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EN A:T:U UR. 

KONST-KABINET, 
zh | Voor de Maanden 
=is JULY en AUGUST Y 
BOR IIIVXX ITIS: 

Derde Verhandeling van de ALGEMEE- 

- 

__NE natuurljke Hiftorifthryvers „en in 
«de zelve een kort begryp der Natuurlyke 
os Hiftorie van FERRANDUS ‚JMPE- 
veRATUS. Napolitaan. bnl 

EZ Y moogen met recht den voot= 
YA treffelyken FERRANDUS IM- 

VAL PER A TUS van Napels, onder 
Oy de algemeene natuurlyke Hifto= 

“0 fifchryvers ‚ftellen , want al- 
fchoon dezelve niet zo veel zaaken befchre- 

‚Ven heeft, als de drie groote algemeene na- 
Vd tuurlyke Hiftorifchryvers, Plinius, Gefwerus 

en Aldrovandus , heeft hy. echter van de Stof- 
‘fen der drie Koningryken ,teweten de Mine- 
ralen, Planten-en Dieren, veele verklaarten 
Gsill. Deer. A opge= 
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opgeheldert, ven wel meelt zodanige zaaken, 
dewelke by andere of geheel niet, of geen- 
zins zodanig befchreven zyn, en behalven deze 
zeer naauwkeurige aantekeningen over de Aar- 
de, het Water, de Lucht en’t Vuur. 

x: 

„ In- denjaare MDIC. gaf de Zoon van Fer- 
randus Imperatus , namentlyk Francifzuslm- 
peratus, dit koftelyke werk , dat by zyn Vader 
was nagelaaten, inhet licht tot Napels, iz Fo- 
lio, met zeer fchoone plaaten alle na % le- 
ven getekent, alles befchreven in de Italiaan- 
fche fpraak , en verdeelt in XX VIII. Boe- 
ken. In het eerfte Boek , dat uit 23 Kapittels 
beftaat, handelt Perrandus Imperatus vansde 
Aarde, voor zo ver als deszelfs gebruik de 
Landbouw betreft: en het is zeer aangenaam, 
dat deze Schryver zeer naauwkeurig de na- 
tuurlyke zaaken befchryft, met betrekking op 
derzelver gebruik in Konften, Wetenfchappen 
en Handwerken, op een manier dewelke zeer 
vry en ongebonden is , en daar hy noch van nie= 
mantinis voorgegaan, zelfs niet van Plizias, 

Na dat ik, zegt ze Geleerde en ervaren 
Napolitaan, van jongs af my op de kennifle 
der natuurlyke Schepzels hadde uitgelegt, en 
door groote koften , moeite en zwaaren arbeid, 
een groote menigte aanmerkingen en waarne= 
mingen omtrent dezelve gedaan. hadde; en uit 
veel ‘zaaken, tot myn oogmerk dienende, 

_kennifle hadde gekregen van de Mineralen, 
Plantgewaffen , en Dieren; heb ik lang in 
twyfel gehangen, of ik mynen arbeid en fchrif- 

5 ten 
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ten over deze Wetenfchap in ’t licht zoude 
brengen of niet. Hy betuigt, dat hy niet zo 
Jang in beraad zoude geftaan hebben , als hy 
niet zo wel geweten hadde, dat zo veele 
voortreffelyke Verftanden, in alderhande dee- 
len van Europa, reets zotreffelyk hadden uit- 
gevoert; en uitgemunt hadden in verfcheide 
Befehryvingen der natuurlyke Schepzelen. 
Maar zo ras als onzen Zmperatus yn aandacht 
lietgaan over ’t groote en onmetelyke voor- 
werp, de geheele groote Natuur, oordeelde 
hy, dat het zelve onuitputtelyk was, en des- 
zelfs ontdekking en befchryving nooit ten 
vollen uitgewerkt konde worden. Om deze 
reden meende Zmperatus , dat hy nimmermeer 
kwalyk of vergeefs zoude werken , als hy be- 
fchreef die zaaken , dewelke door de Oudheid 
der Schryvers, en verandering der Taal en 
Naamen, of in’t vergeetboek waren geraakt, 
of van dezelve overgeflagen , of zeer 
gebrekkelyk en duifter van dezelve befchreven 
waren; en dit isook dereden, (zegt Hy ) dat 
ik meerder hebbe opgeheldert de Bergftoffen 
en Mineralen als wel de Dieren, en noch 
veel minder de Planten. 

Laat my van de reti als de Moeder van 
alle anderezaaken , eerft handelen, zegt onze 
voortreffelyke. natuurlyke Hiftorifchryver. 
Dezeis, volgens de eenvoudige bepaaling van 
AGRiCoraA, eendelfbaar, fpitbaar of graaf- 
baar Lichaam, het welk door Water bevoch= 
tigt zynde, met de handen als tot een deeg- 
klomp kan gekneedt engevormt worden: de 

A a Aarde 
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Aarde is zodanig een delfbaar Lichaam, het 
welk met Water vereenigt zynde, een leem 
of kley- vertoont. Zodanige enkelde aarde 
word menigmaal in onderaardfche aderen en 
ader-takken ingefloten , en door de grond loo- 
pende gevonden, op de wyze als de Minera- 
len, en ook zeer dikwils in de oppervlak- 
tens der velden , weiden en akkerlanden, 
Wy moeten geen zwaarigheid maaken over 
deze bepaaling , al word de aarde van 
verfcheide foorten en hoedanigheden gevon- 
den, ja zelfs zomtyds zodanig aan de hard= 
achtige kant, dat alfchoon dezelve al rykelyk 
bevochtigt word, zy juift niet datelyk zich in 
leem wil laaten verkneeden, dewyl dezelve 
door langheiá van tyd door *t water, eindelyk 
in leem of deeg overgaat. 

ss 
De Aarde kan gevoeglyk verdeelt worden 

in zuivere of enkelde aarde, of ín gemengde 
en met andere zaaken te zamen gevoegde aar- 
de. Door de zuivere en enkelvoudige aarde 
verftaan wy aarde, dewelke geen gemeenfchap 
of vermenging heeft met eenig ander graaf= 
baar, of delfbaar, of {pitbaar lichaam ‚ noch 
ook geen metaal of fteen-mineraal in zich be- 
helft. Door zamengevoegde of vermengde 
aarde verftaan wy, dewelke met de eene of 
de andere ftoffelykheid, het zy fteenachtig, 
of metallyn, of fapachtig enz. vermengt of 
vereenigt is; het zy deszelfs fapachtige veree= 
nigde (tof met water ontbindbaar is , als de fal= 
peterachtige , de vitrioolachtige ‚of de aluinach- 
tige; of dat de fapachtige ftof der aarde over 

“ vier 
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't vier fmeltbaar is, gelyk de zwavelachtige, 
of de jodenlymachtige en bitumineufe, 

Wat nu de zuivere en enkelvoudige aar- 
de belangt, dewelke tot de landbouw be- 
kwaam is, dezelve is in der daad van een 
groot onderf{cheidt, alfchoon juilt wel geen 
vreemde lichaamen of (toffen in dezelve gevon- 
den worden; want de eene bouw-aarde is in 
’t gevoel of aantaften veel {troever en rafpach- 
tiger, en de andere veel egaalder en zachter: 

zommige bouw-aarde is ook van koleur zwart, 
andere asgrauw, andere geel , en andere 
roodt: zommige aarde is zeer vet en kleyach- 
tig, andere wederom zeer mager, fchraal en 
knipaardachtig: zommige aarde is als onge- 
voelig meel zo fyn en zacht, andere weder- 
om grover en wreeder; zommige lichter ; an- 
dere wederom zwaarder; zommige aarde is 
van {maak zoet, andere bitter, andere zuur, 
andere zamentrekkende, 

ds 
Galenus heeft omtrent de onderfcheiden der 

aarde zeer fraaye aanmerkingen; zommige (zegt 
hy)van de vruchtbaare aardens zyn vet en lymig, 
andere wederom zaverig en mager, of wreedt 
en kníippig , dewelke leem- of pot- en pan-aarde 
genaamt word; dit zyn wel de twee uiterfte 
Hoedanigheden omtrent de meerdere of min- 
dere vruchtbaarheid der aarde, maar tuffchen 
deze twee uiterftens zyn veel middel-hoeda- 
nigheden van meerder of minder vruchtbaar- 
heid. 

À 3 …__ Om- 
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Omtrent de vruchtbaarheid der akker-aarde 
is aan te merken, datde verfche en zoete, en 
vette aarde de vruchtbaarfte is; maar tuffchen 
de vette of vruchtbaare aarde is dit groote on- 
derfcheidt, dat de eene zeer vet en zacht is, 
en de andere zeer taay en valt: de minft taaye 
maar zeer vette en vruchtbaare aarde geeft zeer 
goede vruchten, en is gemakkelyk te bewer- 
ken, daar integendeel de taaye en vette vrucht- 
baare aarde zeer zwaar te beploegen en te be= 
werken is, en te gelyk niet zo bekwaam tot 
alderhande vruchten. Daar zyn landen of ak- 
kers, dewelke met twee paarden geploegt wor- 
den ‚en dewelke echter zeer vet en zeervrucht- 
baar zyn;daar zyn wederom akkers,dewelke een 
weinig taayer zyn, en daarom met vier paar- 
den geploegt moeten worden; en daar wor-= 
den veele akkers gevonden, welker aarde wel 
zeef vruchtbaar en vet is, maar zo taay en 
valt , dat dezelve met zes paarden geploegt 
moeten worden. Deze laatíte foortgeven „hoe 
zwaar dat zy ook te bewerken zyn, ook over- 
vloedig veel en zeer zwaare vruchten , konnen 
langer gebouwt worden, hebben minder meft 
van nooden, en behoeven ook zo menigmaal 
niet gebraakt te worden, als dezelve maar 
niet al te veel uitgebouwt, of kwalyk geha- 
vent zyn. 

Tot de verfcheide Hoedanigheid der aarde 
doet zeer veel de verfcheide {tandplaats des. 
akkers; gelyk als daar zyn zeer hoog verhe- 
ve, heuvelachtige of van bergen afdaalende 

akkers, 
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akkers : of zeer laage akkers; of akkers, de- 
welke in haar oppervlak egaal of bultig, on- 
egaal of nederdaalende leggen : na welke ver- 
fcheidenheid des (tandplaats ook de aarde ver- 
fcheide eigenfchappen verkrygt; behalven de 
eigenfchappen en hoedanigheden , dewelke 
dezelve van den aard. des gronds , of zomtyds 
des geheelen landfchaps heeft. Wy bevinden 
ook, dat deakkers, dewelke aan de boorden 
van de groote vloeden en rivieren leggen, 
zeer veel in hoedanigheid van aarde verfchee- 
Ten, alfchoon dezelve niet verre van malkan- 
der leggen. 

10. 
Wy vinden, dat de vruchtbaare, dog ma- 

tig hooge Bergen meeft altyd flegts bedekt 
leggen met een zeer fyne aarde, dewelke zich 
zeer licht in een fyn poeder laat wryven , 
en van een bítterachtige fimaak is; dezelve is 
van een gering vermoogen, zeer licht en ge- 
makkelyk om te oefenen en te bewerken; zy 
brengt uit haar zelve veel VAREN te voor- 
fchyn, en dient voor de oefening van het 
licht{te kooren, als ook tot het voortkwee- 
ken en bouwen van de rogge. De aarde, 
dewelke op de vlakke gronden gevonden 
word, en op de vlakke akkers der zee-boe- 
zems, is dik wils of zandig , of zaverig, of flikkig 
en moeraflig, om de vochtigheid van de grond 
of (tilftaande wateren, gelyk ook t zelfde be- 
vonden word omtrent de boorden der zeer 
groote Rivieren en Vloeden. De vlaktens, 
dewelke beneden de bergen en derzelver voe- 
ten gevonden worden, zyn gemeenlyk bedekt 
EÀ À 4 met 
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met een aarde,dewelke zeer vet is,voornament> 
Iyk als deze vlaktens niet te fchuins afloopen, 
noch ook niet al te laag zyn, maar zodanig; 
dat zy altyd een middelmatige vochtigheid kon- 
nen. behouden : deze vertigheid verkrygt de 
aarde door een gedurige befproejinge, van het 
water „ dat van de bergen gedurig afzypert. 
In de groote vlaktens „dewelketuffchen groote 
bergen gevonden worden,en eenigzins hol zyn, 
worden de landen zeer moeraflig , en week. 
of draflig van het water, het welke zy niet al 
te wel konnen ontlaften. De vlaktens, dewelke 
alte ver van de bergen afgelegen zyn,hebben ge- 
woonlyk gebrek aan water , voornamentlyk 
in de landen, daar niet veel regen valt, en 
de konft van water-leidingen niet geoefent 
word. Het is zeer aanmerkelyk, dar de aar- 
de, dewelke op natuurlyke en matiglyk hoo- 
ge heuvels gevonden word, zeer veel kryt by 
zich heeft; en dat ook de aarde, dewelke 
overvloedig kryt by zich heeft, meeft altyd 
de grond in beuvelen als optilt, en dezel- 
ve heuvelachtig maakt, en in de winter en 
herf(ttyden veel. bronnen opwerpt , welkers 
water van dezelve afrolt, en daar en tegen 
în de zomer of heete dagen fplinterachtig droog 
is. Het is wel te begrypen , dat de akkers aan 
% hangen van de bergen , als dezelve niet door 
beplante boomen befchermt worden , zeer 
fchraal, mager en onvrachtbaar moeten wor- 
den, dewyl alle de vettigheid door de regen 
na de benede-vlaktens word afgefpoelt , \de- 
welke daarom ook dikwils zeer vet en vrucht- 
baar bevonden worden. De vlakke plaatzen, 

n dewel- 
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dewelke vanveel (a) kalkfteen omringt wor 
den, zyn gemeenlyk ver en kleyachtig ; op de- 
zelve word gevonden een zachte en vette aarde: 
deze vettigheid word als een elixir door het 
water , dat gedurig doorzypt uit de kalkach- 
tige fteen, gefimolten. Zommige vlaktens, 
dewelke naby natuurlyke fonteinen gelegen 
zyn, verkrygen door de tyd een zekere (teenach- 
tigheid van de wateren, dewelke met geweld 
en zeer overvloedig uit de fonteinen over de- 
zelve heen ftroomen, en als een fteenachtige 
fappigheid met zich voeren, dewelke in de 
pypjes van de aarde dezer vlaktens indringende, 

