ook ecne fnelheid en eene rigting geeft , die dikwils zeer ftrydig

zyn; dat een Noorden-wind ,
by voorbeeld , die aan de wateren eene algemeene

beweeging naar het Zuiden moeft geeven, in de geheele uitgefceküheid der 7^,
waarin hy zyn vermogen oefFent ,

integendeel eene menigte fooomen van md-

kanderen afgefcheiden , zeer verfchillende in uitgeftxelitheid en rigting voortbrengt,

SmSigen foo^^^ re^ naar ’t Zuiden , anderen naar ’t Zuid-Ooften, anderen naar

’t 7uid-Weften; de eene zyn zeer fnel , de andere zeer langzaam ^aar zyn er

meer en minder fterk, meer en minder breed, meer en minder uitgeftrekt, en dat

met zulk Sene gvoote veiichcidenheid van famenvoegingen , dat men niets gemeens

S deSlve kan dan de oorzaak, die haar voortbrengt i en wannej

een tegenftrydige wind op de vorige volgt, gelyk dat tükvvils in alle Zcen,en^ge-

regeU in den Indifchen Oceaan gebeurt , zo noemen alle deze ftroomen eene ftry-

dilé rigting met de eerfte, en volgen de zelfde wegen , maar van het andere emde,

Sf dafcüet welke naar het Zuiden liepen, nuNoordwaards vloeijen; die, welke

naar het Zuid-Ooften ftroomden, nu Noord-Weft loopen, en zy hebben zdfde

uitireftrektheid in lengte en breedte , de zelfde fnelheid, enz. , en haar loop gaat in

SS wateren van’de Zee juift op de zelfde wyze toe ,
als zy op

de Aarde tuflehen twee tegenoverftaande en nabuunge

velyk men ziet in de Mallivifche Eilanden , en tuflehen alle de Eilanden van de

indiaanibhe Zee, alwaar de ftroomen, getyk als de winden, zes maanden eene iig

finff naar den eenen , en zes maanden naar den anderen kant houden; men heett

/lp zelfde waarneeming gedaan op de ftroomen , die tuflehen de Zand- banken en

b’inde Klippen vloeijen, en in het algemeen hebben alle ftroomen , het zy dat zy

wSrin vSmtgebragt door de beweeging der Eb en Vloed , of door de wertang

j Aon pit ft'’ndvafd2 dc zelfde uitgcftrckthcid , c.c zelfde bieedte, en de

SènTn Xafongels-kMen der Heuvels , <1“ B'rgg
' ^4^ £"è Et

„p den bodem der Zee -zyn, gelyk men Sip
landen zo wel de rirting der kuften volgt ,

als u^chen de

oen en de blinde Klippen. Men moet ook de HeuvCiS en de bergen van den do

dem^der Zee befchouwen als dc oevers, die de ftroomen bcpaalcn en diyingen, n

dan wordt een ftroom eene foort van Rivier, w'dker breedte bepaald is door uie

van de Valey ,
waarin zy vloeit , welker fnelheid afhangt van de kr^t die haar

voortbrengt ,
verbonden met de meerder of mindere breedte van de tulTchenniimte

dnr zv door moet ftroomen , en welker rigting eindelyk bepadd wordt door de

nl-iatzine der Heu\ els en onefienheden, tuflehen dewelke zy haaren loop moet houden.

Dit vooraf aangemerkt hebbende, en onderftellende dat het wel begreepen is,

zullen wy nu eene taftbaare reden geeven v?n dit zonderling c'aar wy zo

I. Dul.
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^kwils van gefprooken hebben , te weetcn het flaan of pailèn van de hoeken der
Bergen en Heuvelen op malkanderen , dat overal plaats heeft, en ’t welk men in
alle landen der Wereld kan opmerken. Men ziet, zo di’a men de oogen veftigt op
de Beeken

, op de Rivieren, en alle llroomcnde wateren, dat de oevers, die de-
zelve bcv'atten , altoos hoeken_ maaken , die beurtelings tegen malkanderen over-
ftaan; zo dat, wanneer cene Rivier een elleboog maakt, een der oevers van die
Rivier een uitfpringenden

, en de andere een infpringenden hoek in het land maakt;
met andere woorden 5 aan den eenen kant maakt de oever een punt , aan den an-
deren een inham, en in alle bogten van den loop der Rivieren heeft deze byzon-
derheidjdit uit- en infpringen der hoeken, altoos plaats; zy is inderdaad gegrond op
de wett^ van de beweering der wateren , en de gelykheid van de werking der
vloeiitoitcn; en het zoude ons gemaldyk vallen de oorzaak van dit uitweitol te
toonen , maar het is hier genoeg, dat het algemeen pkiats heeft , en ook algemeen
erkend wordt; en elk kan met eigen oogen zien, dat, zo dikwilsde eene oever
^^n eene Rivier, welke ik de linker oever zal onderftellen

, in het land infpringt,de
tegenovemggende of regter oever een uitfpringend punt maakt, dat daar in paffen
zoude, als men dit punt tegen den inipringenden hoek konde aanleggen.
Nu zullen voortaan de ftroomen der Zee , welken men moet befchouwen als

groote iüvieren , of ffroomende wateren, aan de zelfde wetten , als de Rivieren
der Aarde onderworpen

, eveneens in de uitgeftrektlreid van liaaren loop, ver-
fcheiden bo^en maaken, welker hoeken uitfpringendc aan den cenen, en infprin-
gende aan den anderen kant zullen zyn ; en gelyfc de oevers dezer ftroomen de
Heuvels en de Bergen zyn , die boven of beneden de oppervlakte der wateren lig-
gen> zullen zy aan deze verhcvcnlieden die zelfde gedaante gegeeven hebben, wel-
ke men aan de oevers der Rivieren bemerkt. Dus moet men zig niet verwonde*
ren , dat onze Heuvels en onze Bergen , die voormaals met de wateren der Zee'overdekt, en ie int de bezonken ftoffen der wateren geformeerd zyn , dfererel-^t.ge gedaan e door de beweeging der ftroomen genoomen hebbed en dal lle
de hoeken beurtelings tegen malkander overflaan ; zy zym de oevers der ftroomenof der Zee-Rmeren geweeft, zy hebben dan noodzaakelyk eene gclyke eedaantc enngungen moeten neeraen met die van de oevere der Land-Rineïen, en byi^kmoet telkens als de linker oever een infpringenden hoek heeft gemaakt, de regter
oever een uitfpringenden hoek gemaakt hebben

, gelyk wy in alle de tegenoverlig-
gende Heuvels zien.

°

Dit alleen zoude, buiten de andere bewj’zen , welke wy gegeeven hebben genocr
zyn, om te doen zien, dat de Aarde van ons Vafte land eeityds door de water 'n
der Zee bedekt is geweeft; en het gebruik, het welk ik maak van deze waarnee-
imng wegens het paffen van de hoeken der Bergen op malkanderen, en de oor
zaak, welke ik daarvan aanwys,koomenmy voor een aangenaam licht en een bondigbewys te verspreiden in het onderwerp, daar wy van htndcien; vvan^^met genoeg beweezen te hebben , dat de bnitenfte kagen der Aarde geformeerdzyn door de bezonken ftoffen der Zee, dat zelfs de Bergen zyn gemaa\’td™r de

zelfde bezinkzels, en dat die Bergen Lftaan uit Schl

1.iS voortbrengzelen der Zee ; het was my niet genoeg dit alles bewee-

j! hS, !i
’
'u ff®™™ i-egdmaatigheid der figuuren van

de Heuvelen, welker hoeken op malkanderen paffen, en daar in de waare oorzaak

V
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aanwvzen j waar aan tot nog toe niemand gedagt heeft, en welke egter met de an-

dwe verbonden, een famenftel van bewyzen maakt , zo volkoomen als men in de

Natuurkunde kan hebben , en eene befchouwing van den Aardkloot geeft, op we-

zendlyke en beftaande Rukken gebouwd , en onafhankelyk van alle onderfteUing;

ik verheug my te meer dit zo ven-e gebragt te hebben, om dat niemand tot dus ver-

re dezen weg was ingeflagen 5 en om dat men het niet flegts geoorlofd ^

noodzaakelyk oordeelde, zig te behelpen met eene oneindige menigte onderltellm-

gen, en loffe hypothefen, om iets beftaanbaar en famenhangend in de bclcliou-

wing der Aarde te kunnen zeggen.

De voomaamfte ftroomen van den Oceaan zyn die, welke men waai-genoomen

heeft in de Atiantifche Zee by Guinee; zy ftrekken zig van Kaap Verd tot aan de

Baay van Fernandopo uit; haare beweeging is van ’t Weften naa^^Uolten, en

zv is ftrvdig met de algemeene beweeging der Zee, die van het Ooften naar het

Wefte^s; die ftroomen zyn zeer geweldig, zo dat de fchepen in twee dagen van

Moura te Rio de Benin kunnen koomen, dat is te zeggen een weg van meer dan

I co mylen af leggen, en zy hebben zes of zeven wecken noodig om te rug te kee-

ren. Zy kunnen hier zelfs niet van daan koomen dan door middel van ftormen,

die zig eensklaps in deze klimaaten verheffen en daar zy hun voordeel mede doen;

maar daar zyn geheele failbenen, welken zy genoodzaakt zjm over te blyven , om

dat de Zee geduurig ftil is , met uitzondenng alleen van de beweegmg «^^^roo-

men, welke te dezer plaats altoos naar de kuften gengt is ;
deze ftroomen ftrekken

3g niet veel meer dan op een afftand van 20 mylen van de kuften uit. By Suma-

tra zyn ’er fnelle ftroomen , die van het Zuiden naar het

waarfchjmlyk de Golf tuffehen Malakka en Indie geformeerd hebben. Men vmdt

dergelyke ftroomen tuffehen het Eiland Java en het land van Mageta
,

^yn

ook zeer groote ftroomen tuffehen Kaap de Goede-hoop , en het Eiland Ma^gas-

kar,en inzonderheid op de kuft van Afrika tufichen het land van Natal en deJvaap.

In de Stille Zee op de kuften van Peru en van het overige van Amerika beweegt

de Zee zig van het Zuiden naar het Noorden , en daar hcerfcht ftandvarcig een Zm-

delyke wind , die de oorzaak dezer ftroomen fchynt te zyn; men neemt de zelfde

beweeging van het Zuiden naar het Noorden waar op de kuften van Brazil , van

kguftvn tot aan de Antillifchc Eilanden ,
aan den mond v^ de Straat

S:M«fSePMipB-nfche
Daar zvn zeer geweldige ftroomen m de nabuunge Zee dei Ma divilcnc Jüian

denV en^ffehen deze • Eilanden vloeijen deze ft^pomen

ftandvaftig zes maanden lang van het Ooften naai- het \\ eften, en gaan de zes m
dcre maanden van het Weften naar het Ooften te rug , y g winden^oortee
Mouffonsof Tyd-winden, en zy worden waarfchynlyk door èe winden '

bragt , die, gelyk men weet , in deze Zeen, zes maanden van het Uolten naar net

Weften, en zes maanden in eene tegenfti-ydige rigting waaijen.

Voor het overige maaken wy hier geen gewag dan van ftroomen , welker lut-

geftrektheid en fnelheid zeer aanmerkelyk zjm ;
want daar zyn in alle Zeen ecM

oneindige menigte ftroomen , daai- de Zee -lieden geene kennis van krygen , dan

door den verfcliillenden voortgang welken zy gemaakt hebben , te vergelyken met

Ciï) Zie Varen. Geo£;r. Gen. pag. 140.

Ff 2



128 DE NATUURLYKE HISTORIE.

dien, welken zy hrdden moeten maaken, en zy zyn dikwils verpligt de afwyking

van het fchip aan geene andere oorzaak, dan aan de werking dezer ftroomen toe te

Tchryven. De Eb en Vloed , de Winden , en alle andere oorzaaken , die de wate-

ren der Zee beroeren kunnen , moeten deze ftroomen voortbrengen ,
dewelke meer

of minder merkbaar zullen zyn op verfchillcnde plaatfen. Wy hebben gezien, dat

de bodem der Zee , even als de oppervlakte der Aarde , met Bergen bezet, met
ongclykhedcn als dborzaaid,en door Zand-banken afgdheeden is; in alle deze berg-

agtige en doorfneeden plaatfen zullen de ftroomen geweldig zyn ; in de vlakke en

effen plaatfen zullen zy bykans onmerkbaar wezen ; de fnelheid van den ftroom zal

vermeerderen naar evenredigheid der hindcrpaalen , welke de wateren zullen vin-

den , of liever naar maate de ruimten , daar zy poogen door te loopen , nauwer

worden ; tuffehen twee ketenen Bergen , die in de Zee zullen zyn , zal zig noodzaa-

kelyk een fti’oom formeeren die te geweldiger zal wezen, naar maate deze twee

Bergen digter by malkander zullen liggen. Het zal' op de zelfde \\7ze toegaan

tuffehen twee banken Zand of tulTchcn twee nabuurige Eilanden ; oók. bemerkt

men in den Indifchen Oceaan , die met eene oneindige menigte Eilanden en Ban-

ken doorfneeden is, dat ’er overal zeer fnelle ftroomen zyn, die deze Zee zeer ge-

vaarlyk maalten. Deze ftroomen hebben in het algemeen gelyke rigtingen met die

der winden
, of van de Eb en Vloed , die dezelve voortbrengen.

Niet fl'egts moeten alle de ongelykhedcn van den bodem dei' Zee ftroomen for-

meeren , maar de kuften zelve moéten een gelykfoortig uitwerkzel voortbrengen*

Alle de kuften doen de wateren op meer of minder groote afftanden terug vloeijen.

Die terugvioeijing der wateren is eene foort van ftroom , welke de omftandighe-

den geduurig en geweldig kunnen maaken; de fchuinlche loop eener kuft, de naby-

heid van een Zeeboezem of van eenige groote Rivier , een \^oorgebergte , met
één woord, elke bj^zondere hinderpaal, die zig tegen de algemcene bevveeging ver-

zet , 'zal altoos een ftroom voortbrengen ; nu
,
gelyk niets onregelmatiger is dan

de bodem en de oevers der Zee , zo kan men zig niet langer verwonderen over de

menigte ftroomen , welke men daar bykans overal vindt
Voor het overige hebben alle deze ftroomen eene bepaalde breedte, en die niet

verfchilt; deze breedte van den fti-oom hangt af v'an die der tuffehenruimte tus-

fchen de twee verhevenheden , door welke deze ftroom loopt. De ftroomen

vloeijen iu de Zee gelyk als de Rivieren op het Land , en zy brengen daar gelyk-

ïbortige uitwerkzels voort ; zy formeeren derzclver bed , zy geeven aan de verhe-

venheden, tuffehen welke zy vloeijen, eene regelmaatige gedaante , en zy doen de

uit- en inlpringende hoeken dier verhevenheden op malkanderen flaan ; het zyn

,

met één woord , deze ftroomen , die onze Valcijen gegraaven , onze Bergen hunne

gedaante gegeeven , onze Aarde doorlheeden hebben , toen dezelve nog onder wa-

ter was , cn haar die gedaanten gegeeven , welke zy nog behoudt.
Byaldien iemand aan dit paffen van de hoeken der Bergen op malkander mogt

twyffelen', zoude ik my op de oogen van alle raenfchcn durv^en beroepen, inzon-

derheid zo zy met aandagt gelcczen hebben, wat ik daar over gezegd heb; ik be-

geer alleen , dat men onder het reizen de plaatfing der tegenoverftaande Heuvels

onderzoeke
, en de uit- en infpringingen

, welke zy in de Valeijen maaken , be-

fchouwe; dan zal men voor zyn oogen zien , dat de Valey het bed was; en dat

de Heuvsls de oevers der. ftroomen waren;, want de tegenoverftaande boorden der
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n-rnnmen pafleii nauwkcurig op malkanderen ,
gelyk de oevp der Riv^ren. Zo

Heuvels aan de regter zyde der Valey eeiie uitfprmging doen , fpnngen de

rlcuvels van: de linker zyde naar binnen; die Hcuve s hebben ook genoegzaam de

zelfde hoogte , en het is zeldzaam eene groote ongelykheid ten dezen opzigte m
twee tegei5>verftaandc Heuvels, door eene Valey afgefcheiden , te befpeuren. Ik

S velekeren , dat hoe meer ik de draaijen en bogten der Heuvelen befchouwd

S , hoe meer ik overtuigd ben geworden van het korrefpondeeren der hoeken

efvan die gelykheid, welkl zy hebben met de bedden en de oevers der Rivneren

en het is door herhaalde waarneemingen van deze verwonderlyke regelmaaügheid

en treffende overeenkomt, dat ik myne eerfte denkbeelden van m^e Befchou-

wing gekreegen heb; dat men by deze waarneeming die van dyiaralellc en hon-

zonmle laagen, en die der Schelpen over de geheele Aarde verfpreid, en m alle

liffhaamen ingelyfd , voege , en men zal moeten erkennen, dat er geene meerdere

wlarfchynlykheid in een onderwerp van deze foort kan zyn, dan die, welke hier

famenloopt.
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BEWYZEN VOOR DE BESCHOUWING
VAN DEN AARDKLOOT.

VEERTIENDE STU IC

Geregelde fflnden.

««*4^^rETS fchynt ongeregelder en veranderlyker dan de kragt en Ilreek der

Winden , zo als dezelve in onze klimaatcn waaijen , maar daar zyn lan-

^ den, alwaar deze ongeregeldheid zo groot niet is, en anderen , alwaar de

wind ftandvaftig van den zelfden kant blaaft, of naar- de zelfde ftreek

waait , en ook byna de zelfde kragt behoudt.

Schoon de bewcegingen der lugt van veele oorzaakcn afhangen , zjm ’er egter

cenige voomaame oorzaaken , waar van men de uitwerkzelen waardeeren kan ; maar

het valt moeijelyk de bepaalingen en veranderingen , welke andere oorzaaken daar

in kunnen maaken , te berekenen. De vermogendfte van alle deze oorzagen is de
' warmte der Zomie, dewelke geftadig eene grooce uitzetting en verdunning voort-

brengt in de verfchillcnde gedeelten van den Dampkring , daar zy op werkt, het

welk den Ooften wind veroorzaakt , die ftandvaftig waait tuflehen de keerkringen,

alwaar de verdunning grootft is.

De aantrekkings-ln-agt der Zon , en zelfs die van de Maan op den Dampkring,
zyn oorzaaken, welker uitwerkzel zig niet laat bemerken in vergelyking van die,

daar wy zo aanftonds van fpraken. Het is waar , dat deze kragt eene gelyke bewee-

ging in de lugt voortbrengt met die der Eb en Vloed in de Zee, maar deze bewee-

ging is niets in vergelyking der beroeringen in de lugt , die door de uitzetting wor-

den voortgebragt, want men moet niet denken, dat aeiugc, om dat zy veerkrag-

tig, en agt honderdmaal ligter is dan het water, eene zeer gi'ootc beweeging van

Eb moet ontvangen, want zo dra men daar een weinig op let, zal men zien
, dat

deze beweeging niet veel fterker is dan die van de Eb cn Vloed defi’ Zee
; want de

afftand van de Maan gelyk gcfteld zynde , zo moet eene Zee van water of van

lugt , of van welke andere ftoffe men wil begrypen , ten naaften by de zelfde be- .

weeging hebben , om dat de kragt , die deze beweeging voortbrengt , de ftoffe

doordringt, en evenredig is aan de hoeveellieid van ftof. Dus zoude een Zee van

lugt of van kwikzilver zig door de werking van de Zon , en van de Maan ten

naaften hy tot de zelfde hoogte verheffen, en dus ziet men, dat de beweeging,

welke de aantrekking der Starren in den Dampkring kan veroorzaaken , niet fterk

genoeg is, om eene grootc beroering voort te brengen, en fchoon dezelve

Ca) Het uitwerkzel dezer onrziaken is wiskundig berekend door den Hr. d’Alembert. Zie

Rtflexionsfur la catife générale Paris 1747.
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eene ligte beweeging van het Ooflen naar het Weften moet uitwerken , zo is deze

haweemng egtcr geheel onmerkbaar in vergelyldng van die , welke de wm-mte der

moet viroorzaaken door de lugt uit te zetten; en gelyk die uitzettmg altoos

grooter zal zyn in die plaatfen ,
daar de Zon m het ZemA is , zo is het klaar, dat

de ftroom van lugt de Zon moet volgen, en een ftandvalhgen en algemeenen wind

van het Ooften naar het Wellen voortbrengen ;
die wind bla<^ geduurig op Zee

in de verzengde lugtllreek en in de meefte plaatfen tuOchen de keerkringen ; het is

de zelfde wind, welken wy voelen by het opgaan der Zon, en in het algemeen zyn

de Ooften-winden mcnigvuldiger en geweldiger dan de Weften-wnden; de alge-

meene wind van het Ooften naai- het Welten ftrekt zig zelfs verder dan de keer-

kringen uit, en deze waait zo ftandvafdg in de Stille Zee , dat de fchepen, die van

Akapulko naar de Philippynfche Eilanden llevenen , die reis, diemeer dan 2700

mvlen is, zonder eenig gevaar volbrengen, en , om zo te p^rccken , niet noodig

hebben eeftuurd te worden ; de zelfde zaak heeft plaats in de Atlantifche Zee tus*

fchen Afrika en Brazilië , die algemeene wind waait daar ftandvaftig, hy doet zig

ook tuflehen de Philippynfche Eilanden en Afrika voelen , maar op eene mm ftand-

vafti'Te wvze, ter oorzaake van de Eilanden en verfcheidene belet oorzaaken , web

kfmenTn deze Zee ontmoet; want die wind hecrfcht tulfchen de kuft vm Mozam-

bLue ei lndië geduurende de maanden January,Februai7, Maart en Aprü, maar

S de aSeie maanden wykt hy voor andere winden ; en fchoon deze Ooften-unnd

fterLr S Lp de kuften dan in volle Zee, en zig nog minder doet gevoelen midden

ki ’t Land dan op de Zee -kuften , zyn ’cr egtcr plaatfen alwaar hy geftadig wamt,

celvk OP de Ooftclyke kuften van Erafil, op de kuften van Loango in Afiika, enz.

^ die geduurig onder de Linie waait, maakt, dat ,wannem- men

uit Europa naar Amerika zeilt, men de koers van het fchip \an het ^°orden m
het Zuiden houdt in de ftreek der kuiten van Spanje en Afnfe tot op 20 graaden

aan de andere zyde van de Linie, alwaar men dien Ooftcn-wind vindt, die u regt

aan op de kuften van Amerika voert; en zelfs in de Stille Zee doet men in twee

maanden de reis van Kallao of van Akapulko naar de Philippjnfche Eilanden, on-

der berunftidng van dezen Ooften-wind, die aanhoudend is ;
maar de te^gkomft

van de Philippynfche Eilanden naar Aknpifko is langer en moeijelyker. Op 28 of-

Ln maden ^n deze z-;dc der Linie tindt men yry ftandvaftige Weftcn-windcn , en

Ltifom de1eSn; da^ uit de Weftindien naar Europa te rug
het IS om heze leacn, ^ koeren; zy , die

koomen , niet de zelfde
-v,-, i mfts de loiften en naar het Noorden , tot dat zy

/£Sf “ aeve„en naai h« Nooi

Spanje voeren; eveneens in de Zuid-Zee ftevenen zy,dic \an de P iHppy

Eilanden of van Ciiina, naar Pera of Mcxiko willen, naar het Noorden, tot p

de hoogte van Japan, en zeilen onder die paralel voort tot op een zekeren alltand

van Kalifornïc, van waar zy de kuil van nieuw Spanje volgende, tot aan Akapulko

koomen. Voor het overige blaazcn deze Ooften-winden niet altoos uit het zelfde

nunt , maar in het algemeen zyn zy in het Zuid-Ooften van de maand April tot in

de maand November , en zy zyn Noord-Ooft van November tot in Apnl.

De Ooften-wind helpt door zyne werking de algemeene beweeging der Zee van

het Ooften naar het Weften vermeerderen , en hy brengt dus ftroomen voort ,
die
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flandvafhg zyn , en die haare rigting de eene naar het Ooften, de andere naar het

Weften $ de anderen van het Ooiten naar het Ziiid-Weften of naar het JSoord-

Weflen hebben, volgens de rigting der verhevenheden en der ketenen van Bergen,

die op den bodem derZeezyn, welker Valeijen of tuflehemuimten , waar door

zy afgeicheiden worden, tot Kanaalen aan deze ftroomen verftrekken; even gelyk

de beurtelingfche winden, die dan eens Ooftelyk dan eens Weftelyk waaijen, ook

ftroomen voortbrengen
, die in den zelfden tyd van Ib'eek veranderen , wanneer

deze winden omkeeren.

De winden, die ftandvaftig geduurende eenige maanden waaijen, worden gemeen-

lyk van tegenftrydigc winden gevolgd , en de Zee-lieden zyn yerpligt dien af te wag-

ten , welke hun gunltig is ; wanneer deze winden veranderen , is ’er geduurende eeni-

ge dagen , en zomtyds een maand of twee lang eene groote ftilte of waaijen ’er

gevaarlyke ftormen.

Deze algemeene winden, door de uitzetting van den Dampkring veroorzaakt, ver-

eenigen zig verichillend door de verfchillende oorzaaken,in vcrfchillende khmaaten

plaats hebbende. In dat gedeelte der Atlantifche Zee , ’t welk onder de gemaatigde

lugtftreek ligt , blaaft de Noorden-wind byna ftandvaftig geduurende de maanden

Oftober, November , December en Januaiy, en het is om deze reden, dat die

maanden de gunftigfte zyn om af te fteeken, wanneer men uit Europa naar de

Indiën wil verti’ekken om de Linie, onder begunftiging dezer winden, te paflèeren;

en men weet by ondervinding , dat de fchepen ,
die in de maand van Maart uit

Europa verti'ekken
, zomtyds niet eerder in Brazilië kooraen, dan zy, die den vol-

genden Oftober op reis gaan. De Noorden-wind regeert byna geduurig , den ge-

heelen winter door, in Nova Zembla, en op de andere^Noordelyke kuilen, de Zui-

den-tvind blaaft geduurende de maand July op Kaap Verd; dan is het de regentyd

of de winter in deze klimaaten : aan de Kaap de Goede-hoop blaaft de Noord-Wes-
tenwind geduurende de maanden November, December en Januaiy, en hy brengt

groote regens voort; maar de Oofcen-winden regeeren geduurende de negen an-

dere maanden. In den Indifchen Oceaan, tulTchcn Afrika cn Indië, en tot aan de

Molukkifche Eilanden
, regeeren de MoufTons van het Ooften naar het Weften van

de maand Januaiy tot in het begin van Juny , en de Weften-winden beginnen in

de maanden Auguftus en September, en in den tuftchen tyd van Juny en July val-

len ’er zeer geweldige ftormen voor,gemeen!yk veroorzaaktdoorNoorden-winden;

.maar die winden verfchillen op de kuften meer dan in volle Zee.
_

In het Koningrj^k van Guzarate , en op de kuften der nabuurige Zee , blaazen

de Noorden-winden van de maand Maart tot in de maand van September, en ge-

duurende de andere maanden des jaars heerfchen ’cr bykans altoos Zuiden-winden.

De Hollanders vertrekken , om van Java te rug te kceren gemeenlyk in de maan-

den Jarfiary cn Fcbruaiy met een Ooften-wind
, die zig tot op i8 gi'aaden Zuider-

breedte doet get'oelen, en vervolgens vinden zy Zuiden-winden, die hen tot Sain-

te Helena brengen

Daar zyn geregelde winden , die door het fmeltcn der Sneeuw worden voortge-

bragt; de oude Grieken hebben dezelve waargenoomen
;
geduurende den Zomer

doen de Noord-Weften, en geduurende den Winter de Zuid-Ooften winden zig in

Grie-

ft) Zie Varenii Céograph. Gener. Cap. 20.
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Griekenland , in Thrade , in Macedonië , in de Egeefchc Zee , en in E^pte

en Afrika bemerken. Men neemt winden waar van dezelfde fooit in Kongo, Guza-

Sf; aan het uiterfte van Afrika , die allen door bet fmelten der Sneeuw worden

vSrtgebragt. De Eb en Vloed der Zee brengen ook geregelde winden voort , die

flegts lenige uuren aanhouden, en op verfcheidp plaatlen bemerkt men winden,

dic%y nagt van Land , en des daags uit Zee waayen ,
gclyk op de kuften van nieuw

''’Sf in de kltaaaten da- PoolsdrWy mge

hoe meer men naar den Equator nadert, hoe flauwer deze winden worden , het

welk aan de beide poolen gemeen is.
. , ,

In den Atlantifchen en Ethiopifchen Oceaan is er een algemi^ne Ooften-

wind tuflTchen de keerkringen, dewelke het geheele jaar zonder merkelyke verande-

ring aanhoudt, met uitzondering van

mar de nlaatfme der kuften en andere omRandigheden. i. By d^. kuit van

S menC di" mS. de Kanarifche Eilanden vSorby ia ,
zeker van een fniTehen

Noord-boften wind te vinden op de breedte van omtrent 28 graaden, deze wind

buiten liet Noord-Ooften , of Noord-Weften , en vagezelt den Zee-

mon tr\t To {Traaden Noorder-breedte, op omtrent loo mylcn \an de kuil lan Gui-

n&“w« op paad Nooi-dei-brcetlte * fliltent en Tomadoa

kmt T Zy?die naar de Karibifche Eilanden tevenen , vinden , dat die wind,

Amerika nadcrcH , van NoordnOoft wat meer naar het Ooften is ge-

S?d en to maate men meer nadert 3- Le grensperken dier

in den Oceaan zyn grooter op de kuften van Amerika dan

op Daar is in dezen Oceaan een

Weften winden geduuiig waaijen, te weeten langs dc gehcck kuft
.

^
een fti’eek van omtrent 500 mylen i’an SiCiTa-Lcona tot aan het Eiland bm

Thomas ; de nauwftc plaats dezer Zee is van Gumee tot in Bialilie , anvaai oe

relve flegts omtrent 500 mylen heeft; ondertuflehen rigten dc fchepen , die van

Guinee vertrekken, hunne ftreek niet regt pp Brazil
, ^

'/iildelvke kuft, inzonderheid wanneer zy in de maaneen July en Auguftu.

trekken, ter oorzaakc van de Zuid-Ooften winden , die in aczen tj;d regeeren. («)

Tn de Middellandlchc Zee blaaft dc wind van het Land naar dc Zee met het on-
In oe iuiuau

.
inrpm'nflpol uit Zee naar Land met het opgaan der Zon,

Jerraan
Oofteii-eii des avonds een Weften-wind heeft;

dt 7u dS, wM die re“enMti? is ,
en die gemcenlyk te Paiys , in Bourgonje , cn m

di«K n te^ Sovrèmba waait, cn die aan cene zngte cn gematigde

NorKind pLts Lakt ,
brengt bet mooije weder aan , dat men gemeenlyk de

St. Martin’s Zomer of Nazomer noemt ( /O- ,
, il?craecne

Doftor Lister, voor het overige een goed waarnecmei , wu, dat o t g

Oofteii-wind, diezig, geduurende het geheele jaar, tuflehen ^ keerkringen o
^

gevoelen , niet anders wordt voortgebragt dan door de uitwaafleming van de pa

Zec-lins genaamd, die zeer ovcrvlocdig'^is in deze klimaatcn , cn dat het veile ii

der winden op het land niet koomt dan van dc vcrfcbillcnde plaatfing der boomen

GO Ti-anfaS. Pbllof. Jbr. Tom. JI. p. 129.

Traité des eaux de Mr. MAKiü'iTi;.

I. Ded.
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“'•«cMyke veröeeUii,. in goeden enift voor df

w4’ “f
“«‘-rademen

, en dat de wind van het Ootlen

StSosSen SVe “„„*adet„'’Sr >

van SftanSJn t?n^“TSvcSh,g fa"iSf

f

flei rlip mïnii- i,ea I

Houciea
, ea Jiet is niet moeijelyk om zelfs die Ik-

vl^llofoohdeAari’?^^^^^

zelve gezamenlvk en tevens met de Aarde dmifpr^fiA
omwenteling ,. en dat de-

beweeginj .noet hebben, ak dieieweeW^pToSrdf

ken we’LrSrnf^^^
of verdikking m de Jugt vóórtbrengen

, ook winden, maa-
P'»»'-™ ‘°e -I wezen

, alwaar de

my derhalven -voor , dat men vruTtlrins nnn-^a,, „
ocren ' u mnat

, net koomt
winden te geeven

, en dat men zig bcpaalen moer
oene befchouwing van de

als mogeljl is voor ted™ en i?eM nv ’ S°etf

verzameld heb, die daar toi dienen kunnen.
““'«“/“ïo

en * tag' ,

gngva„™meemi„gennauwk"uri^^^^^^
flag van het oog het uitwcrkzel van deze beurtelingfche veranderingen der Luet m
Lfr

zien,twylFeI ik niet, ofmen zoude tot dien trap van kennis koomendaar ^ nog zo verre af zyn; wy zouden die methode kryg^n, waar^^verfchillende fbaten des Hemels en het verfchü der fafcien ïoudS kZne^voorzien en voorzeggen
; maar het is niet zeer lang geleden d-,r i

ge waarneemingen heeft beginnen te maaken , hetls no" korter erSf?dezelve met nauwkeurigheid heeft beginnen te manken ® j
geleden, dat men

veel tyds verloopen eer men derzelvcr uitkomfle^m^ miflehien nog
ken; terw^l die verzamelde uitkomften ondertuSn de?welke wy hebben, om toteenige zekere kennis ten dezen n

zyn.
Op Zee zyn de wind» gerlgeider danTL“detorS.STz^";„^^

PiJioj, j\Jq^ i£Öt .
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ruimte is , en waarin niets de ftreek van den wind belemmert; op het Land

SSeïdeel maaken de Bergen, de Bol&hen, de Steden , enz., hmderpaalen, (he

Ae ftreek der winden veranderen , en die dikwils wmden , met de eerften ft^dig,

vóórtbrengen. Deze winden op de Bergen te rug gefluit, doen zig gevoelen in alle

d^ProvinSen , die daar digt by liggen , en dat met eene gewe digheid zomtyds zo

ïoSTte™ den regtireekchin wind

mcr onrcgelimitig , om^dat hunne ftreek afhangt van den omtrek, de ho«8te en

Sg der BergenVdiehen te rug ftuiten. De Zee-rvinden bten met

en eenpaarigheid dan de Land-winden ; zy zyn ook minder veranderende van ftreek,

Z toiElanger aan. In de Und-winden , hoe geweldig zy zyn mogen , zyn

oogmblikken van vermindering en zelfs™ ruft. In de

der lugt ftandvaftig en geduurig zonder eenige tulTchenpoozing of afbreekmg, en

het veffehil dier uitwerkzelen hangt af van de oorzaak, die wy hebben aangewezen.

In het algemeen zyn onder de Zee-winden die, welke uit het Ooften waaijen,

en die7welke van de Poolen kooraen, fterker dan de Weflen-wmden , en die, web

S van den Equator waaijen. Onder dc Land-winden tentegen zyn de Weften-

* V iiriAhrlrp winden meer of min geweldiger dan dc Ooften- en INooiden-winden

iS
Lente c„ In den Ilcrfft zyn de winden ge-

volgens ac gg g „f in den Winter, zo wel op Zee als te Lande, en men

tafdetreden»^ -rft, zyn dc Lnte en de Korft de faifoe-

;™rtt=nle“,^e?kft “'i inS twL faifoenen. Ten tweeden, is de bewee-

^ng welke de werking der Zon en der Maan in de lugt voortoicngt , dat is te

feggen de Eb en Vloed van den Dampkring , ook grootcr m den tyd der Equi-

noxen. ^Ten derden, brengen de gefmolten Sneeuw in de Lente ,
en ^

dampen

welke’de Zon des Zomere heeft opgetrokken , en die geduurpde dcnHerft in o\er-

vloediffc Rcffens nedervallen , de winden \'‘oort of vermeerderen althans de ze v n.

Findelyk ten vierden , kan de overgr.ng van koude tot hitte en van hitte tot koude

niet toegaan zonder het volumen der lugt zeer aanmerkelyk te vermeerderen cn te

^..„linripi-pn en bv^evolg zeer grootc winden voort te brengen.

M? bemerkt toils ftiwdigc ftroomen in de Lugt , men ziet Wolken, die zig
Mtn bemciKt ai b

, imoncrc of laa-^cre Wolken, die een vlak

''^^Dewin?en zyn geweldiger op de verheven plaatfcn , dan in dc ^
hooger men op hooge Bergen klimt, hoe meer de kragt des winds toen ,

dat men op de gewoone hoogte der Wolken is gekoomcn,dat is te zeggen, omuen

een vierde of een derde van een myl loodregte hoogte. Boven deze hoogte is ae

Hemel gemeenlyk helder , ten minften des Zomers, en dc \rind wordt da^ar miq-

der; men wil zelfs , dat hy zig geheel niet doe gevoelen Ojp de kru*n der hoogfte

Bergen; gelyk evenwel dc meeften dezer kruinen , en zelfs de allei verhevenfle,

met^Ys en Sneeuw bedekt zyn, zo is het natuurlyk te denken , dat dit Lugtgewe

door dc winden beroerd worde in den tyd als deze Sneeuw vait; dus kan het n

G?; 2
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dan des Zomers zyn , dat de winden zig daar niet doen voelen. Zoude men met

kunnen zeggen , dat de ligte dampen , die zig des Zomers tot den top dezer iseige

verheffen , "in de gedaante van dauw nedervallen , tcrwyl zy zig des Winters meer

famenpakken, verdikken ,
bevriezen, en als Sneeuw of Ys nederkoomen , het vv^lK

in den Winter winden boven deze Bergen kan maaken , fchoon dezelve des Zo-

mers geen plaats hebben ? , , n.

Een ftrooin van lugt vermeerdert in fnelheid even gelj’k een ftrooin van water,

wanneer de ruimte van haaren doortogt vernauwd wordt; de zelfde wind, die zig me

danmiddclmaatig doet gevoelen in eene ruime en open vlalctc, wordt geweküg wan-

neer men eene jBerg-cngte dóórtrekt , of plfs tuflehen

naat , cn het punt der qeweldigfte werking van dezen wind is boven die zelfde ge-

bouwen en Berg -engte. De Lugt, door den wederftand dier hinderpaalen gedrukt

wordende , heeft meer maffi ,
meer digtheid , en de zelfde fnelheid behoudende, moet

zv een zwaarer werking van den wind ,
of meer kragt voortbrengen. Dit is de

rien, dat de wind by eene kerk of toren veel geweldiger fdiynt te zyn dan de

zelve op eenigen afftand van die gebouwen is. Ik heb dikwils opgeinerkt , dat de

Scbor een gebouw ,
dat allLn Rondt, te rug gefluit, evenwel veel flerker

was, dan de regtflreekfche wind, die dezen te rag gekaatften wind voortbragt, en

de reden daar van zoekende heb ik geene andere kunnen vinden
, Jn die welke ik

gemeld heb. De voortgedreeven lugt wordt tegen het gebouw fterk aangeftuwd

en faaragedrongen, en fluit te rug niet flegts met de fnelheid die zy te yoren hadt,.

Siar ook met eene meerdere maffa , het welk inderdaad haare werking veel ge-

''^^wfnL^?wy”^nkS% digtheid der Lugt in aanmerking neemen , die grooter is

aan de oppervfakte der Aarde ,
dan in eenig ander punt van den Dampkring , zou

Sen geneFgd zyn te denken ,
dat de grootfte werking van den wind ook aan de

oppervlakte der Aarde zyn moefl, en ik geloof, dat dit inderdaad ook plaats

heeft, zo dikwils de Hemel helder is; maar wanneer dezelve met Wolken is be-

laaden, is de grootfle werking van den wind op de hoogte dier Wolken, die dig-

ter of vafler zyn dan de Lugt ,
dewyl zy in de gedaante van Regen

vallen. Men moet dcrhalvcn zeggen , dat de kragt van den wind mo
j J^i

ckend

worden niét flfeqts naar deszeifs fnelheid ,
maar ook naar de digtheid der lugt,

die disteid

gebeuren , dat cenwiud, enkel om dat de lugt
wind , ogter boomen cn

diatheid heeft: hier uit kan men opmaaken

r “^‘sevondcn heeft,, om^de fnei-

’’'De"“™uderwiSerS% dezelve regtftreeb of te mg gekaatft QD, yn

ffeweldi<Tcr dan de algemeene winden, De afgebroken werking der Land-winden

han^t a? van deze dnikking der lugt, die elke verheffing,veel "

zv wezen zoude, indien de wind cenpaarig doorwaaide; hoe fterk een dooiftaande

^nd mose wezen , hy zal nooit zo veele ongelulden veroorzaaken , als de woede

ffier w^dfn, te fpreeken , met koSits-verheffingen waaijen , wy zullen
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Dunten tunnen
befchouwen ,

wiwr int men men de win-

?Sgen zou kunnen afleiden; ^ yci-dcelen , dat de Ooften-wmd, die zig

™,?by banden of gordels

tot «
<7 of 30 gi-aadcn aan wêerbkantc ‘

.
, verzengde lugtfti eek oefFenen-

“rdèn alsVe werking rondom den^ Wiugtftreek als de

dc'; de Noorden-wmd blaéift b>na
^ , f. dat in Terra del Fuego en m

OoftenAvind in de verzengde
^^uiderpool, daar men J

de minft ver af zynde ^^ neggen ,
dat de Ooften-wmd de

wind insgelyks van den ^ <>^oom^^^^
Pookwinden de koude lugtftrecken beheer-

verzengde lugtftreek in
pVgn beüx

fchen. Wat de gemaatigde
jy^t, welker beweeging iaamgefteld ib

om zo te fpreeken ,
met dan.&oom

de winden moeten maaken ,
welkei

uit die van deze tw^
wat de Welten-winden aangaat ,

welker ftrcck

Itreek naar het Weften ftrekt; en wat de
^

uien
^ waai en, ’t zy m de

naar hetOoftenis, en die ddtwik m dc
^

belchouwcn als-

Stille Zee ,
’t zy in den

Xmcrika te rug gefluit, maar weker

winden door de banden van
Noordclyke-winden te zoeken i?-

eerfte oorfprong m- de Ooftel>ke- e „ . ^ ^ algemeen gefprooken, op om-

“ Soon gezegd ^bben > tó de Goto
^

„
trent 2 of 30 graaden van den

yjet uitftrekt, en dat zyn itreek

Ser waar Jit hy zig oP
;
want aan deze zyde van den Equa-

^gtoveralvanhctOota^^^^^^^

tor

ro^eml’^ het öc^cn mnrm vvei^
a^vm^ den Equatc^ een

r is hy een weinig
^en Equator afgaat, bet zy nam- ^Zm-

d«ig »Ooft ,
en

de ftreck van den wind wcweinig ZuiïÖoft, en boe verder wordt. De Equa-

den if naar ’t Noorden, boe
des winds van bet Ooften naar het

tor zelf is de Linie ,
alwaar de leg

Jndifchen Oceaan ftrekt de aigemec-

Weften nsuwkcurigft is. By voorbreM, m *" dm 1 5 goMdeu uit;

- ne wind van het Ooften ^
vir-’t men dien Ooften-wmd met dan

van Goa naar de Kaap de
gra^d Zuiderbreedte, en hy doet zig

bov^n den Equator, omtrent wanneer men aan dicn yden

aan deze zyde van den Equator
-en dezen wind tot den aSften graad Zui-

Za 7iiidprbreedte gekoomen is ,
nettt
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brdnnen de Ooften-winden te

„ friki en Indië tot aan de Molukkifcbe
bigin van Juny: in de maand
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}j tus ) is ’er geen geftadige wind op deze Zeen
, en men ondervindt geweldige

j) onweders, die uit het Noorden koomen.
„ Deze winden zyn aan de grootfte veranderingen onderworpen , wanneer zy

95 de landen naderen, want de ichepen kunnen van de Malabaarfche kuil
,
gelyk

» wt de andere havens van de Wefteljdie kuft van het Schicr-Eiland van In-

jj dië niet vertrekken om naar Afrika, Arabic, Perfie, enz., te ftcvenen, dan van
9» de maand Januaiy tot in de maand April , of May ; dewyl van het einde van
„ May, en geduurende de maanden Juny, July en Auguftus zulke geweldige ftor-

,, men uit den Noorden of Noord-Weften blaazen , dat de fchepen het in Zee niet

,5 houden kunnen ; integendeel aan den anderen kant van dit Schicr-Eiland , dat is

„ te zeggen, op de Zee , die de kuft van Koromandel belpoelt , kent men deze
„ onweders niet.

„ Men vertrekt van Java , van Ceylon , en vcrfclieiden andere plaatfen in de
„ maand September om naar de Molukkifche Eilanden te vaaren, om dat de Wes-
„ ten-wind dan in deze oorden begint te waaijen; wanneer men zig ondertuflehen

9? op ry graaden van den Equator , Zuider breedte , verwydert , verlicft men dien

5, Weften-wind, en men vindt den algemeenen wind weder, die te dezer plaats

5, een Zuid-Ooften wind is. Men vertrekt insgelyks van Kochin om naar Malakka
,5 te gaan, in de maand Maart, om dat de VVcftcn-winden in dezen tyd beginnen te

9, blaazen; dus doen zig deze Weften-winden op verfchillende tyden in de Indifche

5, Zee gevoelen. Men vertrekt
,
gelyk men ziet in eenen zekeren tyd om van Java

5, naar de Molukkifche Eilanden te gaan , in een anderen tyd om van Kochin naar
9, Malakka te gaan, in een anderen om van Malakka naar China te gaan, en nog-
,, maals in een anderen om van China naar Japan te gaan.

,, Te Banda houden de Weften-winden met de maand Maart op, daar heerfchen

,, geduurende de maand April ^’eranderlJ"kc winden en ftiltens , en in de maand
„ May beginnen de Ooften-winden weder met groote geweldigheid

; op Ceylon
„ beginnen de Weften-winden tegen het midden van de maand Maart, en duuren
„ tothetbegin Van Oeiober , w'annecr de Ooften- of liever de Noord-Ooften wdnden
,, wederkoomen; te Madagaskar van het midden v’an April tot het einde van May
,, heeft men Noorden- en Noord-Weften-winden, maar inde maanden February
„ en Maart zyn het Ooften- en Zuiden-winden ; van hladagaskar tot aan Kaap de

,, Goede-hoop blaazen de Noorden-wind en de Zy winden, geduurende de maan-

„ den Maart en April; in de Golf van Bcngale doet de Zuiden-wind zig met ge-

„ weid gevoelen na den eoften April, voor dien tyd regccren in deze Zeen Zuid-

,, weftelyke of Noordwcftclykc-windcn ; de Wcftclykc-winden zyn ook zeer ge-

„ weldigin de Zee v:n China, geduurende de maanden Juny en July, dit is ook
,, het gevoegah’kfte jaargetyde om van China naar Japan te ftevenen; maar om
„ .van Japa:-i ntuir China te rug tc keeren zyn het de maanden Febmaiy cn Maart
„ welken men verkieft, om dat de Ooften- of Noord-Ooften winden dan in deze
„ Zee regecren.

„ Daar zyn winden , welken men als byzonder aan zekere kuften eigen kan bc-

,, fchouwen
, by voorbeeld , de Zuiden-wind is b\ma geduurig op de kuften van

„ Chili en Peru, hy begint aan den 46ften graad, of daar omtrent, Zuiderbreedte,

,, en ftrekt zig tot boven Panama uit, het welk de reis van Lima naar Panama veel

59 geraaklyker, en veel korter maakt d.ra de tcrugkomft. De Weften-winden blaa-
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zen bykans gedüurig, of ten minften zeer dikwils op de kuilen van Magellaanfch-,

’
]and’, in den omtrek van de Straat Ie Maire; op de kuil van Malabar regeeren

” de Noordeljfe en Noord-Weftelyke winden byna gefladig; op de kuft van Gui-

née is ook de Noord-Weften wind zeer menigvuldig , en op een zekeren af-

„ ftand van deze kuft in volle Zee vindt men den Noord-Ooften wind weder; de

„ Weften-winden regecren op de kuilen van Japandn de maanden November en

„ December.
”

De Beurtclingfebe- of Tyd-winden , daar \vy van iprecken
, zyn Zee-winden,

maar daar zyn ook periodieke Land -winden, die of in een zeker faifoen , of op

zekere dagen, of zelfs op zekere uuren wederkoomen: by voorbeeld, op de kuft

van Malabar waait ’er van de maand September tot in de maand April een Land-

wind,- dib van den kant van het Ooften koorat; deze wind begint geraeenlyk mid-

dernage en eindigt op dén middag, en hy is niet meer merkbaai* zo dra men zig

twaalf of vyftien mylen van de kuft verwydcrt , en van middag tot middernagt

regeert ’er een Zec-wind , die zeer flauw is, en die van ’t Weften koomt; op de

kuft van nieuw Spanje in Amerika , en op die A'an Kongo in Afrika regeeren ’er

Land-winden des nagts en Zee-winden over dag ; op Jamaika blaazen de winden

van alle kanten tevens geduurende den nagt, en de ichepen kunnen daar, voor dat

het dag is, niet veilig aankoomen , ofvan daan veiti-ckken.

In den Winter is de haven van Kochin ongenaakbaar , en daar kan ook niet éën

fchip uitkoomen , om dat de winden daar met zulk een geweld blaazen , dat de

fchepen- geen Zee kunnen houden , en om dat daarenboven de Weften-wind, die

’er met woede heerfcht, zulk eene grootc menigte Zand aan den mond van de Ri-

vier van Kochin opwerpt, dat het voor de Schepen, en zelfs voor de Barken, on-

mogelyk is, daar
,
geduurende zes maanden , in te koomicn, maar de Ooften-win-

den, die geduurende de andere zes maanden waaijen, t^ocren dit Zand weder in

Zee , en openen den ingang der Rivier. In de Straat van Babelmandel heeft men
Zuid-Ooften-winden , die daar alle jaaren in het zelfde faifoen regeeren , en die al-

toos van Noord-Weften-winden gevolgd worden. Te Saint Domingo zyn twee

verfchillende winden , die zig geregeld verheffen , en bykans den geheelen dag

waaijen; de een, die een Zee-wind is, koomt van den kant van het Ooften, en hy

begint ten tien uuren s’morgens ,
de ander die een Land-wind is, en die van- het

Weften koomt, verheft zig ten zes of zeven uuren des avonds, en duurt den ge-

heelen nagt. Men zoude verfcheiden andere byzonderheden van die foort uit dè

Zee-lieden en Reizigers haaien kunnen , welker kennis ons miflehien zo verre zou-

de kunnen brengen , dat wy eene Hiftorie van de Winden geeven konden , het.

welk een zeer nuttig werk voor de Scheepvaart en voordeNatuurkunde zynzoude.

ir
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BEWYZEN VOOR DE BESCHOUWING

VA N DEN AARDKLOOT.
VYFTIENDE STUK.

De, onregelmaatige Winden , de Ouragans
,
de Hoozen , en eenige andere

verfchynzclen door de beroering der Zee en Lugt veroorzaakt.

E Winden zyn önregelmaatiger op ’t Land dan op Zee , en onregelmaati-

^ * ger in de vcrhev'’en landen dan in de vlakten. De Bergen veranderen

% niet flegts den ftreek der winden
, maar zy brengen zelfs winden voort

,

die of beflendig of vcrandcrl3dv zj’ii , naar dci-zclvcr verichillende oor-

zaaken. Het fmeltcn der Sneeuw , die boven op dc Bergen is , brengt gcmecnlyk

bellendige winden voort, die zomtyds vry lang diiuren: dcdarapcil, die tegen de

Bergen gefluit en daar bepaald worden, die zig dcrhalven daar oplioopen, brengen

veranderlyke winden voort , die zeer menig\aildig zjm in alle klimaaten , en daar

zyn zo veelc vei'andcringcn in deze beweegingen der lugt , als ’cr oneffenheden op
de oppervlakte van den Aardbol zyn. Wy kunnen hieromtrent derhalvcn niet dan

voorbeelden geeven, en erkende byzonderliedcn bybrengen; en gelyk het ons aan

agtcrvolgde waamcemingen over de verandering der winden , en zelé over die der

faifoenen in verfchillende Landen ontbreekt , zo begeeron wy alle de oorzaaken

dier verfdieidenhedcn niet te verklaaren , cn wy zullen ons bcpaalen ora die aan te

wyzen, welke ons de natuurljicfle cn waarfchynlykfle zullen voorkoomen.
In de Straaten , op alle uitfpringende Kuiten , aan het einde cn in den omtrek

van alle Voorgebergten , Sciiier-Eilandcn , Kaapen , en in alle nauwe Zee-boezems

zyn de ftormenmcnigvuldigft; maar daar zjm, behalvcn dat, Zeen, die veel ftorm-

agtiger zyn dan andere. De Indilchc Oceaan ,
dc Japanfche Zee, dc Straat van

Magellaan, die van de Afrikaanfche kuft boven de Kanarifche Eilanden , en aan de

andere zyde naar het land Natal, de Roode Zee , de Vermilioen Zee , zyn aUen

zeer aan llormen onderhevig 5
de Atlantifche Oceaan is ook ftormagtiger dan de

groote Oceaan,welken men wegens zjme bedaardheid , de Stille Zee genaamd heeft;

die Stille Zee ondertuffehen is niet volftrckt bedaard dan tuffchcii dc keerkringen

,

en tot op omtrent een vierde van dc gemaatigde liigtftrccken
, en hoe meer men

naar dc Poolen nadert , hoe meer zy aan veranderlyke winden onderhevig is, wel-

ker fchielyke verwilfcling dikwils fcormen veroorzaakt.

Allede Vafte landen onzer Aarde zyn aan verandertykc winden onderworpen,
dewelke dikwils zonderlinge uitwerkzeis vóórtbrengen. In het Koningryk Kache-

mirc, het welk door het Kaultalielch gebergte omringd wordt, onclendndt men aan

den Berg Pirc-Penjale fchieljdvc veranderingen
, men gaat drar , in minder dan een

uur

,
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iHjr van den Zomer , om zo te fpreeken , tot den Winter over; daar regeeren

twree , vlak ftrydige , winden , de een van ’t Noorden , en de ander van ’t Zuiden

,

dewelke men, volgens BERNiER,den eenen na den anderen in een afftand van min-

der dan twee honderd palTen voelt. De plaatzing van dezen Berg moet zonderling

zyn, en zoude verdienen waargenoomen te worden. Op het Schier -Eiland Indië,

het welk van het Noorden naar ’t Zuiden door het Gates gebergte doorfneeden

wordt, heeft men den Winter aan de eene zyde dezer Bergen, en den Zomer aan

den anderen kant , ter zelfder tyd , zo dat de lugt op de kuft van Koromandel hel-

der, bedaard en zeer heet is , terwyl op die van Malabar, fchoon op de zelfde

breedte, de regens , de ftormen, en de onweders , de lugt zo koud maaken als zy in

deze klimaaten wezen kan , en integendeel wanneer men den Zomer heeft op Ma-

labar, heeft men den Winter op Koromandel. Dat zelfde verfchil heeft ook plaats

aan de beide kuften van Kaap Rolalgate in Arabic ; in het gedeelte der Zee , het

welk ten Noorden van die Kaap is, heerfcht eene groote bedaardheid, terwyl men

in het gedeelte, ’t welk ten Zuiden is, geweldige onweders ondervindt. Het is ook

eveneens op het Eiland Ceylon , de Winter en de zwaai-e winden doen zig in het

Noordelyk gedeelte van het Eiland gevoelen , terwyl het in de Zuidelyke doelen

eenzeer fchoon Zomer-weder maakt, en integendeel, wanneer het Noordelyk ge-

deelte de zagtheid van den Zomer geniet, wordt het Zuidelj'k gedeelte op zyn beurt

in een fomber regenagtig en ftonnagtig weder gedompeld. Dut gebeurt niet flegts in

verfcheiden plaatfen van het Vatte land der Indiën, maar ook op verfcheidene Ei-

landen , by voorbeeld te Kcram , dat een lang Eiland in de nabuurfchap van Am-

boina is , heeft men den Winter in het Noordelyk gedeelte des Eilands , en den

Zomer ter zelfder tyd in het Zuidelyk gedeelte , en de tunchenruimte , die de bei-

de faifoenen aflcheidt , is van niet meer dan di'ie of vier mylen.

In Egypte regeeren des Zomers dikwils Zuiden-winden , die zo heet Zjm, dat zy

de ademhaaling beletten , zy voeren zo veel Zands opwaards , dat de Hemel daar

door , als ware hetmet dikke Wolken , bedekt woi’dt ; dat Zand is zo , en het wordt

met zulk een geweld aangevoerd, dat het overal, zelfs in de bett geflooten koffers,

doordringt, zo deze winden verfcheiden dagen duuren, veroorzaaken zy algemee-

ne ziekten , en worden dikwils van eene groote tterfte gevolgd. Het regent zeer

zelden in Egypte ,
ondertuffehen zyn ’er alle jaaren eenige regenagtige dagen ge-

duurende de‘ maanden December ,
Januaiy en February ;

daar foiroeeren zig ^k
dikke nevels, die daar gemeencr zyn dan de regens, inzonderheid beginnen, m den

oTntrek van Kairo y deze nevels 5 in dc maand November 5 en houden den geheelen

Winter aan ; zy verheffen zig voor het opgaan der Zon ;
het geheele jaar door valt

’ci^zulk eene overvloedige dauw, wanneer dc lugt helder is, dat men dezelve voor

een kleinen regen zou kunnen neemen.
In Perfie begint de Winter in November en duurt tot in Maart ;

de koude is

’er ftreng genoeg om Ys te maaken
, en daar valt veel Sneeuw in het gebergte en

zomtyds in de vlakten. Van de maand Maart tot in de maand May verheffen zig

winden, die met kragt blaazcn , en die de warmte wederbrengen; van de maand

May tot in de maand September is de lugt helder, en de hitte van het Ciifocn wordt

des nagts door frilfche winden gemaatigd, die zig alle avonden verheffen, en die

tot ’s anderen daags morgens duuren
; en in den Herftt zyn ’er winden , welke,

eelvk die van de Lente, met kragt blaazcn; fchoon ondcrtuÜclren deze winden vry

^ I LeeL Hh
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geweldig zyn ,
gebeurt het zelden , dat zy ftormen en onweders voortbrengen

;

maar daar verheft zig dikwils in den Zomer langs de Perfifche Golf, een zeer ge-

vaai lyke wind , welken de Inwooners Samyel noemen , en die nog heeter en ver-

fchriklyker is dan die van Egypte , daar wy fti'aks van fpraken. Deze wind is ver-

Hikkende en doodelyk, zyn werking is byn^ gelyk met die van een draaikolk, van
ontvlamde damp , en men kan deszelfs uitwerkzelen niet vermyden, wanneer men
in dien draaikolk wordt ingewikkeld.

Daar verheft zig op de Roode Zee , en op de Landen van Arabie, een wind
van het zelfde foort , die de Menfchen en Dieren verflikt , en die zulk eene groote
hoeveelheid Zands overbrengt, dat verfcheiden menfchen willen , dat deze Zeemet
der tyd geheel gevuld zal worden , door het Zand ’t welk daar in nedervalt. Daar
zyn dikwils van die Wolken Zand in Arabie, die de Lugt verduiReren, en diege-
vaarlyke draaikolken maaken. Te Vera-Cruz, wanneer de Noorden-wind waait,

worden de huizen der Rad byna geheel begraaven onder het Zand , ’t welk door zulk
een wind wordt aangevoerd ; daar verheffen zig des Zomen ook heete winden te

Negapatan, op het Schier-Eiland van Indië , zo wel als te Petapouli en te Mufuli-
patan ; die brandende winden , die de menfchen doen omkoomen , zyn gelukkig
niet van langen duur , maar zy zyn geweldig, en hoe meer fnelheid zy hebben, hoe
brandendcr zy zyn

, daar alle andere winden meer verfriffehen naar maate zy fchic-

lyker waaijen. Dat verfchil koomt niet dan van den trap van warmte in de Lugt,
zo lang de hitte der Lugt minder is dan die der Dieren , moet de beweeging der
Lugt verfriflehend zyn , maar zo de warmte der Lugt grooter is dan die des lig-

haams , dan moet de beweeging der Lugt vervcelende , verhittende , en brandende
zyn. Te Goa valt de Winter, of liever de regen- en ftorm-tyd,in de maanden May,
Juny en July, buiten dat zoude daar de hitte onverdraagclyk zyn.

De Kaap de Goede-hoop is beroemd door haare onweders, en door dc zonder-
linge Wolk, die dezelve vooitbrengt; die Wolk vertoont zig eerR gelyk eene klei-

ne ronde vlak, en dc matroozen hebben haar Offen-oog genaamd ; ik denk, dat het
wegens de ongemeene hoogte is , dat deze Wolk zig zo klein vertoont. Van alle

Reizigers , die van deze Wolk en dcrzelvcr gevolgen gefproken hebben , heeft de
Hr. DE LA CaIlle dezelve met de meeRe nauwkeurigheid onderzogt. Dus be-

fchryft hy dezelve: (a) „ De top van den Tafelberg is ongeveer 550 toifes boven

5, de oppervlakte der Zee verheven ; van de zyde, daar ’t vlek ligt, aan de Kaap,

,, gezien, vertoont de top zig zonder merkelykc oneffenheden, en waterpas, over

„ zyne gcheele langte, die 1344 toi/en bedraagt ,
behalven dat de_twee einden eei>

„ weinig verhevener Ichynen te zyn. Het midden van den Berg is ten Zuid-Zuid-

,, WeRen van dat vlek gelegen , op den afftand van een weinig meer dan 2000

„ toifes : de voorkant ftrekc van ’t Ooften naar ’t WeRen , en is bjma loodregt

„ fteü; alzo hier eensklaps die keten van Bergen te niet loopt, welke op den Wes
„ telyken hoek van Baay Fals , omtrent een half graad bezuiden het vlek, aanvang
„ genoomen hadt. ’T geen de Windher^ , of geraeenlyker de Duivelsberg genaamd
,) wordt , is een gedeelte van den Tafelberg , ten opzigte van denzelven in '^t

(jt) Wy neemen de vryheid in plaats van het berigt van Kolbe , door onzen Schryver aange-
liaald , een laatervan den Hr. de la Caille (^Mémoires de Fj^icad. des Sciences. Anno 1751.?
te plaadcn, elk die de zonderlinge nauwkeurigheid van dien waarneemer kent , zal dat billyken.
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XI Ooften eeplaatft, en ’er niet afgefcheiden door een kloove , die wei-

” en\ndte heeft , de top is vry geplaatft, en puntig, zyndema^ 31
mg diepte en vy

van den Tafel , wiens beide enden ook byna lood-

„
^«/eilaager dto bet^^^^

’t midden van dezyde, die van het

„ reg;
,j gebergte, zig Zuid-Zuid-Weftwaards uitfti-ekkende, ge-

„ vlek IS fg^ke^rd, dat

g

Goede-hoop ma^t

” koomt de Wolk, die door de Zoid-Ooft^-
„Wegens deze zonaerung s

voortkruipfende langs de

„ mnd
en, het Weftelyk end van den Tafel niet

„ A terwyl zy zig

tc verdwynen , en als ^ ^elk beercepen is tulTchen de twee verhe

langs het gedeelte van <>“ enden uitfteeken : zy

tondt zig han-

genfcop.eenigmafftand boven „f 5

„ De Zuid-
neemt in kragt toe naai- maate de nagt nadert , en ver-

„ uuren s namiddags . hy neemt ^
. „„ j.,*. w in het overige van

” Ë'r8tV'“rzy^°DSsSbenïhet?d ““l
” aanvang g°wöon<fe"zyn?veXft ^

” ‘^““"lr“rre dooïtaStTop^de Reélle een &ine koelte uit den Noord-

„ tegen dat de dag doorp e
door den Zuid-Ooften-

Sg&t ^de|"der

?p ' '

de Zuid-Ooften-wmd hervat op dc g^^^^Sde um
gcvdkn zy , dat

„ Het gebeurt ook zomwylen, en
of vier dagen ag-

„
deZuid-Ooftennvindhevigbcpntte ^ zodanig, dat het voor

,
ter een aanhoudt, zonder eene meikd^ vermpp”?

gjefe der fdiepen

„ de befte floepen ondoenlyk is op de Keeae tc vaaiui

,

’’

*DeM-d£S\w«it altoos met fterke inkken i
*

„ ^kveS vwn van ffllte gen.fl-che„poosd , maar e ^u-mg

;:
vermindert hand OWM

” Sa bo’reït heS : dan\ooml de tuirchonpoozingcn van flUte wederom ,
en

:> Te^:in»dtSt^^^^^^^^
vanZand en Stof
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jr vliegen > die de lugt verduifteren_ , vervullende daar mede de ftraaten en huizen
)j aan de K^p. Hy Imyt het zelve in de pogen der geenen die buiten ’s huis zyn,
5, zodarug dat het onmogelyk voor hun is den weg te vinden of een hoed te draa-
5» gsu ; hy doet de groote Zand-duinen

, die niet met Itmiden of geboomte bedekt
„ zyn, dagelyks van plaats veranderen- of weg Ruiven; hy droogt het land en de
„ gewalichen uit, breckende zomtyds de boomen , ten miiiften dezelve beletten-
„ de op te ichiet^; wanneer zy op zig zelven ftaan, of enkel aan ryen zyn ge-
„ plant

, dwingt hy ze zig te krommen
, en hunne takken uk te ftrekken volgens

„ zyn koers, t welk hen onbevallig maakt voor ’t oog. Hy veroorzaakt eenc tril-
,, hng van het licht, die maakt , dat men de Starren niet nauwkeurig kan waarnee-
„ roen, en dat dc kimmen zig altoos nevelig vertoonen, fchoon de lugt zeer hel-
„ der zy. In de Tafelbaay maakt hy korte golven en wit van fchuim ; maar de
„ Ichepen, die goccte kabels hebben, zyn ’er niet door in gevaar , dewyl de grónd
„ vry wel houdt , en om dat deze wind uit Zee geen laager wal maakt. In ’t alge-
„ m^n js rnen verpligt veel voorzorg te gebruiken, om, voor zyne woede, de
„ tuiMn, huizen, wyngaarden en graanen te befchutten.

,, De Zuid- Ooflen- wind verlidl zyn hevigheid, naai-maate hy verder v'an de
„ Kaap ten Nöorden waait. Het gebeurt ook zeer dikwils , dat hy woedende is in
„ het vlek, tcrwyl men hem niet V'^oelt i» de wooningen v^an het ronde bofebje , die
„ aan den voet van den^ Tafel- en Duivelsberg , regt aan de andere zyde als het
„ vlek, gelegen en’, om die reden , zouden moeten bloot gefteld fchyiien aan
„ de«elft geweld , dewyl zy niets tot haare bedekking hebben aan den kant van
„ t Zmd-Ooften.

j5 Wanneer deze wind, verlcheidcn dagen agter een, heeft gewaaid, ’t zy zonder
„ eenige tulTchenpoozing

, ’t zy dat hy alie morgens vervangen wordt door eene
„ Mgte koelte uit den Noord-Wellen

, als dan maakt hy plaats voor eenige dagen
„ Itilte, die doorgaands gevolgd worden van twee of drie dagen veranderlyk weer,
5, met betrokken lugt , en zomtyds met regen. Gedtiurende die dagen volgen de
5, NoOTden-, Nood-Wellen-

, Wellen-, Zuid-Well- ten Zuiden-winden , agterv’ol-
” op elkander , en , zo dra zy hebben opgehouden, of eenigea regen aan-
„ gebragt, hervat dcZuid-Oollen wind zyn toCT.”

^

In het Land Natal wordt ook een kleine Wolk gelbrmeerd, gelyk aan het OJJefi-
oog van de Kaap dcGocde-hoop, en uit deze Wolk koomt een verlchriklyke wind
te voorlchyn , die gelykfoortlge uitwerkzels v^oortbrengt als op de Kaap de Goede-
hoop; in ^ Zee , die tulTchen Afrika en Amerika is, inzonderheid onder den E-
quator en in de nabuurigc deden van den Equator , verheffen zig zeer dikwils van
deze foorten van onweders : by de kuft van Guinée vallen dikwils drie of vier van
die onweders op één dag voor , zy worden veroorzaakt en aangekondigd door
Heine zwarte Wolkjes, gelyk die van de Kaap de Goede-hooo , het overige des
Hemels hgeTOonlyk zeer helder en de Zee ftii. De eertteS van rXf ïitto Wolken te voorfcliyn koomt , is woedende

, en zou dc Ichepen in toIIc Zee
v rgaan, zo men niet te voren de voorzigügheid gebruikte van de zeilen te’

Itryken; liet is x^oornaamelyk in de maanden April, Mayen Juny, dat men deze

j r •r’
Guinée ondervindt, om dat ’er niet een geregelde wind in^t lailoen heerfcht; en laager, naar Loango afzakkende, is het falfoen dier onwe-

ders op de nabuurige Zee der kullen van Loango , in de maanden January, Febru»'
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tv Maart en April. Aan den anderen kant van Afrika» op Kaap Guardafu verhef,

fcn zie van die foorten van ftormen in de maand May, en de Wolken , die dezel-

ve vóórtbrengen , zyn gcmeenlyk ten Noorden, gelyk die van de Kaap de Goede-hoop.

Alle deze ftormen worden dan voortgebragt door winden, die uit eene Wolk

voortkoomen ,
en die eene rigting hebben ’t zy van ’t Noorden naar t Zuiden , ’t zy

van ’t Noord^Ooften naar ’t Zuid-Weften , enz.; maar daar zyn andere loorten van

ftormen, welke men Ounigans noemt, die nog geweldiger zyn dan deze, en waar

in de winden van alle kanten fchjmen te koomen, zy hebben eene draaikolklche

beweeping, daar niets aan wederftaan kan. De ftilte gaat deze vcrfchriklyke onwe-

ders gemeenlyk voor, en de Zee fchynt dan zo elfen als Ys ,
ma^in een oogen-

blik verheft de woede der winden de golven tot aan de Wolken, Daar zyn plaat-

fen in Zee, daar men niet kan koomen , om dat’ei- beurtelings, of dic volftrekte

ftilten of die Ouragans heerfchen. De Spanjaarden hebben die pJaatfen Salie plaat-

fen en Tornados genaamd , de aanmerkelykften zyn by Giunée op e of 3 graaden

Noorder breedte , zy zyn omtrent 300 of 350 mylen lang en hebben evenveel

breedte , het geen een ruimte van meer dan 100,000 vierkant mj’len maaitt. De

ftilten of de onweders zyn bynageduurig op dezekuft vanGuinée, en daar zyn

fchepen, die drie maanden opgehouden zyn , zonder van daar te kunnen koomen.

Wanwer deze ftrydige winden te gelyk in de zelfde plaató voorn len, en als m

€cn middelpunt famenloopen ,
brengen zy die draa^iingen of draaikolken voort , en

Se draaijingender lugt maaken, door de ftrydigheid haarer beweeging, gelyk als

tegenftrydige ftroomen , kolken of afgroiiden in het water; maar wanneer deze

winden in tegerftelling zyn met andere winden , die vot verre hunne werking op-

weegen ,
dan draaqen zy rondom een grooten omü*ek f waar in eene geduurige

frifti heerfcht, enitishet, wat de ftülc plaatfen maakt, towj^

en daar het onmogelyk is uit te koomen. Die plaatfen der Zee zyn op de Uloben

van Senex aangewezen, gelyk ook de ftreeken der verfchillende winden , die ge-

woonlvk in alle deze ZeSn heerfchen. Ik zoude inderdaad geneigd zyn om te den.

iren dat de enkele ftrydighekl der winden dat uitwerkzcl niet kunne voortbrengen,

indiem de rigting of ftrekking der kuften en de byzondere gedaante van den bodem

der Zee op deze plaatfen daar niet in medewerkten; ik verbeelde my dan
, Jit de

ftroomen door dc winden veroorzaakt ,
maar gengt cn gew^zigd dooi de gedaante

der kuften en der ongelVkhedcn op den bodem d^r ’
aPenanAe^ plaaTen

tomc uitto en dai taare tegengcftelde en ftrydige ngnngen de Tomados,

tommlitaekem maaken in een vlakte rondom met eeme ketenBergenomrragd.

D^Kolken fchynen niets anders te zyn , dan de di-aaijingen van het water dom

de werking van twee of meer tegedgefteldo ftroomen verooinaatt ;,de

terJemd dom- den dood van Aristoteles, Verzwelgt zevenmaal m den tjdvan

vier-en-twintig uuren de wateren , en werpt dezelve beurtelings weder uit; deze

kolk is by de kuften van Griekenland. De Chai’ybdis , die by de Straat van Sicilië

is werpt dc wateren uit en zwelgt die in, driemaal in den tyd' van vier-en.twintig

Tinreo' voor het overige is men niet al te zeker wegens het getal dezer beurteling'

ÏSie beweeingen in de kolken. Doftor Placentia inzyne Verhandelrag, die tot

fvtel heeft' Kgeo redivivo , zegt, dat de Eiiripus geduürcnde agtien of twintig da^
tycei neeiL. s Wfr . en rere mnarifip treduu-

Hh J
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zegt ook} dat de Schavers niet overeenftemraen wegens de Eb en Vloed van den

Euripiis, dat zommigen zeggen} dat dezelve tweemaal, anderen zevenmaal, aii’

deren elf maal, anderen twaalf-, anderen vcertien-maal in vier-en-twintig uui'cn

geicliiedt ; maar dat Loraius
, dezen kolk in ’t vervolg een gcheelen dag waarge-

noomen hebbende, telkens om de zes uuren de Eb en Vloed op zulk eene blyk-

baare wyze en met zulk eene geweldige beweeging hadt bemerkt , dat ’er beurte-

lings de raden van eene molen naar dezen of naar geenen kant door zouden heb-

ben kunnen draaijen.

De grootfte Kolk, welken men kent, is die der Zee van Noorwegen, men verze-

kert , dat hy meer dan twintig mylen in den omtrek heeft ; hy verzwelgt zes uuren

lang alles wat in zyne nabuurfchap is, het water, de walviflehen, de fchepen, en

geeft vervolgens
,
geduurende even langen tyd , wederhet geenhy ingezwolgen heeft.

Het is om reden van deze kolken te geeven, niet noodig gooten of afgronden op

den bodem der Zee te onderllellen , dewelke de wateren geduurig verzwelgen;

men weet, dat wanneer het water twee ftrydige rigtingen heeft, de lamenllelling

dezer beweegingen eene kringswyze draaijing voortbrengt , en een ydel in het

middelpunt dezer beweeging fchynt te formeeren, gelyk men op verfcheiden plaat-

fen kan waaraeemen by de muuren, daar de boogen der bruggen op ruften, inzon-

derheid in de fnelle Rivieren; het is eveneens met de Zee-kolken gefteld, zy wor-

den voortgebragt door de beweeging van twee of meer ftrydige ftroomen, en ge-

lyk de Eb en Vloed de voornaame ooi"zaak der ftroomen zyn, zo dat zy geduuren-

de den Vloed naar den eenen , en geduurende de Eb naar een ftrydigen kant gej

dreeven worden , zo is het niet vreemd , dat de kolken, die uit deze ftroomen

voortkoomen , cenige uuren agter een alles na zig haaien en verzwelgen wat haar

omringt, en dat zy vervolgens , een even langen tyd, weder uitwerpen alles wat

zy ingezwolgen hadden.