_ dezelveverfteent ‚en zeer-onvruchtbaar maakt, 
a 

M. VARRO, een zeer oud en hoogges 
acht Schryver van den Akkerbouw en Land- 
oefening, heeft zeer naauwkeurig de verfchei- 
de deelen van deaarde bepaalt: gelyk by voor- 
beeld,een STEEN, zegthy, noemen wy een 
hard lichaam, het welke voor onze aanraa- 
king geenzins wykt, noch dat zich door en=- 
kelde bevochtiging niet laat ontbinden , maar 
het welke gekneuft en.gebroken zynde, zich 
in een aardachtige {tof laat verbryzelen. Door 
het MARMER verftaan wy eenfteen, dewel- 
ke door polyften een glans verkrygt , en daar- 
om tot huiscieraaden en beelden zeer bek waam 
is, en veel gebruikt word. Het ZAND is 
een ftof, beftaande uit deelen van een kleine 
hoeveelheid , en van dewelke nochtans in elk 
deeltje een fteenachtige zelfltandigheid gevon= 

Â den 
(a) Door Kalkfteen word alderhande fteen vêrftaan, 

dewelke zich in kalk Jaar branden door de kragt des 
„ vuurs, 
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den word, De ZAVER of het gruisis een 
ftof, dewelke naalt met het Zand fchynt o- 
vereen te koomen , zynde alleenlyk maar 
fynder van korrels of deelen, zo datde Za- 
VER een (lof is, dewelke tuffchen het zand 
en tuffchen de aarde mag geacht worden ; 
hoewel zomtyds deze zaver wel zwaarder ge- 
Iykt als het zand zelfs, wanneer dezelve met 
leem vereenigt is, gelyk de pottebakkers of 
tichelaars leem, dewelke die lieden zandig 
noemen. De Argilla, Leem of Por-AAR- 
DE, is een zeer fyne en lymige aarde, van 
welker leem of kley, na dat dezelve wel ge- 
reinigt, gewaflchen, gekneedt, en tot noch 
meerder taayheid gemaalen is, potten en va- 
ten van alderhande gedaante gevormt, gedraait 
en gebakken worden; dezelve is zeer vere 
fcheiden van koleur , zomtyds witachtig , 
zomtyds na den groene trekkende, en zom- 
tyds blauw, zomtyds een weinig na den roo- 
de. Rxbrica of ROOD-AARDE, of Berg-rood 
is een aarde , dewelke wel eenige overeen- 
komft met het leem of de pot-aarde fchynt te 
hebben , behalven dat. dezelve rood is na het 
oordeel van dezen Schryver, maar de rood- 
aarde koomt zeer na aan het kryt, en is veel 
harder als de leem, zo dat dezelve tuffchen 
de roffe leem en het kryt mag geacht worden. 
Het K RryT iseen aarde, dewelke voch- 
tig gemaakt zynde, zeer in ftof fchynt te ver- 
meerderen, en als aan te waflen, is hart en 
zeer droog van ftof, en dikwils melk- of 
kalk-wit. Glareaof STEENGRUIS, inhet 
Hoogduitfch Steinbzuct / zyn dikwils geheele 

ade. 
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aderen of hoopen in de grond, of ook wel 
aan de kanten van de vloeden, van ze- 
ker gruis, dat veel grooter is als het zand. 
Carbones bituminof: of BRANDENDE 
STEENKOOL iseen fteenachtigeftof, dewelke 
als met jodenlym doorgroeit is, zeer glinfte- 
rende ; zy dient om zeer heet vuur te verwek- 
ken, is van verfcheide foort, en meerder of 
minder fteenachtig of bitumineus enz. 

a 
Deze Schryver, dewelke daar in de meefte 

Traliaanfche Schryvers volgt , bind zich zo 
weinig aan de fchoolfche Leer-ordre , dat hy 
in het XI. XII. XIII. XIV. XV.XVI, XVII. 
Kapittel, van de oefening en bereiding der 
aarde tot de Landbouw zeer naauwkeurig 
handelt. 1.Wvft hy aan , welke foort van aarde 
elk zaad vereifcht, hy {preekt van die zaaden,de- 
welke wy kooren noemen, als by voorbeeld 
rogge, terwe, garft, boekweit, fpelt, haver, 
boonen , erweten, lupynen, wikken, vlas, 
hennip , cicers , raapen , wortelen, kool ; 

mitsgaders welke foorten van wyngaarden 
uitgekoren en geplant.moeten worden, ge- 
fchikt na haare foorts overeenkomftige gron- 
den, hoedanig elke foort een byzondere hoe- 
danigheid van lucht vereifcht ; op dezelve 
wyze fpreekt hy ook van de kaftanjen, vande 
olyfboomen , van de olmboomen, van de 
lindeboomen, van de geniften en de willig, 
van de okkernooten , appelen, peeren, en meer 
andere. Daarenboven fpreekt hy.ook van de ver= 
betering der aarde,en der gronden enftandplaats, 
van de verfcheide meftingen door verfcheide 

foorten 
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foorten van dieren mett, en zelfsdoor kalk , 
door as, en door vuilnis, en zelfs van de 
verbetering der gronden, door het byvoegen 
van andere aardens. 

13. 
By gelegentheid zr Ferrandus Imperatus 

fpreekt van de foorten van aarden, daar de 
bouw-gronden en akkers mede verbetert en 
gezuivert worden , gaat hy. wederom over 
tot de aarde, dewelke in ’t Latyn Marga 
genaamt word, enin’t Nederduitfch ST EEN- 
MERGEL of Mercer. Deze Mergel is 
een vettigheid der aarde, dewelke als in de 
binnenfte ingewandenen boezems der (teen- 
bergen en fteenklippen zich by malkander 
vergadert , en ook op veele plaatzen onder 
de aarde zelfs gevonden word; op de zelfde 
wys als het vet en het fmeer by malkander 
gevonden word in de ingewanden en zom- 
mige deelen der beeften. (a) Deze Mergel 
word uit de putten, daar dezelvegroeit, uit- 

BT 

(a) De Lezer gelieft eens voor al te begrypen , 
dar ik my in het uittrekken van dezen Schryver niet 
gebonden hebbe alleenlyk aan de zaaken, dewelke 
hy verhandelt, maar dat ik daar zelfs veele hebbe 
bygevoegt, dewyl dezen Schryver van veel dingen 
fpreekt, dewelke wel een weinig opheldering van 
nooden hebben, en dewelke by een iegelyk Lief- 
hebber wel zeer omftandig moogen gekent worden; 
Jk hebbe bemerkr, dat zommige Menf{chen liever 
zagen, dar ik niet anders mede deelde als myn ei- 
ge verhandelingen, en in elk Kabinet geen uirrek- 
zel van een natuurlyk Hiftorifchryver; maar byal- 
dien deze haar oordeel eenigen tyd gelieven op te 

fchor- 
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gegraaven , of uit de bergen uitgehakt, en 
aan grove ftukken en kluiten geklopt, met _ 
karten over de uitgemergelde bouw-akkers 
gereden, daar dezelve door de regen en de 
Zon fmelt, en in een vette kley overgaat, 
zuiverende en verbytende in de landen het 
onkruid, en dezelve voor tien à twaalf jaa- 
ren;vruchtbaar maakende, gelyk ik in Duit(ch- 
land; Vlaanderen, Brabant, en op veele an- 
dere plaatzen zelfs dikwils gezien en onder- 
zocht hebbe ; en aldaar ook ondervonden hebbe 
waar te zyn, het geen onzen Zmperatus bui- 
ten deze myne waarneeming aanmerkt van de 
Landen , die ‚door de mergel gemeft wor- 
den; teweten hoe overal verfcheide foor- 

ten van mergel gevonden worden, endatelk 
byzondere foort ook zyn byzondere aard van 
land: vereifcht. 

, 14. 
Plinius verhaalt, dat ouwelings de oude 

Gallen of Franfchen , en de aaloude Britzen 
Gs Ale of 

fchorten, zullen zy van gedagten veranderen, de- 
wyl zy in de hoogte gtaad verwondert zullen (taan 

over de heerlyke Schryvers; dewelke haar zullen 

worden mede gedeelt, in zo verre dat ik myn Le- 

zers zoude verongelyken, indien ik haare onkundige 
begeerté in dit verzoek kwam te voldoen; want ik 
achte alles, wat ik weet, en uit myn kenniffe en na 

myne, ‘wysheid aan haar kan mede deelen, maar 
geringe zaeken, by’t geen zy op deze wyze zullen 

konnen gewaar worden en leeren. Goede God:! 
wat zoude-dog een Man alleen konnen uitrechten 
in de befchryving van de groote Natuur en Kon(t : 
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of Engelfchen, de konft. al hadden om 
de landen door de mergel te zuiveren, te 
verbeteren en te meften ; ja zelfs de aalou- 
de Grieken hebben deze Land-verberering 
door mergel niet verwaarlooft. Daar zyn 
volgens Plizins witte, roode, blauwe, leem- 
achtige, tuflteenige, en zandachtige mergels, 
dog alle zyn zy van tweederhande natuur , 
of zeer vet, of fcherp en wreed. De witte 
TUFSTEENIGE MERGEL is oneindig vet en 
voedzaam voor de gewaflen, wanneer dezel- 
ve tu{fchen afwateringen uit de grond ge- 
haalt word; dog dezelve is wreed in ’t han- 
delen, en als dezelve te overvloedig, over de 
landen gebragt word, verdroogt en verbyt zy de 
grond: deze foort heb ik veel gezien om- 
trent de Stadt Hamelen in ’t Hanoverfche. 
De Mergel, dewelke naatt aan deze volgt, 
is de Roos-MERGEL, deze ís fteenachtig 
met een zandige aarde doormengt ; deze 
mergel word op het land gekneuft, dog laat 
zich in het eerfte jaar zelden wel breeken om 
de fteenachtigheid; deze word maar half zo 
dik over ’t land gebragt als de andere, en 
maar zeer dun over ’ land geftrooit , de- 
wyl geoordeelt word, dat dezelve zeer 
veel fcherp zout bezit. Deze twee boven ge- 
melde foorten zyn zo kragtig, dat dezelve 
eenmaal geftrooit zynde, voor vyftig jaaren 
lang het land vruchtbaar houden, na ’t oor- 
deel van Plizins, maar de Lezer mag wel 
drie tientallen minder rekenen. Deze mer- 
gel loopt door de gronden in de bergen met 
aderen, even gelyk de Mineralen, De derde 

foort 
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foort van mergel volgens Pliziusis de Vur- 
AARD-MERGEL, Zynde als vol aarde, 
dewelke met een zeer vette aarde gemengt 
is, en dezelve is zeer aan de witte kant; de- 
zelve is wel goede meft op het land , maar 
niet-zo vruchtbaar als de twee eerfte , en 
duurt ook niet zo lang, De vierde foort 
van Plinius is de BLAUWE MERGEL, deze is 
gemeen by de Franfchen , dezelve word met 
kluiten uitgewerkt, op de wys als of het 'bal- 
fteenen- waren , dog dezelve fimelten in de 
zon, en door den dauw zodanig in het be- 
gin ‚als of het platte\fchyven waren; deze is 
middelmatig vruchtbaar. De ZANDACHTIGE 
MERGEL wOrd op zodanige plaatzen gebruikt, 
daar geen andere te krygen is; de mergel 
heeft in het algemeen dit gebrek, dat zy dik- 
wils in het eerfte of het tweede jaar het land 
weinig;wasdom geeft, ja zelfs dat zy het ge- 
was wel een weinigje verbyt, maar door de 
warmte en de regen verzoet zynde, maakt 
zy-het land naderhand wederom zo veel te 
vruchtbaarder. 

ke 15. 
‚De vermaarde Georgius Agricola zegt, dat 
het woord. MARGA van het merg der been- 
deren afikoomt, om dat de mergel ook dik- 
wils op de zelfde wys tuflchen en in de ftee- 
nen-ingroeit, als het merg in de beenderen 
„der dieren, daarom word de mergel ook van 
deberg-graavers. of myn-werkers fteenmergel 
gemaamt,dewyl dezelvetuffchen de {pleeten der 
rooterotzen en fteen-bergen gevonden word. 
e mergel ver{cheelt van malkander ook veel 

in 
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in gedaante, zommige zyn korft- of fchelpsges 
wys op malkander leggende’, waâär van Zommi. 
ge hard, en andere wederom week of kleyachtig 
zyn, zommige zyn pyps-gew ys;ja zomtyds wor- 
den eenige lange (tukken mergel van die foort 
gevonden, dewelke als een lange ronde ‘bus 
of kanaal zyn, van binnen geheel alseen pyp 
doorboort. In het algemeen kan vande mier 
gel aangemerkt worden , dat de hatdfte de 
duurzaamfte en de vruüchtbaarfte op deakkers 
is, en dat de zachte en ‘weeke mergel’ ge- 
voeglykft is. voor de akkers, dewelke’ droog 
leggen ; daar de harde , de zandachtige „de tuf. 
fteenige mergel alderbekwaamft is voorde ak= 
kers, dewelke wat vlakker en gevolgelyk wat 
vochtiger leggen. 8 

1ó. Â 
In Duitfchland op veel plaatzen word de 

Mergel tot vermelting der länden gebruikt, 
alsin Saxer, in ’t Heffenland, in ’t Hildes- 
heimfche, int Hanoverfche, en op zeer veel 
andere plaatzen. Tuffchen Minden en Caffël 
word verfcheide foort van mergel uit verfehet- 
de koleur van grond uitgegraaven ; by Hil- 
desheim in’t welten van dit Stift, by de Rivier 
Tanerft genaamt, word ‘aan de voet van een 
zeer hooge heuvel blauwe mergel in grooten 
overvloêd gevonden. By Alefeld word aan 
de voet vaneen Berg witte’ TursTEENIGE 
MERGEL gevonden. “In de bergen van ‘het 
Drifterwald word heren daar roode bruine 
mergel , én ook blauwe mergel gevonden, 
en in de vlaktens daar omtrent word uit de 
aarde of uit de grond; mergel uit putten uitge- 

doiven 
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dolven, dewelke groen-blauw van koleur ís, 
By Goflar worden twee foorten gevonden 
teweten grauwe en witte mergel. Vyf my- 
len van ’t Hercinifche WALD by Gandershern 
word mergel gevonden van verfcheide foorr, 
namentlyk tuffteenige, zandige en (teenige,waar 
van eenige wit en andere roodt is, alles vol- 
gens eigen ondervinding van Georgius Agricola, 

7. 
Ferrandus Banca oordeelt, datde Mer- 

gel groeit uit het vochtig of fteenig ligzeur, 
% welk uit de zelfltandigheid der fteenen door- 
zypert ; dit oordeelt hy deredente zyn, waar« 
om de mergel in de fpleeten der (teen-bergen 
aan de voeten der bergen, en zelfs in het bin- 
nenfte der fteenen gevonden word, daar zy 
menigmaal vloeibaar als een dikke oly of zalf in 
legt; na dat nu deze fteenige uitwaafleming 
meerder of minder geftremtis, en zyn humear 
of water heeft laaten verzakken, is de mer- 
gel ook meerder of minder hard. Daar word 
mergel gevonden ‚dewelke zo wit is als fneeuw, 
en Lac Lune of Agaricum foffile genaamt 
word, deze is zeer fyn; om nu de fteenach- 
tige mergel van de fteen te onderfcheiden , is tor 
bewys, datde Mergel door de warmte der zon 
en door de regen fmelt, en de fteen geheel niet. 