De Kolken zyn dan niet dan di*aaijingen van het Water voortgebragt door tegen-

geftelde en ftrj^dige ftroomen , en de Oiuagans zyn niet dan draaikolken of draaijra-

gen van de Lugt voortgebragt door ftrj'dige winden; die Ouragans zyn gemeen in

de Zee van China cn Japan , in die der Antillifche Eilanden , en op verfcheiden

plaatfen der Zee, inzlonderhcid by uitfpringendc landen, en hoogc kuften, maar zy

zyn nog gemeencr op ’t land , en de uitwerkzelen zjm daar zomtyds ycrbaazend.

„ Ik heb gezien, zegt Bellarmin, en ik zoude het niet gelooven, zo ik ’er geen

„ ooggetuige van geweeft was ,
eene zeer groote graft , door den wind gegraaven

,

,, en al de Aarde van deze graft naar een dorp vervoerd , zo dat de plaats , waar

„ van de Aarde weggenoomen was , een vrecllèlyk gat geleek , en het ^dorp door

,, deze vervoerde Aarde ten eenemaal overdelit en begraaven was . Men kan

in de Hiftorie van de Akadcmic der Weetenfehappen en in de Philofophifchc Tran-

fafties een omftandig verflag vinden van de uitw^erkzelen die verfcheiden Ouragans

hebben voortgebragt, die onbegrypelyk fchynen
, en welke men nauwelyks zoude

kunnen gelooven , zo de ftukken niet beveiligd waren door eene menigte oogge-

tuigen, die met verftand waargenoomen hebben, en van welken men geene vals-

heid kan vermoeden.
Het is op de zelfde wyze gefteld ten opzigte der Hoozen, welken de Zee-lieden

Zie BELLAR.Atti'ius, de afcenfu mentis in Deum.
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zonder vrees en verwondering zien ; die Hoozen zyn zeer gemeen by zekere

3en vm de Middellandfche Zee ,
inzonderheid wanneer de Hemel zeer bedekt

^ 1 wind terzelfder tyd van verfcheiden kullen waait; zy zyn gemeener byS S! ™ Greego, en vjm Karmel dan in de andere doelen van

V S] SoT. 7ec De meeften dezer Hoozen zyn zo veele Cylmders van wa-

Jr^dtfüftïwofkcn' vSlen, fchoon het zomtyds rchsY, inzonderheid rpnmeer
ter, dl

, -ffl-ond k d-it het water der Zee zig in de hoogte verheft (fl).

” M-S Sn®moêt foórecn vanlloozen onderfcheiden; de eerfte, die dcHoos

is daar wv van fprceken , is niets anders dan eene dikke ,
faamgeprefte , beflooten

Woï Te d“r tegengeftelde winden in eene kleine ruimte op een gepakt is; de^

tèrSet tyd van verfcheiden en ftrj dige kanten waaijende geeyen aan ifc

VAirtit Ap (veciaante van een Cvlindrilchen draaikolk , en maaken , dat het water te

nnripr die Cvlindi-ifche gedaante valt; de hoeveelheid van water is zo groot,
gelyk ® „Sr dT fo Sukldg eene dezer Hoozen op een fchip viel,

en deszelfs ''“1
’ £ts overftroomd maar ook ver^zeld

het zelve Jar door me /legtó m eeji oog
^

zoude
j-o’ ]s op de Hoozen doende, de zelve breekt, en dat deze

den
vrv fchielyk doet ophouden ; dit koomt mt op het uit-

SlefuöSu d^Volkpntevcrwydcrcn. die den

donder en deSf?,SHoozen wordt Thyphon genaamd , en verfcheiden Schry-

Thvo'hon met de Ouragan verward ,
inzonderheid daar zy

vers hebben de Thjphon met
g inderdaad aan beide foorten onderhevig

“Thiïon zvter veSdtade trzkken hebben. De Thyphon daalt niet uit de
IS, fchoon zy zeer

o.,, iXr^rt- tjnn Hoozen, hv wordt met eemglyk voort-

de , by verheft lig mtge
(vn Hemel met een groot geweld , en fchoon deze Thyphons naai diaaikol

V S^kSr dirzig op Land al draaijende verheffen, hebben zy evenwel

fnrlrS ’oOTforoL.Ven ziet dikwils, wanneer de winden gcwelAg en tegen-

f"SÏvë S EoLgans di-aaikolken \^n Zand, of Aarde opbeffen , en 3at

ftrj’dig zyn, dat de_u
& hoornen, dieren, enz., opneemen en vervoeren#

zy zelfs in deze
, ’;„tegendecl blvvcn op de zelfde plaats , en zy heb-

Dc Zee -Hoozen, of want de Zee is dan

ben geene andere
vervuld met zwavelagtige uitwaaffemin-

m eene groote kooking en at
. , n Updekt fchynt, fchoon er geene

gen ,
dat de Hemel agter een "ft

korft Mekt icn> ,

Wolken zyn , en fchoon men der Zee van

zien kan; het is aan deze " Thyphons zeer
China in den Winter kan toefchryven , in Welk jaargety 3V

z^len^ thans eenige voorbeelden geeven van de wyze , wa?^ op dezelve

vnnrtvebragt worden : Zie hier wat Thevenot daar van zegt in z^^eize na^

T pvntfr ^Wv zagen Hoozen in de Perfiaanfche Golf tuffehen de Eilanden Qué-

fomo Laréka en Ormus. Ik denk dat weinigen de Hoozen met zo veele aandag

ra) Zie het Ilde Deel der Reizen yan Smaw.

(1) Zie Erud. Suppïctn. T<m. J. f. ifist
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„ befchouwd hebben , als ik gedaan heb in de ontmoeting daar ik van fpreeke? en

milTehien heeft men nog nooit de opmerkingen gemaakt welke het geval my in

,, Raat gefield heeft te maaken ; ik zal myne waarneemingen met alle die eenvou-

„ digheid voordraagen , daar ik myn werk van maak, in het geheele verhaal van

,, myne reis, om de zaakcn duidelyker cn gemaklyker voor het begrip te maaken.

„ De eerfle, die zig voor onze oogen vertoonde, was aan den kant van ’t Noor-

„ den , tuflchen ons en het Eiland Quéfomo , onder het bereik van een fnaphaan-

,, fchoot van het fchip , onze fleeven was toen Noord-Ooft gekeerd. Wy bemerk-

„ ten , dat het water te dezer plaats kookte, en omtrent een voet boven deop-
5, pervlakte der Zee verheven was , het was witagtig , cn boven op vertoonde zig

„ als een zwarte dikke rook, derwyze,dat dit vry wat geleek naar een hoop flroo,

5, daar men het vuur in gelegd hadt, maar die nog maar rookte. Deze verheven-

„ heid maakte een dof geluid, gelyk aan dat van een flroom, die met veel geweld

„ in een diepe Valey nederfchiet ; maar dit geluid was vermengd, met een ander

„ wat helderer, vry wat gelykende naar het geblaas van Slangen of Ganzen ; kort

„ daar op zagen wy als een donkere pyp , die vry wat gelykheid hadt met een rook

„ welke al draaijende tot de Wolken op klimt , en deze pyp fcheen de dikte van

„ een vinger te hebben , en het zelfde geluid hieldt gefta^g aan. Vervolgens be-

„ nam het fterke licht ons daar het gezigt van , cn wy bemerkten , dat deze Hoos

„ geëindigd was, dewyl hy zig niet meer verhefte ; deszelfs duuring was van niet

j, meer dan een half kwartier uurs gewceft.

„ Toen deze Hoos ophieldt zagen wy een anderen aan den kant van het Zuiden

,

,, <lewelke op de zelfde wyze begon , als de vorige gedaan hadt , bykans op ’t zelf-

,, de oogenblik formeerde zig een dergelyke aan den kant van dezen tegen hetWes-

„ ten, en onmiddelyk daar op een derde aan den kant van den tweeden , de verfle

van ons af, was niet meer dan het uiterfl van een Musketfehoot. Zy vertoonden

„ zig alle di'ie als drie hoopen flroo , van anderhalf of twee voethoog, die veel

5, rookten , en het zelfde geluid maakten als de eerfle. Vervolgens zagen wy even

5, .veel buizen of pypen, die van de Wolken nederdaalden tot op deze plaatfen , al-

„ waar het water opgehevenwas, en elk dezer Kanaalen was wyd aan het einde, ’t

„ welk aan de Wolk vafl was , even als het wyde einde van een trompet , en hadt

„ de zelfde gedaante, om het klaar te beduiden, als de fpeen van eene koe, door

„ eenige zwaarte loodregc neergetrokken , hebben zoude ; deze Kanaalen of Bui-

„ zen 'fcheenen wit , maar van een bleek dof wit, en ik denk, dat het door het

j, water was , in deze doorfchynende pypen bevat , dat zy zig wit vertoonden

,

„ want waarfbhynlyk waren zy reeds geformeerd , voor dat zy het water opti’ok-

„ ken , naar dat men mag opmaaken uit het geen volgt , en toen zy ledig waren

„ vertoonden zy zig niet, e\-en gelyk een pyp van zeer zuiver glas in helderen dag

„ voor ons gezigt bloot gefield, zig niet laat zien
, zo zy niet met cenig gekleurd

,, vogt gevuld is. Deze Kanaalen waren niet regt maar krom op zommige plaat-

,, fen , zelfs flonden zy niet loodregt , integendeel van de Wolken af, alwaai* zy

,, ingeënt fcheenen, tot op de plaatfen, alwaar zy het water ophaalden , waren zy

„ zeer Ichuins , cn het geen nog byzonderer is., toen de Wolk, daar de tweede

,, van deze drie Hoozen aan vafl was
, door den wind wierdt v’oortgedreeven

,

„ volgde deze pyp dezelve zonder te breeken., en zonder de plaats van onderen

d;iar hy het water.ophaaldc , te verlaatcn, en agter de pyp van de eerfle voorby-

„ gaan-
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j marpn 7V eeni^en tvd gekruisd j gelyk een kruis van St. Andries. In het

” Sn waren zy alle di-ie zo dik als een vinger, bchalven aan de ^
” ïfSer ^ren/gelyk ik opgemerkt heb; maar in het vervolg wierdt de eerfte

” van de tóe aaJimerkelyk veel diltker ; wat de twee anderen betreft , ik heb daar

” S?t veel byzonders vii te zeggen, want de laatft gefomeerde diiur^^^^^ veel

” We? dan die ,
wellce wy aan den kant van ’t Noorden gezien hadden. De

” twfede am deVzuidkant duurde omtrent een kwaï-tier uurs ,
maar de eerfte aan

Sn zSn wat langer, en het ivas deze, welke ons de meefte vi-ees

„ Lerit was pyp
eindelvk als een groote ftam van een boom

,

Sten™” Se
nend lighaam heen, het water een weinig kronkelende opklimmen

,
•

verminderde de pyp een weinig in dikte, dan eens boven, dan eens beneden,

togSek z7v^^^^ gevuld met ’

weten“n dSn , In ik wicrd overtuigd,

S het dl geSghefd’ van den wind waa , cUe deze veranderingen te we^

?i doLlltet water zeer fchielyk ryzen, door de pyp van onderen te *uk-
bragt, '

, 11 door die pyp van boven toe te nypen. Hier-

ken ,
en.doende ^kK, dit zy kleiner tvas dan een arm, ge-

na verminderde dezelve
, , zelven regt uit te rekken, vervolgens

wierdt de pyp nnjreheeven, begon te vaUen, en het einde

water , op de op^vlatte r t j,
J» van af, en kromp in,

„ van de pyp, die cto het licht, het welk
-* gclyk als of men dezelve toegebonden ? _ .

. eent"
ons door eenc Wolk toefcheen , my het verder gezigt. Ik liet niCt na

^17/^ rn Irvlrpr» of ik deze pyp niet weder te zien zoude krygen > om dat ik

P! dafde bub ttveede van dezen zelfden Zuidelyken fant
had opfc, ï toegcfcheenen in ’t midden te breeken , en onmid^-

KSf; ïl5 -J-. -*— <™

Hoos meer geformeerd. „ 20 zy op een fchip koomen,

„ Deze Hoozen zyn zeer ge\ aarly p »
zomtyds opneemen, en het

verwarren zy zig in de zeilen ,
zo

„ zinken ; en dit gevaar is byzonder-

vervolgens weder neder laatcnde ^
’ ,rrpn7cn • ten minften ,

zo zy het fchip

lyk volt een klein fchip o cene bark “ in't fchip

niet opligten, breeken zy alle de zeilen, of wel zy Itorc

uit, het welk het zelve dikwils te grond doet gaan. Ik twjti
5 hooren

door zulke toevallen , dat verfoeiden fchepen
’ ^“„^iSden I eeft mn zul-

fnreeken ,
zyn vergaan, dewyl men met dan al te veel vooruee

„ kin, die men met^teh^t 8- plaats hebben in

de veSW, «telte Rtwer Sns verhiah 1
"

de zaaken derwyze te kunnen mededeelen ,
als hy meent dezeiv g.

1. Deel.
^
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op dat men dezelve of door nadere waarneemingen beveiligen

, of ten minden
veigelyken moge met die, welke door andere Reizigers worden bygebragt. Zie hier
de ^Ichr^ing, V’Clke Gentil , in zyn Reize rondom de Wereld, daar van geeft,
y» 1 en elf uufen des morgensy tenvyl de Lugt met Wolken bezet was, zagen wy^
„ rondom ons ichip , op den afftand van omtrent een vierde myl, zes Hoozen,
„ die zjg foi-meerden met een dof geluid

,
gclyk aan dat ’t weikhet water maakt,

„ wanneer het door onderaardfche buizen loopt. Dit geluid nam allengs toe , en
5 , geleek naar het gefyfFel , ’t welk het want van een fcliip maakt , wanneer een
- fterke wmd daar in Ipesit. Wy bemerkten ecrll.het water, ’t welk kookte, en

dat zig boven de oppervlakte der Zee, ter hoogte van omtrent een en een half
voet, verhefte; boven deze kooldng vertoonde het zig als een mirt, of liever als
een foort van dikke rook, van een bleeke kleur, en deze rook maakte een foort.
van Kanaal, d :t tot de Wolken opklom.

of mouwen dezer Hoozen vouwden zig, naar dat de wind de^
Vv olken wegvoerde

, daar zy aan vail waren, en in weerwil van den aandi'ang
„ des winds , maaJxten zy zig niet alleen niet los, maar zelfs icheenen zy zig te ver*-
„ langen , om de Wolken te volgen , zig vernauwende of dikker wordende naar

maate de Wolk rees of daalde.

,, Deze verfchynzels veroorzaakten ons veel vrees , en onze Matroozen , in
plaats van malkandercn aan tc moedigen , venneerderden hunne vrees door de
vertdlmgen

, welken zy malkanderen deeden : zo deze Hoozen , zeiden zy , op
ons fchip vallen

, zullen zy het opneemen , en het vervolgens weder laatende
vallen , zullen zy het overflroomen

; anderen, (^en dit wai'en de Officiers") ant«
woordden op een bcflilïènden toon , dat zy het fchip wel niet opneemen zouden,
maar dat zy , het zelve in hunnen weg onttnoetende , door deze hinderpaal gebroo-
ken , en dat de gemeenfehap , welk zy met de Zee hadden, afgeöieeden zoudeworden, vyaar door dan ev'enwel al het water, ’t welk zy bevatteden, uitgeftoit,
en het fchip met flegts overRroomd

, maar ook gebrooken en verbrV'Zeld zoude-
worden.
Om dit ongeluk zo veel raogelyk voor te koomen, nam men de zeilen in, en

„ men laadde het kanon
; de Zee-liedcn willen dat de beweeging

, welke het afge-
„ ftooken gefchut in de Lugt maakt, de Tromben of Hoozen doet barflen en ver-
„ fpreidt; maar wy behoefden onzen toevlugt tot dat middel niet te neemen ; toen
„ zy tien minuuten rondom het fchip geloopen hadden , de een op een vierde my],
,, de ander op minder affland , zagen wy , dat de kanaalen allengs nauwer wierden
„ dat zy vande oppervlakte der Zee los raakten, en zigverfpreidden. Tom. J.p. igi’

Het blykt uit de befchryving, welke deze twee Reizigers ons van de Hoozen gee-
ven, datzy, ten minften voor een gedeelte , worden vooito-ebragt door de wer'

> gelykSiuwdczel™ in Iictnde°D«l
befcluyft. „ De Hoozen

, zegt hy, welke ik gelegenheid gehad
„ heb te zien, zyn my voorgekoomen

, als zo vecle Cylinders water, die hit de
„ wolken vielen, fchoonhet, door den weerftuit der kolommen

, die nederdaa-
Jen,,ot door de druppels, die zig van het water het.weUi,-zy bevatten, los maa-
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1 «n nedervallen 1 zomtyds fchynt, inzonderheid wanneer men op e^ipn af-

is dat het water zi^ in de hoogte verheft. Om reden van dit verfchTOzel •

” daUe Wolken in eene zelfde phats door fti7-

” verzameld zyndc dc danijKn door eene geweldiged.^ noodza-

” nm in de gedaante van draaikolken neer te daalen . 5o.
.

veel lugt moeten voortbrengen (a) »
gelyk dit

. uit^ezette Lugt, zig

der Lugtvolgen, en een mato.
wel als die welke

ZO wel als ter Zee ziet?
_ v • 1727. maaltt ge-

De Hlftorle v>n de ^euue „,3

i’n^rkSfr^eene^Voï » op de Aarde nederdaalde, cn fteeds m

SV:^eJdvanee,,fo«
van eene zeer beroerde Zee , z> naamc

Nooten-boom,

uit den gi'ond ’onuvorgde
^rpLtfte , en tekende haaren weg door een

dien zy veertig of
drie^ koetfen naaft malkanderen zouden hebben

welgen-okken breed fpooija^^^
zi^eene andere kolom van dezelfde gedaante,

S CS e=r& voegde, en na dat alles verdwearen was vrel

“ dS SCSn Hoosfehynt nog verfchillende van de ««“fSnCSwel
weeft; daar wordt niet by gemeld , of zy bevattede , en^

^ ^

^

uit het geen ik ’er van bygebragt heb , als uit de

doQUE Lr van gegeeven heeft , toen hy zyae
was dan een draaikolk

AirQdpmtp heeft medegedeeld , dat deze Hoos niet anaers w..s 'w*'

van wind, verdikt en zïgtbaar gemaakt door de verdiltte dampen ,

Zie de oatlecding de, U.g, v,„ den Ik n*,.e,, en de Verhandeling ove, hot gref G=-

fchut van den Kr. Robins.
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vat waren, (a) In de zelfde Hiftorie der Akademie Ao. 1741. wordt gefprooken-

van een Hoos , op het Meir van Geneve gezien ; dit was een kolom , welker bo-

venfte gedeelte uitliep op eene viy zwarte Wolk, en welker benedenfte gedeelte

y

dat nauwer was , een weinig boven het water eindigde. Deze Lugtverheveling

duurde flegts weinige minuuten, en op het oogenblik, dat het verfpreidde, bemerk-

te men eene dikke damp
,

die opklom ter plaats , alwaar dezelve zig vertoond

hadt, en daar terplaatfe kookte het water van het Meir, en fcheen pooging te

doen om zig te verheffen. De Lugt was zeer Ril geduurende den tyd , dat deze

Hoos zig liet zien , en. toen zy verfpreidde volgde daar noch wind noch regen op.

5, Met alles wat wy reeds weeten , zegt de Hiftorie Schryver der Akademie, wc-

„ gens het geen de Zee-Hoozen betreft , zoude men uit deze miflehien een bewys

„ te meer ontkenen kunnen , dat zy zig niet enkel formeeren door de ftrydige

„ werking der winden, en datzy bykans altoos voorteebragt worden door eenige

„ uitbarffing van onderaardfche dampen, of zelfs van Vuurfpuwende Bergen , wel-

„ ke men uit andere waaimeemingen weet, dat op den bodem der Zee gevonden

„ worden. De draailrolken der Lugt , en de Ouragans , welke men gemeenlyk

„ voor de oorzaalten van deze fooiten van verfchynzelen houdt , konden dan wel.

„ alleen het uitwerkzel of een toevallig gevolg van dezelve zyn

Zie THifioire de TAcadémie. Aiin. 1727. pag. 4. enz.-

Zie THtJioire de fAcadémie. Ann. 1741. pag. ao.-
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bewyzen voor de beschouwing

VAN DEN aardkloot.

zestiende STU&

Vuurfpwwende Bergen en AarcJbeevmgen.

E brandende Bergen
.

tel^drSv^terbttü-
wende Bergen noemt,

^ men,en de ftofFen, ^le tot v
buskruid of van den don-

welks mtwerkzel
’ f onvervaard, en deAarde ver--

der, heeft van alk tydenaf, de
JV

J gefchuts van een afgn^lyk wyden om-

woeft. Een Vumfpuwende Berg is j^ond

trek, en wiens mond ddwjE^ ^rivieren van bitumen , van zwavel en gcfmol-

braakt ftroomen rook en vtom
’ zoratyds werpt hy tot op een af-

ten metaal ,
wolken van afch en tteenen , en

j
^

(tand van verfcWdcn
Men'

nigde menfchelyke ^ragten nietm beweeg ^ verkalkte ,
verglaasde ftoffen,

weldig , en de hoeveellieid brandende ,
geimauci

, Boflehen bedelven,

weSde Berg uitwerpe, JLJiSSten, en aomtydsge-

Velden ter hoogte van honderd en tweeho
^ eflapeide ftoffen beftaan. De

heele Bergen forraecren, dic n^
^an lutbarfting zofterk, dat zydoor

«rprkinn van dit \mur is zo groot ,
de krag

rrcnocc om de Aarde te doen.

haare wederwerking ^^'’^kken voentbre^^^ gebouwen en ge-

beeven ,
de Zee te beroeren

, „roote afftanden uit te werken

heele Steden te verdelgen, d’t alks P wonderwerken befchouwdge-

‘'“^ezo utavetteclcn , van het vuur in het klem be-

worden, cn fchoon men gelykfoo. b
een aart het zyn moge, zo zcei htt

. fpeurt, zo heeft egter het g^oot ,
t

^
„^^is vreemd vindc, dat zompige

^

recht van ons te verwonderen ,
dat ik

g togtgaten van een middelpunüg

Schryvers deze Bergen g^noomp hebben \ heeft gemaakt. De

vuur, en zelfs niet , dat het Volk daar de m
. bvaeloof geboren wor-

verwondering brengt de vrees voort, en do ™ van hunnen

iTe Inwooners van het Eiland Ysland gcio J _ j,. en dat de uitbarftin-

Hekladoo het gefchreeuwdor verdoemden voroor^^^
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teeren^ zodikwils zy voor de lugt en voor de vogtigheid worden bloot gefield;

dit alles is in eene groote hoeveelheid by malkander , het vuur flaat aan den brand,

en veroorzaakt eene uitbarfting evenredig met de menigte brandbaare llofFen, wel-

ker uitwerkzelen ook grooter of minder groot zyn in de zelfde evenredigheid. Zie

daar wat een Vuurfpuwende Berg is voor een Natuurkundigen, en het is voor de-

zen niet moeijelyk de werking dier onderaardfche vuuren na te bootfen , door eene

zekere hoeveellieid zwavel, en vylzcl van flaal, onder malkandercn te vermengen,
en het zelve op eene zekere diepte onder den grond, te leggen ; dus maakt hy een

kleinen Volkaan , welks uitwerkzelen , zo men de evenredigheid wel in ’t oog houdt,

de zelfde zyn als die der groote Vuurbergen , want het gezegde mcngzel ra&t door

enkele fermentatis in den brand , werpt de aai'de en de fteenen , daar men het me-
de bedekt heeft, opwaards, en verwekt rook, vlam en uitbarfting.

Daar zyn in Europa drie beroemde Vuurbergen,de Berg Etna in Sicilië, deBerg

Hekla op Yfland, en de Berg Vefuvius in Italië by Napels. De Berg Etna brandt

federt onheugcl34c tyden , zyne uitbarftingen zyn zeer geweldig, en de ftofFen,

welke hy uitwerpt, zo overvloedig, dat men daar in tot 68 voeten diepte kan graa-

ven, alwaar men Marmeren ftraaten, en voetfpooren van eene oude Stad heeft ge-

vonden, die onder deaen vervaarlyk dikken korft van uitgeworpen aarde bedekt

en als begraven ligt , op de zelfde wyze als de Stad Heraklea of Herkulaneum, door

de uitgeworpen ftofïèn van den Vefuvius overdekt geweeft is.

Daar hebben zig nieuwe vuurmonden in den Etna geformeerd in de jaaren

1650, en 1669, gelyk ook op andere tyden. Men ziet de vlammen en den rook

van dezen Vuurberg van Malta ,dat ’er öomylen af ligt;. Daar gaat geduurig rook

uit op, en daar zjm tyden , waar in deze Berg, met een vrecflblyk geweld, vuur

,

vlam, cn ftoffen van allerhande lbort uitbraakt. In 1537, was ’er eene uitbarfting

van dezen Volkaan , die geduurends twaalf dagen eene Aardbeeving op geheel Sici-

lië veroorzaakte , en die eene menigte huizen en gebouwen om verre wierp
;
die

Aardbeeving eindigde niet dan door het openen van een nieuwen Vuurmond , die

alles , vyf miden rondom den Berg, verbrandde; de Afch door den Vuurberg uit-

gevvorpen, was zo overvloedig, cn wierdt met zo veel geweld voortgefmeeten,dat

zy tot in Italië wierdt overgevoerd , enfehepen, die verre van Sicilië af waren,

leeden ’er raerkeljdv ongemak van. Farelli bcfchryft zeer omftandig de brandin-

gen van dezen Berg, welks voet hy zegt, dat 100 mylcn omtrek heeft.

Deze Vuurberg heeft thans twee a'ooi'naame monden , de een is nauwer dan de

andere. Deze twee openingen rooken altoos ,
maar men ziet ’er nooit vuur uit

koomen , dan in den tyd der uitbarftingen ;
men wil , d'at ’er fteenen gevonden

worden , welken deze Berg tot op een afftand van zeftig duizend paffen heeft

uitgeflitft.

In 1683 , viel ’er een verfcbriklj'ke Aardbeeving op Sicilië voor , door eene ge-

weldige uitbarfting van dezen Vuurberg veroorzaakt
; dezelve vernielde de Stad

Katanea geliccl
, en deedt meer dan zeftig duizend perfoonen in dezelve orakoomen,

zonder die te rekenen , welke in de andere nabuurige fteden en dorpen fneuvclden.

De Hekla ffitft zyn vuur dwars door het Ys en de Sneeuw van een bevroozen
grond ; zyme uitbarftingen Z5T1 zo geweldig als die van den Etna , cn der andere

Vuurlpuwende Bergen der Zuiclelyke landen. Hy werpt veel afch, puimfteen ,
en •

zointyds ,
zegt men, kookend water uit; men kan op geen zes mylcn afftand van
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dezen Berg woonen, en het geheele Eiland van Yfland is zeer overvloedig in zwa-

vel. Men kan de Hiftorie der geweldige uitbarflingen van den Hekla zien by Dith-

iviar Bleffken. .

De Berg Vefuvius ,
agtcr\^olgens het geen de Hiltone-Schryvers daar van zeg-

gen ,
heeft niet altoos gebrand , en heeft eerft begonnen in den tyd van het ze-

vende Burgemeefterfchap van Titus Vespasianus , en van Feavius Domitianus.

Toen de kruin van dezen Berg zig opende, wierp dezelve eerft fteenen en rotfen,

en vervolgens \aiur en vlammen in zulk een grooten overvloed uit , datzy twee

nabygelegen Steden verbranden , en dezelve gaf zo veel rook ,
dat ’er de Zon door

verduifterd vvierdt. Pliniüs dit branden van al te naby willende befchouwen,wierdt

verftikt door den rook
,
gelyk men uit den Brief van Plinïus den Jongen aan Ta-

eiTus zien kan. Dio Cassius vei haalt , dat deze uitbarfling van den Vefuvius zo‘

geweldig Was, dat hy zulke zwavelagtige afch en rook, en in zulk eene gi-oote me-

ni'i’te en met zo veel kragt opwierp, datzy tot Rome toe gevoerd wierden , en

zelfs aan de overzj^de van de MiddeUandIche Zee in Afrika en Egypte. Eene der

twee Steden , die door de uitgeworpen ftofien , in deze eerfte uitbarfting van

den Vefuvius, bedekt wierden, is die van Hcraklea of Herkulancum , welke men

in deze laatftc tyden op meer dan 6o voeten diepte onder deze ftolfen heeft wcêr-

eévonden, welker bovenfte oppervlakte, by verloop van tyd, eene bouwbaare Aar-

de en beteelde grond geworden was. Het- verhaal der ontdekking vanHeraldea

is in vdei-s handen het ware alleenlyk te wenfehen , dat iemand in de Natuurlyke

Hiftorie en Natuurkunde bedreeven, de moeite name, om de verfchiUende ftoffen

te onderzoeken, daar deze dikte van gi-ond, ter hoogte van _6o voeten, mt beftaat;

dat hy ter zelfder tyd acht gave op de fchikking, en op de ligging dezer ftoffen, op

de veranderingen, welke zy of vooitgebragt ,
of zelve ondergaan hebben , op de

rigting of ftreék welke zy gevolgd, en op de hardheid welke zj^ verkreegen hebben.

Het is waarlbhynlyk , dat Napels op een hollen gi'ond ligt, die met brandende

delfftoffen is gewild , dewyl de Velln ius cn dc Solfatara onderaardlche gemeen-

fchap met malkanderen fchynen te hebben; want, als de Vefuvius brandt, werpt

de Solfatara vlammen uit , en wanneer de Vefuvius ophoudt, houdt de Solfatara

ook op. De Stad Napels ligt ten naaften by op een gelyken afftand van beiden-

Eene der laatfte cn der'geweldigfte uitbarftingen van den Vefuvius is geweeft die

van ’t iaari7';7. De Berg braakte\loorverfcheidenmonden grooteftroomen gefmol-

ten, en brandende metaalagtige ftoffen uit ,die zig over ’t land verfpreided^,en zig

in Zee ainven ftorten. De Hr. de Montealegre , dic dit vertaal aan de Akade-

mie der VVeetenfehappen mededeelde , nam met fchrik een dezer Rmercn van vuur

waar, en zag dat haar loop 6 of 7 mylcn lang was, vanhaaren oorfprong tot in

Zee; haarc breedte was van 50 of 60 treden, haare diepte van 25 of 3° palmen,

en in zommige laagtens van laö. De ftof , wclke zy voortrolde, was gelyk aan

fchiiim , dat van gefmolten yzer koomt (aj.
^

In Afia, inzonderheid op de Eilanden van den indifchen Oceaan , zyn ’er véele

Vuurlpuwendc Bergen. Een derberugtften is de Berg Albours , by den BergTau-'

rus, 8 mylen van Hörat ;
zyn krain rookt geftadigen hy werpt dikwils vlammen'

en andere ftoffen in zulk een grooten overvloed uit dat het geheele land rondom

(a) Zie VBiflorh de TAcadémie. Année 1 737- ?•
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met afch bedekt is. Op het Eiland Tcrnate is een Vuurberg, die veel Hof, geiy^

aan puirafteen , opwerpt ; zommige Reizigers willen, dat deze Volkaan brandender,

en woedender is in de tyden der Equinoxen, dan in andere tyden des jaars, om dat

’er dan zekere winden regeercn, die toebrengen om de ftof, waar door dit ^ur
federt zo veele jaaren gevoed wordt, in brand te ileeken. (a) Het Eiland vai^er-

nate heeft maar zeven mylen in den omtrek, en is niet dan de kruin van een tog.

Men klimt altoos van den oever tot in het midden des Eilands, alwaar de Volkaan

zig tot eene zeer aanmerkelyke hoogte verheft , en daar men bezwaarlyk by kan

koomen. Daar Ilroomen verfcheiden Beeken zoet water, die van den rug dez<^

zelfden Bergs nedervlieten , en wanneer de lugt ftü en het weder zagt is , dp is

deze brandende kolk in eene mindere beweeging, dan wanneer het hard ware ot

onweder is. (fc) Dit beveiligt het geen ik in myneBefchouwing gezegd neb, en

fchynt blykbaar te bewyzen, dat het \mur, ’t welk de Volkaans verteert , niet uit

de diepte van den Berg koomt, maar van de kruin , of ten minften van geene laage

diepte, en dat de haard of brandplaats vry hoog naar boven ligt; want zo dit geen

plaats hadt, zonden de fterke winden tot het branden niet kumien toebrengen.

Daar zyn eenige andere Vuurbergen op de Molukkifche Eilanden. Op een der

Mauritius -Eilanden , zeventig mylen van de Molukfces is een Vuurberg , welks

uitwerkzelen zo geweldig zyn als die van den Berg van Pernate. Het Eiland wn
Sorka, één der Moluklces , was eertyds bewoond ; daar was in het midden van dat

Eiland een zeer hooge Vuurfpuwende Berg. In 1693, braakte deze Berg bitimen

en brandende RolFen in zulk eene groote menigte uit ,
dat ’er een brandend Meir

van geformeerd wierdt5 ’t welk zig allengs verder uitflrektCj en het geheele Etond

zonk in den afgrond en verdween, (c) Op Japan zyn ook verfcheiden Vuur pu-

wende Bergen , en op de Eilanden die naby Japan liggen, hebben de Zee-lieden

verfcheiden Bergen opgemerkt , welker kruinen des nagts vlammen , en des daags

rook uitwerpen. Op de Philippynfchc Eilanden zyn ook verfcheiden brandende

Bergen; een der bemgtRe Volkaans der Eihnden van den Indifchen Oceaan, en ter

zelfder tyd een der nieuwRen ,
is die , welke by de Stad Panarukan op het Eiland

Java is; hy heeft zig in 1586 geopend, men hadt geen geheugen, dathy te voren

gebrand hadt , en by de eerfte uitbarlling wiei*p hy eene vreeflelyke hoeveelheid

zwavel, bitumen en fteenen uit. In het zelfde jaar opende zig de Berg Gounapi

op het Eiland Banda, die flegts zedert zeventien jaaren brandde, en braakte met

een vervaarlyk geluid , rotfen en ftofFen van allerhande foorte. Daai zyn nog

eenige andere Vuurbergen in de Indiën, gelyk als op Sumatra, en in hc

van Afia, boven de Rivier Jeniskea, en de Rivier de Pefida; maar die twee laatfte

Teef ho., Beni— genaamd , by Fes dat

altoos rook eri zomtyds vlammen uitwerpt ;
een der Eilanden van Kaap \ erd, ge-

naamd de Fuoque , is niet dan een groote Berg, die geduurig brandt; deze Vuur-

berg werpt, even als de andere veel afch en fteenen op, en de Portugeezen, die

verfcheiden maaien gepoogd hebben wooningen op dit Eiland te maaken , zyn ge-

dwongen geweeR him voorneemen te Raaken
, uit vrees voor de gevolgen van de-

. zen

(^a) Zie Voyage d’ARGENSOLA , Tom. I. pag, 2 1

.

CO TranfaS. PbiloJ. Abr. F'ol. IL p. 39 1.

Zie Schocten’ï Reilt.
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VmirfDUwenden Berg. Op de Kanarifche Eilanden weipt de Rek van Tene.

rfffe anders de Berg van Teide genaamd , die voor een der hoogfte Bergen der

Aarde pehoudcn wordt, vuur ,
afch en groote fteenen op; van den krmn vloeijen

beeken^van gefmolten zwavel, die aan den kant van het Zuiden, dwars door dikke

Wv'Xrdaalen; die zwavel ftrem wel haaft, en maait adera m de Sneeuw,^

inzonderheid inde geber^

van Peru en Mexiko ;
die van Arequipa is één der berugtfte , hy

wils Aardbeevingen , die gemeener zyn in ^
rpid De Vuurberg van Karrapa , en die van Malaliallo z>n, naar net vernaai aer

Rdzigers , de voomaamften na dien van Arequipa ,
maar d^r

ren, dasa- wy nog geene nauwkeurige kennis van hebben. De Hi.

in het verhaal , ’t welk hy van zjme reis naar Peru gegeeven heeft,

nieuwen endut Lite zwaare ftor-

f ™ mW dan drie uuren ty*, al het Land

“fgSS'n tifflands overllroomd, en alles, wat in den weg was.neergewor-

” fo'So zyn verreheiden Vuurbergen "waar

in den omtrek heeft. Men vindt ook van die Zwavel-beigen op P P

Tercére,en op de andere Azores Eilanden; en zo men alle de Ba-gen,die loorni,

of daar vlammL uit opHaan , onder het getal der Vuurfpuwende Bejgen^
iln 7oude men meer dan zeftig kunnen rekenen; maar wy hebben met gelproo-

ken’dS van die vreeflelyke Vuurbergen , by dewelken men met durft woonen, en

mLfl-PPnen en delfftolFen op groote afftanden uitiverpen.

iS^VuuAereen, die ind?Kordilieres in 8^7 «eïS’
veroorzaaken,gelykftgezegdheb»

dat mpr daar g«ne tenenf de huilen of andere ge-

en om nog veiliger te zyn vo ^ het bovenftc gedeelte derzelver met dan

bouwen inftorten, maakende Inwooneis het^
Gebergten verfcheiden fteil-

van riet , of zeer hgt hout. Daar zjn '

(rphnnd zvn, gclyk als in de

ten en groote openingen , welker wanden zwtirt en gebiano ^ ° j;p of.

fteilte van den Berg Ararat in Armenie ,
welke men den Jf^ronc 5

pronden zyn de monden van oude Vuurbergen, welke uitgedootd zyn.