18. 
Het tweede Boek van de natuurlyke Hifto- 

rie van Ferrandus Imperatus, beftaande uit 
3’. Kapittels, handelt van de aardens, de- 
welde bekwaam zyn tot de AARDE-VOR= 

U. Deer, B MERY, 
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MERY, een Konft, dewelke de Aalouden 
Plaftice noemden, en door dewelke zy van 
alderhande lymige en taaye aarde, leeme beel- 
den maakten, gelyk onze hedendaagze Boet- 
zeerders doen; hoewel deze Konft zich veel 
verder uitftrekt, als tot het maaken van leeme 
beelden, dewyl door dezelve gevormt wor- 
den alderhande andere cieraaden en boetzeerin- 
gen van alles , dat nageboetzeert kan wor- 
den, tot opfchik en pragt van Gevels, Graf- 
naalden , en Binne-vertrekken in Gebouwen 
als anderzins. De Plaftice of aard-vormery 
gaat ook zelfs tot het maaken van tichelfteen- 
vloeren, dekpannen , vaatwerk , en alderhan= 
de cieraaden en keurlyke Porceleinen ; daar- 
om is het zeer wyflyk van onzen Jmaperatus, 
dat hy op deze wyze van de aarde handelt, 

‚ dewyl de Land- of Aard-bouwkunde voed- 
zel, en de Aard-vormkunde wooningen , 
huisraaden , geryf en platfir voortbrengen. 
Wat de Wooning belangt, tot het opmaaken 
en bepleifteren der muuren ‘word gebruikt of 
rauwe gevormde aarde, of gebakke aarde tot 
fteenen en fteentjes van alderhande foort. In 
veel plaatzen in Vrankryk, Duitfchland, Ita- 
lien, als elders, worden de muuren der Hui- 
zen van ongebakke leem met hout of ryswerk 
opgemaakt, gelyk wy in Drenth, Twenth, 
en andere by ons nagelege Luanden konnen 
zien; en Ferrandus Imperatus regt, dat die 
van Calabrie in ’t Koningryk Napels haar 
muuren opbouwen van groote vierkante broo= 
den kley, dewelke zy BRASTAS noemen; 
zy worden in een houten vorm van planken 

_ge- 



el 

4 

‚July en Augufty 1719. 19 
gevormt uit een aarde, die krytachtig is, en 
dewelke gedroogt zynde zeer hard word. 
Als deze groote vierkante Bra/tas uitde houte 
vormen koomen, worden zy in de Zon te 
droogen geftelt, daar zy dan zeer hard wor- 
den , en onder het bouwen met kalk aan mal- 
kander worden gemetzelt. Het bouwen met 
rauwe leem en lymige rauwe aarde was zelfs 
al zeer in ’t gebruik by de oude Grieken. 

19. 
In de meefte welgeftelde Luanden en Ste- 

den worden hedendaags de muuren van ge- 
bakke (teen opgebouwt, en de daken der hui- 
zen met gebakke pannen bedekt. Welk een 
uitftekende menigte, en van hoe ontel- 
baar onderfcheidt worden hedendaags van de 
aafde niet gevormt en gebakken , potten, 
pannen, fchotels, kruiken , kannen, fmelt- 
kroezen , fmeltfornuizen , en groote pot- 
ten en aarde ketels tot de meraal-{melteryen en 
glas-blazeryen , kopjes , fchoteltjes , bloem- 
potten, Vafen, vierteften ,fmoorpotten , vuur- 
ftelpen , zult-potten, Cozfituur-potten, Chi- 

_ geefch, Fapanfch, Delffch , lraliaanfch, Duitfeh, 
Franfch Porcelein, Hameler „Ceulfch , Dant- 
ziker vaatwerk en Porcelein? Wat al vloer- 
fteen , tichelfteentjes van alderhande koleu- 
ren, en met amauzen gefchildert en overge- 
gooten , levert de Aard-vorm en Aard-bakkers 
Kont hedendaags niet al uit? Tot de pot-en 
huispan-bakkeryen isde leem of knip-aarde de 
bekwaamfte, maar tot de klinkert en fteen- 
bakkeryen is de blauwe kley de befte. De 

B 2 fmelt- 
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fmeltvaten en potten, dewelke zeer zwaar 
vier moeten uitftaan, moogen wel van een 
zandigeeigen{chap zyn, vermengt met leem, 
met kryt, met melt, met gekapt ftroo, 
met fchaafzel van lappen en oude vodden, 
met koe-hair, om te beter in malkander ge- 
werkt te konnen worden, gelyk zulks in de 
fmeltfornuizen der bergwerkers waargenoo- 
men word ; als ook by de Chymiften, dewelke 
haar diftilleer-glazen of met dezelve toelee- 
men, of onder bekleeden voor de kragt des 
vuurs. 

20. 
Na dat Ferrandus Imnperatus omftandig ge= 

handelt heeft van elke byzondere aarde, en 
welke Hoedanigheden in elke byzondere 
leem, kley, rood-aarde en alderhande pot- 
aarde, byzonderlyk vereifcht worden, tot het 
bakker en maaken van elk byzonder foort 
van vaatwerk, telt hy eindelyk op de verfchei- 
de foorten van pottebakkers vaatwerk van Z- 
talien , als 1.*Vaatwerk en aardwerk, dat 
maar eenmaal gebakken moet worden. 2, 
Vaatwerk of aardwerk, dat tweemaal gebak- 
ken moet worden. 3. Vaarwerk, dat zonder 
gebakken te zyn in de zon gedroogt word, 
en ook zodanig beftaan kan. 4. Vaatwerk, 
dat na het bakken gekoleurt word. $. Vaat- 
werk, dat met zand gekneedt, en dan gebak- 
ken zynde, fponfieus word, en gebruikt word 
in Ztalien, om het water door ’t zelve te laa- 
ten lekken ; na dezen {preekt hy van hetver- 
glazen der gebakke vaatwerken en aarde wer- 
ken, mitsgaders van de verfcheide koleuren 

van 
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van dit Mireraal verglaaft : by deze gele- 
gentheid {preekt hy van de pottebakkeryen en 
het vaatwerk der Aalouden. De Aaloude, 
zegt hy, hadden de Kontt niet van de vaten 
te verglaazen , maar tot de alderfynfte vaten 
verkooren zy de alderfynfte foorten van leem; 
deze wafchten zy zo lang uit, dat zy dezelve 
van alle haar grofkorligheid gezuivert had- 
den , en de fynfte deelen by een vergadert 
hadden. Hier van vaten gedraait hebbende, 
vercierden zy dezelve met alderhande beel- 
den, of dezelve indrukkende of ingraveeren- 
de, of dezelve met kryt van alderley koleur 
daar op fchilderende, of ook wel de koleu- 
ren door de {tof van de vaten door en door 
bewerkende. | 

at. 
Gelyk de aarde tot het maaken en boet- 

zeeren, bakken en vormen van alderhan- 
de vaatwerk en aardewerk, van groot ge- 
“bruik en dienft is, word ook tot het boetzee- 
ren van alderhande vercierzelen veel werk van 
deaarde gemaakt. In ’t boetzeeren van cieraa- 
den worden kleinebeelden of werk gemaakt, 
om dezelve als zodanig te bewaaren, en deze 
van goede en vafte leem „of ook wel van enkel- 
de rood-aarde, maar behalven deze worden ook 
beeldenen cieraaden geboetzeert, om te ver- 
ftrekken tot modellen , daar dikwils beelden 
na gehouwen worden uit fleen, of gegooten 
“uit loodt, of uit gibs, of uit metaal: ja dik- 
wils worden zodanige modellen van leem ge 

„maakt, verbeeldende geheele Fortificatren, 
B 3 Ge. 
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Gebouwen, groote Werken ; deze worden 
opgemaakt van leem met koe-hair of 
ander hair, of raafzel of fyn yzer-draad ge- 
mengt, om dat dezelve niet zo licht in het op- 
droogen zouden fcheuren , en fplyten of bree- 
ken ; zomtyds worden zodanige werken in 
vormen gedrukt, en andere worden aange- 
vult en geboetzeert, of gefchaaft, en de leden 
elk byzonder gemaakt, en naderhand met 
dezelve ftof aangelymt. 

22. 
Plinius verhaalt van deze LrEM- of AAR- 

DEN-VORMKONST of Plaftice, dat DiBUrA- 
DES SICYONIUS, een Pottebakker tot Coriz- 
then, de eerfte uitvinder is geweeft, om beeld. 
werk van kley of leem te boetzeeren, hoe- 
wel anderevaft {tellen , dat deze LEEM-BOET- 
ZEERKONST ophet Eiland Samoseerft gevon- 
den zoude zyn door Rrorcus en THEO- 
DOKUS; ten minften word van A. Gellius en 
van verfcheide andere vaftgeftelt, dat de pot- 
en fchotel-bakkeryen en vaatwerken eerft tot 
Samos opgerecht zyn, en dat Dibutades van 
Sicyon niet anders gevonden heeft, als roode 
aarde by de leem te vermengen, en van roo- 
de aarde teeken-kryt te maaken ; maar dat 
LysisTRATUS SicYoNIus de eerfte uitvinder 
is, om: een menfchen trony in gibs en wafch 
na te bootzen, ftelt Plinius voor de waarheid. 
Dit vormen van Beelden oft Gedaantens uit 
alderley aarde, namentlyk kley , leem, rood- 
aarde, gibs, kalk, geftampte {teen , enz., 
het zy gebakken of ongebakken, is volgens 
t oordeel der Ouden, als Plinius, Varro, 

enz. 



July en Augufiy 1719. as 
enz. veel ouder, en eerder gevonden, alsde 
Gietkonft, de Beeldhouwerskonft, de Ingra- 
veerkonft, de verheeven Graveerkonft, en 
de. Dryfkonft ; ja Pafiteles ontziet zich niet 
bj Varro, de Aard-vormkonft de Moeder van 
aile de bovengemelde Konften te noemen. 
Tot Athenen is geweelt eene CHALCOSTE- 
NES, dewelke alle zyne geboetzeerde Beel- 
den en Aarde-werken rauw verkogt; en tot 
Romen heeft Varro eenen Posis gekent, 
dewelke van aarde alderhande Plantgewaflen, 
Vruchten en Dieren weergaloos kontftiglyk 
naar ’t leven uitdrukte. 

23. 

Alle deze Baderie zyn heden- 
daags noch in *t gebruik, en zelfs worden 
dezelve hier in de Stadt Am/terdam dagelyks 
geoefent , gelyk ook de Gibs- en Watch- 
boetzeeringkonft. De Wafch-gietkonft word 
door gibfe vormen geoefent, want dewyl de 
gibs zo teder en fyn is, ontfangt zy de alder- 
tederfte linsamenten van ’t aangezicht, vande 
vruchten enz., en drukt dezelve dan we- 
derom zeer levendig over aan het ingegooten 
wafch , behalven dat de rechte Liefhebbers 
het wafch mert andere zaaken temperen, om 
het noch beter te doen (taan, gelyk gedaan 
word in de kleine of ook wel groote loode 
beelden, die met loodt en tin getempert wor- 
den. «Zommige neemen tot de beelden 
zwavel in de plaatsvan wafch, het welketot * 
Napels veel in ’t gebruik is, en andere maa- 
ken in de plaats van gibfe vormen de vormen 
van zeer fyn en zacht kryt , jaa maaken ook 

B 4 . beeldjes 
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beeldjes van rood kryt in de plaats van gibs 
Numa , die beroemde Koning en Wetrge: 
ver der aaloude Romeinen , maakte de 
Pottebakkers, Aard-draajers en Aardvormers 
van Romen tot een zeer aanzienlyk Colfr= 
gie. 

24: 
Wegens de plaatzen, dewelke ouweling; 

vermaart waren in aardewerken , zegt P/- 
zins, dat SAMOS in ’t tafelgoed en aarde- 
vaatwerk voor de fpys zeer vermaart was in 
zyn tyd, maar ouwelings en noch hedendaags 
is ARETIUM, een ftadt in ’t Floreztynfche 
Gebiedt onder de Groot Hertog van Zo/ta- 
nen, en gelegen aan de voet van een Berg, 
zeer vermaart in vaatwerk voor tafel en 
keuken; in het maaken van bekers, koppen 
en aarde kelken is Sarreztum, een Stadtin 
’t Koningryk Napels, gelegen aan ’t geberg- 
te, zeer vermaart, gelyk ook Afte een Mií- 
laneefche Stadt , tegenwoordig onder den 
Hertog van Savoyen , als mede de Stadt 
Polezo , ouwelings Polentia. In Spanjen 
was ouwelings Saguztie, een ftadt vermaart 
door de Belegering van Maxnxibal, zeer 
beroemt door haar aarde Vaatwerk ; gelyk 
ook in Afia de Stadt PERGAMEN daar in 
heeft uitgeblonken, als medede Stadt TRAL- 
LES in klein Afien , dewelke om haar keur- 
lyk aarde vaatwerk vermaartwas. De Stadt 
Mutina, hedendaags MopenNa , Hoofdftadt 
van het Hertogdom van dien naam, was 
voor dezen ook zeer vermaart in dzalien 
wegens fyn aarde vaatwerk. In de fteden 

Cu- 
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CuMma, ErRYTHRA, en Reeero in Ca- 
labrie, waren voor dezen groote Konftenaars 
in fyn aarde vaatwerk, in zover, dat zy (cho- 

_tels-en vaten hebben uitgelevert, dewelketen 
tyde van Vitellius meerder geacht en duurder 
waren als Porcelein; als ook in Faventia he- 

„dendaags FAjENCE, ook in Ztalten tot Abruz- 
zo; maar tot grof en zwaarder aarde vaatwerk 
heeft ouwelings en noch hedendaags uitge- 
„munt het Eilaná Jfchia, by de boorden van 
% Koningryk Napels gelegen. 

2 8: 
Behalven het Porcelein met alderhande 

fchoone koleuren, van Japan, China, als 
elders uit Zudiëz , hebben wy- in Duitfch- 
land, in Vrankryk tot Rochelle, Bourdeaux , 
Nantes, alsook inde Ooftzeeentot Koxings- 
bergen, tot Dantzik, insgelyks in Holland tot 
Delft ; jen van grover werk op veel plaat- 
zen, van fterk en groot werk tot Ceulen, en 
van fyn pottebakkers werk tot Hamelen, en 
op veel meer andere plaatzen hedendaags een 
“groote vermaartheid, wantdeze Kontten zyn 
nu algemeen. 

26. 
Vervolgens handelt Ferrandus Imperatus uit 

Vitravius en andere oude Schryvers van de ver- 
fcheideaarde, leem, kryten kley, dewelke ou. 
welings in’t gebruik waren tot Romen , tot het 
oprechten van muuren en gebouwen;hy fpreekt 
van de gedroogde en gebakke klinkerts, mop- 
pen,‚tichelfteenen ; en welke foort van leem of 
aarde de bekwaamfte tot dezelve is; van de 
grootte en het verfchil der tichelfteenen der aal- 

B s oude 
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oude Grieken en die der Romeinen ;en op wel- 
ke verfcheide wyzen in ’t opmetzelen dezelve 
in’t verband en op malkanderen geplaat{t wier- 
den: hy verhaalt , dat ouwelings ín zommige 
plaatzen van S$panjen , fteenen tot de gebouwen 
gebruikt wierden „dewelke zo licht waren „dat 
zy op het water dreeven ; dat ook by de oude 
Gallen, en in eenige plaatzen van Afe, dit 
dryffteen of puimfteen tot de gebouwen ge- 
bruikt wierd, en zeer bekwaam wierd ge- 
vonden, dewyl dezelve licht waren, engeen 
waterindronken. Hy verhaalt uit Vitruvius, 
dat ouwelings tot Romen, de muuren door 
fyn en krytachtig cement, en ongebakke fteen ’ 
wierden ‘opgebouwt , om de weinige 
plaats, dewelke aan elk burger voor de dikte der 

 muuren was toegeftaan; dat deze muuren 
van cement zeer taay en water-dicht waren, 
maar niet voor de,tyd zo beftendig als die 
van gebakke (teen, dewelke gebruikt wierd 
aan de Gebouwen,dewelke buiten de Stadt Ro- 
men gebouwt wierden, en dat de muuren, van 
ongebakke cement-fteenen gebouwt, maar 
tachtig jaaren beftaan konden, 

27. 
Behalven het onderzoek over de bek waam- 

fte aarde en leem, tot opmerzeling van muu- 
ren en gebouwen, handelt Zmperatus van de 
verfcheïde foorten van aarde, kley en leem, 
tot het maaken van dyken, dammen, en Zor- 
tificatie- werken , tot befcherming van Ste- 
den, Forten en Schanzen; van de brokken 
kley, dewelke wy zeoden noemen, en de- 
welke daar toe gebruikt en in malkander ge- 

voegt 
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voegt worden. Hy ontdekt, welke aarde 
tot deze werken de bek waamtfte is, en op welk 
een wyze de Aaloude haar ftorm-wallen en 
afweer-werken gewoon waren toe te ftel- 
len; ja dat Hannibal in Africa en in Spanjen 
op de bovenfte toppen der hoogfte bergen, 
wacht-toorens van diergelyke leem-zooden en 
gedroogde fyne vette LE hadde opgerecht. 

\ 28. 
Tmperatus handelt in het 12 Kapittel van 

het tweede Boek van de aardens, dewelke 
in fteen veranderen. Daar word aarde ge- 
vonden , zegt hy, dewelke als een lym is; 
deze door water ontbonden zynde en weder- 
om gedroogt , verandert in fteen, gelyk wy 
zulks zien van de kalk, als dezelve met 
water en zand wel beflagen en gedroogt is; 
behalven dit vinden wy water, dat een fteen- 
achtige zapigheid by zich heeft , waar door het 
de aarde, daar het zeer lang over heeft ge- 
vloeit , in fteen verandert, gelyk wy zulks 
by veele bronnen in/Zralien, Duitfchland, en 
op veel andere plaatzen ondervinden , en van 
ons aangehaalt is. Hier uit konnen wy een 
gevolg trekken, dat de aarde optweetegen- 
ftrydige manieren in fteen verandert word; 
eeritelyk door ’t vuur in de fteen-bakkers o- 
ven; en ten tweeden door een fteenachtige 
lym of fteen-(tremmend fap , dat zich in 
zommige bron-waters bevint, daar het over- 
vloeit, eninfteen verandert, De Stadt en het 
Landfchap Pateolt in Campanta heeft een aarde 
ftof, dewelke van Plinius, Vitruvius en Im- 
peratus geacht word boven alle andere aarde 

of 
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of kley, of zand of zaver, of leem, dewel- 
ke elders gevonden word, zo ten opzicht van 
deszelfs fynheid en ongemeene droogheid, 
waarom dezelve zich met water en kalk of 
cement zeer ras en vaardiglyk tot een ftevig 
deeg laat beflaan, en zeer uitltekend bekwaam 
is tot het opbouwen en beftryken van muu= 
ren, putten , vloeren; en in alle dienft en 
gebruik tot het maaken van groote werken 
en gebouwen; maar zo haaft als dezelve zich 
vereenigt , en tot een ftevig deeg maaken 
laat, vergaat zy ook veel rafler als andere ce= 
ment of kalkftof, en kan volgens getuigenif- 
fe der Schryvers een gebouw niet langer als 
tachtig jaaren doen duuren. 

29. 
Dereden,waarom de Puteolaanfche aarde zo 

fyn en droog is, haalt Vitruvius van de on= 
deraardfche zwavel-mynen , en onderaardfche 
vuuren en zwavel-dampen. Vitruvius oor= 
deelt, dat in deze uitgedroogde aarde veel 
vuurftof gehuisvelt is, en dat daarom dezelve 
zo gretig het water, met cement of kalk be- 
flagen, na zich neemt, en zich met dezelve 
tot een vaft lichaam vereenigt, op dezelve 
wyze, zegt hy, alsde verbrande {teen of kalk- 
ftof van de groote vuur-fornuizen en fmelt- 
ovens. Dit oordeelt Vitruvius ook dereden te 
zyn,datalsde Puteolaanfche aarde met cement 
en water eenmaal wel verzadigt is, en toteen 
fteenige fubftantie wederom opgedroogt , de- 
zelve ook boven alle andere bekwaam is 
voor werken, dewelke uit het water moeten 
opgebouwt worden, en tot het maaken van 

wa- 
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water-dichte Kelders, dewyl wy bevinden, 
dat de Puteolaanfche garde onder ’t water hard 
word, en als in {teen verandert. 

30. 
Dewyl in het toebereiden van goede bouw- 

leem, cementen en metzelkalken, het zand 
een zeer noodige ftof is, gaat onzen Schryver 
over van de aarde op het zand. Het zand 
verdeelt hy in drie foorten. 1. Het ondere 

_ aardfche zand, het welke adersgewys onder 
door de bergen en gronden heen loopt. 2. 
Het zand der zee. 3. Het zand der Rivieren 
of der Steenbreeken, Glarea genaamt. Het 
Zee-zand, zegt hy, heeft tot zyn gebrek, 
dat het niet wel droogt, maar het myn- of 
onderaardfch zand , zegt hy met Vitruvius, 
is het bekwaamfte tot de gebouwen, en be- 
ftendigft en gereetft in het droogen; het rie 

‚ vier-zand is dor; maar zeer bekwaam tot de 
cementen en kalken van de daken der Ge- 
bouwen. Daar zyn plaatzen in Ztalien, daar 
zy uit gebrek van zand bolus gebruiken, zyn- 
deeen bekende roode mineraal-aarde, gelyk in 
Terradi Otranto, een Provintie van}’t Koning- 
ryk Napels. 

31. 
Van de aarde en van het zand gehandelt 

hebbende , gaat onzen Schryver over op de 
Kalk. De Kalk, zegt Zmperatus, heeft veel 
overeenkom(t met de fyne en {meltbaare aar- 
dens; en inderdaad, als wy de aarde befchou- 
wen, dewelke wy gibs noemen, zo dunkt 

my, dat dezelve zeer na aan de kalk is; ja 
daar worden foorten van gibzen gevonden, 

over 
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over dewelke difpuit is, of dezelve niet nader 
aan de kalk behooren als aan de aarde. De 
kalk word gemaakt van íteen, uit dewelke doof 
de groote kragt des viers al zyn natuurlyk 
vocht word uitgebrandt. Defteen, dewelke 
uit al te vaften en in eengefloten ftoffelykheid 
beftaat, in welkers zamentftel of weinig of ge- 
heel geen zapigheid of vochtigheid is, veran- 
dert door *t geweld van vuur geenzins in kalk; 
maar {melt als een vloeibaar metaal of als 
glas. Dit is de reden, dat wy in’talgemeen 
maar tweederhande foort van {teen vinden 
in de Natuur, of die zich tot kalk laat 
branden, of die door het vuur {melt als glas 
of als metaal. Onder defteen , dewelkezich 
tot kalk laat branden, is de dichtfte en de 
zwaarfte de befle , als de marmer-fteen en 
diergelyke, en dient ook daarom deszelfs 
kalk tot de zwaare gebouwen ; maar de licht- 
tte (teen geeft wederomeen kalk, die beter is 
voor het bepleifteren en beftryken der wan- 
den, gevels en muuren; zy valt minder af, 
om dat zy minder vet is. De fchulpen en 
kruyken en hoorens der Zee-infedtens of vis- 
jes laaten zich gevoeglyk tot kalk branden, 
maar deze is niet zo zelfftandig als de fteen- 
kalk. Als wy de kalk en degibs zouden wil= 
len onderfcheiden ‚en naauwkeurig wezens-ge= 
wys onderfcheidentlyk beide zouden trachten 
te leeren kennen, moeten wy aanmerken , 
dat de kalk zeer veel vier totzyn kalkwording - 
van nooden heeft, daar ondertuffchen de gibs= 
ftzen maar weinig branding van nooden heeft, 
om in een witte kalkachtige (tof over te gaan; 

na 



Julyen Augufiy 1719. Jr 
na dat de kalk gebrandt is, moet dezelve niet 
al te lang leggen, zonder met water gebluft 
te worden, dewyl dezelve anders zyn met- 
zel- en bind-kragt verlieft, en als in een as- 
achtigheid overgaat van weinig bind» of kleef- 
kragt; ook moet in het bluflen van de kalk 
een: maat geraamt worden: als wy te veel 

water te gelyk in het bluffen van dezelve zou- 
den willen gieten, zoude de kalk als rauw 
worden, en deszelfs kleverigheid zoude niet 
wel ontbonden, noch de kalk niet wel opge- 
loft worden, daarom moet het water allens- 
kens in het bluffen by de kalk gegooten wor- 
den ; tuffchen de gibs en de kalk is noch 
een voornaam onderfcheidt, teweten dat 
de kalk door langzaamheid van tyd endoor 
bewerking veel water inzwelgt, en hoelan- 
ger hoe taayer en bekwaamer word , daar 
de gibs geen zand noch ook geen lange in- 
gieting van water zoude konnen verdraagen, 
om dat dezelve zo veel bind-kragt niet be- 
zit, en veel minder zelfftandigheid en 1y- 
migheid heeft. 

2. 
De Aarde, ba tot het leggen van 

vloeren gebruikt word, het zy omeen vloer 
te plaveyen, of een vloer met fteen te hech- 
ten, is zeer verfcheelende. In ’t Koningryk 
Napels word een fteenachtige ftof gevonden, 
dewelke zy LiaPiuri noemen, dezelve heeft 
veel overeenkomft met, de puimfteen, maar 
is echter een weinig zwaarder en vafter 
van ftof; zy graaven de zelve uit de grond 
of uit putten , daar dezelve groeit, dezelve 

18 
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is van gofheid als de Glarea „of het fteenkeizel 
of fteenbreek ‚ maar fcherper en harder ; deze 
word gezift door een zeef, en de fynfte La- 
pilli worden gebruikt tot het maaken van 
daken op de huizen; het grofft tot het 
maaken van vloeren en om mede te plaveyen. 
Wanneer dit plaveyen op de bloote grond 
gefchiet tot bevloering , zonder met vloer- 
fteenen gedekt te worden, moet op het pla- 
veyzel zeer veel werk gedaan worden; de 
Lapilli moeten grof en korlig zyn, en zeer 
lang doorgewerkt worden met haar beflag , 
dewyl dezelve alle zwaarte, alle vertrapping 
en betreeding in huis, en daar en boven alle 
hitteder zon,vorft, koudeen regen, {neeuw, 
hagel enz. moeten doorf{taan in de open 
lucht gelegt zynde. 