^ Daar is laatfcmaal eenc Aardbeeving telima geweeft, wc ^cr mtw^kzek

fchriklvk waren. De Stad Lima en de haven van Kallao z> n byna ge 1

^en maarhetknvaad is nog veel gi-ootcr geweeil op Kallao zelve; de Zee heeft

bykMis alle de gebouwen met haare wateren bedekt ,
cn bygevolg alle de nw 00

(a) Zie Mémoires de rAcad. des Seiences. Ao. i744-

L Deel Kk
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verdronken; daar is niets dan één wagen overgebleeven ;,van vyf-en-twintig fcKe-
pen , die in de haven waren, zyn ’cr vier geweeft, die een myl diep in ’t Land ge-

voerd zyn , en de overigen zyn door de Zee verzwolgen ; te Lima , eene zeer
groote Stad , zyn maar zeven-en-twintig huizen over end gebleeven

;
daar is eene

groote menigte perfoonen verplet geraakt, inzondei-heid Munniken en Gceftelyken,.
omdat hunne gebouwen hooger opgehaald en van fteviger ftoffen gemaakt zyn dan
dè andere huizen. Dit ongeluk is gebeurd in de maand Oftober van 1746. in den
nagt; de fchokking duurde 15 mihuuten.

Daar was voormaals by de haven van Pisko in Peru eene beroemde Stad , op dcn>
oever der Zee gelegen , maar zy wierdt byna geheel verwoefl en verdelgd door eene
Aardbeeving, die den ipden Óftober 1682 voorviel,- want de Zee haare gewoone
oevers verlaaten hebbende

,
verzwolg die ongelukkige Stad , dewelke men wat ver-

der , op eene goede vierde myl van Zee
,
gepoogd heeft te herbouwen.

Zo men de Hiftorie-Schiyvers en de Reizigers raadpleegt
, zal men daar verhaa-

len van verfcheiden Aardbeevingen en uitbarftingen van Vuui-bergen vdnden , waar
van de uitwerkzelen zo verfclwiklyk zyn geweeft als die welke wy hebben byge-
bragt. PosiDONiüs

, door Strabo in zyn eerfte Boek aangehaald, verhaalt, dat ’er
eene Stad in Phenicie was , by Sidon gelegen , die door eene Aardbeeving wierdt
verzwolgen, cn met deze Stad het nabyliggend grondgebied, en twee derden van de
Stad Sidon zelve , en dat dit uitwcrkzel niet fchielyk voorviel , maar den tyd liet

aan de meefte Inwooners om het gevaar te ontvlugten : dat deze Aardbeeving zig.

byna door geheel Syrië , cn tot aan de Cycladifche Eilanden en in Eiibea uitftrekte

,

alwaar de fonteinen van Aretufe eensklaps uitdroogden , cn niet weder te voorfchyn
kwamen dan verfcheiden dagen daar na , met nieuwe openingen , op eenigen af-

ftand van 'de oude;, en deze Aardbeeving hieldt niet op , het Eiland dan op de eene,
dan op de andere plaats te beroeren

, tot dat de grond zig in het veld van Lepant
geopend, en eene groote menigte Aarde en brandende ftoftèn hadt uitgeworpen..
Plinius verhaalt in zyn eerfk Boek, in ’t 84fte Hoofdftuk, dat, onder de regeering
van Tiberius ’er eene Aardbeeving voorviel, die üvaalf Steden van Afia om verre
wierp ;en m zjm tweede Boek

, Hoojd. 83. maakt'hygewag van een wonder, door eene
Aardbeeving veroorzaakt, met déze bewoordingen, welke ik hier vcrtajild, en hier

onder in het oorfpronkelyke
, mededeele (a). ,, Daar is , gelyk ik in de Etruffi-

„ febe Jaarboeken gev'ondcn heb
,

een groot wondér, onder het Burgemeefter-

„ fchap van Lucrus Marcus , en Sextus Julius , in het land van Modena ge-

„ beurd. Want twee Bergen zyn met een verbaazend geluid opfpringende, te la-

„ men geloopen , en zyn weder van malkanderen afgetrokken , terwyl zy zeer veel

„ rook en vlammen ten Hemel opwierpen, gelyk dit van den Aemilifchen weg,
„ door eene groote menigte Romcinfebe Ridders , andere Huisgezinnen

, en Rei-
„ zigers, over dag gezien is. Door déze famcnlooping zvn alle de dorpen , die tus-

„ fchen beiden lagen, vermorfeld, zeer veele dieren gedood, enz.” ‘De Oudvader

(a) Faöum eft femel, (quod cquidem in EtrufeiE difciplins voiuminibus inveni, ) ingens ter
rarum portentum

, Lticio Marco & Sex. Julio. Co(T. in agro Mütinenfi. Naraque montes duo inter -

fe concurrerunt crcpicii maximo adfultantes, recedentefque
; inter eos flamma fumoque in cov

lum exeunte interdiu
, fpeftante e via Jïmilia magna equitnm Rómanoriim , familiarumque &

viatorum multitudine. Eo concurfu vills omnes elifae , animalia pennulta
, quae imra fuerant ,,

«xanimata funt. &c., Plinius Hijï,. Natural. Lib 11. Cap. 83..
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<1 ^ttcttnus zeet in zyn t’weede Boek over de Mirakelen, Hoofdft. 3. dat erin Ly.

SrS eenf Aardbeevmg honderd Steden zyn omgekeerd. Ten tyde

^n Trajanus wierdt de Stad Antiochie , en een groot gedeelte van het omhggen-

S L^d door eene Aai-dbeeving verzwolgen; en ten tyde van Juftinianus, in

,Tierdt deze Stad door de zelfde oorzaak wederom verdelgd met meer dan

io 000 tearer Inwooneren, en 60 jaaren daarna, ten tyde wn Grcgorius, on-

derging zreene derde Aardbeeving met verlies x^n 60,000 haai'er Inwo^eren

Ten tyde van Saladin, in 1182, wierden de mecfte Steden van

Koningryk van Jerufalem , door de zelfde oorzaj verdelgd. In Apuglw , en m

Kalabrie zyn meer Aardbeevingen dan in geheel Europa voorgevallen. Ten yde

van Paus Pius II, wierden alle de Kerken en de Paleyzen van Napels omgekeerd,

daar wierden by de 30,000 perfoonen gedood, en alle Inwooners
,
^e ovjerblee-

ven wai-en veroligt onder Tenten te leeven , tot dut zy hunne huizen herfteld

hadden In 1620, waren ’er Aardbeevnngen in Apuglie die meer dan 7 , 000 men-

TcherdeedenoS« ; en in 1638,4rdt de Stad Ste. Euphemm

pn daar is in derzelver plaats niets dan een Meir van zeer kvvaaden leuk oveigcblee-

ven Se en wierden byna geheel vernield, viel m 1692 , eene

SdbSg voor ,
die zig in Engeland , in Holland , m Vlaanderen, inDuitfch-

Aardbeeving V , b
voomaamelyk op de Zee-kuften en by

RiS dezelve Lokte ten minften 2600 vierkante my-

frzv^Se maa7 ^ , de beweeging was fterker in de Gebjgtem

trent honderd treden van het land af , ter plaats alwaar de landtong is weggeraak .

T)e inuuren,die van het Weften naar ’t Zuiden Ronden, zyn gevallen , die, welke

van het Noorden naar het Zuiden liepen , zyn overeind gcblcevenjde Stad, die tien

mvlen van het Kafteel afligt, wierdt bjma terftond omgekeerd; men rag op ver-

?£n^aatfen openingen in den gi-ond , men hoorde verfcheiden onderaardfebe

kwE^^^ deze wyze of zes fchokken tot aan den nagt, de

eenic ,1 ,1 Jr>r Viad omtrent twee voeten verlaagd ,
en daar is met

den geflmgerd, de g'on
.

‘

, overeebleeven ,
en voomaamelyk de hui-

dan
'o duiknd perfoonen geteld, die

zen die op de Rotlen Itonde
, in merkte men ineene Aard-

door deze Aardbeeving zyn op, dat de
beeving,die zig te Boulogne in Italië deedt gevoelen, als iets Pizonuus p,

wateren, daags te voren, troebel wierden.
j , A/i«r

„ Daar viel eene groote Aardbeeving voor op Tercerc den 4clen ^
^

w'aar door in de Stad Angra elf Kerken en negen Kapellen ,
behslven de bj z '

dere huizen, wierL nedrgeworpen
, en in de Stad Praya was dezelve zo vr

”
fclvk, dat ’er bykans niet één huis Haan bleef; en op

’’
was ’er zulk een afgryflykc Aai'dbce\'ing op het Eiland St, Wichiel, dat de Z

(a) Zie Ray de Wereld . enz. p. i88. enz.

(b') Zie ï’U'tJioire de VAcadémte des Sciences. An. ic(>o.

Kk 2
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j, digt by die Stad, zig opende, en uit haaren boezem , op een plaats, daar meef

„ dan 150 toifes water was , een Eiland deedt te voorfchyn koomen, dat meet
dan een myl lang, en meer dan óo toifes hoog was (a).

„ Daar viel eene andere Aardbeevdng voor in 1591 , dewelke den zóften July

5, begon, en pp het Eiland St. Michiel tot den izden der volgende maand duurde.

„ Terccre en Fayal wierden den volgenden dag met zulk een geweld beroerd , dat

„ zy fcheenen te draaijen, maai- die vervaarlyke fchokken hervatteden daar flegts

„ viermaal , terwyl zy te St. Michiel den geheelen tyd van veertien dagen niet

5, een oogeublik ophielden. De Eilanders hunne huizen verlaatcn hebbende , als

„ welke telkens voor hunne oogen inftorteden , bragten al dien tyd in de open

„ lugt door. Êene geheele Stad, Villa Franka genaamd
,
wierdt tot de fondamen-

„ ten omgekeerd , en de meellen haarer Inwooneren onder de puinhoopen ver-

„ pletterd. Op verfcheiden plaatfcn i-erbefteden de vlakten zig tot heuvels , en

,, op anderen wierden de Bergen vlakten , of veranderden van plaats. Daar

„ kwam uit de Aarde een Bron van vlietend water voort , die vier dagen welde,

„ en toen eensklaps verdi-oógde. De Lugt en de Zee , niet minder beroerd dan

i, de Aarde , maakten een geluid, dat men voor het loeijen van verfcheiden wilde

„ dieren zou genoomen hebben , elk fidderde van angft , verfcheiden menfehen

„ ftierven, om zo te fprecken, van vrees. De fchepen zelve , die in de haven la-

„ gen , waren niet beviyd voor de gevaarlj-ke uitwerkzelen dezer Aardbeeving

,

„ en die, welke ten anker lagen, of onder zeil waren, wierden nog feller aange-

„ taR. De Aardbeevingen vallen zeer dikwüs voor op de Tercerifchc Eilanden;

„ twintig jaaren te voren was ’er een op ’t Eiland St. Michiel geweefl, die een

zeer hoogen Berg hadt omgeworpen C* 9.

„ Daar wel eene Aardbeeving voor op Manilla, in de maand September 1627,

„ waar door één der twee Bergen, welke men Karvallos noemt, in de Provintie

„ van Kagaijan
,
geflegt wierdt; in 1654, wierdt het derde gedeelte van de Stad

„ door een dergelyk toeval vernield, en i'ie honderd perfoonen kwamen daar in

„ om ; in het volgende jaar Icedt dezelve nog eene andere gelykfoortige ramp

;

„ de oude Indiaanen zeggen , dat de Aardbeevingen voormaals verfchriklyker wa-

„ ren, en dat men daarom geene andere dan houten huizen maakte, het welk de

„ Spanjaarden nog doen zo dra zy boVen de eerfte verdieping timmeren.

,, De menigte Vuurbergen , welke men op het Eiland vindt , beveiligt het geen

„ wy tot hier toe gezegd hebben ; omdat zy op zekere tyden vlammen uitwer-

pen, de Aai-de fchokkert,eu alle die uitwerkzelen voortbrengen, welke Plinius

„ aan die van Italië toefchryft , dat is te zeggen, de Rivieren haar bed te doen ver-

>, anderen , de nabuurige Zeen te doen wyken , den omtrek met alch te vullen , en

>, fteenen, met een geluid als dat van grof gefchut,zeer verre Weg te werpen (c).

,, In het jaar 1646, fpleet de Berg van ’t Eiland Machian, met een vervaarlyk

„ geluid en geraas , en dit was het uitwerkzel van eene Aardbeeving, een toeval,

,, dat zeer gemeen is in deze Landen ; daar kwam zo veel \niur uit deze kloof te

„ voorfchyn, dat ’er vei-fcheiden Negcryen, met de Inwooneren, en alles wat daar

„ in was, verteerd wierden : men zag die veibaazende kloof nog in ’t jaar 1685, en

Ca^ Zie de Reizen ran Mandelsloo. Zie het Ifte Deel van de Alg. Hiftorie der

Reizen. (c) Zie Koyage de Gemblli Careri. pag. 129.
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oirfchvnlvk is zv nog voor handen ;
men noemde dezelve het wagcnfpooi van

” ESfom boven van den Berg nedenvaards l.ep gclyk een weg

” & te in gegmven ware, maar die zig van verre met dan als een wagenfpoor

” D^HiftSie to Akademie maakt , in de volgende bewoordingen , g«™g™
^SS"n tegonnèn L Me in de maand oaoLr 1702) en hielden aan tot in

dfm2id Tulv 1703. De Landen , die daar meeft van geleeden hebben , en dic

?oUe Landen Jaren, daar zy begonden, zyn de Stad Norcia, met haar onder-

”
hoorig gebied, in den Kcrkelyken Staat, en dc Provintie van Abruzzo.

” Landfn^grenzen aan malkander , en liggen aan den voet van t Appenynfch ge-

^ofkwils^gaan'^de^Aardb^ vergezeld van vrecflblyke geluiden in de Lugt

,

dii geluiden gehoord , zonder dat dezelve wn Aard-
en dikwils hectt men

^
bcevmgen ^ ^ i7oci,die de gewcldigfte van allen was, ging, ten

beevnng van den
ifdderen Hemel , cn van eene groote

mmften
^ ’ luurde te Rome een halve minuut, cn te Aquila, hoofd-

flilte in
. ZY vernielde de geheele Stad Aquila, begroef

yfoJrpmSen onder dc puinhopen , en maakte eene groote verwoefting

rondom. nf flinrerlna-en der Aarde van het Noorden

Sbweeft, het geen opge-

nigte^fteenen met geweld uit geworpen zyn, waar door dit land ten eenemaa

Skt en onvnigttor gemaakt is; na dc fteenen kwamen er u£ deze openinj

jj

»»

55
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^ die de boomendaarom ftreeks verre in

gen °
kwartier uurs duurden, en zelfs de omliggende velden

hoogte oveitronen ,
een Kwaïuu m hppfV p-p^ fmaak.

59

99

99

99

99
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hadt op zyne kruin
'' den zden February is

te als voor muuren verft extern
tolk varonSyke wvdte gekoomen, welker

’er in de plaats dier vlakte
Seinfte van'ao,U heeft ’er geen

grootftc middellynis yan 25
^ ^ roeden diepte bezogt heeft,

grond in kunnen P^^^n ,
fchoon me^

men daar vlammen ,
en vervolgens een

Indentyd, als dezcopenmgkwam, Mg^
zeer dikken rook int te voorfchyn koomcn ,

oie aue uagcu b

fchrap^^^^g
Qp den iftcn en aden July i7o3,twee kleine Aardbee-

v!n?en* de laatfte wierdt niet gevoeld van dc lieden, die aan dc Moe,je werkten,

ter zelfder tyd zakte de Zee zes voeten laag ,
zo dat de Galeijen op grond zaten,

pn die laasc Zee duui'de byna een vierde van een uur.

„ Het zwavelig water , ’t welk op den weg van Rome naar Tivoli is, vermm-

Ca:i Zie Z-W- Moluqutt. Tom, IlL p. 31^-

Kk 3
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derde twee en een half voet in de hoogte , zo wel in de kom als in de grafl. Op
,5, verfcheiden plaatfen van de vlakte Tellme genaamd , wai-en Bronnen en Beeken

,, van water , die ondoorkoomelykc raocraffen maakten , alles droogde op. Het

,, water van het Meir, de Hel genaiund, verminderde ook drie v^oet in de hoogte;

„ .in de plaats der oude Bronnen , die uitgedroogd Z}mj zyn ’er nieuwe te voor*

,, fchyn gekoomen, omtrent een halve myl van de eerftcn af, zo dat het waarfchyn-

,, lyk dezelfde wateren zyn , die alleen een andere ftreek genoomen hebben (ö)”*
De zelfde Aardbeeving, die in 1538 , de Monte di Cenere by Pouzzoli formeer-

de, vulde in den zelfden tyd het Meir Lukrin met fteenen, aarde, en afch; zo dat

dit Meir tegenwoordig een moeraffige grond is. Zie Ray de Wereld, enz. pag. 10.

Daar zyn AardUecvingeh die zig van verre in Zee doen gevoelen. Shaw ver-
haalt, „ dat hy in 1724, aan boord zynde van de Gazelle

, zynde een Algerynfche

„ Kniilfer van \7ftig Rukken, naar Bona gefchikt , om de bezetting af te loffen,

„ drie zwaare fchokken na malkanderen voelde , als of ’er telkens uit eene groote
hoogte, een gewigtvan twintig of dertig ton op deballaft viel. Dit gefchiedde

„ wanneer wy vyf uuren ten Zuiden van Sebba Rous , of de zeven Kaapen waren

,

„ en met een lyn van twee Ironderd vademen nog geen grond raakten. Het fcheeps-

.9, hoofd, Hassan Rice, ^’^erhaalde my , dat hy, weinige jaaren te voren, wanneer
„ hy te kaapvoer, eenc veel grootere fchokking gevoeld hadt, op een aflland

„ van veertig uuren, naar zyne rekening , ten Wellen Van de Rots van Lisbon”,
Deel 1. pag 232.

Schouten
, van eene Aai-dbeeving fpreekende , die in de Molukkifche Eilanden

voorviel, zegt , dat de Bergen gefchokt wierden, en dat de fchepen , die op 30 en
40 vademen voor anlccr lagen, woelden, als of zy op Strand, op de Rotfen, of op
Banken geftooten hadden. Dit, zegt hy , leert dc ondervinding ons , dat dagetykfeh
gebeurt in volle Zee , alwaar men geen grond kan peilen , en wanneer de Aai'de
beeft, woelen en ryden altoos de Rhepen, zelfs op die plaatfen, daar de Zee Ril was.
Le Gentil Ipreekt, in zyne reis rondom de Wereld, van Aardbeevingen, daar

hy. getuige van gcwecR is , in de volgende bewoordingen. „ Ik heb , zegt hy,

„ eenige opmerking op deze Aardbeevingen genoomen , en ik heb dc volgende

„ byzonderheden in dezelve bevonden. Dc eerRc is , dat

,

een half uur voor dat

j, de Aarde beroerd wordt, alle dieren met vrees fchynen bevangen te worden

;

„ de paarden grinniken, breeken hunne halRers, en vlugten van dc Rallen; de

„ honden blaffen; de vogels bevreesd en verbyRerd vliegen in dc huizen, de rot-

„ ten en muizen koomen uit hunne holen te voorlchyn , enz. De tweede is
, dat

„ de fchepen, die voor anker liggen, zo geweldig gellingerd worden, dat alle de

„ deden , daar zy uit faaragcfteld zyn, van mallcanderen fchynen gerukt te moeten

,, worden; het kanon fpringt van de affuiten op, en de maRen breeken door deze

,, flingering haarc hoofdtouwen ; dit zoude ik bezwaarlyk hebben kunnen gclooven

„ zo verfcheiden getuigen my dit niet cenpaarig beveRigd hadden. Ik begryp wel

,

„ dat de bodem der Zee eene yooitzetting van het Land is, cn dat dit Land bc-

,, roerd wordende zyne beweeging mededeelt aan de wateren die het draagt; maar
,, het geen ik niet begryp is deze ongeregelde beweeging van het fchip , als alle

„ wella leden cn Rukken afzonderlyk genoomen, in deze fchokking deelen, en

(^a) 21\^ Mémoires de rAcademie. Ann, pag. 10.
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welks beweegingdus van den zelfden aart fchynt te moeten zyn, als die het in»

een eeweldig onweder ondervindt ; daarenboven was, in de gelegenheid, waar

van ik fpreek ,
de oppervlakte der Zee effen, en haare golven verhefteden zig.

niet alle de beroering was inwendig , om dat de wind zig niet-met de Aardbee-

vine vermengde. De derde aanmerking , welke ik moet mcdedeclen , is , dat , zo

het hol der Aarde ,
waar in het ondcraardfche vuur bevat is , van het Noorden

;

mar het Zuiden loopt , en zo de Stad insgclyks in haai'c lengte Noord en Zmd

gelegen is , alle de huizen worden neêrgelmeetcn ; terwyl het uitwerkzel van'

deze Vuur-ader, of de Aardbeeving,^yeel minder fcliade doet, wanneer dezelve

de Stad in haare breedte aantaft (ö) .
_ , 1 • j •

Het gebeurt, dat, in de Landen aan Aardbeevingen onderhevig, de Aardbeevni»'

0en ophouden ,
wanneer zig een nieuwe Vuurfpiiwende Berg opent, en dat zy zig

i'n ’t vervolg niet doen voelen , dan in de geweldige ukbarlfangen Van dien Vuur-

Si-ET eelvk men op het Eiland St. Chriftoflel heeft opgemerkt Ci>\.

Die vervaarlyke verwoeftingen , door de Aardbeevingen voortgebragt , hebben^

Naturaliften doen denken , dat de Bergen en ongelykheden op de opper-

Se ran tel Aardbol , niet anders waren', dan de rdwerkzcls van onderaardlche

™uren?en dat alle onregelmaatigheden, welke
wy op dc Aarde bmerken,M d,e

vuurui , ci
omkeeringen , die zy veroorzaaken,moeftentoegcfchrec-

fentSdei^Dit is ,by voorbeeld^, het gevoelen van Ray; hy denkt, dat alle Bergen

ïoor AarSeevingen, of door de uitbarftingen van Vuurbergen zyn voortgebragt,

flp Mont df Cenere of Afchberg, het nieuw Eiland by Santonn , enz. , maar-

ht heeft nS bedagt ,
dat die kleine verhevenheden, door de uitefflng van een.

Vuurberg of de wefking vaji eene Aardbeeving ,
geformeerd, van bmnen met be- -

ftaanuithorizontaalelaagen, gelyk alle andere Bergen doen; want, wanneer men

in den Afchberg of Mont di Cenere graaft , vindt men de verkalkte Iteenen , de

ofrh de Gebrande aarde, de puimftcenen , allen vermengd cn onder mallcanderon

Lfmeeten , gelyk als op een hoop puin. Daarenboven zo de Aardbeevingen, en>

fe SrLdfche Vuuren de groote Bergen der Aarde, gelyk ds de Kordelieres

,

-

den Berg Taurus , het Alpifchc gebergte, enz. ,
kidden voortgebragt , zou de yer-

r in-acTt die deze verfchriklyke gevaarten liadt opgeheeven , ter zelfder tyd

LTmoot
'

irAnrdbeewng zoU van cene onbe.grypelyke kmgt gcweeftzyn, dewyl
werkzel der Aardbe^

I gefchiedenis gewag van maakt, geen kragt^
de vermaardfte Aardbee^mgen h

voorbeeld, daar was, ten tyde
gettoeg getad hebben, 0^ . gehecle bekende

WeryuSrgcloM kMl.usM.4u.us ^la^tin het i^Hoofd-

deel des zóften Boeks; en evenwel is ’er niet Oen Berg door deze groote Aaidbe

ving voortgebragt. , . ,n 1

Het is egter waar, dat men zoude kunnen bci'ekciien,dat eene Aardbeeving, IteiJi

jrenoeg om de hoogfte Bergen voort te brengen ,
nog niet groot genoeg zou zyn

om het o^^n•ige van den Aardbol buiten zyne plaats te fchotóen.

Want: laat ons voor een oogenblifc onderftellén >
dat de keten der hooge Ber- -

ra) Zie L‘e Nouveau Voyage autour du Monde ,
deTs’i^ le Genui,

,

Töi»» hpyifir4fi^

rjï) TranfaSl- Pbilof. Abr, VoJ. IL p, 392» •
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gen, die Zirid-Amerika, van de punt der Magellaanfclie Landen tot de Bergen van

nieuw Grenade en de Golf van Darien doorloopen , te gelyk opgeheeven, en door

eene Aardbeeving voortgebragt zy , en laat ons door die rekening het uitwerkzel

van zulk eene uitbarfting zien. Die keten van Bergen is omtrent 1700 mylen lang,

en gemeenlyk 40 mylen breed , de Sicrras , die minder hooge Bergen zyn dan de

Andes, daar mede onder begi'eepcn; de oppervlakte van dezen grond is dan van

68,000 vierkante mylen; ik onderftel , dat de dikte der ftof, door de Aai-dbee-

ving verplaatft, van eene myl Ls, dat is te zeggen, dat de middelbaare hoogte dier

Bergen, gemeeten van den kruin tot aan den voet, of liever tot aan de kuilen of

holen , die in deze ondcrflelling de Bergen fchraagen moeten , flegts van eene myl
is , het welk men my gcredelyk zal toeftaan , dan zeg ik , dat de kragt van uitbar-

fting , of van de Aardbeeving , eene hoeveelheid Aarde gelyk aan 68 , 000. teer-

lingfche mylen, ter hoogte van eene myl moet hebben opgetild; nu, gelyk de

werking gelyk is aan de wederwerking , zo zal deze uitbarfting aan het overige der

Aarde de zelfde hoeveelheid van beweeging hebben medegedeeld; maar de geheele

Aardbol is 12,310,523,801 teerlingfche mylen groot , waar \^n 68,000 afge-

trokken, bly\''en ’ernog 12,310,455, 801 teerlingfche mylen over, welker hoe-

veellieid van beweeging gelyk zal geweeft zyn aan die van 68,000 teerlingfche

mylen, tot eene myl opgeheeven; waar uit men ziet, dat de kragt , die groot ge-

noeg mogt zjm , om 68,000 teerlingfche mylen te verplaatfen , en dezelve een

myl hoog op te voeren
, daarom het overige van den Aardbol niet een duim heeft

behoeven te verzetten.

Daar zou dan geenc volftrekte onmogelykheld in zyn te onderftellen , dat de

Bergen door dc Aardbeevingen geformeerd zjm , zo hunne inwendige famenftcl-

ling, zo wel als uitwendige gedaante, niet blykbaar het uitwerkzel van de wateren

der Zee waren. Het inwendige beftaat uit regelmaatige en paralelle laagen met
fchelpen vervmld

; het uitwendige Iieefc eene gedaante , welker hoeken overal op

malkander palTen ; is het nu waarfchynlyk , is het gelooflyk, dat deze eenpaarige ft-

menftelling, en die regelmaatige gedaante door onrcgelmaatige fchokken en Ichie-

lyke uitbarftingen zyn voortgebragt ?

Maar dewyl dit gevoelen by zoramige Natuurkundigen de overhand heeft ge-

kreegen , en het ray voorkoomt , dat dc natuur en uitwerkzels der Aardbeevingen

niet wel verftaan worden , oordeelen wy het noodzaakelyk , hieromtrent eenige

denkbeelden te geeven, die dit onderwerp ophelderen kunnen.

Gelyk de Aarde groote veranderingen omtrent haare oppervlakte ondergaan

heeft, zo vindt men, zelfs op groote diepten ,
gaten , holen, onderaardfche bee-

ken , en ledige plaatfen , die zomtyds door fpleeten en buizen gemeenfehap met

elkanderen hebben. Daar zyn twee foorten van holen, de eerfte zyn dic, welke

door dc werking van onderaardfche Vuuren en Vuurbergen worden voortgebragt;

de werking des vuurs verheft de bovenfteftoffen, fchokt en werpt dezelve verre

opwaards , en ter zelfder tyd verdeelt, klooft, en vei-plaatft zy die, welke aan de

zyden zyn, en brengt dus holen, grotten, gaten cn bogtigheden voort; maar dat

heeft gemeenlyk geen plaats dan in den ornn-ek der hooge Bergen , alwaar de for-

nuifen of vum* -plaatfen zyn ;
en die foorten van holen , door de werking des vuurs

voortgebragt, zyii zeldzaamcr dan de holen van de tweede foort, die door het w^-

ter worden voortgebragt. Wy hebben gezien , dat de verfchillcndc laagen ,
da^r de
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Aardbol aan haare oppervlakte uit beftaat , allen afgebrooken zyn door loodre^

Vlooven, waar van wy den oorfprong in het vervolg verklaren zullen. Het water

regen en dampen, door deze loodregte klooven nederdaalcnde , wordt verza-

meld, en blyft to op de Kley- of Leem-Aarde, en maakt bromen en beeken;

het zoekt door zync natuurlyke vloeibaarheid alle de kleine holligheden , en de

kleine ledige ruimten , op , en het werkt of neigt altoos om ^g
opemngen en we-

gen te maaken ; zo dra het eenen uittogt gevonden heeft , loopt het en

Lept ter zelfder tydhet Zand, de Aarde, de Steen-zajiden , en andere ^
zig verdeden laaten, mede, en baant zig allengs beddingen; dus

nen in de Aarde een foort van kleine loop-graavp, of kanaalen, het koomt^
delvk te voorfchyn, ’t zy aan de oppervlakte der Aarde , t zy m de Zee, in dc ge*

ISe van fonteinen; de ftoffen, 4het mede üeept, laaten ydele raimten over

,

welker uicgeftrektheid zeer aanmerkelyk kan zyn , en die ydels

holen, welker oorfprong, gelyk men ziet, zeer verfclullende is van die der holen,

VM Amibeevingen , de eene veroorzaakt door de wer-

vincr der Seraardfdie vuuren, en door de uitbarfting der Volkaans, die zig met

altenden, en in de tyden als de werken,

oHoor dat zy zig openen ;
wanneer de ftoffen, die de onderaai'dfche vum-en

vLrttoengenfaanletWn teaken,zig veidiitten, en vlam vatten, doet het vuur

3?üSna^ alle kanten, en zo het natuurlyk geene mttogten vindt, verheft het

SrSL eïmi: zig een doortogt door dezelve weg te ftooten, het welk een

VoS vSrtbrengt, ?vicns uitwerÉelen herhaald worlen en dumen naar cvenre-

SrvirdVhoe&ieid ontbrandbaarc ftoffen. Zo de hoeveeM der ftoffen

,

die ontvlammen, niet groot is, kan ’er eene opligtmg,eenefchuddingvan d n

erond, eene Aardbeevii^ voorvallen , zonder dat hierom een Volkaan geformeeid

worde; de lugt, die door het onderaardfche vum- voortgebragt en uitgept wordt,

kan ook kleine uittogten vinden, waar door zy ontfnappen zal, en in dit geval zal

’cr nog niet dan eene^Aai-dbceving, zonder uitbai-lling, zonder Volkaan, zyn; maai

\vaniteer de aangeftooken ftoffe in groote hoeveelheid, en door vafte en faamge-

Se ftoffen beHooten is, dan koomt ’er by de bcwccging een Voikaan ; maar

S^Lzfbeweegingen maaken niet dan de eerfte foort der Aardbeevingcn , en zy
alle deze pcweegiug

fr-hnlrken Eene zeer ecwcldige uitbarfting van
kunnen mtt daj eene ktane niimtt

hebben zig njet tot in Frankryk of andere Landen ,
verre vap den Ve g

wende , uitge^ekt; duszyn de Aardbecvmigen, door de werking der Vuurlpuw -

Bergen voortgebragt , aan eene kleine uitgeftrcktlicid gronds bepaald ; zy zyn

eigenlvk het uitwerkzel vm de wedei-werking des vuurs, en ^y fchokken de Aarde,

{relyk de uitbarfting van een kruidmagazyn eenen gevoeh'gcn fehok, en eene Aard-

Leving op verfcheidenmylenafftands, voortbrengt.S daar is eene andere foort van Aardbeeving verfchillende in de mtiveikze-

len ,
en miflehien ook in de oorzaaken ;

dit zyn de Aardbeevingcn ,
die zig p

i. Dsd. ^ ^
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^oote afflanden doen gevoelen, en die een lange reeks van grond fchokken, zon-
der dat er eenige nieuwe Volkaan te voorfchyn koome, of eenige uitbarftinv van
eene oude voorvalle. Men heeft voorbeelden van Aardbeevingen

, die zia ter
zelfder tyd m Engeland , I'ranki^'k , Duifchland , en zelfs tot in Hongarj’e hebbendoen gevoelen Deze Aardbeevingen Rrekken zig altoos veel meer inde lengte,

of goi'del van grond met meerdefof
mindei geweld , op verscheidene plaatfcn

, en zy worden bykans altoos ver-S voonrdT
^^“Sroot rytuig, dat met vaardig-

Om wel te begrypen , welke- de oorzaaken van deze fooit van Aardbeeving
kunnen zyn, moet men zig herinneren , dat aUe ftoiFen

, die aangeftooken kunnenworden , en vatbaar zyn voor uitbarRing, even als het buskruid
, doorbet ont-vlammen eene groote hoeveelheid lugt voortbrengen; dat die W, door hetvitur

nTcTnoK’ 'd
' g^'oofo/iiczctting of ylheid is , en dat dezelve

-

uit hoofde van den Raat van laamgepaktlieid, waarin zy zig in den boezem der
Aarde bevindt , zeer gewcidige uitwerkzelen moet voortbrengen. Laat ons dan
ondeiRellen, dat er op eene groote diepte, gelyk, by voorbeeld, van honderd of
twee honderd roeden, pyrites en andere zwavelagdge ftoffen gevonden worden,

iJ't de doorgefypelde wateren, of andere ooraaakeri
raaken, en laat ons zien, wat als dan gebeuren moet; voor

^ horizontaale laagen gefchikt, gelyk dewide Rofièn, dic mt het bszmkzel der wateren geformeerd zyn; zy zyn integen-
deel in dc loodregt neêrgimnde klooven, in do holen, aan den voet dezer kloo-
yen, en in de andere plaatlen, alwaar de wateren kininen werken, cn doordringen.
iJeze Itoffen ontbrandende zullen eene groote hoeveelheid lugt vóórtbrengen
welker veertogt , in een kleinen omtrek laamgedrultt, gelyk als die van een fne-lonk of grot , met Hegts de boven-aarde zd fehokben ,Vaar ook „i™ fwe-St^eken, oai z,g m vrylieid te llellcn. De wegen, die zig aanbieden, zyn wederS
fpetaken en holen , en de buizen en loopgraaven

, door liet water en de onder-

toeten ftortén"
^ ’ ^‘^S^^tte lugt zal zig met geweld in deze door-togten Rorten

, en zal daar een xn-ecRèlyken wind voortbrengen, dic zig boven
den grond zal aaten hooren , en die wind zal de fchokken, en beweegingen der
Aarde ver^i^llen; die onderaardfehe wind, door het vuur voortgebi'agt, zal zig,
zo verre uitRi'ekken, als de onderaardiche buizen, en zal eene meer ofmin groo-
te beweegmg voortbrengen

, naar maate hy zig van den haard of de plaats der aan-
fteeking zal verw5’’dcrcn ) en meer of min nauwe doortogten vinden. Indien die
beweegmg in het lang is, zal de fchiidding insgelyks ni de lengte zyn

, en de Aard-
beeving zal zig in eene lange Rrook gronds doen gevoelen; die lugt zal niet eene
uitbarRing voortbrengen, niet een Viim-berg

, of iets van dienS
ruimte genoeg zal hebben ^ zig uit te llrekto, of wel öm ^gevmdzn hebben, en m * gedaante van wind cn damp te vmribhyn“af

T" f toeftaan,W 'er ondeLrdfie we-

Svn?^L . i
onderaardfche lugt en dampen Inmnen doortrekken, be-

T ^ i
wanneer ra de plaats zelve, alwaar de eerRe uitbarfting ge-

ïi oï
aanmerkelyke hoogte opheft, die, welke aan deze

plaats gienR, zig moet verdeden, en horizontaal fplyten, om de beweeging van
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j te volgen, liet geen genoeg is om wegen te maaken, die van Rap tot

den eerlten te vuigtu, s
.

° ° - ^eer erooten afftand kunnen me-

top,
omzatefpreeken Ha is niet op het

dejfcelen;
delfde uur, dat een Aardbeeving zig opplaatfen,

zelfde oogenblik , °P
nfftand bv voorbeeld, \^n honderd of twee hon-

die op eenigen a^nmerkelykcn afftan^^^^
of daar ge-

derd mylen van malkpder ligg 5 S „„
’t welk dezelve bykans al-

fchiedt bewS ^ZderaardfchL wind.

toos vergezelt ,
toont de

door het met andere

Men kan het geen wy
Mvnen èimpen uitwaaflèmen ;

behal-

fa&a te verbinden ;
men ƒ ’

, ,Zteren voortgebragt ,
bemerkt men

ven nu de winden, door den ftroorn
dampen,

daar dikwils ftroomen van een^z^er
Meken zyn , die

beewngen Bergen
lofFen zyn, die gemeenlyk niet dan

Aardbeevingen fn in de andere holligheden der Aar-

in de regt neergaande Mo(W^^
voortgebragt, gevonden worden ; naai*-

de , ®^®^oSammende, niet dan eene oogenbliklyke uitbarfting, en ge-

dien deze wegen der wateren volgen, voortbrengen;

weldip winden, die de o^dera
oppervlakte der Aarde inderdaad met

dan oogenblikkelyk is; ^a^dien by
Aardbeevingen , die

en niet ‘‘“houdende
^er ve’rre afflanden uitftrekken, wel verre

d= Aarienietmerkelyk opUgM, en over

j UotAp iprxTte van haaren loop niet den klemften heuvel foimeeien.
de geheele l^gte van h^ren p menigvmldiger in de plaacfen,

De Aardbeevingen ^n d^ Konmgryk Napels

,

alwaar de Vuurfpuwende Berg
verfcheiden tyden gc-

dan elders; men
'7r hld^Pvinircn in den tyd der gi'ootfte uitbarftingen van

daan, dat de Seweldig^^^^ welke zig verft

de Vuurbergen ’
‘

ggn keten Bergen kunnen vóórtbrengen,

ttitftreldcen ,
en zy zouden nook emi kee

^
^j^or den Etna uitgewor-

Men heeft zomty^ ^®^^®T^Sm-den en vervolgens weder door het Regen-

pen , na verfcheiden jgaren koud ge
. ’ aangeftooken zyn geworden , en,

water bevogtigd te zp °P
idtgeworpen, en eene foort van klei-

met eene vry geweldige uitbarfting ,
Vlammen uii^ev ,

ne Aardbeeving voortgebragt hebben.
d,Vden ndenMaartbegon,

In 1669 , in eene ^Teel^elyke uitbarfting f te voren ge-

zakte de kruin des Bergs aanmerkdyk
, fJytSeVyft, ^ het vuur van dezen

zien hadden ,
duidelj^ bemerkten ,(fl) het ge

^ Borelli is \'an het

Volkaan eer van de kmin (kn uit de diepte S
^ Volkaan*

zelfde gevoelen ,
en hy zegt met deze woorden, „ ciat

Tranfa^- PbiJof, Ahr. VaU
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» niet uit het middelpunt, of van den voet des Bergs, maar dat het integendeel uit.

,, de kruin koorat, en niet dan op eene kleine diepte wordt aangeftooken (« )
”•

De Berg Vefuvius heeft dikwils in zyne uitbarllingen een gi-oote menigte koo-
kend water uitgeworpen ; Ray , die van gedagte is , dat het vuur der Vuurfpuwende
Bergen van eene zeer groote diepte koorat, zegt, dat dit het Zee-water is, ’t welk
door onderaardfehe buizen gemeenfehap heeft met den voet des Bergs

;
hy brengt

de droogte en dorheid van de kruin van den Vefuvius ten bewj-ze hier van by ,ge-
lyk ook de beweeging der Zee , die in den tyd dezer geweldige uitbarftingen , de
Iniften verlaat , en derwj'ze zakt, dat zy de haven van Napels zomtyds droog ge-
laaten heeft; maar byaldien deze ftukken al zeker waren

, zouden zy nog niet op
eene bondige manier bewj’zen , dat bet vuur der Volkaans uit cene groote diepte
koomt , want het water, dat zy uitwerpen , is zekerlyk het Regen-water

, ’twelk
door de fpleeten dringt, en zigin dc holligheden van den Berg verzamelt; men ziet

levendige wateren en bccken van den kruin der Vuurbergen nedervlieten
,
gelyk

men dit op andere hooge Bergen ziet , en gelyk zy hol en meer gefchokt zyn dan
andere Bergen, zo is het niet vreemd, dat het water zig verzamelt in holen, welke
zy in hun binnenfte bevatten , en dat dit water ten tyde der uitbarllingen met an-
dere Itoffen wordt uitgeworpen ; wat de beweeging der Zee betreft, die koomt
eeniglyk van dfen fcllok , door de uitbarlHng aan haare wateren medegedeeld , het
welk hen moet doen wyken of toevloeijen naar de verfehillende omllandigheden.
De lloffen , die door de Vuuibergcn worden uitgeworpen , koomen meell on-

der de gedaante van een llroom gefinolten delflloffen te voorfchyn , die de llree-

ken rondom deze Bergen overlh-oomt
;
die Rivieren van gefinolten llofFen llrek-

ken zig zelfs tot gi'oote afllanden uit , en koud wordende maaken zy liorizontaale

,

of ook wel fchuiniche laagen , die, wat de plaatfing betreft, gelyk zyn met de laa-

gen door de bezonken ftof der Zee geformeerd
; maar men kan de laagen door de

uitbarllingen voortgebragt, ligtetyk onderfcheiden van die, welke uit de bezonken
llolFen der Zee zyn vooitgekoomen; i. om dat deze laagen niet overal van de
zelfde dikte zyn; 2. om dat zy niet dan zulke lloffen bevatten , welken nren dui-
delyk ziet , dat tot kalk , of tot glas gebrand, of gefinolten zyn; 3. om dat zy
zig niet tot een grooten affland uitllrekken. Gelyk ’er in Peru een groote me-
nigte Vuurfpuwende Bergen is , en de voet der Kordilidres bedekt ligt met zulke
lloffen , als de Vuurfpuwende Bergen uitwerpen , zo is het geen wonder dat men
daar geene Zce-fchelpen in die beddingen Aarde vindt , zy zyn door de werking
des vuurs verkalkt en verdelgd; maar ik ben verzekerd, dat men in de Kley-aarde,

die volgens den Hr. Boüguer, de gewoone Aarde in de Valcy van Quito is
, graa-

vende, daar zo wel als overal elders fthelpen vinden zoude; onderfteld dat deze
Aarde inderdaad Kley zy , en niet, gelyk aan den voet der Bergen, een grond door
de uitgeworpen ftoffen der Vuimbergen geformeerd.

Men heeft dikwils gevraagd, waarom de Vuurbergen altoos hooge Bergen zyn?
Ik meen in myne Befchouwing gedeeltelyk aan die vraag voldaan te hebben , maar
gelyk ik in een viy omllandig verllag hieromtrent getreeden ben, oordeel ik dit
artykel niet te moeten eindigen , zonder het geen ik over dit onderwerp gezegd
heb) volkoomen duidelyk te maaken.

ZieBoRELLi {fe mteniiis montii Etneh,
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nieken of punten der Bergen waren eertyds overdekt en omringd mcA Zand

Aai^e die door het water van de regens in de Valeijen zyn neer gefleept, tor

is^niets overgebleeven dan Rotfen en Steenen, die de pit des Bergs uitmatten. Die

tnf in den voet toe bloot geraakt zal door het weder nog al geduung aan.

?en’ zuhèn een wlinig geweeken hebben , en door van malkandcren te wyken,

Rotfen zal niet hebben kunnen toegaan zondei aan de
ver.

“iS'Sl’dS e"eS JcMf

SoS"l=?eV—
1 ThP, M„nén(te®d"s Bags aDc de mineniale deelen, en alle andere ftoffen, die

^hebben hmnen tóen“dïSen1n
navels , en zy aan ’t fermentee-

vert'olgd van tyd,
zy de uitbarftingen en andere werbngen

ren geraakt
vooitg Millchien waren ’er ook binnen

der W-fpuwende Bergen hebben vooitpmagu x

jreformeerd, voor dat de

zyn, waar door de lugt en
y ^ geformeerd hebbent

zullen zy in brand geraakt zyn, en e P,

voorvallen,^ alwaar alles in ruft

gelvk geene dezer beweegmgen in de vlakten kan
een Vuur-

is 'en niets verplaatft kan worden , zo is het met vreemd, dat cr
,

Vr>i-a in de Valeiien is, en dat zy allen inderdaad op hoogeBergen gevonden worden,

K ,T, tS men Mynen van Steen-kool
,% gemeenlyb ^eer fep onder ,te

- - zomtvfds gebeurd 5 dat die ftoffen vuur gevat hebben, daar

Infslioofmvnen in Schotland , in Vlaanderen , enz., die federt verfcheiden

zyn
ae gemeenfehap van de lugt is genoeg om dit uitwerkzel

jaaren geduurig v ^elk in deze M\men ontftooken wordt, werkt

voort te brengen, maar het vum^tw
Bergen, om dat aUes in

flegts hgte
is en het vuur dus geen voortgang kan maaken ,

gelyk

deze plaatlèn ^ holten zyn, daar de lugt kan indringen , het. welk dra

dat der Rolkaam, uitftrekken, en de werking des tmurs yermeerde-

brand nocxlw ^ het zelve zien, wanneer het de verfchriklyke uitjverk-

voonSg^^ w/ van gefprooken hebben.
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ZEVENTIENDE STUK.
Nieuwe Eilanden , Holen , loodregte Klooven ,

enz.

nieinve Eilanden worden op tweederhande wyzen geformeerd, of fchié'

^ % lyk» door de werking der onderaardfche Vuuren, of langzaam, door het
w vj? nederleggen van het flib der wateren. Wy zullen eerft Ipreeken van die,

xvrelke hunnen oorlprong aan de eerfte dezer oorzaaken verfchuldigd zyn.
De oude Hiftorie Sduyvers en de hedendaagfche Reizigers,verhaalen ten dezen op-
zigte dingen, aanwellter waarheid men niet kantwyffelen, Seneka berigt, dat,

ten zynen tyde
, het Eiland Therafia , thans Santorin , eensklaps te voorlchjn

kwam. Plinius verhaak, dat ’er voonnaals dertien Eilanden in de Middellandfche
Zee waren , die ter zclfder tyd uit de diepte der wateren opkwamen , en dat Rho-
dus en Délos , de voornaamften dezer dertien nieuwe Eilanden zyn ; maar het

fchynt uit het geen hy zelf zegt, en uit het geen Ammianus Marcelltnus, Philo,
en anderen daar van zeggen , dat die dertien EDanden niet door eene Aardbeeving,
noch door eene onderaardfche uitbarlling zyn voortgebragtjzy waren te voren on-
der de wateren verborgen, en de Zee vallende, heeft, zeggen zy, deze Eilanden
bloot gelaaten. Délos hadt zelfs den naam van Pelagia , als voortyds aan de Zee be-
hoord hebbende

; wy weeten dan niet of men den oorljirong dier dertien nieuwe
Eilanden aan de Werking der onderaardfche vuuren , of aan eenigc andere oorzaak,
die eene verzakking en. vermindering der wateren in dc Middellandfche Zee voort-
gebragt hebbe, moeten toefchrjwen ; maar Pi.iniüs verhaalt, dat het Eiland Hiera
by Therafia geformeerd is uit yzeragtige klompen en Aarden van den bodem der
Zee opge\vorpen ; en in het ïloofdfl. fpreckt hy van verfcheiden andere Ei-
landen op dc zelfde WVZ3 geformeerd , wy hebben in dit alles zekerer en nieuwer
voorvallen.

Op den agften May 1707 , zag men , met het opgaan der Zonne , van dit zelfde

Eiland Therafia of Santorin , twee of drie mylen in Zee , als een ckjwende Rots ;
eenige nieuwsgierige lieden gingen derwaards , en vonden dat die klip , die van den
bodem der Zee was opgereezen, onder hunne voeten vermeerderde; en^brag-
ten ’er puim/leen , en oefters van daan , die nog vaft waren aan de oppervlakte
van de Rots , welke te voren onder water geweeft zjmde , die oefters ten verblyf-
plaats hadt verftrekt. Daar was eene kleine Aardbeeving op Santorin geweeft twee
dagen voor de geboorte van die klip; dit nieuwe Eiland vermeerderde fterk tot
den I4den Juny, zonder eenig ander toeval,en het hadt toen een halve myl in den
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omtrek ? en 20 of 30 voeten hoogte : de aarde was wit , en geleek wel wat naar

Kley- of Leem-aarde , maar na den gemelden tyd wierdt de Zee meer en meer on>

Ruimig » daar kwamen dampen uit op, die het Eiland Santorin befmettcden, enden

löden July zag men 17 of r8 Rotfen tevens van den bodem der Zee opkoomen,

en zig vereenigen. Dit alles ging met een afgrylTelyk gedniis toe , ’t welk meer dan

twee maanden aanhieldt, en wierdt vergezeld van vlammen, die uit het_ nieuwe Ei-

land opreezen ;
het venneerderde Reeds in omtrek en hoogte , en de uitbarftin^n

wierpen Reeds Rotfen en Steenen op meer dan zeven mylen afRands uit. Het Ei-

land Santorin zelf is by de ouden voor een nieuw voortbrengzel gehouden , en m
726,1427, en 1573, heeft het vermeerderingen geltreegen ,

en daar hebben zig

kleine Eilandjes rondom Santorin geformeerd, (a) De zelfde Volkaan, die, ten ty-

de vanSeneka , het Eiland Santorin geformeerd heeft, heeft ten tyde Van Plinius

dat van Hiera of Volkanellö voortgebragt, cn in onze dagen de klip geformeerd,,

daar wy van gefprooken hebben.

Den loden Oélober 1720, zag men by het Eiland van Tcrcera een vry groot

vuur zig uit Zee verheffen; de Zee-lieden, op order van den Gouverneur daar na

toe vaarendc, bemerkten den ipden van dezelfde maand, een Eiland dat niet dan

vuur 'en rook was, met eene verbaazende hoeveelheid afch die verre voortge^vor-

oen wierdt, getyk als door de kragt van een Vuurfpuwenden Berg , met een ge-

luid eelyk aan dat van den donder. Daar viel ter zelfder tj'd eene Aardbeeving

voor die zig in de rondom hggende plaatfen deedt gevoelen , cn men bemerkte

OP Zee eene groote menigte puimReenen ,
inzonderheid rondom het nieuwe Ei-

lid • die puimReenen zwerven op het water, en men heeft ’cr zelfs dikwils zeer

veelèn in ’t midden der groote Zeën gevonden. Qb) DcIIiRoric der Akademie

van ’t jaar 1721 ,
zegt by gelegenheid van deze gebeurtenis, dat ’er , na eene Aard-

beevnng op het Eiiand St. Middel , een der Azores, op 28 mylen in Zee, tuflehen

dit Eiland en Tercere een Rroom van vLair gezien wierdt , die twee nieuwe klip-

pen heeft doen voortkooraen : op pag. z6 , van het Rraks genoemde Deel ; cn in

het Deel van het volgende jaar 1722 , vindt men dit berigt.

De Hr. de Lisle heeft aan de Akademie vcrfcheidcn byzonderheden medege-

deeld betreffende het nieuwe Eiland ttiffchen de Azores, tmr van wy in ons

”
vorig Deel vm 1721 ,

op pag. 26, Hegts een woord gezegd hadden; hy Mdt de-

” zelve getrokken uit een Brief van den Hr. de Montagnac, Conful te Lisbon.

” Fen fchip waar in deze was ,
ankerde den i8den September 1721 ,

voor de

Forti-es van de Stad St. Michiel, die op het Eiland van den zelfden naam ligt

,

”
en zie hier, wat hy vernam uit een Loots de Haven-

” Des nagts tulTchen den 7der

Aardbeeving op Tercera, en op
99

99

Des nag’ts tuffehen den 7den en 8Ren December 1720, was ’cr eene groote

Aardbeeving op Tercera, en op St. Michiel , weUte Eilanden 28 mylen van mal-

kanderen liggen , en het nieuwe Eiland kwam te voorfchyn ; men bemerkte ter

zelfder tyd "dat de punt van het Eiland Pic , dat ’cr 30 mylen van afligt, en die

te voren vuur uitwierp ,
was ingezakt, en niet meer wierp ; maar het nieuwe Ei-

”
land wierp geduurig een dikken rook uit , en inderdaad die rook wierdt gezien

van het fcliip daar de Hr. de Montagnac zig op bevondt, zo lang het zelve

Zie PHiftolre de PAcadémie des Sciences. 1708. pag, 23-

(fi) TranfaU. Pbiloj, Abr. Vol, VI. Part. IZ.p. i54*
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„ onder het bereik was. De Loots verzekerde , dat hy dit Eiland met een floep

,5 was rond gevaaren , en daar zo digt by was genaderd als hy konde. Aan den

„ kant van het Zuiden wierp hy het dieplood uit , en vierde 60 vademen zonder

55 grond te peilen.; aan den kant van het Weflren vondt hy het water zeer veran-

5, derd 5 het was ligt blauw en groen van kleur, het welk zig tot op twee derde van

55 een myl uitflrekte, het fchcen te willen kooken: ten Noordweiten, het welk de

55 plaats was, daar de rook uit opging , vondt hy op 15 vademen diepte een gro-

5, ven Zand grond ; hy wierp een fteen in Zee , en zag , op de plaats daar hy ge-

5, vallen was, het water kooken, en met eene geweldigheid in de lugt ipringen; de

5, bodem der Zee was zo heet , dat het fineer, ’t welk aan ’t einde van het diep-

5, lood was , twee maaien fmolt ; de Loots merkte nog aan dezen kant op , dat de

„ rook uit een klein Meir opkwam , met een Zand-duin omringd ; het Eiland is

„ ten naaften by rond , en hoog genoeg om op een afftand van 7 of 8 mylen
,
by

„ helder weder, gezien te worden.

„ Men heeft federt uit een Brief van den Hr. Adriaan, Conful van de Fran-

„ fche Natie op ’t Eiland St. Michiel, in dato van de maand Maart 1722, vernoo-

„ men, dat het nieuwe Eiland grootelyks venninderd was, en tegenwoordig byna

5, met het water gelyk lag, zo dat ’er zig gecne waarfchynlyklieid vertoonde, dat

„ het lang Iland zoude houden, pag. 12.
Men weet dan uit deze voorvallen , en uit eene groote menigte anderen van ge-

lyken aart, met zekerheid , dat zelfs onder de wateren der Zee de brandbaare ftof-

fen in den boezem der Aarde beflooten , werken , en geweldige uitbarftingen

voortbrengen. Dc plaatien, alwaar dit gebeurt, zyn foorten van Vuurbergen, wel-

ken men ondcrzecfche zou kunnen noemen, en die van de gew'oone Vuurbergen
niet verfchillen , dan door den korten tyd hunner duuring, en de weinige menig-
vuldigheid hunner uitwerkzelen ; want men begrypt ligtelyk, dat, zo dra het tmur
z'g eens een doortogt heeft gemaakt , het water daar aanftonds moet indringen en
het zelve uitdooven^ het nieuw Eiland laat noodwendig eene holte, een ydel over,
welke door het water gevmld moet worden, en dat nieuwe land, ’t welk niet be-
ftaat dan uit ftoffen, door den onderzeefchen Vuurberg opgeworpen, moet in alles

naar den Afchberg, of de Mond di Cenere, en naar andere verhevenheden gely-

ken, welke deaardfche Vumhergen op verfcheiden plaatfen gemaakt hebben ; nu,
in den tyd der verplaatfing , door de geweldigheid der uitbarning veroorzaakt , en
geduurendc die beweeging, z: 1 het water in de meefle ledige plaatfen ingedrongen

zyn, en zal daar dat onderaardfehe vuur voor een tyd hebben uitgcblufcht. Dit is

waarfchynlyk de reden , dat die onderzeelche vuuren zcldzaamer werken , dan de
gewoone Vuurbergen , fchoon de oorzaaken van beiden de zelfde zjm , en de ftof-

fen, die deze onderaardfehe vuuren maaken en voéden, in zulk eene groote me-
nigte gevonden kunnen worden onder de Aarde door de Zee bedekt , als onder de
Aarde die bloot ligt.

Het zjm die zclÜe onderaardfehe of onderzeelche vuuren , die dc oorzaak van
al dat kooken der Zee-wateren zyn , het wellc de Reizigers op verfcheiden plaatfen
hebben opgemerkt, gelyk ook van deHoozen, daar wy van gefprooken hebben

;

zy brengen ook Orkaanen en Aardbeevingen voort, die zig op Zee niet minder dan
op Land doen gevoelen. Die Eilanden

, die door deze onderzeelche Vuurbergen
geformeerd zyn geworden, bellaan geraeenlyk uit puimfteenen, en verkalkte Rot-
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fen en deze Volkaans brengen, even als die der Aarde , zeer geweldige beroenn^

een ftrook vuur fchynt te zyn.
^ ura Jo 'Rpi7i(Tpr<! ons verzekeren op

werpcnT^noch in de geweldigheid der uitbarftingen
’ der-

Vuurbergen der Aarde en die der
,

f 'percerifche Eilanden, en die van
kruinen der Bergen gevonden. De Azores^^^

den Archipel ,
zyn met dan

ziet uit het verhaal van

ter verheffen,
ï^ri

^ ™uit de rook opging, niet

het nieuwe Eiland onder de Azores, P
gewoone diepten

meer dan 15 vad™en diep mK. TO , IKtwm
^ ^

van don Oceaan vergeleeken, beivylt
, ^ Eiland by Santorin;

is. Men kan het zelfde tvaren

dezelve was met op eene gi oote *'^P“ Zee- Vuur-bergen

,

aan de Rotfen die zig verhefteden. H
1 „ (rpmeenfehaupen hebben , naar-

evenals die van de Aarde, zomtyds onderaardfche
ver-

dien de kruin van den Volkaan de Piko van St. Gcorge op het Eüand fig
vei

1 -aado toen het nieuw Eiland der Azores zig verhefcede. INlcn moet nog aanm -

'

dnr deze nieuwe Eilanden nooit te voorfclijm koomen dan na de oude , en dat

Apn voorbeeld heeft, dat dezelve in de hooge Zeen zyn opgereezen , men
men ’

zv zvn ,
befchouwen als eene voortzetting van dien

moet dan dp
^ie Eilanden Vuurfpuwende Bergen hebben,

is het geen wonder
,

^at
Vuurbergen tl foimeeren, en dat die ftoflen

fchikt zynj ^ het^zv door de enkele fermentatie, het zy door de werking

in den brand raaken ,
ncu

der onderaardfche win^^^^ jer Aai-dbee-

Voor het
inen getale, en die gebeurtenilfen zyn zeldzaam; maar

Aarde welke de wateren der Rivieren of der Zee mede fleepen, p op_v

c'i irlpn nlaatfeil laaten zakken en ophoopen. Aan ‘^e monden van alle ^vier

pren zi'^ hoopen Aarde en Zand-banken, welker uitgeftrektheid dikwils gro

formeeien z^ho
p^^ van eene middelmaatige grootte te maaken. De Zee

^zTz^ke kuften afwykende laat de verhevenfte deelen van den grond bloot,

S^S^oveele nieuwe Eilanden formeert; tcrwyl zy eveneens, zig naar andae

LLcn uitftrekkende,de laagfte gedeelten van het Land bedekt, en met

‘

J. Led.
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verhevenfle boven water laat; en men merkt, in gevolge van deze verklaaring, op,
dat ’er zeer weinige Eilanden in het midden der Zeen gevonden worden, maar dat
zy aUen in de nabuurfchap van het Vafte land liggen , alwaar de Zee hen of door
de kuften te verlaaten , of door grond op de kuilen te winnen , en de laagere Lan-
den te overflroomcn

,
geformeerd heeft.

Het water en het vuur , welker natuur zo verfchillende en zelfs zo ftrydig is ,
brengen dan gclyke uitwerkzelen

, of die ons ten minften gelyk voorkoomen , tc
weeg; onafhankelyk van de byzondere v'oortbrengzelen dier twee Elementen, waar
van zommige malkanderen dei-wyze gclyken , dat men ’er zig ligtelyk in vergillen
kan

; gelyk als het kriftal en het glas , de natuurlyke antimonic , en de gefmolten
antimonie , de natuurlyke pepites der Mynen , en die , welke men door de fmelting
maakt , enz. Daar zyn zeer veele groote uitwerkzelen in de Natuur

, door het wa-
ter en het \’uur voortgebragt

, en zo gelyk , dat men moeite heeft om dezelve te
onderfcheiden. Het water

,
gelyk men gezien heeft, brengt de Bergen voort, en

formeert de meefte Eilanden, het vuur verheft eenige Heuvels en eenige Eilanden;
het is eveneens met de holen , de fpleeten, de openingen , de kolken, enz., de
eenen zyn hunnen oorlprong verfchuldigd aan onderaardfeh vuur, en de anderen
aan het water , zo wel dat onderaardlch is als dat boven op vloeit.
De holen en fpclonken worden in de Bergen gevonden , en weinige of geene in

de vlakten , daar zyn ’er veelen op de Eilanden van den Archipel , en in v'erfchei-

den anderc Eilanden
, cn dat om dat de Eilanden in het algemeen niet anders dan

de bovenlte gedeelten van Bergen zyn; de holen formeeren zig gelyk de fteiltens,
door het inzakken der rotfen ; of gelyk de afgronden , door de werking des vaiurs

;

want om van eene fteilte of eenen afgrond eenefpelonkte maaken,behoeft men zig
alleenlyk rotfen te verbeelden , dic tegen malkanderen aangezakt Z}^ , en een ge-
welf van boven gemaakt hebben , terwyl zy van onderen wecken , het welk dik-
wils moet gebeuren

, tcrwjd zy gelchokt en ontworteld worden ; dclpelonkcn of
holen kunnen door de zelfde oorzaaken voortgebragt worden, die de openingen, de
Ichuddingen

, en de verzakkingen der gronden voortbrengen ; en deze oorzaaken
zyrj de uitbarllingen der Vuurbergen , de werking der onderaardfche dampen, en
deAardbeevingen; want zy maaken afkabbelingen en omkeeringen , die noodzaake-
lyk holen, gaten, openingen ,en bogten van allerhande foort moeten voortbrengen

-

Het hol of de Ipelonk v'an St. Patricius in Ierland is minder groot berugt,
het is eveneens met het Hondshol in Italië gelegen , en met dat, ’t welk vuur op.
werpt, in den Berg Beni-guazeval in ’t Koningryk Fes. In de Provintie van Darby
in Engeland is een groote fpclonk, veel aanmerkelyker dan de berugte fpelonk van
Bauman by het Zwarte Woud in het Land van Bronsw>’k. Ik heb van een Heer
even achtenswaardig door zyne verdienden als naam , Mylord Graaf van Morton,
gehoord, dat die gi’oote fpelonk , Devil’s hole genaamd, ecrll ecnc gi’oote ope-

als die van eene aanzienlyke Kerk-dcur, vertoont; dat door die ope-
ning een groote beek loopt; dat het gewelf der fpelonk, wanneer men dieper in-
gaat, zo laag wordt, dat men op eene zekere plaats verpligt is , omzynen weg te ver-
vorderen , zig in zeer platte bakken op het water van de Rivier tc begeeven , en te
gaan liggen, om onder het gewelf van de Ipelonk door te koomen, het welk daar
ter plaatle zo laag is , dat het water bykans aan het gewelf raakt , maar na die plaats
doorgetrokken te zyn , woi*dt het zelve weder hooger , en men blyft nog vaaren
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h^ek tot dat het gewelf weder op nieuws laag wordt, en op de oppervlak^

tSeJs raaltt, en daar is het einde van de fpelonk, en de oorfprong van de

bei S'eruitkoomt; dit beekje zwelt op zommige tyden fterk , en het werpt

ved Zaid OP in eene plaats van het hol ,
die als een doodloopend fteegje maakt,

XdL rigtine verfchülende is van die der voorname fpelonk.
_ _

T is een hol of fpelonk by Potpéchio , die zeer ruim is , en waar m
menSXotonderaardfchMcirvradt. ByA*rsberg of Adelsperg is een ho!,

3 ta iSn twee Duitfclie mylen wegs kan afleggen, en alwaar men zeer 4epe
^ m! Snrit ra^ Daar zvn ook groote holen en Ichoone grotten onder de Men-

Snfcte n ;
vhSt , by die holen, Lood,mynen enEyken-boo-

KerS™ IS vademen begraaven. In de Provte van Glocefter .s em

SS Sóot hol, het welk men Pen- park -hole noemt , op den grond vm 1«w*
Sater op qa vademen diepte vindt; men vindt daar ook aders van Lood-inyn.

ziet wel dat de fpelonkcn van Devifs-bole, en anderen , daar groote fon-
Mcn ziet

u5tvloeiien,door de wateren uitgegraaven en geformeerd zyn, als

“S h^lSSenSVe ftoffen, die ml; luphen do rotfen, en fteenen

i bPbbm weggevoerd; en men zoude ongelyk hebben , met den oorfprong
vindt ,

hebben vveggevo
van gronden toe te fchryven.

deKi- lotfenJ^an
en^grootfte holen die men kent, is dat van Andparos

,

£ iindt cerft eene boerfche fpelonk, van omtrent dertig ti-edcn breedte, ver-

5^ natuurlyke pylaai-en ;
tuflehen de twee pylaaren dic aan de reg-

ffid Sn Ts^en zagt afloopend vlak, en vervolgens tot op het einde v^an de
terhand zjn, IS

& ^ omtrent twintig ti-cden m de lengte; dit is

zelfde
grot of fpelonk te koomen, cn die doortogt

?s"nêSda?eeSzecr duiftcr gat, dfar men niet dan bukkend en met

flambouwen door Ican ; men daalt eerft in eene afgrylTelyke ftciltc neder met be-

i! 1 rron Pf>n kabel , welke men de voorzorg gebruikt van aan den ingang vaft te

hulp van een bei

» vervolgens neder in eene andere nog akeliger fteilte , welker

j^^ioS dad zvn , en dic aan de Imker zyde tegen diepe afgronden overftaan;
randen zeer

g J , bolken een ladder, door middel van welke men al bee-

Daditu vvvg,

^ zekcrlyk clcii iws zoucic DrccKLiij zo gy uuür uwl. jjiuitn nitc

allen, en alwaai’
tegengehouden wierdt; om hier door te koomen, moet

vooraf onder een groote rots voortkruipen , en vervolgens een

gy op
&h

jj^Qgt mede neemen ;
wanneer men onder aan

gekoomenfglydtmcnnogecnigen tyd op rotfen voort, encindelyk
ciie

jjg gi-ot. Men rekent drie honderd vademen diepte van de opper-

1 den grond, de gi'ot fchynt veertig vademen hoogte te hebben, cn vyftig
vlakte

i^fgxvn; zy is vol groote en fchoonc Stalaktiten van vcrfchiilendc
vademen

boven het gewelf als op den gro^ om laag. Men kan de bc-

in * ™ gemeWen TourairoRT nazien.

. ca) Zie SruJ. Uff- Jo. i68». PH- S5«-

Mm a
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In het gedeelte van Griekenland , Liv'adia lAchaje by de ouden) genaamd ,
is

eene groote fpelonk in een Berg ,
die certyds zeer berugt was door de God-fpraa-

ken van Trophonius, tuflchen het Meir van Livadia en de nabuurige Zee, die op
de naaftbygelegen plaats, daar- vier mylenaf ligt; daar zyn veertig onderaardfche

doortogten dwars door de rots onder een hoogen Berg, waar door de wateren van

het Meir uitloopen (a).

In alle de Vuurfpuwende Bergen
,
in alle de Landen , die zwavel voortbrengen,

in alle de ftreeken, die aan Aardbeevingen onderhevig zyn, zyn holen en fpelon-

ken. De grond is op de meefte Eilanden in den Archipel bykans o\'eral met holen

vervuld ; die der Eilanden van den Indifchen Oceaan , voornaamelyk die der Mo-
lukkifche Eilanden , fchynt niet onderfteund te worden dan op gewelven en hollig-

heden; die der Azores, die der Kanarifche Eilanden , die der Kaapverdfehe Eilan-

den, en in het algemeen de grond van bykans alle kleine Eilanden, is v’an binnen

hol en fpclonkagtig op verfcheiden plaatfen, om dat deze Eilanden, gelyk wy ge-

zegd hebben, niet dan toppen van Bergen Z3m, waar in groote inftortingen van
grond zyn voorgevallen, ’t zy door de werking des vuurs, ’t zy door die van het

water, van de vorll: , en andere uitwerkzelen van het weder. In de Kordiliéres

,

alwaar verfcheiden Vuurfpuwende Bergen zyn , en alwaar de Aardbeevingen me-
nigvuldigcr voorvallen, is ook een groote menigte holen en fpelonken, gelyk ook
in den Vuurberg van het Eiland Banda , op dén Berg Ararath , die een oude Vuur-

berg is , enz.

Het beroemde Doolhof of Labyrinth op het Eiland Kandia is niet het werk van

de Natuur alleen; de Hr. Tournefort verzekert, datmenfehenhanden daar ook veel

aan gewerkt hebben , en men mag wcl vafl Rellen , dat dit niet het eenigfte hol is

,

’t welk op deze wyze vergroot of veranderd zy ;
dc menfehen maaken dagelj’kfch

nieuwe holen met in de Myncn te graavcn,Steen-grocven te agtervolgen , enz. , en
wanneer déze holen een langen tyd verlaaten zyn geweefl, is het niet gemaklyk te

onderfcheiden , of deze holen door de Natuur of' door .menfehen handen gefor-

meerd zyn. Men kent Steen-groeven , die van eene zeer aanmerkclyke uitgeflrekt-

heid zyn; die van Mafhicht, 'by voorbeeld, alwaar men zegt, dat'zig 50,000 men-
fehen in zouden kunnen bergen , en die door meer dan duizend pjdaaren gefchraagd

wordt , welke yder twintig of vier-en twintig voeten hoog zjm; dc dikte van aarde

en rots , die daar boven ligt , is van meer dan vjT-cn-twintig vademen ; daar zyn

op verfcheiden plaatfen van déze Steen-groef kleine kommen of meirtjes met wa-
ter , alwaar men het vee kan laaten drinken. Zout-mynen in Poolen be-

vatten nog grooter holligheden , dan deze; daar zyn gemccnlyk ruime groeven by
alle groote Steden , maar wy zullen hier in geen bj^zonder verflag van dezelve tree-

dèn. Hoe groot de gewrogten der menfehen mogen wezen , zy zullen egter altoos

maar een zeer kleine plaats in dc Natuurlyke Hiftorie bellaan.

De Vuurbergen, en deWateren, die de holligheden onder den grond 'vóórtbren-
gen, maaken ook boven den zelven klooven , Reiken

, afgronden Te Kajeta in

Italië is een Berg, die voormaals door eene Aardbeeving gefcheiden is , zodanig,-

dat de verdeeling ctoor menfehen handen fchjmt gefchied tezjm; wy hebben reeds;

Ca) Zie Górdon^ Géogr. Edit. de Londr. 1733;
CiO .Zie Tranfa^, Pbilof. Abr. Vol. IJ. pag. 463.
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jtefnrooken van' het vvagenfpoor van het Eiland Machian , van den afgrond in dén

Bere Ararath van de poort der Kordeliéres , en van die der Therraopylen , enz.

Wv kunnen daar de poort van den Berg der Troglodyten in Arabie, en die van

Echelles in Savoye byvoegen, welke de Natuur flegts ruw ontworpen hadt, en

die door Viftor Amadeus voltooid is. Het water brengt zo wel als het onderaard-

fche vuur aanmerkclyke verzakkingen, inftortingen, nedeiwaUen van rotfen , om-

kantelingen van Bergen , cn dergclyken voort , waar van wy verfcheiden voorbeel-

den kunnen bjbiengcn# « i j tj. j *-« tS?o

„ In de maand Juny dcs jaars 1714, ftortede een gedeelte \^n den Berg Dia-

bleret in Wallifcrland fchielyk neder, en eensklaps kreeg dezelve tuflehen twee

en drie uürcn des namiddags , teiwyl de lugt helder was, eene kegelagtige ge-

daante; hy wierp \ryf-en-vyftig boeren wooningen om verre, verpletterde-vyt-

tien honderd menfehen, meer dan honderd fluks rund vee, en veel meer klem

vee • hy bedekte met zync puinhoopen meer dan eene vierkante myl ; daar

wierdt eene ftikke duiftemis veroorzaakt door het ftof ; de hoopen fteen

,

die in de laagte op malkanderen zjm gewoii^ert ,
zjm meer dan dertig roeden

hoo2 het welk waarfchvnlyk Rhyn-roeden zyn van tien voeten lang; deze hoo-

nen hebben de wateren gefluit, die nieuwe zeer diepe Mciren maaken; daar is

dit alles ceen voetfpoer van bitumineule floffèn , noch van zwavel , noch van

knik te vinden, en bvgevolg moet aUeenlyk debafisvan deze gi-oote rots Van

Men heeft een merkwaardig voorbeeld Van deze verzakkingen in de ProVintie

Kent"bv Folkflone; de heuvels rondom zyn van afftand tot affland door eene on-

merkbaare beweeging, en zonder eenige Aardbeeving ingezakt. Die heuvels zyn,

binnen in de rotfL, van fleen en krj^t; door deze verzakking hebben zy rotfen

en aarden, die daar naby waren, in Zee geworpen; men kan het Verhaal van deze

cebeurtenis, zeer wel beveftigd, in de Philofophifche Tranfafties vinden Ch}.
^ In 1618 wierdt de Stad Plcurs in Grauwbunderland onder de Rotfen, aan welker

vnpt 7V gelegen was , begraaven. In 167.8, viel ’cr eene groote overflrooming

voor in Gaskonje, door de verzakking Van eenige brokken van Bergen in de Pyre-

neen veroorzaakt, waar door de wateren , die m de onderaardfche holten dezer

Bergen beflooten waren, gedwongen wicrdeii uit te loopen. In 1Ö80, gebeurde

no<T^eenc grootere overftrooming in Ierland, die ook veroorzaaltt wierdt door het

iSkken van een Berg met water gevuld hien kan de oorzaak van alle deze ui

-

wSSnT-telyk bemTpen; men weet, dat ’er, op cene oneindige menigte plaat-

fen ond^aVehe wateren zjm; die wateren fleepen de Zanden en Aarden , daar

zv doo? loopen ,
allengs weg, cn bygeVolg kunnen zy de laag Aarde, daai- een Beig

op draagt, allengs ondermynen ,
en deze laag Aarde , die den zclvcn tot r-

flrekt ,
naar de eene zyde meer dan naar de andere uitgehold, moet den Berg doen

omkantelen, of zo deze bafis aan beide zyden 'gelyk ontbreekt , moet deBergm-

ftorten of inzakken ,
zonder om te vallen.