Geen de Ouden” Ercdalsin noemden , 
zetten onze Lieden over met het woord 
Brand-verwe, Brand-fchildery ; maar dit raakt 
alleenlyk maar het Emolteren, dewyl de En- 
cauftica der Ouden overeenkwamen met ons 
pleifterwerk, het welke wy hedendaags maa- . 
ken van gibs. De Aalouden maakten alder- 
hande gedaanten en fraaye uitbeeldingen aan 
de Gevels, en binnen de vertrekken , gangen 
en zolderingen , van dit pleifterwerk , dat zy 
Encauflum noemden ; zodanig een pleifterwer- 
ker wierd Encauftes genaamt. Dewyl de gibs 
voor de lucht en regen niet beftendig is, ge- 
bruikten de Aaloude fteviger, beftendiger en 
vafter ftof, daar zy de Pa/iu of het deeg tot 
haarEncauftica of Pleifterwerken en Cieradien 

van 
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van maakten. De Encauftum of Pleiter der 
“Ouden. wierd gemaakt van het alderwitfte ge- 
ftampte marmer en zuivere kalk, zeer wel 
doorkneedt en doorwerkt, het welk een ko- 
leur, blankheid en glans hadde als de marmer 
zelfs ; hier van maakten zy alderhande beeld- 
werk en vercierzelen, of verheeven of door 
vulling in uitgegraveerde uitbeeldingen. Na 
de verandering van de werken wierd by dit 
zamenmengzel of wel meer of minder zand 
of andere geftampte fteen bygevoegt. 

De Kontt, derde Aalouden hadden 
uitgevonden , om de Gebouwen by uitíte- 
kentheid fterk te maaken, heeft zo vermo- 
gende geweeft, dat wy Gebouwen van hun 
overig hebben, dewelke een onnafpeurlyke 
tyd geftaan hebben, De overblyfzelen van 
Perfepolis, de Pyramiden van Eeypten, de 
Ampbitheaters en Ruinen deraaloude Egyp- 
tenaaren , Grieken en Romeinen, geven hier 
van onwraakbaar bewys; alles hebben deze 
volkeren aangewent, om haar naam en ge- 

_dagteniflete vereeuwigen door onvergangke- 
_ lyke gebouwen ; gedurig waren haare Bouw - 

rneefters bezig, omzodanige aarde, fteenen, 
… kalken en toebereidzelen uit te vinden, de- 
_ welke duurzaam waren ; onder anderen had« 
den zy een werk,het welke zySiGNINUM noem- 
den ; dit waren werken, putten, vloeren, 
regenbakken, en andere zaaken, dewelke zy 
van een bereide Pafta of deeg maakten, uit 
wel gebakke en tot grof poeder geftoote of 
gekneusde tichel-fleenen, gemengt met kalk 

U, Deer. G en 
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en zeer weinig zand, toebereidt in daar toe 
gemaakte mortierentot een pleifter, die zeer 
duurzaam was, dewyl dezelve even gelyk 
ons cement en tiras in kelders en regenbak- 
ken en muuren ’t water tegenkeerde, 

/ 3e 
Omtrent het leggen der vloeren hadden 

de Ouden verfcheide manieren, gelyk ook 
de hedendaagze Bouwmeefters: de eerfte 
noemden zy RUDERAT10 ‚het welk zo veel be- 
tekent „als de wegen vullen met puin, gelyk 
wy onze laage en andere ry-wegen onderhou- 
den, en ook wegen leggen door moeraffen, 
en op zommige zee-dyken, dewelke met 
wagens gedurig bereden worden, om dezel- 
ve voor ’t breeken en doorzinkente behoeden, - 
Als de wegen egaal en onder hard waren, 
wierden zy ouwelings maar met puin dik be- 
itrooit; maar als dezelve week, ongelyk en 
vol gaten en moeraflig waren, wierd de puin 
zeer overvloedig en met groot geweld door 
heyblokken indezelvegeheyt. Zommige we- 
gen en vloeren wierden geheyt door paalwerk , 
en vol gelegt, en met puin en andere ftoffen 
en kalk beveltigt, en dan met tichel-fteen 
of marmere vloerfteenen, of gezaagde plaa- 
ten belegt. Onzen Schryver fpreekt ook van ° 
het glad-maaken en polyften der vloeren en 
wegen ; van de Italiaanfche vloeren van en- 
kelde aarde, en van de vloeren van gebakke 
fteen en van kalk. WVrtruvius fpreekt van een 
byzonder foort van vloer-legging, dewelke in 
der daad duurzaam moet zyn; zy namen ge- 
bakke fteenen van twee voet, en leiden de 
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_ zelve op haare kanten met het oppervlak des 
_fteenstegens malkander aan, met die tu{lchen- 
fpatie echter, dat zy tuffchen dereeten goede 
kalk y dewelke met oly beflagen was, kon- 
den gieten, dewelke gedroagt zynde, de gehee- 
le vloer glad gemaakt en gepolyft wierd. /i- 
truvius {preekt ook van vloeren, dewelke de 
Grieken bouwden in haar winter-vertrekken , 
die nooit koud wierden, en daar de opgeftor- 
te vochtigheid nooit op ftaan bleef , en date- 
lyk introk zonder te bevriezen. 

6. 
Imperatus gaat in de aarde bekwaam tot 

wegen en vloeren over tot debeftrykinge, be- 
dekkinge en verkalkinge der muuren. De 
kalk, zegt hy, dewelke gebruikt moet wor- 
den om de muuren te beftryken , moet zeer 
wel gebluft worden, want byaldien onder de- 
zelve maar kleine klontjes gevonden worden, 

_ dewelke niet wel gebluft waren , zal datelyk 
de beftreeke muur op die plaats puiften en bob- 

_ bels opwerpen; behalven deze aanmerking 
handelt onzen Schryver van de byzondere be- 

_ vioering en. pleiftering van de Eet-zaalen, 
_ van de bedekking met kryt-pleifter der Grie- 
ken, van de water-ontlafting door gooten 
omtrent de vochtige muuren en wanden, en 

‚van veel andere zaaken, dewelke de beplei- 
flering betreffen. / 

i 37. 
Het Derde Boek van de natuurlyke Hiftorie 

van Perrandus Imperatus beftaat uit 32 Ka- 
pittels, en handelt van de verfcheide foorten 
van aarde, dewelke gebruikt worden in de 

C a GIET- 
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GIETKONST , in ’t Latyn Ars Fuforia. 
Alle giet-aarde kan in tweederhande foorten 
verdeelt worden. rt. In aarde , dewelke de 
gedaante heeft van een zeer fyne zaver of zeer 
fyn poeder. En 2. In aarde, dewelke de ge- 
daante heeft van leem of kley ; dog alle koo- 
men dezelve daar in over een , dat zy week 
gemaakt en kneedbaar moeten zyn, op de 
wyze als zeer handelbaar deeg , op dat 
zy zouden konnen overgebragt worden in 
zodanige vormen en gedaantens, als daar zy 
toe vereifcht worden, na welke tyd zy we- 
derom zodanig een hardigheid en vaftigheid 
door droog te worden vereifchen, als van noo- 
den is om haar beelteni(len en gedaantens 
over te drukken en over te geven aan die 
ftoffen, dewelke in deze aarde-vormen ge- 
gooten zyn, om derzelver gedaante aan te 
neemen. 

8. 
De Giet aarde, deelen uit zaver of fyn 

zandig poeyer beftaat, wordt gebruikt tot 
klein giet-werk; deze giet aarde word in een 
bouteof metaie vorm gedaan, welke vormen 
STAPFDES worden genaamt; twee zodanige 
vormen of Stapedes zyn zodanig gemaakt, 
dat zy op malkander paflende eene gietvorm 
uitmaaken , in welkers holligheid de giet-aar- 
de vaft geftampt en gepakt gehouden word; 
behalven deze houte of metale gict-vormen, 
worden ook giet-vormen gemaakt van leem, 
van kryt, van taaye aarde of van gibs, de- 
welke eerlt wel met water beflagen en ge- 
kneedt, en toteen vorm gemaakt zynde, wel 

ge- 
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gedroogt word, om voor een giet-vorm te 
konnen verftrekken. Noch een derde foort 
van gietvormen worden gemaakt door uit- 
graveering in hout of in zwaare fteenen, 
en onder deze fteene vormen zyn de be- 
kwaamfte die droogft zyn, of van zodanig 
een (teen, dewelke uit fyn zaverige korrelt- 
jes beftaat, en de welke door de ingegoote 
metalen en ftoffen niet licht barften of bran- 
den, maar zich zeer lichtelyk laaten poly- 
ften. 

De 
In het gieten der Metalen moet altyd zorg 

gedraagen worden, dat delucht, dewelke in 
de holligheid van de vorm zich bevindt, be- 
nevens de uitwaaflemingen, door een opening 
na buiten kan gaan, wanneer het gefmolte 
metaal in die holligheid van de vorm ingegoo- 
ten word, anderzins zoude het Metaal bul. 
tig en puntig worden; dit luchtgät dient wel 
verfcheiden te zyn van de opening, daar het 
metaal door ingegooten word in deholligheid 
van de vorm. De aaloude Schryvers hebben 
weinig of niets nagelaaten van de zaaken, de- 
welke inde Gietkontt moeten waargenoomen 
worden, maar onder de nieuwe heeft V a N- 
NUCCIUS van (a) SENA veel fraaye zaa- 
ken, betreffende de Gietkonft, gefchreven. 

G'3 Tot 

(a) Sena is een Stadt, dewelke eenige eeuwen 
lang de hoofd-ftadt is geweeft van een. Gemeene- 
beft van dezelfde naam, tot dar dezelve eindelyk 

“door de Spanjaarden is overmeeftert, en is regen- 
woordig onder de Heerfchappy van de groot Her- 
tog van Tofcanen, 
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40. 

Tort de gietvormen, voor het gieten van 
kleine ftukken, zyn bekwaam alderhande fy- 
ne zaver, tuffteenige aarde, en rivier-kiey „de- 
welke mager en niet al te vetofaltelymigis, 
en alle foort van fyn-zandige aarde-ftof , die 
van eene byna ongevoelige fyne korrelis; de- 
ze (loffen zyn of uit haar eigen natuur bekwaam 
tot het maaken van gietvormen , of zy kon- 
nen bekwaam gemaakt worden door byvoe- 
ging van zeer drooge en fynkorlige ftofterr; 
zelfs kan by gebrek van zaverachtige aarde ‚al 
derhande aarde bereidt worden tot gietvor- 
men, als dezelve maar. eenigzins kleverig is, 
en daar by gemengt word raafzel van wolle 
lappen of van laaken, afchdewelkein loog ge= 
blu(t is, en paarde-drek met yzere koevoeten, 
zeer wel door malkanderen geflagen en ge- 
kneedt ; dus doorgewerkt zynde, word deze 
ftof gekookt met water , en genoeg gekookt 
zynde met de voeten gekneedt, met inlekking 
van water, ZO lang tot dat dit beflag zodanig een 
ftevigheid verkregen heeft, als bek waamtft ge= 
oordeelt word: naderhand word deze ftof ge- 
droogt,en met zeepzop bereidt tot fynkorlige 
of zaverachtige giet-aarde; de gict-zaver, of 
poeders, of giet-aarden worden ook zomtyds 
gemaakt van geftampte {teen , vantripel, van 
wyngaart-afch, van geftampte pannen , tichel- 
fteenen en potfcherven , van gecalcineerde of 
gebrande mergel van tin-afch, van gekapt ftroo, 
geftampt en gekapt papier, paarde drek , ge- 
brande hoorens ,geftoote puimfteen , yzerroeft 
of hamerflag, en veel andere zaaken op HES: 

e- 
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behoorlyke fynheid en. ftevigheid bereidt. 

{ 41. 
De Hoedanighedén van de poeders , díe be- 

kwaam geoordeelt worden tot het maaken 
van gietvormen, zyn drie. 1. Dat zy het in- 
gegoote metaal wel omhelzen en ontvangen. 
2. Dat zy ongevoelig fyn zyn, 3. Datzy met 
zeepzop worden gezuivert, en zodanig bereidt, 
dat zy eenige kleverigheid krygen , door de- 
welke , als zy droog zyn , dezelve als een 
deeg konnen gemaakt worden ; wanneer nu 
op dit alles gelet word , zullen zy zeer be- 
kwaamelvk in’ gieten alderhande gedaanten , 
en zelfs de alderminfte verheve en diepe beel- 
teniflen uitdrukken; het zeepzop ,daar de poe- 
ders in gewaflchen worden, ís niet anders als 
een loog van pot-afch , dewelke zeer fterk is 5 
door deze worden de poeders, die anders, 
alszy droog zyn,van malkander zouden vallen , 
ente fchraal zouden zyn „kleverig , en verkry- 
gen eenige bekwaame taayheid om gekneedt te 

_ worden. 
42. 

‚Als iemant nu een vorm van kley wil vormen, 
moet hy de Tyrpus of de vorm, daar dit 
in gefchiet, voor af beftryken of met oly of 
met verkens reuzel, of met eenig zeer zacht 
poeder, als van afch of van zee-fchuim, of hy 
kan ook deze vorm beleggen met blad-goud, 
of met blad-zilver, of met tin. In het uit- 

_ drukken van een voorbeeld moet de bereide 
aarde, of fyne zaver of deeg, daar ik van ge- 
{proken hebbe , wel vaft gepakt worden in 
de beide gietplaaten, en dan moet het beeld 
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of het principaal , dat nagegooten zal worden, 
daar in geparft en gelegt worden,en dewyl dit in 
deeene met giet-aarde gevulde plaat maar half 
ingedrukt is, word een diergelyke met aarde ge= 
vulde plaat daar opgepar{t; als nu alles wel ge- 
flooten, wel uitgedrukt en wel gedroogt is,wor- 
den deze beide plaaten zachtelyk van malkande- 
ren gefcheiden, en ’t zzodel of de typus , dewelke 
nagegooten zal worden ‚moet daar voorzichtig-= 
Iyk worden uitgeligt, en de plaaten tot de ge- 
daante van een gietvorm wederom als vooren 
egaal tegens malkander gevoegt, nadat in het 
gietzand of in de giet-kley een behooriyk Caxaal 
is gemaakt om in te gieten, en een behoorlyk 
Canaal voor de uitdamping; deze flapedes of 
gevulde gietvormen worden dan onbeweeg- 
lyk, en wel vaft geplaatft, en het gefimolten 
metaal door het gemaakte Caxaal daar in ge= 
gooten ; op dusdanig een wyze konnen veel zaa- 
ken, als penningen, kandelaars , vyzels , en 
alderhande gereed{chappen en werktuigen , 
elk na haar verfcheidenheid en grootte ook 
verfcheidentlyk gehandelt zynde, gegooten 
worden. 