Na gefprooken te hebben van de verzakkingen; Vart de inflortingen, en van al--

les wat, om zo te fpreeken, flegts by toeVal in de Natuur gebemt, moeten

(a) Zie l'Hifiorie de ï'Académie des Sciences An. 1715* 4 »'

(h’) Zie Tranfa&> Pbilof. Aiy> Vol. IF pag. 250,

Mm 3^
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iets, dat algemeener, gewooner , en ouder is, niet met flilzwygen voorbygaan; te

weeten de loodregt neergaande fpleeten of klooven , die men in alle de beddingen

Aarde vindt. Die klooven zyn blykbaar en ligt te herkennen niet flegts in de Rot-

fen, in de Steen-groeven van Marmer, en andere Steenen, maar ook in de Kley-

.aarden en inde gronden van allerhande foort, die niet geroerd zyngeweeft, en

men kan dezelve bemerken in alle de doorfnydingeu van gronden , die wat diep ge-

maakt zyn, en in alle de fpelonken en uitholingen; ik.noem dezelve loodregt neer-

gaande klooven , om dat het nooit dan by toeval is, dat dezelve fchuinfch zyn,

gelyk de horizontaale laagcn niet dan by toeval hellen. Woodward en Ray fprec-

ten v^an deze klooven , maar op cene verwarde wyze , en zy noemen dezelve

geene loodregt neergaande klooven, om dat zy meenen, dat zy onverfchillig lood-

regt , of fchuinfch kunnen zyn, en geen fchrywer heeft derzclver oorfprong ver-

kla:u-d. OndertufTchen is het zigtbaar , dat deze klooven voortgebragt zyn
,
gelyk

^ ' wy in onze Bcfchouwing gezegd hebben , door de verdrooging der ftoffen , daal-

de horizontaale laagenuit beftaan; op welk eene wyze deze verdrooging ook zy toe-

gegaan, heeft dezelve loodi'egte klooven moeten vóórtbrengen; de ftoffen, diode

beddingen uitmaaken , hebben niet kunnen verminderen in omtrek , zonder van

afftand tot afftand te fplytcn in eene rigting loodregt op die zelfde laagen of bed-

dingen. Ik begryp egter onder dezen naam van loodregte klooven, alle de natuur-

lyke affeheidingen der Rotfen , het zy deze nog in haare oorfpronkelyke plaatfing,

of een weinig op haare bafis vergleeden , en bygevolg een weinig van malkandcren

afgeraakt zyn : indien ’er eenige aanmcrkclykc beweeging in deze klompen van Rot-

fen is voorgevallen, zyn die idooven zomtyds fchuinfch; mam- dat koomt, om dat

de klomp zelve fchuinfch is, en met een weinig oplettendheid -s het altoos gemaklyb

te ontdekken, dat alle deze klooven altoos perpendikulair of loodregt op de hori-

zontaalc laagen zyn, inzonderheid in de Marmer-groeven , in de groeven van kalk-

fteen , en in alle grootc ketenen van rots.

Plet binnenfte der Bergen beftaat voornaamelyk uit Stcenen en Rotfen, welker

verfchillendc laagen evcnvvydig zjm : men vindt dikwils tuffehen de horizontaale

laagen kleine laagen van eenp minder harde ftof dan fteen , en de loodregte kloo-

v-en zyn gevuld met Zand , Kriftallcn
,
Mineraalcn , Metaalen , enz. Die laatfte ftof-

fen zyn van eene nieuwere formatie dan die der horizontaale laagen , waarin men
Zec-fchelpcn vindt. De regens hebben het Zand en de Aarde van het bovenft der

Bergen allengs losgemaakt, en zy hebben de fteenen en andere v'aftc ftoften, waar-

in men de horizontaale beddingen, en de perpcndikulaire klooven ligtelj-k onder-

fcheidt , bloot gela:iten
;
in de vlakten daarentegen hebben de regeinvateren en

de rivierwateren eene groote menigte Aai-dc , Zand , Steen - zand
,
en andere lollc

ftoffen aangebragt, waar uit beddingen of laagcn geformeerd zyn, van Tuffteen,

van andere wcekc en ftneltende Steen , van Zand en gerond Steen-zand , van Aarde

met Èantcn vermengd , enz. : deze laagen bevatten geene Zec-fchclpen , of bevat-

ten ten meeften niets dan brokjes daar van , die met het Steen-zand en de Aarden

van de Bergen zyn losgemaakt. Men moet deze nieuwe laagen zorgvuldig van de

oude onderfcheiden
,
tvaai' in men bykans altoos eene menigte geheele Zee-fchcl-

pen vindt in haare natuurlyke plaatfing op malkandcren gelegd.

Zo men de orde en algemeene fcliikking der ftoffen eens Bergs , faamgefteld , by

voorbeeld , uit gewoone fteenen ,
of fteenagtigc kalkaartigc ftoffen ,

wil onderzoe-

\
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vindt men doorgaands onder de Aai-de ecne laag Steen-zand; dit Steen-zand is

de natuur en kleur van het Zand, dat in dezen grond de overhand heeft , e»

onder het Steen-zand vindt men Steen; wanneer de^rg door eenige diepe door-

fnvdimi verdeeld is, onderfchcidt men ligtelyk alle de banken, alle de laagen, daar

hvuit beftaat; ydcre horizontaale laag is afgcfcheiden door eenefooit van voeg,

die ook horizontaal is , en de dikte dezer banken of dier horizontaale laagen ver-

meerdert gemeenlyk naar evenredigheid dat zy laager zj'n, dat is te zeggen, verder

af van den kruin des Bergs. Men ziet dus , dat de kloovcn, d^ ten naaften by

loodregt zyn , alle die laagen verdeden , en vertikaal fnyden. Gemeenlyk is de

eerfte laag, de eerfte bedding, die onder het Steen-zand gevonden wordt, en zelfs

de tweede , niet flegts dunner, dan de beddingen , die de bafis van (Jen Berg maa-

ken maai- zy zyn ook verdedd door loodregte klooven , die zo menigvuldig daar

in voorkoomen , dat die beddingen, niet één lang Ruk verfchaffen kunnen. Die

loodregte klooven ondcitulTchen , zo menigvuldig van boven , en aan de opper-

vlakte zo wel gelykende naar de fpleeten van eene gedroogde Aarde, loopen, op

verre na, niet allen tot beneden toe , of tot den voet des Bergs door, zy verdwy-

nen ongevoelig, naar maate zy ncdcrdaalcn , cn om laag blyft ïlegts een zeker g(^tal

dier Ldregte klooven over, die daai-, nog meer dan van boven, de oprv akte

der onderfte banken ,
die ook meer dikte hebben , dan de bovenfte banken , lood-

’’^!3ifSSgc"n van Steen hebben dikwils, gelyk ik gezegd heb , verfcheiden my-

len omtri, zmider afbreeking ;
men vindt ook bykans altoos de zelfde natyim- van

Steen in den tcgenoverliggcnden Berg , fchoon die daai dooi eene Berg-engte of

WeyL afgetbheiden zf; cn de beddingen van Steen vcrdwynen met geheeUlan

in d? pStfei , alwaai- de Berg valt , cn gclyksgi-onds wordt met eenige gro(Dtc

vlakten. Zomtyds vindt men tuflehen dc eerfte laag tuin- of teelaarde, Cn die van

Steen zand , eene laag van Mergel , die haai-e kleur cn andere kenmerken aan dc

twee andere mededeelt ; dan zyn de neergaande klooven dj groeven , die beneden

Zn venmkl met dit Mergel , het welk daar eene Mrdhcid verkrygt byna gelyk m

fehvn met die vzl fteen; maar bet zelve aan de lugt blootftellendc Iplyt het, wordt

en laat zig ligt verdeden cn vermengen.

in de K ftccn,en die, welke de bafis van den Berg maaken,zyn

T ftnVn ofce* “geSelh-k wit, ven een zo fynen korrel, te de-
van liarden fteen. De ecrite is y-n

_
, wordt korreliger cn harder, naar

zelve nauwelyks ÏC is niet ne> Iwdcr ter dierS": ^r ,Ï?l"ook gedootencr, veftcr , en zwaaret; de korred

is fvn en günfterendc , en dikwils is hy fcherp , cn breekt zo zui\ cr c

^ .

Dc pit ^’an een Berg beftaat dan uit verfchillcnde laagen fteen, waar van ci(^ bo-

venfte van wecken , en de onderfte van harden fteen zyn , de ftcenagtigc pit is al-

toos breeder aan de bafis, en puntiger of fmaller aan de kruin ; men kan de oox-

daar van tocfchryven aan die verfehillende trappen vanbardheid, welke men in

dekbedden van ftccivvindt; want gelyk zy harder worden naar maate zy zig meer

van dc krain des Bergs verwTrderen , mag men denken, dat de ftroomen , en an-

dere beweegingen der wateren, die de Valeijen gegraaven, en de figuur aan den om-

Sk der Be|cn gegeeven hebben , de ftoffen , daar de Berg mt beftaat ,
zydebngs-
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gefleeten , en daar des te meer afgenoomen zullen hebben, naar maate zy weeker

zyn geweeft ; zo dat de bovenfte beddingen de weekfte zynde , de grootfte ver-

mindering 'in haare breedte zullen geleeden hebben , en meer aan de zyden zullen

afgenoomen zyn dan de andere, De volgende laagcn zullen wat meer wederftand

geboden hebben , en die van de bafis , de oudRe, de meeft vafte, en geformeerd

zynde uit eene harder en meer iaamgedrongen Rof, zullen meer dan de anderen in

ftaat geweefl: zyn om zig tegen de werking der uitwendige oorzaaken te hmdhaa-

ven , en zy zullen door de fchuuring der wateren weinige of geene zydelingfche

vermindering geleeden hebben ; dit is eene der oorzaaken , waar aan men den oor-

fprong van de helling der Bergen moet toefchryven ; die helling zal nog zagter ge-

worden zyn , naar maate de Aarden van de kruin en de Steen -zanden afge-

vloeid en met de regenwateren mede gefleept z}m ; en het is om deze twee redenen,

dat alle de Heuvels en de Bergen , die niet dan uit kalkaartige fteenen^ of andere

fteenagtige kalkaartige ftoffen bellaan , eene helling hebben, die nooit zo fteil is

als die der Bergen , die uit Rotfen ,Kejdl:ccn in grooote mafla’s beffean, dewelke

gemeenlyk op zeer groote hoogten loodregt gefneeden zyn; om dat , in deze mafla’s

van glasaartige ftoffen , de bovenfte zo wel als onderfte beddingen eene groote

hardheid hebben , cn allen gelykelyk aan de werking der wateren wederftaau hel^

ben, waar door zy niet dan eveneens van boven tot beneden hebben rfgefchuurd

kunnen worden, en bygevolg eene loodregte of bykans loodregte helling hebben

moeten krj’gen.

Wanneer men boven in zekere heuvels, die eene platte kruin hebben, en welker

uitgeftrektheid redelyk groot is , terftond hai'den fteen onder de laag teel-aarde vindt,

zal men bemerken, zo men den omtrek dier heuvels waarneemt, dat het geen de

kruin derzclver fchynt uit te maaken , het inderdaad niet is , en dat het bovenfte

des heuvels niets anders is dan de veiwolging der onmerkbaare helling van eenigen

nog hoogeren Heuvel of Berg
;
want na die ruimte van grond doorgetrokken te

hebben vindt men andere verhevenheden ,
die nog hoogcr loopen , cn welker bo-

venfte laagen van wecken, en de onderften van harden fteen zyn; het is dan de ver-

lenging dier laatfte laagcn , welke men boven op den eerften heuvel wedervindt.

Wanneer men integendeel een Steen-groeve ten naaften by op de krmn van een

Berg, en in een grond, die van geene andere mcrkelyke hoogte omringd wordt,

opent, haalt men ’er gemeenlyk niet dun wecken fteen uit, en men moet zeer diep

graaven , om harden fteen te vinden; het is nooit, dan tullchen de bedden van

fteen, dat men de banken v'an Marmer mndt; die Marmers zyn yerlchilJende ge-

kleurd door de metaalagtige Aarden , welke de regenwaters door infypehng in dc

laagen brengen, na dezelve van andere hoogerc laagen losgemaakt te hebben; en

men kan gelooven dat men in alle Landen, alwaar fteen is, Marmers zoude vin-

den, zo men diep genoeg groef, om tot de banken van harden fteen te koomen

;

„ Quoto eniinUco non fiimn Marmor invenitiir

!

zegt Plixius ; waar vindt men niet

,, ^Marmer!” Het is inderdaad een gcmcener fteen dan men denkt, cn die van

de andere fteenen niet verfchilt dan in fynhcid van korrel , waar door zy vafter cn

vatbaarer is voor een fchitterend glad
, eene hoedanigheid , die denzelven wezend-

lyk is, en waar van hy zync benaaming by de ouden gekreegen heeft.

De regt neergaande kboven van de Stcen-groeven, en van de voegen der laagen

van fteen, zvn dikwils vcrxn-ild en bekorft met zekere famengrocijingen , die dan

eens
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««nc doorfchynende zyn als kriftal, en van eene regelmaatige gedaante , en dan

Ss ondoorfSynende en aardagtig; het water vloeit door

en dringt zelfs tot in het genooten weefzel der ftcenw; de fteenen die pore^

zyn, drmken zo veel water in, dat de vorft hen doet barften enmt malkander fpat-

het regenwater door de bedden van eene Stcen-groeve doorfyperende, en

SigeSvd blwcnde ftaan op de laagen Mergel, Steen,Mrmer, maakt de imnft

fame^ihangende klompjes daarvan los, en belaadt zig met alleftoffen^, diehetfcm

medevoeren of fmelten. Dit water vloeit eerft langs de neergaande klooyen , het

dringt vervolgens tuflchen de bedden van fteen , het legt , tuffchen

voeren zo wel als in de neergaande klooven, de ftoffen, die het heeft

fleept, en formeert daar verfchillende famenftreramingen ,
volgens de verfchiUen-

de ftoffen, welken het nederlegt. By voorbeeld, wanneer die druppende wat^^^^^

dwars door het Mergel, het^yt, of wecken fteen doorfypelen, zo is deftoffe,

welke zv nederleggen , ook niet dan een zeer zuiver en zeer fyn Mergel , dat

TmeeuWk met kSnters in de neergaande klooven der Rotfen vaft is , onder de

^ /loonip vnn eene poreufe , weeke ,
gemeenlyk zeer witte en zeer hgte, zelfftan*

fieS Jelke de Naturaliften Lac oïMedulla genaamd hebben.

*^^Wanneer deze ftraaltjes water, met fteenmaakende ftof belaadcn,vloeijen door
Wanneer deze J

. of krvt -bedden, dan hegt zig deze ftof aan
^rizonta^e voe^n

fteen, en formeert daar eene fchaalagtige, witte, ligte,

de
van ftoffe, welke zommige Auteuren Agarü

^nt^t^erale of Mineraal Zwam genaamd hebben ,
wegens de overeenkomft met

rZwammen.’ Maar

tfchi “omISc kaft K maafen. dan zal, dewyl de

is, het water daar uitkoomen , belaaden met eene fteenagtlge ftof, d »

<>enfla£rtiger is , en welker klompjes zig nauwkeuriger kunnen famenvoegen , ag

hiifrer vereenigen , en dan zal men famenftremmingcn hebben, die ten naaften by

SfdeSWen doorfchynendheid van fteen zullen aanneemcn, en men zal in

IroeSn op de oppervlakte der blokken, ftecnagtige bekorftingen vinden, als

deze g
1 „ CTpfchikt, die de horizontaale laagen geheel vervullen,

baaren of golven ge kt,
Rotfen, welken men als verlaatbakken

In de grotten en m
^

^e verfchillende rigting der wa-

der neergaande kloov^
^^^^^ medevoeren ,

aan de famengroeijmgen, die

terftraaltjes, die de ite^
gedaanten,het zyn gemeenlyk gewelven, enom-

Sn het verwelft vaft zyn, ofwel, het zyn holle en zeer witte

lï-en, die byna koncentriek zyn op den as van den Cilinder, ge-

? pprd cn de^en daalcn zoratyds tot de Aarde neder, en maa-

die onde^^^^^^^ plaatfen kolommen , en duizend andere figuuren , zo

^
/.pmd als de naamen, welken het den Naturaliften behaagt heeft daar aan te gee-

(TPlvk als die van Stalaffitcn , Stélegmitcn ,
Ofteocollen , enz._^

^^Fhidelvk Avanneer deze fteenmaakende fappen onmiddelyk vloeijen uit eene zeer

harde ftof gdyk Marmer en harde fteenen, zo neemt die fteenmaakende

thans zo eenflagtig is als zy wezen kan, en door het water eer ontbonden is, o

te fpreeken J dan van de famcnllellende lighaamen losgemaakt, zig vereemgen-

S eene teftendige en regelmaatige gedaante aan; zy formeert kolommen met zy-

I. Deel.
Nn
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^n, in eene driehoekige punt uidoopende, zy zyn doorfchynende, enuitfchuin-
fche kagen faaragefteld

; dit is het geen men Sparr of Spalt noemt. Gemcenlyk is
deze ftof doorfchynende en zonder kleur, maarzomtyds is zy ook gekleurd, wan-
^er_de haide fteen ofhet Marmer, daar zy uitkoomt, metaalagtige deelen bevat,
tflt Sparr heeft den trap van hardheid van fteen, het wordt gelyk''ftcen , door deTO geeften ontbonden, het gaat tot kalk over door den zelfden frap van hitte,
dus kan men met twyffeJenof het is waare fteen, maar die volmaakt gelvkflajrtin
«geworden; men zoude zelfs kunnen zeggen, dat het zui^-ere en oorfpronkdy-
te keen is , Iteen, die onder zyne eigen en foortelyk gedaante verfchjTit
De meefte Naturaliften befchouwen deze ftof ondcrtulTchen als ce'ne onder-

Icheidene zelfftandigheid , die onafhankelyk van den fteen bcftaat; het is hun fteen-
maakend of kryftailyn fap, het welk, naar hunne gcdagten, niet flcgts de deelen
van den gewoonen fteen , maar ook die van den Keifteen verbindt

; dit fap , zeggenzy , vermeerdeitde vaftheid der fteenen
, door herhaalde infypclingen

, het maakt
dezelve dagelyb meer tot fteenen, dan zy te voren waren, 'en het verandert hen
eindelyk geheel m Keifteenen

; en wanneer dit fap zig tot Sparr heeft vaftgezet

,

ontvangt het door herhaalde infypelingen dergclyke nog meer gezuiverde fappen

,

^e deszelfs vaftheid en hardheid vermeerderen, zo dat deze ftof opvolgelyk &rr,.
Glas, vervolgens Rriftal geweeft zynde, eindelyk Diamant wordt; dus neigen alle
fteenen, naar hunne gedagten, om Keifteenen te worden, en alle doorfchynende ftoffenom tot Diamant over te gaan.
Maar indien het ’er dus mede gelegen is, waarom zien wy dan, dat dit krj'ftal-

lyn fap in groote ftreeken, in geheele Provintien , niet dan fteen formeert, en dat
net in andere Provóntien iiietdan Keiftecn. maakt? Zal men zeggen , dat die twee
gronden niet ev'en oud zyn , dat dit fap den tyd niet gehad heeft om rondte vlociien

den anderen? Dat is niet waar’
fchynlyk. D^renboven

, van waar kan dit fap koomen ? Zo het de fteenen en Kei-
fteenen voortbrengt, wat is het, dat dit fap zeif voortbrengt? Het is ligt te zien
dat het met beftaat onafliankelyk van die ftoffen , die alleen aan het \Ster, hetwelk hen doordringt, die verfteenende eigenfehap kunnen geeven , altoos betrekke-
lyk tot haare natuur , en foortelyk kaï-aktcr ,zo dat zy in de fteenen Sparr, en in de
keüceenOT.Kryftal formeert daar zyn zo veele verfchillendc foorten van dit
up, als er yerldnllende ftoffen zyn, die het zelve kunnen vóórtbrengen, en daar
net uit vloeit. De ondervinding fterat volmaakt overeen met het geenwy zeggen
men zal altoos vinden , dat de drup-wateren der Steen-groeven van gewoone ftee-
nen weeke en kaJkaartige famengroeijingen raaaken

,
gelyk die fteenen zjm

; dat in-
tegendeel die , welke uit Rots cn Keiflecn voorükoomcn

, hai'de en glasaaitige fa-
mtmftellinpn raaalcen , en die alle de eigenfehappen hebben van Keifteen

, gelyk dêeerften die die van fteen hebben ; en de wateren, die bedden van Mineraale enMetaalagtige ftoffen doorgedrongen zyn, geeven velp'mr.iini i

van Pyriten, van Marcaffiten, en M^taalaft^c
voortbrengen

Wy hebben- gezegd, dat men alle de ftbfen in twee groote klaffen, endoorS de andere falk-

^ f Keifteen
, het Mergel en de Steenen kunnen als de

Ciyee uiteiften van elk dezer foorten befchouwd worden, waar van de tuffehen-
Euimten. vervuld zyn door eene hyna oneindige verfcheidenheid van gemengde-
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iVnffen, die altoos de eene of andere der gemelde ftofièn tot bafo hebben.

De ftoffen der eei-fte klafle kunnen nooit de natuur en eigenfchappen der ande-

re krvsen. De fteen , hoe oud men denzelven onderftelle, zal altoos zo ve^e af

Sn ^n de natuur van Silex of Keifteen , als het Mergel van Ivley-aai-de is. Geen

bekende werkoorzaak zal ooit in Raat zyn om deze ftoffen uit den knng der fa-

menftellingen, naar haaren aart gefchikt, te doen gaan; de Landen,^
Marmer en Steen gevonden wordt, zuUen nooit anders dan Mwmer en Steen uit-

leveren ,
al zo zeeker als die ,

alwaar Zand-fteen ,
Keifteen , en Rots is ,

nooit Steen

fe^Sde^ verdeeling der ftoffen in een heuvel , uit glasaartige ftoffen

faamgefteld ,
wil waamcemen, gelyk wy ftraks gedaan hebben m een heuvel uit

kalkaardge ftoffen beftaande, zal men gemeenlyk onder de eerfte laag tuin- of teel-

aarde een bed vinden van Leem- of Kley-aarde , eene glasaartige ftof, en ecnfla^ig

met Keifteen , en welke ,
gelj^'k ik gezegd heb, niets anders is, dan een ontbonden

of verbryzeld glasaartig Zand ; of wel, men vindt onder de teel-aarde een laag g as-

aaitie zSd; dit bed van Kley-aarde of Zand beantwoordt aan het bed Steen-zand,

btflelk men vindt in de heuvels uit kalkaaitige ftoffen beftaande; na deze laag

Kiev aarde of Zand vindt men eenigc bedden Zand-fteen, die dikwils met meer dan

S hrf voet «te hebben , en die door eene oneindige ntenigte neergmnde klo^

"n fa kleine brokken verdeeld zyn, gelyk hot^gruizig gedeelte ven het derde b^

di hevels uit kalkaartige ftoffen beftaande. Onder dit bed van Zand-fteen vindt

ïen verfeS van de zelfde ftoffe , en ook laagen van glasaartig Zand

,

Si het Steen-zand wordt harder ,
en ligt in grooter blokken , naar maate men ne^

derdaalf beneden deze bedden van Steen-zand vindt
^

men eene zeer harde ftofe^

welke ik Rots of Keifteen in groote blokken of niafla s genaamd heb i
^^t is eene

zeer harde, zeervafte ftof, die aan de vyl, aan het gravceryzcr, aan alle zuur&

reeften, wederftaat, veel meer dan het glasaartig Zand, en zelfs het geftootenglas,

dmr aan wederftaat, als op welken het fterk water eenigen vat fch>mt te hebben

deze ftof ,
tegen een ander hard lighaam geHaagen , werpt vonken iii^ verfpreidt

c^nen zeJr doordringenden zwavekeuk: ik heb die ftof Keifteen in groote

S^te moeten noemen ; zy ligt gemeenlyk aan beddingen , op andere bedden van

Wev aïde, van Lev, van Steen-koolen , en van glasaartig Zand van eene groote

5 7^ beddingen van Keifteen in groote maffa beantwoorden ook aan de

tage,; “nS"" e„ azn de Marm^ . die tot baf. dienen voor de h«tyels

“\t“I'^2door*d?rc? ^ kloovcnvloeijcnde, en de laagen diergias-

TaSen dier Sxl-rteeU, dier Kicy-aarden , dier Leyen , doortrekken-

S i^tad/zismet de fynfte, en gelyknagtigfte deden dezer ftolFen, cn maakt

daar verfcheidene famengroeijingen van , gelyk als Talken, Amianten, en ver-

fdieiden andere ftoffen, die niet dan voortbrengzels zyn van dpe door^clmgen

der glasaartige ftoffen ,
gelyk wy in onze verhandeling over de Delfltoffen ver-

ktoen gillen
zyner uiterfte hardheid en groote vaftheid , heeft ook,

frelvk het sewoone Marmer ,
cn gelyk de harde Steen, zyne uitzweetmgen ,

waar

uit Stalaktiten van vcrfchillende foorten voortkoomen, welker verfcheidenheden

in de doorfchvnendheid, in de kleuren ,en in de figuur, betrekkelyk zyn tot de ver-

Nn 2
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fchillende natuur van den Keifleen , die dezelve maakt , en ook deelen in de verfchiï-

lende metaalagcige en ongelykflagtige ftofFen , die hy bevat. Het Rots-KriRal , alle

de edele gefteenten , witte of gekleurde, en zelfs de Diamant , kunnen als Stalakti-

ten van die foort bcfchomvd worden. De Kcifteenen in kleine malla , welker laa-

gen gemeenlyk koncentriek zyn,zyn ook Stalaktiten, en op fchuim loopende ftee-

nen van de Keifteen in groote mafia , en de meeften der fyne ondoorfchynendc
lleenen zyn niet dan (horten van Keifteen ; de ftoffen van glasaartige foort bren-

gen, gelyk men ziet, zulk eene groote verfcheidcnhcid voort, als die van de kalk-

aartige foort, en deze famengroeijingen , door de Keifteenen voortgebragt , zyn
bykans allen harde en dierbaare fteencn,tenvyl die van den kalkaartigcn ftccn flegts

wceke ftoffen zyn , die weinige waarde hebben.

Men vindt de neergaande klooven in de Rots en in de bedden van Keifteen m
groote mafTa , zo wel als in de bedden van Marmer en harden Steen; dikwils zyn
zy daar zelfs grooter in, het welk bewj’ft, dat deze ftof, hard wordende of lighaam
maakende , nog meer gedroogd is dan de fteen ; de een en ander dier heuvek wel-
ker laagen wy hebben waargenoomen, die der kalkaai'dge (boffen, en die der glas-

aartige ftoffen , worden van onderen geheel op Kley-aarde, ofop glasaartig Zand
gefchraagd, welke de gewoone en algemeene ftoffen zyn , daar onze Aardbol uit

beftaat, en welken ik alsdeligtfte deelen , als het fchuim der glasgeworden ftoffe

befchouw , daar dc Aardkloot van binnen mede vervuld is. Dus hebben alle de
Bergen, en alle de Vlakten de Kley-aarde of het Zand, voor gemeene baCs. Men
ziet by voorbeeld in den put van Amfterdam, in dien van Marly-la-\’ille, dat men
altoos op het diepft van den gi-ond gla.saartig Zand vindt; ikzal’er andei-e voor-

beelden van bybrengen in myne verhandeling over de Delfltoffen.

Men kan in de raeefte blootliggende Rotfen aanmerken , dat de wanden der

neergaande of loodregte klooven zo nauwkeurig op malkander flaan als die van
een ftuk gefpleeten hout , en die overeenkomft vindt men zo wel in de kleine

klooven, als in de grootfte. In de gi*oote Steen-groeven van Arabic, die bykans
allen van Graniet zyn, zyn die klooven, of regt neêrgaande affclreidingen zeer dui-

delyk en zeer menigvuldig , en fchoon ’er gevonden worden , die tot twintig en
dertig ellen breedte hebben , flaan of paffen de zyden egter nauwkeurig op mal-
kander, en laaten eene diepe holte tufichen beiden- Zie het 2de Deel der Reizen

van Shaw. Het is vry gemeen in de neêrgaande klooven Schelpen te vinden , die

in tweën gebrooken zyn, zo dat yder ftuk vaft zit in den fteen aan ydere zyde van

de kloof; het geen doet zien, dat deze Schelpen geplaacft waren in devafte ftof

van de horizontaale laag, toen zy doorliep, en voor de kloove daarin gemaakt
wierdt. Zie WooDWARD, /)(3g. 298.

Daar zyn zekere ftoffen, waarin de neergaande klooven grooter zyn, gelyk als

in de Steen groeven door Shaw aangehaald; het is miffehien dit, het welk maakt,
dat zy minder menigvuldig zyn. In de groeven van Rots en Graniet kunnen de
fteenen met zeer groote brokken worden uitgehaald , wy kennen daar klompen on-
der , gel3’k de groote naalden en de kolommen

, die men te Rome op zo veele
plaatfen ziet, die meer dan 5o , 80, 100 , en 150 voeten lang zyn zonder eenige
afbreeking; die ongemeen groote ftukken zyn allen van een enkelen fteen. Het
fchynt dat men die mafla’s van Graniet-fteen in de Mynen zelve bewerkt heeft , en
dat men dezelve zulk eene dikte gaf als men wilde, ten naaften by, gelyk wy zieiv
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joc in de croeven van Zand-fteen , die wat diep loopen, blokken worten uigehadd

1*1 “ rtio *nf^n wil T)aar zvn andere ftoffen > waar in deze regt neer^

„ dik m zwaarjJs men vri. ^ ,,,, i„ a, Kley-aarde,in
gaande klooven zeer y

»
^eel breeSr in de Marmers en in de meefte

taS»"
“

’eT,*onSS .yn , en die vervuld ayn var, cone ftof.

haide «^nen, aaar 4y
,

^
gevonden worden , en die

ten naaften by gelyk m
nfbreeken Wanneer de arbeiders een groot ftuk

rdSÖo ™ een halfen voet,
van L rifffincr dp7Pv ftreenen ; ik heb dikwils m het Marmer en m de

^prï^Uen zTSit van de perpendikulaire klooven, dan om dat er geene volkoo-
verfchitón ^y m

f of doorlooping is; die foorten van klooven zyn

vei^TvanS in lezW Sparr is. Daar zyn eene

menigte sroote klooven tuflclien de verfchillende Rotlen , daar de graven van Zand-SX worden ;
dat koomt om dat die Rotfen op minder vafte grond.

S ^rfr^n Sdie der Marmers of der kalkaartige Steenen , diegemeenlyk op
flagen

terwyl de Zand-fteenen meeft al niet dan door een

zeer fyn
„lalfa’s vindt, en in de meefte groeven, daar men

fteenen ufthaalt, kan men opmerken, dat dezelve daar als Dobbd-
goede

in ii2een,op eene vry onregelmaatige wyze op malkande-

ren geplaatlt ,
gei> K m

^ onregelmaatige fdiikking koomt om dat de bafis de-

van gebouwen '^^rtoon
’ de^maffa’sSteen-zand zyn verzakt, gekeerd, uit-

zer heuvelen van Zand is , n
, eertyds gearbeid heeft om Zand-

klooven In tWuimten mffto

Mokken heeft voortgebragt ; en zo men daar op letten wil , zal men in alle de

f vm Zand en Z?nd-fteen bemerken , dat ’er vede f^ken rots en groote

t in hd midden der valeijen en vlakten zyn ,
terwyl in de Landen van Mar-

fteenen m het m
^gj-fpreide brokken ,

die van boven van de Heuvels en
mer en ^ ’

^eer zeldzaam gevonden worden, het welk niet koomt dm^ de bSis, waarop die fteenen draagen, en vm de

van Marmer en kalkaartige fteenen, die grooter is dan

die der Zand-fteenen*

Nn s
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BEWYZEN VOOR DE BESCHOUWING
VAN DEN AARDKLOOT.
^ fe?> %5» «3> V£5 <iS^ <£?> <tf5» <É?Ï <i?» t<5i e?> «£5> <i£9 VJ^ (<?>

AGTTIENDE STUK.
Het uitwerkzel der Regens de Maerajen; de mderaardfche

JB.oJJchen; de onderaardfcbe WaUrm,

hebben gezegd , dat de regens en de ftrooraende wateren, welken zy

« A voortbrengen, het Zand, de Aarde, het Steen-zand, enz.
,
geduurig los-

« maaken van de krijin en den rug der Bergen, en dat zy het in de vlak-

ten mede voeren^ \’nn waar de Beeken en Rivieren een gedeelte in nog
laagere vlakten, en diJavils tot in de Zee brengen; de vlakten worden derhalven

allengs hooger , en de Bergen neeraen dagelyks af , en op verfcheiden plaatfen

heeft men die verandering reeds bemerkt. Joseph Blancanus brengt hieromtrent

byzonderheden by , die ten zynen tyde opendlyk bekend waren, en diebewyzen,
dat de Bergen zodanig gezakt waren, dat men van verfcheiden plaatfen dorpen en
kalleden konde zien , welken men voormaals niet zien kondc, In de Provintie van
Daiby in Engeland was de toren van het dorp Crais , voormaals niet zigtbaar langs

eenen hoogepBerg, om dat daar een andere hooge Berg agter lag, die hetgezigt

ondeifchepte, en die zig zeer ven-e iiitftrekte; na verloop van 8oof loojaaren,

kon men dien toren niet alleen, maar zelfs een gedeelte van de kerk zien. Do6lor
Plot geeft een dergelyk voorbeeld \'an een Berg tulfchen Sibbertof, en Ashby in -

de Provintie Northampton. De wateren flecpen niet alleen de ligtfte deelen van
de Bergen mede, gelj'k de Aarde, het Zand, het Steen-zand , en de kleine lleent-

jes , maar zy rollen zelfs zeer gj-oote Rotlèn naar beneden , het welk derzelver

hoogte aanmerkelyk vermindert;' in het algemeen, hoé hooger de Bergen zyn, en

hoe fteiler hunne helling is , hoe meer de Rotfen daar regt_ neer zyn gefneeden.

De hoogfte Bergen van het Land van Walles hebben ten uitcrllen regte cn zeer

naakte Rotfen ; men ziet de fpaanders van die Rotlèn
,
(indien men zig van dezen

naam mag bedienen
, ) op groote hoopen aan derzelver voeten ; het is dc vorft en

het water dat hen losmaakt en medevoert; dus zyn het niet alleen dc Bergen van
Zand en Aarde, welke dc regens verlaagen, maar zy tallen zelfs, gelyk men ziet,

de hardlle Rotfen aan , en flecpen daar brokken van mede tot in de Valeijen. Het
gebeurde in de Valey van Nant-phrancon in 1Ó85 , ti^t een gedeelte van eene groo-

te Rots, die niet dan op cene fmalle biifis droeg, door de wateren ondermynd zyn-

de, viel en in verfcheiden Hukken brak met een duizend andere Iteenen, waar van
de grootlle in het neêi-vallen eené aanmerkelyke loopgrave tot in de vlakte maak-
te, alwaar hy voortging zig een weg te graaven in eene kleine weide, en eene
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kleine 'rivier doortrok , aan welker overzyde hy ftuitede. Het is aan dergelyke toe-,

vallen dat men den oorfprong v'an alle groote fleenen , welken men gcraeenlyk

hier en daar in de nabuurige Valeijen der Bergen vindt , moet toefchryven.- Men

moet zig by gelegenheid van deze waarnceming herinneren , het geen wy in het

voorgaande Stuk gezegd hebben ; te weeten, dat die Rotfen en verlpreide groote

Steenen gemeener zyn in de Landen, alwaar de Bergen uit Zand en Zand-fteen be-

ftaan dan in die, alwaar dezelve van Marmer en Kley- of Leera-aarde zyn, om dat

het Zand, het welk der Rots voor bafis verfti-ekt, een minder vafte grondüag is

dan de Kley.

Om een denkbeeld te gceven van de hoeveelheid Aarde ,
welke de regens van'

de Bergen los maaken , en in de Valeijen mede fleepen ,
kunnen wy een geval by-

bren'^en , door Doflor Plot gemeld. Hy zegt in zyne Katuurlykc Hiftorie van

Stafford , dat men onder de Aarde, op eene diepte van i8_v'octen, eenc groote

menigte Rukken gelds, ten tyde van Edüard den IVden, dat is te zeggen, 20b jaa-

ren te voren gemunt ,
heeft gevonden , zo dat deze grond ,

die moeraffig is , om-

trent een voet in elf jaar is opgehoogd, of een duim en een lyn in ’t jaar. Men

kan eene dergelyke waanieeming doen omtrent de Boomen op ly voeten diepte

beeraaven , beneden dewelke men penningen van^ Julius Ctelar heeft gevonden

;

dus laaten de Aarden, van het bovenfte der Bergen in de Vlakten afgevöerd , nict-

na den grond der vlakten aanraerkelyk te venneerderen.

Die Steen-zanden , die Zanden en die Aarden , welke dc wateren van de Ber-

gen los maaken , en in de vlakten afvoeren , maaken aldaar laagen, welken mén

niet met de oude en oorfpronkelykc laagen der Aarde moet verwan-en.- Men moet

dan in dc klalfe dier nieuwe laagen Rellen de Tuf-Reen , de wecke Steen , het Steen--

zand, en het Zand, welks korrels gewaffehen en gerond zyn; men moet daar toe

ook de laagen Steen brengen , dewelke gemaakt zyn door een foort \'an bezinkzel

,

en bekorRing; alle deze laagen zyn haaren oorfprong niet verfchukligd aan de be-

WCcrin'T en aan de bezonken Roffen der Zeepwateren. iMen vindt in deze Tuf-ftee-

nen° en in deze wcekc en onvolmaalete Reenen ,
eene oneindige menigte plant--

deelen, cn planten, bladen van bOomen , aard- of rivier -fchelpen, kleine of an-

dcre voortbrengzelen der Zee ; het welk
,
gevoegd by die weinige vaRheid dier

Reenen, duidelyk bewyR» dat deze laagen zig op de oppervlakte der drooge ^arde

geformeerd hebben , en dat zy nieuwer zyn dan

Rhebcn bevatten, en die zig eertyds.in dc Zee geformeerd hebben. De Tuf-fteen,

en alle die nieuwe fteenen fchvnen hardheid en vaftheid te hebben , als men ze uit-

taf, n.cn .= Wil gebreken ,
bevindt «en f

hen wel liaaft ontbinden ;
hunne zclfRandigheid is zelfs zo \mfchiilende van e en

!4irenffccn , dat wanneer men hen tot kleine deeltjes brengt, en tiaar Zand van

maaken' wii, zy wol haaR.tot etn foort van aarde en llyk overgaan. Dc btaiaAtitcn

en andere Reenagtigc famengroeijingen, welke de Ilr. Tournefort voor Meumers

nam , die gegroeid waren , z}-n geen waarc Rcenen, piet meer dan dic, wdJre coor

de bckoi Ringen gefönncerd zyn. Wy hebben reeds doen zien, dat dc lilt Beulen

niet van de oude formatie zyn, en dat men dezelve niet in den rang doi- Reeren'

moet plaatfen; de Tuf-Reen is écne onvolmaakte Rof, verlchillendc van -tcfn en

Aarde, en die zynen oorfprong van beiden heeft door middel Van

ren, gelyk dè Reenagtige bekoi Ringen den haaren hebbui van het berinkzt:^ dei>

waterfnwn zekere fonteinen; dus zyn de laagen diei- Roffen met oud, cnzj;ni
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niet
) gelyk als de andere , door de bczinkzels der Zee-wateren geformeerd

;
de

hagen Veen- of Turf-aarde moeten ook als nieuwe kagen befchouwd worden , die
voortgebragt zjm door de opvplgelyke ophooping der boomen, en andere half ver-
rotte plant-deelen , en die niet bewaard zyn , dan om dat zy in bitumineufè gron-
den lagen , welke hen beletteden geheel te verrotten.

^

Men vindt in alle deze nieuwe laagen van Tuf-fteen, of wecken Reen, of Reen
uit nedergelegde flof geformeerd, of Veen-aarde, geen Zec-voortbrengzel; maar
nrcn vindt daarin integendeel veel plant-deelen en planten , beenderen van Land-
dieren , land- en rivier-fchclpen

,
gelyk men in de weiden der Provintie van Nort-

hampton by Ashby zien kan , alwaar men een groot getal fchelpen van tuinflakken
met planten, kruiden, en vcrfchciden rivier -fchelpen heeft gevonden, wel be-
waard , op eenige voeten diepte , onder den grond , zonder eenige l&e-lchel-
pen. (ƒ) De wateren, die over de oppervlakte der Aarde vloeijen, hebben alle
deze nieuwe lagen geformeerd , door dikwils van bed te veranderen , en zig naar
alle kanten te verfpreiden; een gedeelte dezer wateren dringt van binnen door en
vloeit dwars door de ipleeten der Rotfen en .Steenen ; en de reden dat men geen
water vindt in de hooge Landen , zo min als op de heuvels, is, om dat alle de
hoogten gcraeenlyk uit Reenen en Rotfèn beRaan , inzonderheid aan haaren kruin.
Men moet , om water te vinden , in de Steen en in de Rots graaven , tot dat men
aan de bafis koome , dat is te zeggen , aan de Klcy- of Leem-aaj'de , of aan de vaRe
Aarde, daar deze Rotfen op draagen

; en men vindt geen water, zo lang men de
dikte van den Reen niet tot onderen heeft doorgeboord

,
gelyk ik waargenoomen

heb in vericheiden putten , in verheven plaatfèn gegi'aaven
j
en wanneer de hoog-

te der Rotfen , dat is te zeggen , de dikte van den Reen , die men moet doorboo-
ren , zeer aanmerkelyk is

,
gelyk in de hooge Bergen , alwaar de Rotfen dikwils

meer dan duizend voeten hoog zyn , is het onmogelyk om daar putten te graaven,
cn bygewig water te hebben. Daar zjm zelfs grootè uitgeRrektheden lands , daar
men volRrelrtelyk gebrek aan water heeft, gelyk in Reenagtig Arabic, het welk
een woeRyn is , daar het nooit regent , alwaar de gcheelc oppervlakte van den grond
met een brandend Zand bedekt is , alwaar byna gcenc Aarde is , daar iets groeijen
kan, alwaar de weinige planten, die ’er zyn, kwamen; in dit Land zyn de bronnen
en putten, zo zeldzaam, dat men ’er niet racer dan vyf telt van Kairo tot aan den
Berg Sinaï, en nog is dcrzclv’cr water bitter en brak,Wanneer de wateren , die aan de oppervlakte der Aarde zyn

,
gcene uitvloeijing

kunnen vinden , maaken zy Meiren en Moeraflèn ; de vermaardftc moeraflèn van
Europa zyn die van Mofcovie, aan den oorlprong van den Tanaïs; die van Fin-
land, alwaar de grootc moeraffen Savolax cn Enafak gewonden worden; daar zyn
’er ook in de Nederl;.ndon , in Weftphaalen , en in verRheiden andere laage Lan-
den; in Afia heeft men de moeraflèn van den Euphratcs, die van Tartarye, Palus
Meotis of Mer del Zabacke

; ondertuflehen zyn ’er in het algemeen minder in Afia
en Afrika dan in Europa; maar Amerika is, om zo te fprecken, niet dan een door-
loopend moeras in alle zync vlakten. Die groote menigte moeraflèn is een bewys
van de nieuwheid des Lands

,
en van het klein getal Inwooncren, nog meer dan

van de weinige kloekheid.

Daar zyn zeer groote raoerafTen in Engeland in de Provintie van Lincoln by de
Zee , die veel gronds aan de eene zyde verlooren , en aan de andere gewonnen

heeft.
C«) TranfaU. Pbilof. Abt^ig, Vol. IV. p, 271.
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heeft Men vindt in den ouden grond eene groote menigte boomen , die daar bo-

eraaven zyn ,
onder den nieuwen grond, door de wateren aangebragt; men vindt

’er insgelyks veelen in Schotland aan den mond van de Rivier Neff. Wanneer

men bv Brugge in Vlaanderen op eene diepte van 40, of 50 voeten graaft , vindt

men eene groote menigte boomen , zo digt by malkander als in een bofch, de

Rammen , de takken, en de bladen zyn zo wel bewaard, dat men ligtelyk de ver-

fchiflende foorten van boomen onderfchcidt. Het is 500 ja^geleedenj osl deze

Aarde 9
alwaar men boomen vindt 9 eene Zee was j en v’óór dien tyd heeft men

geene geheugenis noch overlevering 9 dat deze Aarde ooit beftaan hadt 9 onder-

tuflchen heeft dit zo moeten zyn in den tyd toen deze boomen gegroeid zyn, dus

is de grond, die in de oudfte tyden een bofch was, vervolgens door de wateren

der Zee bedekt , die daar 40, of 50 voeten hoogte van Aarde heeft overgebragt,

en vervolgens zyn deze wateren afgetrokken. Men heeft insgelyks eene groote me-

niete onderaardfche boomen gevonden te Youle in de Provdntie van York, twaalf

tnvlen beneden de Stad aan de Rivier de Ilumber; daar zyn ’cr onder, die zo dik

tvii dat men ’er zig van bedient om te timmeren, en men verzekert, miflchien

vSeerdelvk , dat dit hout zo duurzaam en van zulk een goed pbruik is als het

eXn hout, men fiiydt het dunne in kleine roeden , en in lange [paanders, die de

Shebbers van rooken bezigen om hun pyp aan te fteeken. Alle deze boomen

Sen gebrooken, en de ftammen zyn van haare wortels afefcheurd, gelyk boo-

mer die doorbet geweld van een Orkaan of van eene overftrooming gebrooken

en weggevoerd zynt dit hout gelykt veel naar Sparren-bout, het heeft de zelfde reuk

als het gebrand wordt, en geeft kooien van de zelfde foort. («) Op het Eiland

Mann 4dt men in een moeras, dat zes ray¥n lang, en drie breed is, en Kurmgh

Sn^md wordt, onderaardfche boomen, die Sparre-boomen zyn, en fchoon ^ op

18 of zo voeten diepte liggen, zyn zy egter vaft op hunnc wortels, Men

vindt gemeenlyk in alle groote moeraflen , in poelen, en in de meefte moerallige

laatfen in de Provinciën van Sommerfet, van Chefter, van Lankafter, van Staf-

F d verfcheiden boomen. Daar zxn zekere plaatfen , alwaar men boomen onder

de Aarde vindt, die gehakt ,
gezaagd ,

gevierkant , en met één woord , door men-

handen bewerkt zyn; men heeft daar zelfs bylen en fnoeimeflen gevonden

,

in tulTchen Berrainghara en Brumley , in de Provnntie van Linkoln zyn hooge beu.
en cuiiuicu 6 winden wegneemen en oveiwoeren , laa-

de worSs der groote pynboomcn droog en ontbloot, en het indmkfel der
tende hS eerft niemvelings gemaakt was. Deze heuvels zul-

bylen
gelyk de duinen, door ophoopingen van Zand, ’t

deze Sparre-boomen heb.

ten tann/n gToljen; vervol^^^^ rfen zy door ander Zand overdekt zyn gebeft,

het welk daar ook, gelyk als bet eerfte, is gebragt door overftroomingen, of door

Oerke winden. Men vindt ook veelen dier onderaardfche boomen in de moeraluge

Sen van Holland ,
in Friefland, en by Groningen , en het zyn zodanige gron-

den die de Turf opleveren ,
welke men daar zo algemeen brandt.

Men vindt in de Aarde eene oneindige menigte groote en kleine boomen vana -

lerSe foort, gelyk Sparre-boomen, Eiken-boomen, Berken, B^ken,Ypen, Wil.

(a) TranfaS. Philof. Ahr.

\b^ Zie Ray de Wereld ,
enz

L Deel,

n. 228.

. llde Redev. Vdc Haofdjt,

Oo
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gen
p
Eflchen. In de moeralTen van Linkoln ) langs de Rivier d’Oulè , en in de Pro-

vintie van York by Hatficld zyn deze boomen regc, en gelyK men ziet in een bofch
geplant, De Eyken zyn zeer hard, men gebruikt derzelver hout om te timmeren

,

en zy zyn zeer duurzaam in de gebouwen
, zo als men daar van opgeeft. Ik twyf-

fel. egter zeer aan de egtheid van deze bj’zondcrheid. Alle boomen, welken men.
mt den grond haalt , ten rainften, die ik gezien heb , het zy E5’ken of anderen,
verliezen , droog wordende , alle de vaftheid welke zy eerfl fchcenen te hebben,
en moeten nooit tot zwaar timmerhout gebruikt worden ; de Ellchen in het laatft
^melde bolch zyn teder en vallen totftof, gelykook de Wilgen; men vindt ’er
die gevierkant , anderen die gezaagd , anderen die op andere wj’zen bewerkt zyn

,

met gebrooken bylen , en halc-werktuigen , die naar offenneiren gelyken. Men vindt
’er ^k hazelnooten, ekels en menigvuldige zaad- appels van Pjmboomen, Ver-
fcheidgn andere raoeralïige plaatfen van Engeland en Ierland zyn met ftammen van^
boomen vertmld, zo wel als de moeralTen van Frankryk , en Zwitferland , Savove
en Italië fa).

^

In. de Stad Modena , en vier mylcn rondom , op wat plaats men ook graave ,
wanneer men ter diepte van 63 voeten gekoomen is, en mende Aarde dan nog
vyf voeten dieper doorboort met een boor , zo fpringt het water met zulk een ge-
weld te voorfchyn , dat de put wel haall tot byna boven aan vol wordt , en dit
water vloeit geduurig

, en vermindert of vermeerdert niet door den regen of door
de droogte. Het geen opraerkelyk in dezen grond voorkoomt , is

, dat wanneer men
tot 14 voeten diepte gekoomen is, men de puinhoopen en overblyfzels van eene
oude Stad, geftraatte wegen , zolderingen , huizen, verfcheiden Rukken Mozaïk-
werk en dergclyke overblyfzels aantreft , waar na men eene vry vafte Aarde vindt,
welke men zoude zeggen , dat nooit geroerd is gevveell

; men vindt evenwel daai’
onder eene vogtige Aarde en die met plant-decicn vervuld is, en op 26 voeten
diepte vindt men gehecle boomen

,
gelyk hazelnooten boomen met de nooton daar

aan , en eene groote menigte takken en bladen van boomen. Op 2 8 voeten vindt
men een week ki7t met veel fcbelpen vermengd , en dat bed is elf voeten dik,
waarna men wederom gewaflèn, bladen, en takken, en zo beurtelings kryt en eene
Asrde inet planten vermengd

^ aantreft tot de diepte van 63 voeten 5 op welke
diepte een bed Zand is , v'crmengd met fyn Steen-zand en fcbelpen gelj’k aan die

,

welken men op de Zee-kuRen van ItaJic vindt. Deze opvolgelyke laagen moeralïï-
ge Aarde en kryt zyn altoos in de zelfde orde , in welke plaats men ook graave,
en zomtyds treft de boor groote Rammen van boomen aan , daar zy door moet
booren , het weUc den arbeiders veele moeite veroorzaakt ; men vindt daar ook
Beenderen , Steen-kool , KeiRecnen, en Rukken Yzer. Ramazzuri, die deze by-
zonderheden verhaalt , meent, dat de Venetiaanfehe Golf, zig eertyds tot aan Mo
dena en nog verder uitRrektc;- cn dat , na verloop van tj'd , de Rivieren, en mis-
fchien de overRroomingen der Zee, allengs dezen grond UaaktheS

Ik zal my met verder uitRrekken over de veifcheidcnhedcn
, welke deze laagem

van nieuwe formatie vertoonen
;
het is genoeg, dat ilc heb doen zien

, hoe zy
geene andere oorzaaken hebben dan deRroomende of fiilRaande wateren, die aan
de oppervlakte der Aarde zyn , en dat zy nooit zo hai'd of zo vaR zyn , als de oude
laagen , die onder de wateren: der Zee geformeerd zyn..

C«). Tranfa9, Bhilo£. ^Br. enz. Vol. IV.
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BEWYZEN VOOR DE BESCHOUWING

VAN DEN AARDKLOOT.

NEGENTIENDE STUK.

De veranderingen van Landen in Zeen , en van Zeen in Landen.

Surgit humus, crsfcunt loca decrefcentlbus undis,
üviDiüs Metamorph»

blykt uit het geen wj^ in het Vilde VlIIfte en IXde Stuk gezegd heb-

jPtJ 4 ben, dat ’er groote veranderingen op den Aardbol zyn voorgevallen,
i^JlI ^ welken men als algemeene veranderingen kan befchouwen , en het is,

iijc het geen wy in de andere Stukken hebben bygebragt, zeker , dat de

oppervlakte der Aarde byzondere veranderingen geleeden heeft; fchoon de orde

of liever de opvolging dier byzondere veranderingen ons niet wel bekend zy , ken-

nen wy ’er egter de voomaame oorzaaken van , wy zyn zelfs in ftaat de byzondere

uitwerkzeis daar v’an te onderfcheiden , en ZO wy alle de kentekenen , en alle de

voorvallen , welke dc natuurlyke en burgeriykc Hiftorie ons ten opzigte der Aard-

beevingen , op de oppervlakte der Aarde voorgevallen , verfchafïen , by malkan-

der konden verzamelen, twyffel ik niet, of onze befchouwing van den Aardkloot

zou zig dan nog veel aanneemelykervertoonen.
^ ,

Eene der voornaamc oorzaaken van die veranderingen , die op de Aarde voor-

vallen , is de beweeging der Zee, eene beweeging, dewelke zy van alle tyden af

henroefd heeft; want van de Schepping af zyn ’er de Zoi^ Maan, Aarde, Water,

LuPt enz , geweeft; van dien Vid af derhalven heeft de Eb en Vloed, de bewee-

ging van het Ooften naar het Weften, die der winden, en der ftroomen zig doen

S.vnolon de wateren hebben toen reeds de zelfde beweegingen gehad, welke wyK in de en fchoon men zelfs onderftelde, d«at de As van on-

zen Kloot eene andere helling gehad mogt hebben, en dat de Vafte banden zo wd

als de Zeen, op eene andere wyze waren gcfchikt geweeft, zo neemt dit egtei de

beweeging van Eb en Vloed niet weg , niet meer dan de oorzaak en het uitwerk-

zel der winden; het is genoeg, dat de oneindige hoeveelheid waters, die de groo

te ruimte der Zeen vervult , ergens by malkander vergaderd zy geweeft , op de

Aarde , om de Eb en Vloed en de andere beweegingen der Zee haarc uitwerkzeis

te doen vóórtbrengen.
. „ _

Zo dra men eens heeft beginnen te vermoeden , dat onze tegenwoordige Vafte

landen eeityds wel de bodem der Zee geweeft konden zyn , overtuigt men zig daar

van wel haaft zo vaft, dat men ’er niet langer aan twyffelen kan; aan den eenen

Oo 2
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kant fchynen my die overblyfzels der Zee, welken men overal vindt j en aan den
anderen de lioji/ontaale living van de bedden der Aarde , en eindclyk die fchik-

king der Heuvels en der Bergen , welke aan malkander beantwoorden , zo veele
ovei-migende bcwyzen van deze llelling. Want , wanneer men de Vlakten , de
Valeijen, de Heuvels befchouwt , ziet men klaar , dat de opiJervlakte der Aarde
&or de wateren Haare gedaante gekreegen heeft: het binnenite der fchelpen , die

in de fteenen bellóoten zyn, onderzoekende, bemerkt men duidelyk, dat die ftee-

nen geformeerd zyn door de bezonken, ftoffen der wateren,, naardien de fchelpen
vervuld zyn met de flof zelve van den fteen die liaar omringt ; en eindelyk op de
gedaante der Heuvels acht geevende , welker uitfprmgcndc hoeken altoos tegen de
infpringende hoeken der Heuvels aan de andere zyde overftaan , kan men niet-

twyffelen, of deze rigting het uitvverkzel zy van de ftroomen der Zee. De gedaan-
te onzer Aarde is inderdaad , iëdert dat ons Valle land ontdekt is , wat veran--

derd, de Bergen zyn in hoogte verminderd, de Vlakten zyn hooger geworden,
de hoeken der Heuvelen zyn-ftomper , verfcheiden ftoffen door de Rivieren voort-
gefleept, zyn gerond, daar zyn beddingen vanTuf-fteen, van wecken Steen, van
Steen-zand , enz.

,
geformeerd , maar het wezendlyke is gebleeven , de oude gedaante

is nog kenbaar , en ik ben veraekerd, dat elk menfeh zig door eigen oogen over-
reeden kan wegens het geen wy ten dezen opzigte.gezegd nebben; en dat yder, die

deze waameemingen
, en bcwyzen wel zal willen volgen , niet zal twyfFelen, of de

Aai'de eertyds onder de wateren der Zee bedekt zy geweeft ; en dat het enkel de
ftroomen en getyën zyn, die aan de oppervlakte der Aarde de gedaante gegeeven
hebben , waar in wy dezelve heden zien.

De voornaame beweeging van de wateren der Zee is, gelyk wy gezegd hebben,,
van het Ooften naar het Wellen ; ook blykt het, dat de Zee op de Ooftelyke kus-
ten zo wel van de oude als van de nieuwe Wereld , eene ruimte van omtrent 500
mylen gewonnen heeft; men herinnere zig de bewyzen, welke wy daar van in het
3flde Stuk gegeeven hebben , cn wy kunnen daar by voegen , dat alle de Straaten

,

die de Zeen verbinden
, van het Ooften naar het Weften Ipopen. De Straat van

Magellaan , de twee Straaten van Forbisher , die van Hudfon , de Straat van het
Eiland Geylon , die van de Zee van Korée en Kamfchatka , hebben allen deze rig-

Cing, en fchynen geformeerd te zyn door het inbreeken der wateren, die van het
Ooften naar het Weften voortgedreeven , zig deze doortogten geopend hebben in

dezelfde ri^ing , waar in zy ook eene fterker beweeging dan in alle andere rigtin-

gen ondervinden; want daai- gaan in alle deze Straaten zeer geweldige getyën, ter-

wyl in die, welke op de Weftelyke kuften liggen ,
gelyk die van Gibraltar,, die van

de Zond, enz., de beweeging der getyën byna onmerkbaar is.

De ongelykheden van den bodem der Zee veranderen de rigting van de bewee-
ging der wateren , zy zyn opvolgelyk voortgebragt door de bezonken ftoffen van
het water , en door de ftoffen , welken de Zee, het zy door haare Eb en Vloed,
het zy door andere beweegingen, verplaatft heeft; want wy geeven de Eb en
Vloed niet voor de cenige oorzaaken dezer ongelyklicden op , wy hebben die oor-
zaak sJleen als de voornaamfte en de eerfte voorgedraagen , om dat zy de ftand-
yaftigfte is , en zonder afbreekiiig werkt

; maar men moet de werking der winden
insgelyks als eene vermogende oorzaak toelaaten

; zy wei'kcn zelfs op de opper-
vlakte des waters met . eene veel meerdere geweldigheid dan de getyën , en de roe-
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ring, welke zy aaö de Zee mededeelen , is veel grooter ten opzigte van de uitwendige

Uitwerkzelen. Die roering ftrekt zig zelfs tot aanmerkelyke diepten uit, gelyk men
ziet uit de ftoffen , die door ftorm-winden van den bodem der Zee los raaken,en

die byna nooit dan in Orkaanen op de fti-anden geworpen worden*

Wy hebben gezegd , dat tuflchen de Keerkringen , en zelfs cenige graaden bui-

ten dezelve ,
geduurig een Ooften-wind regeert; die wind, welke met de algemee-

ne beweeging der Zee van hetOoften naar het Wéften medewerkt, is zo oud als

de Eb en Vloed , nademaal hy van den loop der Zon , en van de uitzetting der

Lugt, door de hitte van dit geftarnte voortgebragt, afhangt. Zie daar twee oor-

zaaken van beweeging vereenigd , en die twee oorzaaken grooter onder den Equa-

tor, dan overal elders; de eerfte , de Eb en Vloed, die gelyk men weet, fterkef is

in de Zuidclyke klimaaten , en de tweede , de Ooften - wind , die geduurig in die

zelfde klimaaten waait ; die twee oorzaaken hebben , van de formatie van den

Aardbol af, faam gcloopen, om de zelfde uitwerkzels voort te brengen, dat is te

zeggen , om de wateren van het Ooften naar het Weften te doen beweegen , en’

om hen in dit gedeelte der Wereld meer dan in alle de andere te roeren. Het is

öm deze reden, dat de grootfte ongelykheden op de oppervlakte van den Aard-

kloot tulTehen de Keerkringen gevonden worden. Het gedeelte van Afrika , tus-

fchen‘deze twee drkels begi-eepen, is om zo te fpreeken, niet dan een gi-oep Ber-

gen , welker verfchillende ketenen zig meeft al van het Oóften naar het Weften

mtftrekken I, gelj^k men zig daar van overtuigen kan door de rigting der groote Ri-

vieren van dit gedeelte van Afrika te befchouwen ;' het is eveneens gelegen met die

gedeelten van Afia en Amerika, dewelke tuflchen de Keerkringen liggen', eh men

kan de ongelykheid van de oppervlakte dier klimaaten beoordeelen uit de menigte

Bergen en Eilanden , welken men daar vindt.

Uit de famenvoeging van de algemecne beweeging def Zee van het Ooften naar

het Weften , uit die van de Eb en Vloed , uit die , welke de ftroomen vóórtbren-

gen, en nog meer uit die , welke de winden foimeercn , is een oneindige menigte

verfchillende uitwerkzelen voortgekooraen , zo wel op den bodem der Zee als op

de kuften en Vafte landen. Varenius oordeelt het zeer waarfchynlyk , „det de

Golven, en Straaten geformeerd zyn door dc herliaalde pooging-van den Oceaan

’! tegen de Landen; dat de Middellandfche Zee , de Golven van Arabie, van Ben-

gden, en vanKambaye geformeerd heeft door de inbreekihg der wateren , zo

”
t\s de Straaten tuflchen 'Sicilië en Italië ,

tüliclicn Geylon , en Indiè, tulTcheh

Griekenland en Eubea, of Negropont; en dat het ewneras is met de Straat van

„ de Manilles,met die van Magellaan, en die van Denemarken. Dat een bewys is,

„ van het inbreeken van den Oceaan in de Vafte landen ,
en een bevyys ,_rat de-

„ zelve verfcheidene gronden veilaatcn heeft
;
dat men flegts weinige Eirarxien

„ in de groote Zeen vindt, en nooit een groot getal Eilanden digt by' malkander.

„ Dat men , in eene oneindige ruimte, welke de Stille Zee beflaat , naüwélyks twee

„ of drie kléine Eilanden in ’c midden vindt; dat men in den grooten AtlantiTchen >

„ Oceaan , tulfchcn AfrDca en Brazil , niet dan de kleine Eilanden St. Helcna en’

de Afcenfion vindt; maar dat alle de Eilanden by groote Vaftedanden zyn, ge-

lyk de Eilanden van den Archipel by het Vafteland van Europa cn Afia , de Ka--

narifche Eilanden by Afrika, alle de Eilanden van de Indifche Zee by het Oofte--

lyk Vafte land , de AntilJifche Eilanden by dat van Araeidka , en dat ’et niet-

” Oo 3:,
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,f dan de Azores zyn « die verre in Zee liggen , mffchen Europa^ en Amerika.

,, De Inwooners vanCeylon zeggen, dat hun Eiland van het Schier-Eiland van

» Indië afgefcheiden is door ccne inbraak van den Oceaan , en deze volks-over-

„ levering is vry waarfchynlyk; men gelooft ook dat het Eiland Sumatra van Ma-

,, lakka is afgefcheiden ; de menigte Klippen en Zand-banken, welke men tuflchen

„ beiden vindt, fchynt het tebewj^zen. De Malabaaren verzekeren , dat de Mal-

« divifche Eilanden een gedeelte van het Vafte land van Indië maakten , en in

,, het algemeen kan men gelooven , dat alle de Oofterfclie Eilanden door een in-

,, braak van den Oceaan van de Vafte landen zyn afgefcheiden («)”.

Het fchjTit, dat het Eiland van Groot-Brittanje voonnaals een gedeelte van het

Vafte land uitmaakte , en dat Engeland aan Fi-ankiyk vaft was. De bedden van

Aarde en Steen , die aan de beide kanten van de Straat by Kalais dezelfde zyn, de

weinige diepte van die Straat fchynen het aan te wyzen; onderftellende, ze^ Dok-

ter Wallis, gelyk alles fchynt te kennen te geeven, dat Engeland voormaals aan

Frankryk vaft was door eene landtong , beneden Douvres en Kalais, ziet men, dat

de groote Zeën aan weerskanten de kuften van die land-engte met een geweldigen

ftroora tweemaal in Z4 uuren moeften aanvallen; deNoord-Zee, ofde Zee van

Duitfchland die tuflchen Engeland en Holland is , trof deze land engte van den kant

van het Ooften, en de Zee van Frankryk aan den kant van het Weften. Dit was

genoeg om dit Land met der tyd af te kabbelen, en te verflyten, dewyl het flegts

een fmalle ftreek fchynt geweeft te zyn
;
gelyk de ftroom der Zee van Frankryk

met groot geweld niet flegts tegen de land-engte , maar ook tegen de kuften van

Frankryk en Engeland werkte, zo moet zy noodwendig, door dc beweeging der

wateren, eene groote hoeveelheid Zand, Aarde, Slib, van alle plaatfen , daar de

Zee tegen werkte , hebben afgenoomen ; maar door deze landtong in haaren loop

gefluit, moet zy haare bezinkzels niet tegen dezelve hebben nedergelegd
,
gelyk

men zoude kunnen vermoeden , maai- zy zal dezelve hebben overgebragt in de groo-

te vlakte, welke thans de moeraflèn van Romney maaken ,die veertien mylen lang

en agt breed zyn ; want al wie deze vlakte gezien heeft , kan niet twyffelen of de-

zelve is voormaals onder het water der Zee geweeft , dewyl zy ,
zonder de dyken

van Dimchurch nog voor een gedeelte overftroomd zoude zyn.

De Noord-Zee moet op dezelfde wyzc tegen de land-engte en tegen de kuften

van Engeland en Vlaanderen gewerkt hebben ,
en zy zal de bezonken ftoffen in

Holland en Zeeland hebben neergelcgd, welker grond, die eertyds onder water was,

meer dan 40 voeten verhoogd is; van den anderen kant, moeft de Noord-Zee op

de kuft van Engeland die breede Valey in hebben , alwaar thans de Rwier Stui’a

loopt, op meer dan twintig mylen afftands,te beginnen met Sandwich, Kantorberi,

Chattam, Chilham, tot aan Askford, en milTcbicn verder; die grond is thans veel

hooger, dan hy eertyds was, naardien men tc Chattam de beenderen van een Ri-

vierpaard, Ankers van fchepen ,
enZee-fchelpen op ly voet diepte gevonden heeft.

Nu is het zeer waarfchynlyk, dat de Zee nieuwe gronden kan maaken met daar

Zand , Aarde , Slib , enz. , over te brengen
, want wy zien voor onze oogen , dat ’er

in het Eiland Okney, het welk aan de moeraflige kuft van Romney ligt, een laage

grond was, altoos in gevaar om door de Rivier Rother overftroomd te worden,

Cay Qe Varewu Ceogr.pag, 303. 217. 6tt aao.
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maar in minder dan 60 jaar heeft de Zee dien grond zeer veel opgcIioogd,met daar

by yderen VJoed eene laag Zand, Aarde, en Slib over te brengen , en ter zelfder

tyd heeft zy het Kanaal, daar zy door koomt,zo ved uitgegraaven , dat dit Kanaal,-

in minder dan 50 jaar, diepte genoeg heeft gekrecgcn, om groote fdiepen door

te laaten, daar het te voren een waadbaare plaats was, daar de menfchen door kon-

den gaan. .

Het zelfde is aan de kuft van Nordfolk gebeurdj en het is op deze wyze, dat zig.

de Zand-bank geformeerd heeft, die z^ fchuinfeh van de kuil van Nordfolk tot naar

de kuil van Zeeland uitftrckt ;
die bank is de plaats , alwaar de getyën der Noord-

Zee en der Zee van Frankr>’k malkanderen ontmoeten ,
federt dat de landtong is

doorgeboord en afgebrooken , en het is daar dat de Aarden en de Zanden , van

de kuilen medegevoerd , bezinken ; men kan niet zeggen, of die 2iand-bank met

der tyd niet een nieuwe landtong foimeeren zal

„ Verstegan beweert , zegt Ray , cn niet zonder goede reden, dat het Eiland'

„ van Groot-Brittanje , van ouds aan Frankryk vaft, cn dus geen Eiland, maar

,, een half Eiland was , en dat het van hetValte land is afgebrooken , doch door wat

middel, is , zyns oordeels , ten ecnemaal onzeker, ’t zy door eene groote Aard-

beevin'T, waar door de Zee ,
eerft doorbrcckende ,• naderhand haai' weg allengs

II wvdcr Iran gemaakt hebben, of ’t zy het door ai-bcid van menfchen wierdt door- .

„ gefneeden om het gemak van dien doortogt; of ’t zy het de Inwooners van den

„ een of anderen kant by gelegenheid van Oorlog affnecdeny om dus gefeheiden^

„ en bevryd te zyn van hunne vyanden.
.

„ Zyne redenen zyn, i. om dat de klippen aan beide zyden der Zee pift tegen-

„ malkander liggen, dat is, die vanDouvres tegen over de gcenen, die tuflehen

„ Kalais enBoulogne liggen, zynde beide van ééhe Itof, dat is van Kalk en Kei-

,, flcen ; 2. om dat de kanten naar de Zee toe klaai'lyk fchynen gebl'OOken te zyn

;

„ 3. om dat de lengte der gemelde klippen langs de Zee-fh-and aan de eene zyde

„ inderdaad overeenkoomt met de lengte van de zelfde klippen aan de andere zyde,

dat is, omtrent zes mylen; 4. om dat het land tullcben Engeland cn Frankryk
” op die plaats zo digt aan een is, dewyl de W7dtc tuflehen beiden, gelyk ervai-eii

’ Zee-luidcn verhaalcn , niet boven 24 Engelfche mylcnis”. (i) Men kan hier
,

byvoegen, dat ’er eertyds wolven cn zelfs becren op dit Eiland zyn geweeft, en het

is niet waarfchynlyk , dat zy daar zwemmende gekoomen zyn, of dat de menjehen

die fchadelyke dieren hebben overgebragt; want gemcenlyk vindt men het fcliade-

lyk gedierte op alle de Eilanden, tfle digt by de Vafte handen liggen, en nooit op

die, welke daar verre af zyn, gelyk de Spanjaarden hebben waai-genoomen toen zy

in Amerika zyn gekoomen.
, . „

Ten tyde van Henrik I. Koning van Engeland gebeurde er eene gr(^te over^

flrooming in een gedeelte van Vlaanderen, door een inbraak van de Zee; eene

dergelyke inbraak deedt een zeer groot getal menfchen en dorpen in de fli;eek

van Dorï'echt , eene andere zeer veele rondom den Dullart omkoomen 5
in Fries-

land en Zeeland zyn eene menigte dorpen op de zelfde wyze overilroomd, waar van>

men nog de overblyfzels ontdekt..

(a^ TranfaU. PhiloJ. Air. V'ol. IJ^. p. 22Z.

{b') Zie- Ray de Wereld,, enz, llde Rfidev. ’Si^Roofdfi. p* I 4JH
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Op de kuften van Frankryk, van Engeland, van Holland ,
van Duitfchland, van

Pniiiren , is de Zee ep verfcheiden plaatfen veel geweeken. Hubert Thomas zegt,

in zyne befchryving van het land van Luik, dat de Zee voormaals de rauuren der

Stad Tongeren omringde, die tegenwoordig 35 mylen van dezelve afligt, het welk

hy met verfcheiden goede redenen bevvyft, en onder anderen zegt hy , dat men nog

ten zynen tyde , de yzeren ringen in de muuren zag , waar aan men de fchepen

vaft maakte. Men kan de groote moeraflèn van Linkoln , en het Eiland van Ely in

Engeland, van Krau in Provence in Frankryk, als landen door de Zee verlaaten,

belchouwen , en zelfs heeft de Zee zig, fcdert het jaar 1665, zeer merkelyk van

den mond van de Rhone verwyderd. In Italië heeft zig insgelyks een aanmerkelyk

ftuk gronds aan den mond van de Amo gefonneerd , en Ravenna, ’t welk voor-

maals eene Haven van de Zee der Exai'cne , of het Exarchaat was, is niet meer

eene aan Zee gelegen Stad. Geheel Holland fchynt een nieuw land tezyn, alwaar

de oppervlakte des Lands byna gelyk is met den bodem der Zee , fchoon het Land

grootelyks opgehoogd zy , en dagelykfch ophoogd wordt door de Slib, en de Aarde,

welke deRhyn , deMaas , enz. , derwaards voeren , want eertyds rekende men , dat de

grond van Holland op zommige plaatfen 50 voeten laager was dan dc grond der Zee.