43 
Behalven deze wys gieten, handelt de 

Schrvver uit Wannuccius ook over het gieten in 
de vochtige kley en opgemaakte giet-aarde, het 
welk de vochtige methode genaamt word; 
zommige gebruiken in ’t klein gietwerk gepo- 
lyfte vormen, daar de roomfche fteenen , als 
uit een krytachtige aarde beftaande, zeer be- 
kwaamtoe zyn ; deze fteenen worden ín haar 
oppervlak, met zeer lang tegens malkander 

te 
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te wryven,gepoly(t,andere gebruiken pureolaan- 
fche aarde metloog vermurft, of met wit van 
eyeren gemengt ; andere gebruiken. Room- 
fche aarde; zommige gebrande gibs met loog 
of eywit ftevig gemaakt. 

dd 
Tot het gieten van zeer groote ftukken 

moet wederom geheel: andere giet-aar- 
de uitgezocht worden, om dat de zaverach- 
tige en fyn-ftoffige aarde voor de zwaarte van 
het metaal niet zoude konnen ftaan , daarom 
is het in dit geval noodzakelyk, dat door op- 
hooping van genoegvaame daar toe bekwaa- 
me aarde, een genoegzaame tegenftrevinge van 

de giet-aarde tegens de 2 waarte van ’t metaal ge- 
maakt word, In dit geval van groote wer- 
ken te gieten, moet zeer gelet worden op de 
aarde, dewyl de befte tot dit werk geoordeelt 
word , dewelke met een zekere- taayheid 
of lemigheid licht van tof is, en zeer haaftig- 
lyk droogt: zaverachtigeaarde, of aarde, de» 
welke al te vet is, en daarom te licht opzwelt 
en uitzet, ís tot dit werk onbekwaam, de- 
wyl de eene te rul en te los is, en de andere 
te licht fcheurt, en te onbekwaam is om het 
metaal wel te ontvangen, en om dat dezelve 
in het vochtig worden te veel uitzet; door 
haar vettigheid en lichaam krimpt zy ook te veel 
in „wanneer zy wederom droogt; daarom, zegt 
Vannuccius , is de aarde; vande volgende Cor- 
ditien de bekwaamfte tot het gieten van groote 
werken. r. Die niet te vet noch alte mager 
is. 2. Die niet al te zacht noch al te rouw 
is. 3. Welkers ongevoelige korrel of grein 

5 zeer 
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zeer fyn en egaal, en zonder eenige keizel of 
fteenachtigheid is. 4. Dewelke zeer licht en 
ras wil droogen zonder fcheuren. $.Dewel- 
ke gedroogt zynde echter op zich zelven kan 

ftaan, als een gebakken meel of deeg, en 
geenzins invalt, gelyk aan de zaver of zan- 
dige ftof gefchiedenzoude. 6. Dat het voor- 
naamíte is, dewelke zeer beftendig is tegen 
de uiterfte kragt van het vuur. Men vint 
gemeenlyk de aarde , dewelke de bovenge- 
melde zes vereifchte hoedanigheden heeft , 
of van een geele of roodachtige kolcur;, 
hoewel dit juift geen valt gevolg is; zodani- 
ge aarde moet gezocht worden op magere en 
onbebouwde landen , ook aan de dyken en 
boorden der vlietende rivieren ‚ daar zomtyds 
eenige aderen van dezelve gevonden worden; 
deszelfs hoedanigheid moet voornamentlyk 
zyn mager, en te gelyk taay; want dereden, 
dat de zuivere kley tot groot gietwerk onbe- 
kwaam bevonden word, is, omdat dezelve 
wel taay is, maar te gelyk ook vet, het welk 
niet goed is. 

8 4: 

De aarde, Geweld de bovengemelde zes 
hoedanigheden heeft, is daarom uit zich zel- 
ven noch niet bekwaam, om van dezelvegiet- 
vormen tot de groote gietery te maaken, 
maar dezelve moet op een hoop gelegt wor- 
den in een zuivere en daar toe be- 
kwaame plaats; hier by word water gegoo- 

ten, en met yzers , zodanige als die gene, 
dewelke de pottebakkers gebruiken „ gewel- 
dig doorkneedt en doorwerkt ; hier na worden 

twee 
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twee parten wolle, vlok of affchaafzel. van 
laaken der wolfcheerders , gedaan by drie par- 
ten van deze bekneede aarde, en worden weder- 
om zo lang onder deze aarde gekneedt en 
gewerkt, tot datde aarde en ’t wol-fcheerzel 
een en de zelfde zaak fchynt te zyn, en dit 
is dan de gemeene vorm-aarde tot de groote 
gieteryen; als deze zeer bekwaame aarde niet 
by de hand is, kan een goed meeftert, door 
’ byvoegen van kryt.en hondert andere zaa- 
ken, wel een bekwaame giet-aarde bereiden, 
gelyk ik voor dezen al aangewezen heb, als 
metafch, zaver , yzer-roeft en hamerflag , ge- 
{tampte gebakke {teen, wol, hair , drooge 
paarde meft, ezels melt, werk van’t gehekelt 
vlas, uitfchot vande hennep „gekapt (troo , kaf; 
maar van alle deze zaaken ís niets bek waamer 
om met de vorm-aarde te vermengen, alsde 
droogfcheerders vlok. 

/ 2:46 
In het 13 Kapittel van dit derde Boek han- 

delt onzen Schryver van verfcheide waarnee= 
mingen, in het maaken van verfcheide vor- 
men, na de verfcheidenheid der voorwerpen 
en werken, dewelke daar in gegooten. zullen 
worden, en van. derzelver verfcheide gedaan- 
te, als ronden, holle hiftorien en verhevent- 
heden op platte gronden, gelyk het Bas Reltef, 
en vande vormen , daar de Zypus moet gebro- 
ken worden, als ook van de werken, die uit 
gedeeltens beftaan „en gevormt zynde aan make 
kander gezeten tot-een geheel (tuk gemaakt 
worden „sof ook tot het gieten van alderhande 
groote en kleine werken op haar nette jad en 

ì e= 
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bepaalde zwaarte, gelyk bomben, granaaten, 
kanon, klokken , ketels, potten, plaâten, 
kandelaaren, vyzels, fchellen, en alderley 
foorten van vaat- en keuken-werken. 

47. 
In het gietwerk moet aangemerkt worden, 

dat zommige gedaanten een Tyrus van 
nooden hebben , en een VESTIMENTUM 
of uiterlyk bekleedtzel ; andere wederom een 
kern of Nvuereus, een T yPus, en een 
VESTIMENTUM of kleedt, gelyk de gegoote 
werken, dewelke hol zyn. Ook is aan te 
merken , dat het geen in de giet-vormen hol 
is of ydel, in de gegoote werken lichaam 
is; en het geenin de T'yrPus of druk-vorm 
lichaam is, in het gegoote werk ydel en 
hol is; daarom word ín zommige gevallen 
overde gemaakte druk-vorm of Tyrus, het 
Veftimentum gevoegt, en daar na de Kerz 
of Nuvcreus ingeplaat(t, gelyk biykt in de 
Kanon-gietery, op dat de fpatie tuflchen de 
kern en ’t bekleedtzel ledig blyvende, met 
het ingegooten metaal vervult werde, het welk 
verkoelt zynde het gegooten ftuk uitmaakt, 
dat door een van hout gemaakte Zypus in- 
gedrukt ís geweeft: in andere word weder- 
om eerft de Mopiorus geformeert, en na- 
derhand het kleed of rok (de T UNica )daar 
overgedaan , dewelke dan in dat. geval de 
Typus of druk-vorm uitmaakt, over dewelke 
dan het Veflimentum of uiterlyk. bekleedtzel, 
of Pallium of Mantel gevoegt word. 

qgö. 0 
Daarom verdeelen zommige het geheele 

werk, 
E 
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werk. tr. In de Nucreus of de Kerz. 2. 
De unica of de Rok. 3, Het PArrium 
of de Mantel. De Nuereus is de eerfte 
vorm; begrypt nu, dat die bekleedt word met 
de T'uNica, en daar danhet ParriuM over 
heen geplaatít alshet uiterfteder vormen; dit 
zult gy konnen verftaan, als gy weet, dat 
de Tuzica de plaats beflaat, die eigentlyk y- 
del moet zyn, en dewelke door ’t ingegoo- 
ten metaal gevult moet worden , daarom isde 
Tunica van wafchofvet, gelyk in de Beelden 
of een andere {meltbaare (tof ; en de N u- 
CLEUS en het PALLIUM van giet-aarde,maak en- 
de het wezen vande gietvorm uit ; want zo ras 
de Tuxica gefmolten word ‚en uitgegooten is, 

__ word deszelfs plaats met het ingegooten metaal 
vervult,hoewel de Lezer gelieft aan te merken , 
dat in de giet-vormen van zwaare klokken 
enz. de T' unica juift niet van. wafch is, maar 
van kryt, om de groote onkoften te myden , 
behalven de randen van zommige vercierzels, 
tot welkers Zuzica wel wafch of vet gebruikt 
word; deze Zuzica van kryt word dan we- 
derom uitgenoomen, als de Nucleus en het 
Pallium van malkander gefcheiden worden, 
en dewelke, de Zuzica uitgenoomen zynde, 
dan wederom worden zamengevoegt, zynde 
de plaats , daar de Zanica geweeft heeft, 
overgelaaten voor het metaal , het welk in= 
gegooten word tot het maaken van de klok, 

49. 
Vannuccins befchrytt zeer omftandig, op 

welk een wys de groote giet-vormen toebe- 
reidt 
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reidt moeten worden, en dat wel voornament= 
Iykzorg gedragen moet worden , in ’t gieten 
van zeer groote werken, dat behalven de 
algemeene opening noch verfcheide caxales in 
de vorm worden gemaakt, door dewelke het 
Metaal mede kan ingegooten worden, na zoda- 
nige plaatzen en met wafch gevulde hollig- 
heden van de vorm, daar het anderzins door 
de groote giet-gaten zomtyds niet aan toe 
zoude konnen vloeyen , op dat dog alle 
de met wafch gevulde plaatzen met metaal 
zouden worden gevult, en het wafch door de 
luchtgaten zoude uitvloejen. Hy merkt ook 
aan, dat de trechter , daar ’t metaal door 
gegooten word in de vorm , liever wat te 
groot als te klein mag zyn. 

so. 

Wanneer de vorm nu gereed is, om het 
gefmolten msetaal te ontfangen , moet eerít 
om dezelve een omheining van klinkert-{tee- 
nen gelegt worden rondom de vorm, en 
zelfs tor boven noch hooger alsde vorm, ech= 
ter zodanig, dat de binnenfte wand van de 
heining drie à vier duim van de buitenfte wand 
van de vorm overal afgefcheiden is, op dat 
in dezetuffchen-{patie vier gelegt word, door 
welker hitte het wafch, dat in de vorm is, 
en de hoedanigheid van ’t beeld of toekomen- 
de werkftuk aldaar uitdrukt, heeft doen 
{melten,en te gelyk om de vormte verwar- 
men ‚om in het ingieten des metaals niet hinder- 
Iyk te zyn. 

Be- 
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SL. 
Behalven alle deze aanmerkingen in de 

Gietkonft, fpreekt Vannuccius van de verfchei- 
de uitbeeldingen van figuren, dewelke rects 
van {teen of marmer, of hout zyn ,en maar 
wederom nagegooten moeten worden; en 
hoedanig de aarde, daar deze mede om- 
kliemt worden, bereidt en waargenomen moet 
worden, om het beeld naauwkeurig te ont- 
fangen , om naderhand wederom uit te 

‚ drukken in metaal enz. ; als ook van de 
giet-vormen, dewelke gemaakt worden , om 
geboetzeerde beelden van kaf, wafch-en an- 
dere brandftof, dewelke , alsdevorm wel ge- 
kliemt en beftendig gedroogt is, over het 
vuur worden geplaat{t, en dus het geboet- 
zeerde beeld uitgebrandt, op dat in deszelfs 
plaats het rmetaal enz, in de op deze wys 
gemaakte vorm gegooten worde. 

S2 
Na dat Ferrandus Imperatus uit Vannnecius, 

en volgens zyn eige waarneemingen, naauw- 
keurig gehandelt heeft van de verfcheidenheid 
der aarde gebruikelyk in de Gietkonft, en der 
Giet-vormen, gaat hy over tot de Metaal-gie- 
teryen, namentiyk, 1. Het gieten van de 
uitftkekende en verheve werken op vlakke 
gronden+ 2. Van de lofwerken. 3. Vande 
Kanon-gietery. 4. Van deKlok-gietery. s. 
Van de lymftoffen in de gietkonft noodig en 
gebruikelyk ; maar dewyl deze Konften en 
Handwerken meer onder de verhandeling der 
Metalen behooren, als onder de verhande- 

ling 
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ling der Aarde, tot dewelke alleenlyk myns 
bedunkens de giet-vormen behooren, zal ik 
deze zaaken tot die verhandelingen fpaaren. 

$3: 
In het vierde Biel, het welk uit 48 Ka- 

pittels beftaat, handelt Ferrandus Imperatus 
van de AARDENS, in zo ver als dezelve ge- 
bruikelyk zyn in de ScuiLDERKONST en in 
de LAKEN-VOLDERS-KONST. De aardens, 
dewelke plaets hebben in de Schilderkontt , 
zyn aardens van alderhande koleuren, want 
de voornaamtite, beftendigfte en befte koleu- 
ren worden in de Schilderkonft of van aar- 
de gemaakt, of met “aarde gemengt, 
hoewel ook veel koleuren ‘uit de planten en 
eenige uit de dieren bereidt worden. Het 
eerfte onderfcheidt , dat de Schilders in de 
verfltoffen ftellen, is, dat een koleur of veel, 
of weinig, of geen lichaam heeft. Dekoleu- 
ren of verfltoften , dewelke lichaam hebben, 
zyn die gene, dewelke dekken en niet door- 
fchynendzyn; dekoleuren, dewelke geen lic- 
haam gezegt worden tehebben, zyn de door- 
fchynendekoleuren, Het tweede onderfcheidt, 
dat de Schilders in de koleuren ftellen, is de 
meerder of minder beftendigheid en duurzaam- 
heid, in het ftandhouden en verfchieten en ver- 
teeren. Hertderdeonderfcheidt, datde Schil- 
ders in de koleuren ftellen, beftaat in het 
haaftig of langzaam droog worden. 

54: 
Onder de aardens, bekwaam tot de Verf- 

en Schilderkontt, is de SiNovis der eu 
lie 
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Plinius getuigt, dat de Siropis eerft gevon- 
den is in Pontus, en haar naam ontleent 
heeft van Sygopis een Stadt in Poztus, en 
dat dezelve ook groeit in Egypten, en in 
de Eilanden, by de Ouden Baleares (heden- 
daags Majorka en Minorka) genaamt ; ins- 
gelyks in Afrika: maar dat de befte gevon- 
den wierd in het Eiland Lemuos, daar de 
zelve uit kuilen gegraaven wierd. Plinius 
getuigt, dat de befte Sizopis is , dewelke 
met groote klompen klevende aan de {tee- 
nen gevonden word ; de koleur van de $#- 
nopis is van binnenin deszelfs kluiten en van 
buiten geplekt. Pliniustelt verfcheidefoorten 
van Sinopis op, als zeer roode, zeer bleek- 
roode, en tuffchen deze verfcheide middel- 
foorten. De Sizopis vant Eiland Lennos ‚zegt 
Plinius , dat naaft aan de Meny van koleur 
koomt, en datook de Meny met dezelve in 
zyn tyd vervalfcht wierd. 

Ferrandus Beren dek valt, dat de Sizo- 
Pis van Plinius is de aarde, dewelke wy roo- 

_ de Bolgs noemen, en dewelke wy naaft eení- 
ge jaaren Bolus Armena hebben beginnen te 
noemen, om dat dezelve uit de naaftgelege 
Plaatzen van Armenie gehaalt word. De Bo- 
lus, dewelke in het Eiland Lemuos gevon- 
den word, wierd ouwelings gezegelt , en is 
dezelve, dewelke zy Zerra Lemnta noemden. 
Hedendaags vinden wy twee foorten van Si- 
nopis of Bolus in °t gebruik, namentlyk Bolus 
van Armenie of Turkyen, en Bolus van Bo- 

Il. Deer. D hee 
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hemen , of ook wel uit andere plaatzen van 
Duitfchland, gemeene Bolas genaamt. 

56. 
Plinius {preekt van een aarde, dewelke hy 

Sil noemt, en die hy befchryft , dat dezelve 
als een leem was, en dat dezelve groeide en 
gevonden wierd in de bergwerk-groeven van 
de Goud-en Zilver-mynen : de befte was in zyn 
tyd , die Griekfche $:/ genaamt wierd; daar 
aan volgde de marmerachtige $1/; ende derde 
foort wierd Sil van ’t Eiland Scyrus ‘genaamt. 
Dit Eiland is tegenwoordig onder ’t gebied van 
den grooten Turk, L\isora Di SciRo ge- 
naamt: het is klein, omtrent 7ooco paflen 
in zyn omtrek, zeer dor, en vermaart door 
overvloedt van geiten en dryfteen. Plinius 
fpreekt noch van de Verf aarde Sil , dewelke 
uit Achaje of hedendaags het Hertogdom C/a- 
rence in Morea kwam: deze laat{te zoort van $4/ 
was de flegufte , en wierd gebruikt om te 
fechaduwen in de Schilderkonft. Een vyfde 
foort van Sil, zegt Plinius, dat uit Vrank- 
ryk kwam, deze noemt hy fchynende of blin= 
kende $1/: deze of de griekfche $i/, zegthy, 
dat de Schilders in de fchilderyen gebruikten 
op het licht: de marmerachtige $:/ wierd ge« 
bruikt tot huistafeltjes, banken en diergelyke 
grove werken. De $:/ wierd ook uitde ber= 
gen gegraaven dicht by Romen in Italien. 

57 
De Sil van Pligius is niet anders, als de 

hedendaagze geele verf-aarde, dewelke zeer 
veel 
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veel in graaden van koleur van malkander ver: 
fcheelt, als ook in helderheid, zynde de eene 
zeer helder geel, en deandere donkerder, gee 
lyk den Omber, en daarom de eer fte bek waa- 
mer voor ’t licht, en de andere voor de fcha- 
duwen in de fchilderkonft ; zy verfcheelt ook 
veel van zelfftandigheid , want de eene geele 
aarde is bros, en de andere zeer hard en taay 3 
de eene fteenachtig of marmerachtig, en de 
andere wederom lymiger, gelyk Phzias van 
de Sil der Ouden fchryft. 

b $ö. 

Wy moogen wel vaft ftellen, dat noch 
Plinius, noch onzen Zmperatus de naauwkeu- 
rigfte kenniffe der verfftotfen gehad hebben, zy 
zouden anders wel naauwkeuriger ontdekt 
hebben de manier, door dewelke het rus-geel , 
het parys-geel, het konings-geel, (het welk 
zommige nieuwe Schryvers verkeerdelyk mee- 
nen, dat by de Ouden onbekent isgeweelft) 

„het loodt-geel, de geele ookers, de ma?icot , 
en verfcheide andere bereidt worden, en wel- 
ke met de Si/ der Ouden overeenkwamen, 
en welke van de zelve verfcheelden. 

59. 
Plinius fpreekt ook van het Coeruleum of 

de hemels-blauwe verf-aarde der Aalouden: 
deze, zegt Hy, is gelykerwyseen kluitig fyn 
zand, en was ouwelings van verfcheide foor- 
ten, als Scyzhifche, Egyptifche, Cyprifche, 
Pateolaanfche, en Spaanfche. Uit dit Coe- 
ruleuim wierd ouwelings een verf-ftof ge- 
maakt , dewelke zy Lomentum noemden: 

Dz dit 
- 
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dit wierd door zeer lang en fyn wryven en: 
gedurig waflchen gemaakt, en is eigentlyk 
onze blauwe Luazuur-afch. Deze Liazuur-afch 
der Aalouden was verfcheiden, gelyk als het 
Lomentum van Egypten, dat van de fyníte 
Egyptifche blauwe verf-aarde of Coeruleum 
Lgyptiacum gemaakt wierd, ook het Lomen- 
tum van de Puteolaanfche blauwe verf-aarde, 
dewelke Coelon genaamt wierd, mitsgaders 
het Indíaanfche Lomentam. Dezezeer fyne 
verfltof gebruikten de Ouden , om de middel- 
tinten te maaken tu{lchen1lichtenduifter. Dit 
Coeruleum van Plinius , mitsgaders deszelfs 
Lomentum „mag de Lezer welaanmerken, dat 
juift altyd niet natuurlyke aardens geweeft 
zyn, maar zommige natuurlyk en zommige 
door konft, en met zappen van plantgewaf- 
fen, (gelyk ik nadezen naauwkeuriger hoop 
te zullen toonen) bereidt. 

60. 
De naam van Coeruleum is gemeen aan alle 

hemels-blauwe koleuren, welker uitmuntent- 
fte is, die haar naam vande Lazuurfteen ont= 
vangen heeft, en van dezelve bereidt word, het 
welk wy hedendaags Ultramarin noemen. 
Behalven dit word ook een ander Blauw in de 
grond op zommige plaatzen gevonden, het 
welk minder beftendig, en minder hard alsde 
lazuuriteen 1s. Noch behoort onder deze 
blauwe koleuren het blauwzel of de {malt , 
dat. van blauw glas gemaalen word, en zyn, 
blauwe koleur van den kobolt ontvangt , en 
niet te fyn gewreeven mag worden, en vra 

veel= 
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veelderhande foorten is, gelyk ik op zyn tyd 
befchryven zal. Daar word ook een blauw ge- 
maakt in klompen en kluiten, gelyk het Pz- 
teolaanfche der Ouden, dat een zandkorlig- 
heid vertoont, De Liefhebbers weeten ook 
een blauw te maaken door konft uit kwik- 
zilver en kooper, en alfchoon het kooper uit 
zyn natuurlyke gefteltheid het groen maakt, 
niet te min weeten zy door ’tbydoen van Sal 
armoniac en Salpeter BL Auw van hetzelvete 
verwekken. 

ÓL. 
Wy hebben hedendaags verfcheide blauwe 

verwen , behalven de Ultramarin , dewelke La- 
zuur genaamt worden ; of ook wel blauwe 
lakken , dog de befte zyn, dewelke hemels- 
blauw zyn en zeer.fyn van korrel , gelyk de 
fyne Lazuur : daar aanvolgen dewelke uit Hon- 
garien en Polen gebragt worden. De lazuur- 
verwen ‚ ‘welker . korrel meelt glinftert en 
blinkt, zyn de flegtfte „ dewy!l dezelve vol 
zand zyn: Wy vinden zo veel foorten van 
blauwe aflchen, dat myn ontwerp niet toelaat 
onderfcheidentlyk van. dezelve te fpreeken. 
Ik wil ook niet eens fpreeken van de:blauwe 
Zornefol , van de Zornefòl finaticuin, van een 
groote menigte van blauwe Lakken ,- vanhet 
baftert Liazuur, van het Lakmoes, van de 
Indigo, van de nagemaakte Indigo ; van dé 
nagemaakte duitfche Indigo, van het nieuw 
uitgevonden Berlynich blauw , van: het vlier- 
blauw „ van het Brafilie blauw , en verfchei- 
de andere verwen „ dewelke, door konít ge- 
maakt worden, en van dewelke, zommige 

3 f zon= 
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zonder aarde of Mineraal bereidt worden, te 
meer om dat myn Auteur Ferrandus Impera= 
tus van de zelve geen gewag heeft gemaakt. 

her ar ó2. 
Onder de aardens, dewelke voor de Schil- 

der- en Verf-konft dienftigzyn, telt Ferrandus 
Emperatus de Chryfocolla of de Borax, Pli 
nius 1egt van de Chryfocolla, dat dezelve een 
humeur is , t welk in putten te zamen vloeit 
uit de aderen van de goud-mynen of goud-ert= 
zen ; dat dit humeur of zap door de winter- 
koude en door de tyd verdikt , eerft als een 
lym, en naderhand tot de hardigheid als van 
een puimfteen. De befte Chryfvcolla , zegt 
Plinias, dat in de kooper-mynen gevonden 
word, en dat de Chryfocolla , dewelke in de 
zilver-mynen gevonden wôrd , in deugdzaam- 
heid aan dezelve volgt” In de loodt-mynen 
word infgelyks Chryfvcolla gevonden , maar 
deze, zegt Plinius, isnochflechter, als die, 
dewelke in de goud-mynen gevonden word. 

63. jk 
Plinius getuigt, da aave Chryfocolla, de- 

welke natuurlyk in de Myn-groeven geboren 
word, infgelyks door konft gemaakt , of ei 
gentlyk voortgebragt word, maar dat dezelve 
veel flechter is : zy gieten, zegt hy, allens- 
kens en by beurten water inde Myn, denge- 
heeten winter door tot aan de maand van Ju- 
ny in de zomer: naderhand als deze doorde 
zomer-hitte van Juny, July enz. gedroogtis, 
haalen zy deze uit de putten, ftampen en maa- 

len 
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len dezelve fyn ; het gezifte poeder word in 
azyn lang geweekt, zo lang totdat al deszelfs 
hardigheiden wreedtheid vermurwtis; hier na 
word het zelve wederom gedroogt in {chel- 
pen, en fyn gemaalen ; na deze worddezelve 
gemengt met aluin en de geele bloemen van 
verwers akkerbrem , daar dezelve een geele 
koleur van na zich neemt. Deze Chryfocolla 
wierd ouwelings ook noch met andere bloe- 
men en gewaflen gekoleurt, waar door ver- 
fcheide foorten van die geele koleuren by de 
Ouden bekent waren, namentlyk twee foor- 
ten van Cyprifche geele Chryfocolla, Armeni- 
fehe, Macedonifche en Spaanfthe. Op deze 
laac{te Befchryving van Plinius tekent Fer- 
vandas Imperatus aan, dat hedendaags ook 
een foort van de Chryfocolla onder de naam 
van berg-groen bekent is , maar wy moeten hier 
aanmerken, dat dezede Chryfocolla is, dewel- 
ke zonder voorbereiding van gekoleurde zap- 
pen uit de koper-mynen geaaalt word. 

df 64. 

De natuurlyke Borax , aan dewelke de Aal- 
ouden de naam van Chryfocolla gaven, is een 
Mineraal-zout , op de wys als het Sa/ Gem- 
me. Deze rouwe Borax word veel gehaalt 
van Amadabat uit Perfien: deze Borax word 
tot verfcheide zaaken zo van de Goudfinids, 
verfcheide andere Metaalwerkers, en vande 

„Glasfchryvers, en in de Geneeskontt gebruikt. 
Deze Borax word hier tot Amfterdam en tot 
Venetiengerafineert „en tot een wit zout gezui- 
vert en gekriftallizeert, Het is zeer onvoor- 

D 4 zich- 
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zichtig van veel Schryvers aangemerkt, dee 
welke fchryven, dat de Borax door konft van 
menfchen-pis en Salpeter gemaaktword. De 
natuurlyke en ongerafineerde Borax is van ver- 
fcheide koleur, zomtyds groenachtig, zom- 
tyds geelachtig, en zomtyds grys van uitwen- 
dige koleur. 

65. 
De Venetianen zyn de eerfte geweeft, de- 

welke ondernomen hebben de Borax te rafi- 
neren, met de zelve te {melten en te waflchen 
in ’t water, en naderhand door te lekken, 
uit te dampen, en te Cryftallizeren. De ko- 
leur van de befte Boraxis, die blank en door- 
fchynend is, en byna fmakeloos; de Borax 
is zeer dienftig in het {melten en zoudeeren der 
Metalen, en voor meer zaaken, dewelke op 
zyn plaats verhandelt zullen worden. 

De roode verfftof, dewelke wy Vermilioen 
of Siraber noemen, ftelt Ferrandus lmpe- 
ratus mede onder de gekoleurdeaardens, de- 
wyl dezelve in berggroeven en mynen gevon- 
den word, De Aalouden noemden de Sira- 
ber Mintum, waar door de uitleggers der aal- 
oude Schryvers dikwils zeer misleidt zyn, ver= 
ftaande daar door het welke wy hedendaags 
Minium of roode Mezy noemen, een zaak 
die van het Min:um of de Sizaber der Ouden 
in zo ver verfcheelt , dat haar Minium een 
natuurlyk , en het hedendaagze een konft-ge- 
wrocht is, het welk van loodt gemaakt word. 