Men wü, dat in den jaare 8óo, de Zee in een geweldig onweder zulk eene groo-

te menigte 2^nd naar de k-uflcn bra^ ,
dat de mond van den Rhyn by Katwyk daar

door geflooten wierdt, en dat die Rivier het gcheele Land overftroomde, de boo.

men en huizen om verre wierp, en zig in het bed van de Maas ilortede. In 1421

,

viel ’er eene andere overftrooming voor, die de Stad Dordrecht van het Vaftc land

affeheidde, 72 dorpen en veele floten en aanzienlykc gebouwen overftroomde,

10,000 zielen deedt omkoomen , en eene oneindige menigtebeeften verdrinken. De
Yflel-dyk brak in 1638, in door de menigte Ys , welke de Rhyn afvoerde ,

waar door

de doortogt van het water geftopt, eene opening van eenige roeden breed in den

dyk gemaakt , en een goed gedeelte der Provintie overftroomd wierdt. In 1682,

was ’er een dergelyke inbraak in de Provintie Zeeland , die meer dan dertig dorpen

overftroomde , en eene oneindige menigte menfehen en heeften deedt fheuvelen,

die door het water overvallen wierden. Het was een geluk voor Holland , dat de

Zuidooften-wind de overhand kreeg over die , welke dkar tegen was; want de Zee

was zo gezwollen , dat de wateren veele voeten hooger ftonden, dan de hoogfte

Landen der Provintie, met uitzondering alleen van de duinen t

In de Provintie van Kent in Engeland was ’er te Hith een haven , die vol geraakt

is in weerwil van alle de poogingen, welken men heeft aangewend om het te belet-

ten , en in wecr%'il van de onkoften , die men zig verfcheide maaien getrooft heeft

om haar te ontledigen. Men vindt daar eene verbaazende menigte gladde keitjes en

fcheipen door de Zée aangebragt , in de uitgeftrektheid van verfcheiden rayien,

die daar eertyds zyn opgehoopt , en die in onzen tyd met Slib en Aarde overdekt

zyn, waar op zeer goede weiden zj-n; van den anderen kant zyn ’er Vafte gron-

den, welke de Zee met der tyd wint , en overdekt
,
gelyk de Landen van Good-

win , die aan een Heer van dien naam behoorden , en die thans niet dan Zanden

zyn , door de wateren der Zee bedekt; dus wint de Zee op verfcheiden plaatfen

grond, en verheft op andere; dit hangt af van de vcrfchillende ligg'mg der kuften,

^12

(«) Zie Les Vo^ages Hijlsflqais de l’Europs ,
Tom. V. f.
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alwaar

van de
Portuiial is een Meir ,

waarin men overblyfzels van fche-

Op den Berg St^a ^ Portugal jen
^yj^n van de Zee afligt.

pen heeft gevonden ,
ichoon dj Derg

de Herfcheppingen van Ovidius ,

k\!rrie1fdenRffiLnrSSSfdat »„ !! r|do, in enne

™ te Alpifchl gebarpe «" fcWP »«XrbtÖan van die veranderingen

Het is niet aUecn in Euro^ , dat
.T'SrfgXiten der Wereld zouden

zelve wel hadt waargenoomen.
hoofdftad van een Koningryk van

SJSt he't

Til teven UmSer menigte ve^ld , * zig by laag water ver-

wonen, en daar- de fchc^n iSde Golf van Mexiko ,heeft eertyds

DeProvmtie
dit Lands ftrckt zig uit in Zee, tot 100 my-

een gedeelte van de gem ^yne

len in de lenrte van hj V^e land a
, ^^^^11 Beeken noch Ri-

SooSr,St"te Wouwen als een plaats ,
die eertyds een gedeelte van

-êriïr4;ïr:w^
aan het Vafte land der

Eilanden is zo groot, en zommigen der Ka-

van afgefcheidcn h?eft , g boegfprieten der fchepen, die daar

naaien, die haar .„deren kant afTcheuren,

door vaaren ,
de ^adcjn Jrjoom boom vaft hou-

en op zommige plaatfen kan
pil^„d fnrinsen; ( d') een bewys , dat het \alle

^pnde van het een op het ander Ei'and Iprmg
j ,j Kokos-boomen,

Ld der Maldivifche Eilaijcijm^^^^ g^.j^ Kokos-nóotai van ios, die by

die op den gi'^nd^er Zj > i„diaanen maaken daar veel werk

harde winden op ftrand gew P
jjg j^n den Bezoar.

van en fchi-yven ’er de zelfde kragten aan vereenigd is

Men denkt, dat het Eiland Ceylon ‘ ftroomen ,
die ten uiter-

geweeft ,
en daar een gedeelte V'an ‘ J J

° afgefcheideii, en er

bêiSi-" ™

ri)
E4it. St Lm'dro 1733- >4»-

tl Ife t <irr VWe E«l.

i. Ded.
^P

1
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manakoiel en van verfcheiden andere; (a) zeker is het, dat het Eiland Ceylon «o
of 40 mylen gronds aan den kant van het Noord-weften verlooren heeft, welke de
Aee allengs heeft weggenoomen.
Het fchynt dat de Zee fints korten tyd een groot gedeelte der uitfpringende Lan-

den, en der Eilanden van Amerika verlaaten lieeft. Men heeft gezien, dat de grond
jd ^stan niet dan tut Ichelpen beftaat; het is eveneens met de laage Landen van

Mai-üniko , en der andere Antillifche Eilanden. De Inwooners hebben den grond
van hun Land de Kalk genaamd , om dat zy kalk van deze fchelpen maaken, waar
mede men de banken onmiddelyk onder de- Tuin- of Tcel-aarde bedekt vindt. Wy
moeten hier emie plaats uit de nietiwe reizen naar de Amerikaanfche Edanden by-
rcngcn* 99 De kslk^ welke men in al het L^nd van Guadeloupe vindt 9 wanneer
„ men in den grond ^aaft, is de zelfde foort als die , welke men uit de Zee op-
„ naaJt; liet is moeije yk daar reden van te gceven; zoude het mogelyk zyn, dat
„ de geheele_ uitgeftrektheid van den grond, die dit Eiland maakt, in voorgaande
„ Eeuwen met dan een hooge grond geweeft is met Kalk-planten bezet, die veel
„ gegroeid zynde, en, de ledige ruimte, tulTchcn beiden , die door het water be-
„ llaagen wierdt, gevuld hebbende , door deze verhooging de Zee gedwongen hadt
„ te wyken, en de oppervlakte bloot te laaten? Deze giffing, hoe ongewoon de-
„ zelve eerlt yoorkoomen moge , heeft egter niets onmogelyks, en zal zelfs vry
„ waaiichynljTk worden aan hun , die de zaak onbevooroordeeld onderzoeken zul-
„ Jen; wanteindelyk deze planten alle de tuirchenruimten geduurig vullende , en
„ vervolgens rottende, hebben den grond noodwendig moeten ophoogen, waar na
„ de vopls daar eenige zaden van boomen ingebragt kunnen hebben , die daar
„ wortel gevat hebben, en gegroeid zyn; wy zien daarfoorten, welken de Na-
„ tuur met gemeen in andere Landen gegeeven heeft

,
ge]5^k het gemarmerde en

„ violet- kleurde hout ;^het zou der nieuwsgierigheid van hen, die hier woonen,
„ ^ardig zyn, op verfchillcnde plaatfen te doen graaven, om te wecten opSc'
” Kalk-fteen vindt , in welke plaatfmg dezelve onder de Aarde ver-
„ Ipreid IS, en andere omRandigheden , die myne giffingen konden om verre wer-
„ pen of bcveftigen -

Daar zyn zommige gronden 5 die dan eens met water bedekt zyn , en dan we.
inSdhotland

, in
de Maldivifche Eilanden , 111 de Golf van Kambaye, enz. De Baltifchc Zee heeft

u
een gioot gedeelte van Pomeranie, zy heeft dc beroemde haven van Vineta

bedekt en verhield ; eveneens heeft de Zee van Noorwegen verfcheiden kleine Ei.
landen geformeerd, en is in het Vafte land ingedrongen; de Noord-zee heeft grond
gewonnen in Holland by Kat#yk , zo dat de ovcrblyfzels van een oud KaJdeel der
Romeinen, dat eertyds op de kufl: lag., thans zeer verre in Zee liet Dc moeradpri
van het Eiland van Ely in Engeland , van Krau in Provcncc

, zyn integendeel geivkwy gezegd hebben
,
jonden, welken de Zee verlaaten heeft; de duiS zvm lf<V

meerd door Zec-windm.dic Aarde, Zand, cn Schelpen, enz!, op de* Weftelykc kuften ran Frankrjik,, van Spanje, en^rika heerfchen beftendigc cn geweldige Weften-winden
, die het water fterk naai-

den oever perfen, waar op zig in zommige plaatfen duinen gefoi-meerd hebben;;

de Reizen naar de Ooft Indien,, by van, der Aa.. Vide. Deel..



BEWYZEN voor de BESCHOtrwiNG VAN DEN AARDKLOOT. XIX. St. 29^

eveneens jaagen de Ooften-winden , indien zy lang duuren, de wateren zo ilej

naar de kullen van Syrië en Phenicie , dat de ketens rotfen, die g^uurrade de

"veft^-winden met water bedekt zyn , droog r^en ;
voor het overige beto de

duinraniet uit Steenen en Marmers, gelyk de Bergen, die op den bodem der

Smeerd zyn, om dat zy niet lang genoeg onder water zyn ^weeft. Wy zulten

fnoiS Verhandeling ove/de Miucraalen doen zien, dat de Verfteemng op den bo-

dem der Zee gefchiedt , en dat de fteenen , die zig in de Aarde formeeren,zeer ver-

Ichillende zyn van die, welke in de Zee geformeerd zyn.

Terw\d ik bezig was om de laatfte hand te leggen aan deze Verh^deling over de

befchomwng van den Aardkloot, welke ik in 1744 heb opgefteld, kreeg ik van

den Hr.BA^ERE zyneDilTertatie over den oorfprong der gefigureerde Steenen

,

en ik was ten uiterften in myn fchik, dat ik met dien bekwaamen Natuurkenn^ zo

wel overeenkwam ten opzigte van de formatie der duinen, en van het verblyt, t

welk de Zee voormaals gehad heeft op het Land, dat wy bewoonen; hy brengt

verfcheiden veranderingen by op de Zec-kuften voorgevallen. Aigues-mortes, dat

thans anderhalf myl van de Zee afligt, was een haven ten tyde van St. Pfal-

* j‘ or»ri in Gil thcins bchoort het niet üUeenasn t Valceland»

™ van * to af: het is eveneens met Naguelone; het groot-

OTn tien wïnsaard van Agde was ,
voor veertig jaaren , met de Zee-wa-

lle gepelte van
Zee fints korten tyd aanmerkelyk geweeken van

rm&an“d? “obregat , W de Kaapè Tlnofa . langs

tal Henvels formecren, en Bergen maalten op veelerhande en verfcha-

dene wvzen* eerft door het overbrengen van Aarde, Slib , Schelpen , enz., van de

tZ X"n^r de andere , het gy Lr haare “
Vloed het zy door de beroering der wateren van de Winden VOOrtgebl^t

,

deren door de bezonken ftofFcn,dc onv'oelbaare deeltjes, welke zy van de kuüen en

vnn den bodem der Zee heeft los gemaakt, en welke zy op zeer grootc aftonden

kan overbrengen en nederteggen; en eindclyk door bet Zand, de Aarde, de Schel-

den Site welken de Zee-wnden zomtyds met geweld op de kullen aanyoeren , het

P
inen en heuvels voortbrengt, welken de wateren allengs verhaten, en die

, an bet Vafte llnd worden; wy hebben daar een voorbeeld van in onze
gedeelten

, die niet dan Heuvels zyn uit Zand
duinen van Vlaanderen

Zee-winden naar het Land gevoerd hebben,

en Schelpen faamgeileld,
„„rlpr voorbeeld van by, het welk verdient hier

De Hr. Barrere j j. ^oor zyne beweeging, eciie onein-

plaats te vinden. «Het waar uci
uit zvn eigen boezem los, wel*

dige menigte Planten , Schelpen ,
Slib ,

Zand , enz. zjn^
ken de Golven geduung naar de

verfchillendd lighaamen by
winden nog meer derwaards flooten ;

nu aue aeze \uii-ujjici 5 ^

het eerlle aangcfpoeld Land , maaken daar nieuwe laagcn ofhoopen, die niet

kunnen dienen dan om het bed van Aarde te doen xzJ

hXen om duinen , en heuvels te maaken van de opgehoogde iloifen , met éen

Sd ; om de kom’ der Zee nog meer te verwyderen, en om een nieuw Vall

is°zigtbaar ,
dat de aanfpoelingcn , of aangewonnen Landen , dooi die

zelfde werking, welker oorzaak eeuwen agter malkanderen blyft aanhouden,

Pp z

SJ

zyn

ï)



)j voortgebragt; ik vind dc blyken daar van in de Natuur zelve , dat is te zeggen.

,, in. de verfcheiden bedden van gegraaven fchelpen en andere Zee-voortbrengze-

jj lenj welke men in Rouflillon by het Dorp Naffiac, omti'cnt zeven of mpen

„ verre van de Zee, ^vaarneemt;.deze beddingen van fchelpen, die met veidcheidea

„ hoeken van het Weften naar het Ooften hellen, zyn door banken van Zand en

„ Aarde, dan eens van anderhalf, dan ecns van twee of drie voet dikte.,, van. mal-

kanderen afgefcheiden, zy zyn als bemoederd met zout, wanneer het di-oog we-

„ der is , en maaken te éiamen fchuinfche hoogten of hellende heuvels , zo ver-

,, heven, dat dezelve niet dan na verloop van tyd en door zeer dilavils herhaalde

„ laagen geformeerd hebben kunnen worden. Men kan dit niet aan den Zondvloed

,, toSchiwveu, om dat deze alles verward en zonder orde ncêrgelegd moet heb-

yy ben 5 terwylwy deze gegraaven fchelpen allen in zeer regclmaatige laagen vinden .

Ik denk hier eveneens over als de Hr. Barrere, alleen befchouw ik de aange-

fpoelde Landen niet als de eenige wvze waarop de Bergen geformeerd zyn,. en ik

denk integendeel te mogen verzekeren, dat de meefte verhevenheden , welke wy

op de oppervlakte der Aarde zien , in de Zee zelve gefonneerd zjm, en dat ^
verfcheiden redenen, die my altoos overtuigende zyn voorgekoomen ; voor eerft

,

wegens die overeenkomft hunner uitlpringende en inlpringende hoeken , die nood-

wendig de oorzaak onderRelt , welke wy hebben aangeweezen , dat is te zeggen

de beweeging van de ftroomen der Zee ;
ten anderen om dat de duinen en heuvels

,

die zig formeeren uit de ftoffen ,
welke de Zee op haare oevers aanvoert , niet bcr

ftaan uit Marmers en harde Steenen ,
gelykde gewoone heuvels; de Schelpen zjn

daar in gemeenlyk niet dan foffiüa , tcrwyl de verfteening in do andere Bergen vol-

koomen is; daarenboven zyn de banken Schelpen , en de laagen Aai-dc niet m ho-

rizontaal in de duinen als in de heuvels, die uit Marmer en harden ftcen befta:m
,
die

banken hellen daar meer, gclyk in de heuvelen van Naffiac, tcrwyl in da Heuve-

len en in de Bergen ,
die zig onder water door de bezonken ftoffen der wateren,

geformeerd hebben , de laagen altoos paralel en zeer dikwils horizontaal zyn ; de

ftoffen zyn daar ook verfteend zo wel als de fchelpen. Ik hoop te doen zien, dat

de Marmers en de andere Kalkaartige ftoften ,
die bykans allen uit Madreporen,.

Aftroïten, en Schelpen beftaan, op den bodem der Zee dien-trap van Hirdhcid en

volmaaktheid gekreegen hebben, welken wy dezelve zien hebben;, integendeel'

kunnen de Tuf-fteenen , de weeke Steenen, en alle fteenagtige ftoffen,, gelyk de

bekorffingen, de ftalaktitcn , die ookkalkaartig, en die.geformeerd ayn in dc Aar-

de, na dat ons Vaftc land bloot gelegen heeft., dien trap rai^ardlieid en verftee-

nins niét verkrygen , dien de Marmers en de harde Steenen hebben.

Men kan in de Hiftoric van de Akademie van ’t jaar 1707 dc waameemmgen

zién, welke de Hr. S.aulmon gedaan heeft over de galets ,. of keitjes, die men op

verfcheiden plaatfen vindt. Die galets zyn ronde en platte keifteentjes , die altoos

zeer glad zyn, en door de Zee op de kuften geworpen worden. Te Bayeux en te

Brutel, dat een myl van Zee afligt, vindt men- deze fteentjes, wanneer men graaft

om kelders of putten te maaken;. de gebergten van Bonneuil , van Broié , en van

Ouefnoy, die omtrent. 18 mylen van dé Zee liggen, zyn daar geheel mede .bedekt;-

^ar zyn ’er ook in dó Viiley van Clermont in BcauvoiCs. De I-Ir. Sauemon ver-

haalt nog dateen gat van zeftien voeten diepte, regt en horizontaal geboord in de

van.Xxelport j die. geheel, uit. witten .kalks^'tjgen fteen befta^tj^ in .dertig-
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jaaren verdweenen is

,

jaar ondermynen. voomaamfte oorzaaken van de verande-

De bcweegingen der Zee zjn dan de voomaa
^ gebeuren j- maar

ringen, die op
„„„veele andere minder aanmerkelyke, die tot

dit is niet de eenigfte daai
de ftroomende Wateren,

Ret voortbrengen van deze ve^^^^
Waterftortingen , de Vorft,.

de Rivieren, J de Refens hebben de

enz., hebben de
de vlakten opgeloogd»

hoogte derBergenvenmnderd, de K v
^ de ftortingen hebben

ben de Zee aan haare monden gevuld, gelmolten meeuw en
& ^Vorft

uïTgeholde loopft.jeken

heeft de
andere vLbeelden van verfchillende veranderin-

zouden uitgewevkt hebben ,
kunnen bybrengen. Varenius

gen, we ke ^ Zee overbrengen, wel,

ke zy op verdere of dƒei bodem der

„et l’^cn , die dagelyks ventieerdereiA Hippen-
Zecenformeerendaar eem K

vrugtbaar en bewoonbaar zyn ;

maaken, en eindelyk
Fikmden van den Nvl geformeerd hebben, gelyk

het is op Lida op de kuft van Afrika,

ook die van de R'vier St La
’

^ Eilanden van Noorwegen,enz.( «)•

by den mond van Rwer Koanza
byvoegen, het welk allengs ge-

Men kan hier hetM • „ledefleept, en aan haa-

1 cli <_> A f-linAc e*r\ rir* flnriCTG IvlVlcrcn Vdn.'J.tctms v^va v.ia .wwuv-

De Po ,
de 1 rente ,

Athe
^ of moeraffige gronden van Venetie, in-

groote menigte Aarde
„ominn’en, S dut zv allengs vol worden; zy zyn

zonderheid in
de^’n tyd van de Eb , en het zyn de kanaalen

o&oftcn orWheudt, waar van men kan zeggen.

dat zy eenc tamelyke
den Ganges, en den Indus, aan dien

Aan den mond van den ‘
,• Rivier van >

Nanquinm China

,

van de Rivier de la Pto
Rivieren vindt men opgehoopte Aarden en

aan den mond van verfchud t

Rds ,
dat dc banken van Zand en

Zanden. La dagelyks toeneemen door de

Aarde aan den mond der groote Kmme^
zo dat de vaart van die Rivie-

flibben en bezhfeels , welke zy ‘^cr\\aaids bienge Men kan

; èn alle dag mocijclyker wordt , en met
:

het zelfde zeggen van • de groote Rivieren ^ Zee ,
van den Donauw, ,

Woka, die meer dan zeventig monden heeft m de IVaipiicne ,

die ’er zeven heeft in de Zwaïte Zee , enz..

Zie VARENII Géoffapi. Gener. pag. 2T^;.

cA Zie Lettres Edif. .^t>uetl XL P^S-

Pp 3 .'
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Gelyk het zeer zelden in Egypte regent, zo koomt de geregelde overflrooming
van 'den Nyl van de ftroomen, die in Ethiopië in deze Rivier vallen; zy voert eene
groote menigte flib mede , en heeft niet flegts op den grond van Egypte verfchci-
den duizenden jaarlykfche laagen Aarde gebragt, maar heeft zelfs verre in Zee de
fondamenten gelegd van eene aanfli'ooming , die met den t3’d een nieuw Land zal

kunnen maaken
; want men vindt met het diep lood op meer dan twintig mylen af-

ftand van de kufl het flib van den Njd op den bodem der Zee , die dagelyks hooger
wordt. Neder Egypte,' alwaar tegenwoordig de Delta is, was voormaals niet dan
een Zee-boezem. («) Homerus zegt ons , dat het Eiland Pharos een dag en nagt
wegs van Egypte af lag, en men weet, dat het tegenwoordig daar bjma aan raaltt.

De grond van Egypte heeft niet overal de zelfde diepte van goede aarde; hoe
meer men de Zee nadert , hoe minder die diepte is ; by de oevers van den Nyl is

zomtyds tot op dertig voeten en meer goede grond, terwyl aan hetuiterft der
overftrooming pas zeven duim is. Alle de Steden van neder E^’^pte zjm gebouwd
geweeft op hoogten die met handen opgeworpen zyn. De Stad Damiette is

thans meer dan tien mylen van de Zee af , en in den tyd van St. Louis, in 1243,
was zy een Zee-haven. De Stad Fooah , die voor drie honderd jaaren aan den mond
van den Kanopifchen tak van den Njd lag , ligt daar tegenwoordig meer dan zeven
mylen af; federt veertigjaaren is de Zee een halve myl van voor Rófette gewecken (r)-

Daar zyn ook groote veranderingen aan alle de monden der groote Rivieren in
Amerika voorgevallen

, en zelfs van de zulke , die nieuwelings ontdekt zyn. De
Vader Charlevoix van de Rivier Miffillipi fpreekende, zegt, dat de gi’ond aan den
mond van die Rivier, beneden nieuw Orleans, een punt lands maakt, die niet zeer
oud fchynt te zyn , vwint, indien men daar maar een weinig in graaft , vindt men-
water, en de menigte kleine Eilanden, welken men zig nieuwelings heeft zien for-
meeren , aan alle de monden van die Rivier, laaten geen twj'ffel over , of deze
landtong niet op de zelfde wyzc gefonneerd zy. Het fchvnt zeker, zegt hy, dat,
toen de Hr. de laSalle de Miffillipi tot aan de Zee afvoer, (d) de mond van die
Rivier niet zodanig was als men dien thans ziet.

„ Hoe nader men aan de Zee köomt , voegt hy daar by , hoe duidcl}^ dit

j, wordt; de bank heeft byna geen water in de meefte Idcine uittogten , welke de

„ Rivier zig geopend heeft , en die niet zodanig vermenigvuldigd z\ti dan door
„ middel van boomen,.dic door den flroom derwaards zyn gcfleept, en waar van

„ een door zync takken en wortels vaft raakendc duizend andere fluit ; ik heb ’er

„ 200 mylen van hier (nieuw Orleans) hoopen van gezien, waarvan een enkele

„ hoop alle dc hout-tuinen van Parj^s zoude kunnen voorzien ; niets is dan in flaat

„ dezelve los te maaken; het (lip, het welk de Rivier mede voert, dient hun tot

„ Ciment, en overdekt hen allengs; j’dcrc overftrooming laat een nieuwe laag ag-

5, ter, en na tien jaaren ten langften , beginnen dc liaancn en heefters daar in te

„ groeijen ; dus zyn de racefte Punten cn Eilanden geformeerd , die den loop van
„ een Rivier zo dikwils veranderen. Zie de Reizen van P. Charlevoix pag. 440.
,, Tom, 111.

Ca~) Zie Diodorus Siculus, .'/A lU. Aristoteles de Meteor. IJh, I. Cap. 14. Hero-
DOTus §. 4 , 5. enz. Q') Zie Les Toyage de Shaw Vol. 11. pag, i 'I5

, 186.

CO Shaw ibid. pag. en 1 8 8. (d) Daar zyn Landbefchryvers
,
die be.weeren ,

dat
dc Hr. DE LA Salle nooit de Mifiiffipi is afgevaaren. *
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Alle de veranderingen ondertuflchen , welke de Rivieren veroorzaaken
, gaan

vry traag toe, en kunnen niet aanmerkelyk worden, dan na verloop van zeer vee-
Ic jaaren; maar daar zyn fchieljite en plotfelyke veranderingen door dc Ovcrftroo-
mingen en Aardbecvingcn veroorzaakt. Da oude Egyptifche Prieftcrs verzekerden,
volgens het berigt yan PnATO in zyn Timeus, reeds 600 jaai*en voor de geboorte
vun Jefiis Chriftus, dat ’er eertyds een gi'oot Eiland by de Kolommen van Herku-
Ics was geweeft

, grootcr dan Afia en Lybie te famengenoomen , het welk tiien At-
lantis noemde , dat dit groot Eiland , na cene geweldige Aardbeeving

, ovsrftroomd
en onder de wateren der Zee bedolven wierdt Die oude overlevering is niet
geheel van alle waarfchynlykheid ontbloot , de Landen die door de wateren ver-
zwegen zyn, zyn rnillchien die welke Ierland met de Azores , en deze met het
Vafte land van Amerika verbonden , want men vindt in Ierland de zelfde gegraaven:
ltoiien,dezcliae icneJpen,de zelfde Zee-voortbrengzelen als men in Amerika vindt,
waar van zommige verfchillen van die , welken men in het overig gedeelte van Eu-
ropa aantreft.

Eusebius verhaalt twee getuigeniflen ten opzigte van overftroomingen
, waar van

het een is van Melon , die zegt , dat Syrië voormaals in alle de’ vlakten over-
ftroomd was; het ander is van Abydenus, die zegt, dat ’er, ten tyde des Konings
Sifithrus , eene groote overftrooming voorviel , die door Satumus voorzegd was.
Plütarchus, de Solertia animalium, Ovidius en de andere Mythologiften , fprecken
van den Vloed van Deukalion , die , zegt men, omtrent 700 jaaren na den algemcc-
nen Zondvloed is voorgevallen. Men wil ook dat ’cr nog een ouder Vloed in At-
tika geweeft zy, ten tyde van Ogyges, omtrent 250 jaai- voor dien van Deukalion.
In 1095 , viel ’er cene overftrooming in Syrië voor, waar door eene onemdige me-
nigte menfehen omkwamen. (/>). Daarwas,in ’t jaar 1 170, zulk eene groote over-
ftiooming in Fiicfland, dat alle de aan Zee liggende Landen onder water gezet wier-
dcrij cn cluisxnden menfehen verdronken, In 1286 en 12875 \vas ’cr cene
andere overftrooming 5 waar door ook zeer A'cele menfehen omkwrimen (d); nog
eene andere in 1530. (e) Daar zyn verfcheiden andere voorbeelden van déze
groote overftroomingen, gelyk die van 1604, in Engeland, enz.

Eene derde oorzaak van de verandering op de oppervlakte van den Aardbol zyn
dc geweldige winden

;
zy maaken niet flegts duinen en heuvels aan de oevers der

Zee, en in ’t midden der Vafte landen , maar dikwils ftuiten zy ook de Rivieren,

en doen dezelve te rag vloeijcn , zy veranderen haaren ftreek , zy neemen de be-
bouwde gronden weg, rukken de boomen om, ftorten de huizen neder, en over-

ftroomen , om zo te Ipreeken
,
geheele Landen , met Zand cn Stof; wy hebben een

„ Traditur Athenienfis civitas reftiti/Te olim inmimcris hoftium copiis, quas cx Atlantico

„ marl profeefffi
,
prope cunöam Europam Afianiquc obfederunt ; tune enim frcuim illud na-

,, vigabile, habens m ore & quafl vcfiibuJo qjii* infulam , quas Herculis columnas cognomi-
„ nant; ferturque iniula illa Lybia Bniul & Alia major fuifle

,
per quam ad alias proximas jnfii-

,f las patebat aditus , atque ex inllijis ad oninem coiitinenteiii e confpeöu jacentem vero mari
,, vicinam

;
fed intra os ipfuin pomis anga:fIo finu tradmir pclagus illud verum -mare , terra

,, quoque illa vere erat continens , &c. Poft hsec ingenti terra: inotu
, jugique diei unius &

„ noftis illuvione faSum eft, ut terra dehifcens omnes illos bellicofos abforberet, & Atlantis

„ infula fub vallo gurgite mergeretur. Plato m Timxo.
(Jf) Zie Alfled. Chron. Cb, 25 Qc') Zie Wagenaar Vaderlandfche Hiftorie, jlji,.

fag. 263. C'O Laud. Deel. IIL p. 43. (e) Deel. y. pag. 30^
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voorbeeld van zulk eene Zand-overftrooming in Frankryk op de kullen van Bret»-

gne. De Hillorie der Akademie maakt gewag daar van , in het Deel van het jaar

1722 , pag. 7. in de volgende bewoordingen.

„ In den omtrek van St. Paul de Leon in Neder -Brctagne, was ’er een ftreek

,, aan Zee, die voor het jaar i66ó bewoond was , en het thans niet is, ter oor-

„ zaake van het Zand , dat dezelve .ter hoogte van 20 voeten dekt, en dat van

„ jaar tot jaar toeneemt en veld wint. Van het gemelde tydperk af gerekend heeft

,, het meer dan zes mylen gewonnen , en het is thans niet meer dan een halve myl

,, van St. ï?aul , zo dat men, naar alle waarfchynlyklieid, die Stad zal moeten ver-

j, laaten. In het overftroomde Land ziet men nog eenige punten van kloktorens,

5, en eenige fchoorfteenen , die uit deze Zand - Zee uitfteeken.; de Inwooncrs der

begraven dorpen , hebben alleenlj^k den tj’d gehad om hunne huizen te verlaaten

„ om te gaan bedelen.

„ Het is de Ooilen- of Noorden-wind , die dezen ramp bevordert; hy neemt dit

„ Zand , dat zeer fyn is, op, en voert het met zo veele fnelheid, en in zulk eene

„ menigte aan, dat deHr. Deslandes, aan wien de Akademie deze vvaameeming

,, te danken heeft, zegt, dat hy in dit Land wandelende, terwylde wind aanvoer-

„ de, verpligt was zyn hoed cn kleed van tyd tot tyd af te fchudJen, om dat hy

„ voelde , dat dezelve zwaarer geworden wai’cn ; dat meer is, deze wind, fterk

„ waaijende, werpt dit Zand over een kleinen Zee-boezera heen tot in Rokof, een

„ kleine haven, die dikwils bezogt wordt VMn vreemde fchepen ;
het Zand verheft

„ zig ter hoogte van twee voeten , op de flraaten van deze plaats , en men is ge-

„ noodzaakt het zelve met karren weg te haaien. Men kan in ’t voorbygaan aan-

,, merken, dat dit Zand veele yzer deeltjes bevat , die zig door een mes op een

,, zeilfteen geftreeken , ontdekken.

„ Die plaats van de kuft, dewelke al dit Zand verfchaft, is een Rreek, die zig

„ uitftrekt van St. Paul tot by Ploueskat , dat is te zeggen , een weinig meer dan

„ vier mylen , en die byna waterpas met de Zee ligt , als deze yol is. De fchik-

„ king der plaatfen is zodanig, dat het alleenlyk de Ooften, of Noord-OoIlen-wind

„ is , die de noodigc rigting hebbe , om het Zand in de Landen te voeren ;
het is

ligt te begrs’pen , hoe dit Zand door den wind aangevoerd en opgehoopt op de

„ eene plaats , vervolgens door den zelfden wind weder opgenoomen cn verder

„ gevoerd worde, en dat dus het Zand kan toeneemen cn het L;md als overflxoo-

,, men, terwyldemjm, of het magazyn , dat het zelve verfchaft , voor de plaats

,

„ daar het laatll afgenoomen wordt, weder ander zal verfehaffen, want buiten dit

,, zoude het Zand voortgaandc, geftadig verminderen , en ophouden verwoefting

„ te maaken. Nu is het niet dan al te mogelyk , dat de Zee langen tyd nieuw Zand

„ op deze plaats brenge, van waar de wind het zelve opneemt, en verder voert;

„ het is egter waar, dat het altoos zeer fyn moet zyn
, om ligtelyk opgenoomen en

5, vervoerd te kunnen worden.

„ Het ongeluk is nieuw, ora dat dc ftreek, die het Zand verfchaft, onlangs nog

,, geene hoogte genoeg hadt , om zig boven de oppervlakte der Zee te verheffen,

„ of om dat de Zee deze plaats nog maar onlangs verlaaten heeft.

„ Deze ongelukkige ftreek , op zulk eene zonderlinge wyze overftroomd , be-

„ veftigt het geen de ouden en laateren verhaalen van onweders van Zand, in A-

„ frika verwekt, die Steden, en zelfs legers, hebben doen omkoomen”.
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De Hr. Shaw zegt ons, dat de havens van Laodicea, van Jébilée, van Tortofe,

van Rowadfe , van Tripoli , \ an Tyrus , van Akre, van JafFa, allen met Zand ge-

vuld zyn, ’t welk de Zee daar ingevoerd en opgehoopt heeft, met groote Golven,

.

die men op deze kuft van de Middellandfche Zee heeft , wanneer de Weften-wind^

fterk waait (a>
. ... , j-

Men ziet dus hoe veele verandenngen op de Aarde voorvallen; het vuur, de’

lugt , en het water werken daar gezamenlyk toe mede, en de veranderingen , die

eerft klein zyn, worden met den tyd zeer aanmerkelyk. Niet ilegts zyn ’er algemee-

ne óorzaaken, welker uitwerkzelen geregeld zyn, en op vafte tyden weder koomen,

waar door de Zee agtcrvolgelyk de plaats der Aarde inneemt en de haare verlaat

;

maar daar zyn ook eene menigte byzondere oorzaaken , die mede in deze verande-

ringen werken, en die omkeeringen , overftfoomingen , verzakkingen, enzv, vóórt-

brengen , en de oppervlakte der Aarde , fchoon de grondilag van alles wat beftaat,

is, gelyk al het overige der Natuur, aan geduurige beurtwiflclingen onderhevig.

Schoon ’er geene voorbeelden meer noodig zyn om deze taflbaare waarheid te

bewyzen, kan ik my egter niet weerhouden, twee byzonderheden hier by te voe-

gen, welke; terwylik met de overzetting, van ditwerkb^ig ben, lees in éQ^ournul

Encyclopédique van dit jaar 1772. Tom. 111. Part. 1. April.

EenBerg in de nabuurfchap van Nièder-Ulm ,
twee mylen van Manheim gele-

gen, is onlangs , meer dan 20 voeten benceden het waterpas der vlakte gezon-
” ken! De kruin , die met groote boomen bedekt was, is daar van los geraakt,

”
en óp meer dan 100 paffen van dr.ar gevallen. De Inwooners hebben geene be-

” weeging gevoeld, maar zy hebhen een geluid gehoord, gelyk aan dat van een
”

ftuk kanon. De grond, waar op deze Berg Rondt, is vol fpleeten en kIooven,die

,, vier of vyf voeten wyd , en vyftien of twintig dïcp zyn.

,, In den omtrek van Ob'erohlm is een Berg vin omtrent 500 paffen in de leng-

te, en 75 of 100 in de breedte, vei-zakt, en heeft zig meer dan ioq paffen van
” zyn eerften Rand verplaatR. Het geen hier in opmerkelyk is, de grond, die in-

” gezakt is, heeft de wyngaarden aan den voet des Bergs, in de vlakte, niet over-

”
flort ,

maar heeft door zyn Rerke drukking , deze geheele vlakte horizontaal

” voortgefchooven ,
on gedwongen zig tot een heuvel van 20 voeten hoog boven

”
haar oud waterpas , op eenigen aflfend van haare vorige plaatfing te verheffen

,

” met de wyngaarden, en de boomen, daar zy mede bedekt was , en die over eind

” gebleeven zyn. Men fchryft dit toe aan het onderaardfche water, enz.

(tf) Zie het Ilde Deel der Reizen van Shaw.-

QqJ, Dttl,
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BESLUIT.

Het blykt uit de bewyzen , welke wy in het Vilde en VlIIfte Stuk gegeeven'
hebben, dat de Vaïte landen van onzen Aardkloot voormaals door dewate-

ren der Zee bedekt zyn geweelt; het fchynt ook zeker, uit het Xllde Stuk, dat de
Eb en Vloed, en de andere beweegingen der wateren

,
geduurig , van de ktiften en

den bodem der Zee , ftoflFen van allerhande foort , en byzonderlyk fchelpen los

maaken , medeneemen , en vei-volgens ergens nederleggen , of als bezinkzels laaten
vallen

; en dat dit de ooi"zaak is der paralelle en horizontaale laagen , die men over-
al vindt. Het blykt uit het IXde Stuk , dat de ongelykheden van den Aardbol gee-
ne andere oorzaak hebben, dan die van de beweeging der Zee, en dat de Bergen
voortgebragt zyn door de opvolgelyke zakking en ophooping der bezonken ftoffen,

daar wy van fpreeken , en die de verfchillende beddingen gemaakt hebben ,
daar zy

uit beflaan. Het is blykbaar , dat de ftroomen , die eerft de rigting dezer oneffen-
heden gevolgd hebben, haar allen vervolgens de gedaante gegeeven hebben, welke
zy nog behouden; (zie het XlIIde Stuk,} dat is te zeggen, die wederkeerige flui-

ting, die bcurtclingfche overcenkomft der uitfpringende en Infpringende hoeken.
Het blykt zelfs uit liet Vlllftc en X Valide Stuk

, dat het grootfte gedeelte derftoffen

,

welke de Zee van haaren bodem en haare kullen heeft los gemaakt, reeds tot ftof
verbryzeld was , toen zy zig in de gedaante van bezinkzels hebben neêrgelegd , en
dat dit onvoelbaar ftof het binnenfte der fchelpen volftrektclyk en volmaaktelyk
gevuld heeft , wamicer deze ftoffen v^an den zelfden aai-t waren als de fchelpen

,

of van een aart, die daar ten minften veel overeenkom!!: mede hadt. Het is zeker
(XVilde Stuk) dat de horizontaale laagen, die opvolgelyk zyn vooitgebragt door
de bezinkzels der wateren , en die eerifc week waren , hard zyn geworden , naar-

maate zy di'ooger wierden , en dat deze opdrooging loodregte klooven heeft ge-

maakt die door de horizontaale beddingen doorloopen.
Men kan de bj^zonderheden , in de Xde, Xlde, XlVde, XVde,XVIde,XVIIde,

XVIIIde en XlXde Stukken der Bewyzen bygebragt
, geleezen hebbende , niet

twyffelen, of daar zyn eene oneindige menigte onwentclingen, orakeeringen, en
byzondere veranderingen op de oppervlakte van den Aardkloot voorgevallen, zo
wel door de natuurlyke beweeging van de wateren der Zee, als door de werking
van den Regen, de Vorft, de ftroqmende Wateren, de Winden, de onderaardfche
Vuuren, de Aai'dbeevingen, de Overftroomingen:, enz., en bygevolg heeft de Zee
allengs de plaats der Aarde kunnen inneemen, inzonderheid in de eerfte tyden na
de Schepping

, waarin de Aardfche ftoffen veel weeker waren;, dan zy thans zyn*
Wy moeten egter erkennen, dat wy niet dan zeer onvolmaaktelyk kunnen oordee-
lea over de opvolging der natuurlyke omwentelingen dat wy nog minder kunne»
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oordeelen over het vervolg der toevallen , der veranderingen, en omwentelingen;

dat het gebrek van Hiftorifche gedenkftukken ons berooft van eene genoegzaam

nauwkeurige kennis der byzonderheden ; dat ons ondervindingen tyd ontbreekt;

ondertuflcben neemen wy niet genoeg in aanmerking, dat die tyd, die ons ontbreekt,

niet ontbreekt aan de Natuur ; wy willen de voorledene en toekoomendeEeuwen,

tot het oogenblik van ons beftaan brengen; het menfchelyk leven, zelfs zo verre

uitgeftrekt ,
als de Hiftorie het kan uitftrekken , is fle^s een punt in de duuring,

een enkel faélum in de jHiftorie der werken van den Allerhoogften.

Einde van kt Etrjie DeeL
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BERICHT AAN DEN BOEKBINDER.

De Plaaten vm dit Peel moeten op de volgende wyze ingezet worden

Bx.aat !•» • * •- . « 3^

• • • • IX. « « «• •' • •'

. . . . IH. en IV. . , • • • • 104

VOOR DE I N T E K E N A ARS,

Kojl dit Deel volgens de Conditiën:

40J Drokbladen, S i| Str. per blad. . . . ƒ 3 - ï' - • a.

4 Quart-plaaten en 19 Vignetten, S i| Str.hetStuk. i- -- 14 - 8 .
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ƒ <5 .-Pp groot Pi^ier derde meerder.'
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