Dat 
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- 67. 
Dat de Menv der Ouden een natuurlyk za- 

menftremzel of gewrocht is, blykt uit Plizius. 
De Meny; zegt hy, word gevonden in de zil- 
ver-mynen , en is onder de verfftoffen van zeer 
groote achting. De Sirzaber wierd vande ou- 
de Romeinen in haar Tempel-en Altaar-ver- 
richtingen gebruikt; zy bettreeken op haare 
Feeft- en heilige dagen het aangezicht van het 
Beeld van Jupiter met Vermilioen of Sinaber, 
als ook de lichaamen der zegepraalende Veld- 
heeren ; op deze wyze heeft Camzillus gezege- 
praalt. Plizius verhaalt uit Zheopbraftus, dat 
Callias van Athehen de Sizaber eerft heeft ge- 
vonden , meenende uit deze roode zand-klui- 
ten goud te fmelten, 

68. « 
Plinius verhaalt, dat de Sizaber of het Ver= 

milioen in Spanjen gevonden wierd, maar zeer 
hard en zandig; infgelyksin’t Landfíchap Col- 
chis ‚ maar het befte Vermilioen in de Landen 
boven Ephefen ; en dat de Ouden de rouwe 
vermilioen door waflchen en wryven gewoon 
waren tot verfftof te bereiden. fubha getuigt 
by Pliztus, dat de Sinaber ook in Carszanra 
gevonden wierd: en Hermzogenes getuigt by 
den zelven, dat de Sszaber overvloedig groci= 
de in Ethiopien. De S:zaber wierd alleen- 
lyk uit Spanjen ten tyde van Plinius tot Ro- 
men gebragt, gezegelt en onbereidt, dewy! 
dezelve aan de Mynen niet mogt bereidt wor- 
den, maar tot Romen, en wierd aldaar op een 
vaftgeftelde prys verkogt , alle jaar omtrent tien 
duizend ponden. 

Ds Pli 
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69. 

Plinius getuigt, dat de Sinaber op alder- 
hande wyze, en door Lioodt en andere Mi- 
neralen vervalfcht wierd , en ook gevon- 
‘den wierd in de loodtmynen ; maar de rech- 
te, zegt hy, en de zuivere is, dewelke by 
kwikzilver gevonden word. Uit deze plaats 
van Plintus is klaar te bemerken, dat zy ou- 
welings het konftje al gehad hebben, het ver- 
milioen door roode Meny te vervalfchen 5 
want, vervolgthy , daar worden fchraale loo- 
de klompen gevonden, dewelke niet eer rood 
worden, als na dat zy in fornuizen gebrandt, 
eu tot meelgeftampt worden; dítis, zegthy , 
een minder foort van Sizaber ‚ aan weinige 
bekent, en veel flechter als het natuurlyke ver- 
milioen: uit welke plaats klaarlyk blykt, dat 
de roode Meny by de Ouden bekent is ge- 
weeft, maar dat zy door vervalfching het eene 
met het andere hebben verwart. Plinius ge- 
tuigt ook , dat het vermilioen ,behalven in blan- 
kettery, Kerkverrichtingen ,  Geneeskonft, 
Schilderkonft, ook gebruikt wierd in de Boe- 
ken , om heldere en roode letters met dezelve 
te fchryven, als ook op de Grafzarken en 
Begraaf-plaatzen. 

7o. 
Het is voorwaar de moeite wel waardig, 

Lever, om te hooren, wat Vitruvius vande 
natuurlyke Sizaber verhaalt by onzen Ferran- 
dus Imperatus. In het opgraaven vande Vermi- 
lioen-myn ontdekken zy kluiten van de aader, 
dewelke zy roode koolen noemen , en wel- 
ker koleur is als yzer-roeft, rondom met rood 

poe- 



July en Augufty 1719. 59 
poeder en ftof voorzien: onder het graaven en 
door de flagen van de breek- en graaf-yzers 
„Ípringen hier en daar dikwils {traalen van zui- 
ver kwikzilver uit, het welk datelyk van de 
graavers zeer zorgvuldig vergadert word. 
Wanneer nu deze roode kluiten gedroogt wor- 
den in fornuizen door vuur, gaan daar dampen 
uit , dewelke in daar toe geftelde water-bak- 
ken nedervallen, en in de gedaante van kwik- 
zilver vergaderen: als nu deze kluiten wel ge- 
droogt zyn , worden zy geftampt, gezuivert 
en gewaflchen , tot dat zy haar behoorlyke 
vermilioen-koleur verkreegen hebben. Fer- 
raadus Imperatus tekent hier op aan , dat de 
Aalouden de konft van verf-bereiding zo uit- 
ftekend gehad hebben, dat in Italien noch wan- 
den en muuren gevonden worden , dewelke 
in de tyden van Vitruvius en Plinius met Si- 
zaber of met Chryfocolla geverft zyn, en noch 
op zyn tyd zo fchoon en beftendig van koleur 
waren, als of zy voor weinig tyd-geverft wa- 
ren geweeft. Ik zal híer nu niet {preeken van 
het hedendaags natuurlyk Vermilioen , of de 
bereiding van ’t Vermilioen door konft, de- 

_wyl Zmperatus zulks niet aanraakt , en myn 
„ beftek zulks niet toelaat, om datdeze ftofop . 
zyn tyd onder de verhandelingen van ’t Kwik- 
zilver afgedaan zal worden. 

71. 
Onder de aardens, dewelke tot de Verf- en 

Schilder-konft behooren , ftelt Ferrandas In- 
peratus het PARETONIUM van Plinius, de- 
welke oordeelt, dat deze verfftof haar naam 
ontfangen heeft van- de plaats, daar dezelve in 

Eeyp- 
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Egypten valt of gevonden word, hoewel Píí- 
mins echter bekent; dat dezelve ook op Creta 
en meer andere Eilanden gevonden word. 
Deze verfftof , by de Ouden Paretoninm ge- 
naamt, fcheen een zee-kley te zyn, dewvylin 
deszelfs klompen zeer kleine en witte fchelp- 
jes gevonden wierden; dezelve was de vertfte 
en taaifte van alle witte koleuren der Ouden, 
en de alderbekwaamfte om te dekken, om 
haar zuivere gladdigheid en taaiheid, 

de 
De witte Nekor een aarde , die de 

Ouden uit het Filand Melos haalden , gelyk 
ook uit het Eiland Samos, dezelve wierd ge- 
vonden tu{fchen de fteen-groeven , en in de 
fteen-bergen ,‚ onder ín de grond met aderen 
doorloopende , op de wyze als de Mergel, 
De Melinum was LO overdadig vet, dat de 
Schilders dezelve niet ongetempert konden ge- 
bruiken, Diofcorides {preekt van een aarde, 
dewelke Melina genaamt wierd; deze is grauw ; 
zegt Hy , en rouw in ’*t aantaften als puim- 
fteen , aluinachtig van fmaak , en wierd ge- 
bruikt op de Schilderyen, om derzelver glans en 
koleur Jang te bewaaren. 

13 
De derde witte koleur, dewelke P/zius 

verhaalt, dat de Ouden gebruikten, was de Ce- 
ruis; hy zegt, dat buiten Swzyrwa Geruis inde 
grond gevonden is , dewelke daar natuurlyk 
wierd voortgebragt „en dewelke de Ouden 
gebruikten om de Schilderyen der Scheepen 

mede 
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mede te fchilderen; maar hedendaags, zegt 
hy , word alle de Ceruis van loodt en azyn 
gemaakt , en dat de befte by zyn tyd uit het 
Eiland Rhodus gebragt wierd, en vande Vrou- 
wen gebruikt wierd tor blanketzel , en in de 
Schilderkonft. Hy fpreekt van verfcheide be- 
reidingen van de Ceruis, en van de gebrande 
Geruis, dewelke uit de brandende bergen gee 
haalt wierd, zynde purperachtig van koleur, 
en dezelve wierd tot het {chaduwen gebruikt. 
De befte gebrande Ceruis kwam uit Afie, en 
wierd ook zelfs tot Romen door konft ge- 
brandt. Hedendaags heeft men in Italien noch 
een ander wit in ’t gebruik , zegt Ferrandus 
Jmperatus, dit word bereidt uit kalk , dewel- 
ke eenige maanden in water is geweekt en ge- 
„waffchen , om al deszelfs zout uitte {melten , 
en dezelve te verzoeten ; naderhand word de- 
zelve met gemaalen wit marmer gemengt , en 

in koekjes geformt en gedroogt, en in de 
plaats van Geruis gebruikt. 

74: 
De Sazdaracha, zegt Plinins, wierd gevon- 

den in de de Goud- en Zilver- mynen, ende 
roodíte wierd voor de befte gehouden; daar 
is ook een foort, zegt hy, dewelke goud- 

geel is, en dewelke wy Arfenicum noemen. 
Hier uit blykt klaar , dat de Arfenicum der 
Ouden is geweeft ons hedendaags Auripig- 
ment of Konings-geel, en dat ons rood Ax- 
ripigment is geweeft haar Saxduracha. Plí- 
Bins Legt ook, dat de Sagdaracha door konft 
gemaakt wierd, en van loodt-wit in vuurpan- 
nen rood gebrandtwierd, waar uit de Lezer 

klaar 



62 _Natuur- en Konft-Kabinet, 
klaar zien kan, dat onze hedendaagze Meny;, 
by de Ouden de Sandaracha, door konft ge- 
maakt was. Vitruvius zegt oök, wanneer 
de Geruis door ’ vuur gecalcineert word, 
krygt zy een roode koleur, enis dan de $az- 
daracha, Deze en diergelyke aanmerkingen 
zullen de onervarene Liezers, in ’t lezen der 
Aalouden, buiten twyfel voorzichtig maaken. 

75: 
De Ouden hadden ook een verf-aarde , de- 

wélke na de plaats Eretria, (a) daardezelve 
gegraaven wierd, Eretrifche Aarde genaamt 
wierd. Divfcorideszegt, dattweefoorten van 
de zelve gevonden wierden, de eene zeer 
blank-wit, en de andere grauw , die voorde 
befte en de tederfte gehouden wierd, en de- 
welke over het koopergeftreeken zynde, een 
goud-koleur op het zelve naliet. 

76. 
De Ouden hadden ook een door konft ge- 

maakte Schilder-verf, deze wierd bereidt van 
roode Meny, en rood kryt of roode aarde, 
van elksevenveel ; dit mengzel wierd zeer lang 
en tot een zeer groote fynte onder malkander 
gemengt, en wierd Saudyx genaamt. Noch 
een andere door konft gemengde Schilder- 
aarde wierd Seyricum genaamt , en bereidt 
uit de Sizopis en Sandyx te zamen zm 

e 

{a)De Stadt Eretria leide in Eubea hedendaags Negro- 
pont , zy was vermaart door de plundering van de 
Admiralen van de Koning van Perfsen Darius. 
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_ De verf-aarde, dewelke de Ouden Atramen- 

tum of Inkt, zwarte verf noemden , wierd van 
zommige bereidt uit pik, en van zommige uit 
uitgegraave koolen; van andere uit gebrande 
wynmoer. Apelles maakte zyn zwart uit ge- 
brand yvoor, het welk noch hedendaags in 
% gebruik is. Plizius zegt ook , dat uit Ooft- 
indien drooge Ooftindifche Inkt gebragt wierd , 
die hy niet kende; deze is hedendaags mede 
noch in ’t gebruik in ’t waflchen. Andere 
maakten ouwelings de zwarte verf uit houts- 
kool, en andereuit koper-roodt. Deheden- 
daagze zwarte koleuren , de fchryf inkt en 
druk-inkt, en veel andere hedendaagze koleu- 
ren zal ik hier niet aantekenen, dewylde Lie- 
zer dezelve elderste wachten heeft. De Qu- 
den hadden ook verfcheide purper-koleuren , 
dewelke zy Purpariffum,Hyfginuim, Hyacinthus, 
Zyrius noemden ,maar het is zeer waarfchynlyk , 
dat dit verfcheide mengzels waren uit het ver- 
looren purper en uitde Indigo, en dat ook de 
Indigo by hun zeer wel bekent is geweeft, te 
meer dewyl Plinius zelfs van de Imdigo fpreekt. 
Onder de foorten van het Purpariffum, zegt 
hy, is de Indigo van grootaanzien, zy word 
ons toegebragt uit Indiën. Ferrazdus Impe- 
ratus 1egt, dat het oude Purper uit het gebruik 
is geraakt door de Conchenilje. 

k 
De Ouden hadden dane onder haare blauwe 

Verwen de Armenifche Steen , deze wierd ge- 
bragt uit Armenien; de befte was uit den groen- 
blaauwen, zodat de groene Chryfvcolla de 
groen-blauwe Armenifche Steenis; en de blau- 

we 
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we fteen het Coeruleum ‚ waar van debefte de 
Lapis Lazult is,maar in graaden verfcheelen,en 
dikwils in een en dezelve mynen gevonden - 
worden. Zo is het ook gelegen met de Si/ 
en de Oker, volgens aantekening van Vitrau- 
vins , dewelke ook van de roodt-aarde getuigt, 
dat dezelve in zyn tyd veel gevonden wierd in 
Portus, in Egypten, in Spangen op Majorka 
en Minorka, in Lemnos. 

Ei 78. 
„De Ouden hadden ook een verf-aarde, de 

welke zy groen kryt noemden, en dewelke 
uit veel plaatzen tot Romen gebragt wierd, 
maar de befte en zuiverite van Smzirza. He- 
dendaags word dezelve groeneaardegenaamt, 
deze is van een krytachtige eigenfchap , licht 
en van een zeerfynezelfltandigheid , gekookt 
zynde word dezelve roodt. De Ouden heb- 
ben meeft alle koleuren en verfltoffen ge- 
had , dewelke hedendaags by ons bekent 
zyn , maar dewyl zy veel zaaken andere 
naamen gaven, of anders toebereidden „is zulks 
voor de Lezers dikwils zeer duifter. De 
Ouden, en voornamentlyk die van Abodus „ 
maakten de Ceruis; en het {paanfch groen in 
vaten, daar zy of loode of kopere dun-ge- 
flage plaaten in leiden, met laagen van uitge- 
partte druiven ; hier over gootenzyazyn, lie- 
ten dezelve zeer lang (taan, en haalden het 
loodt-wit en Spaaních groen naderhand uit 
dezelve. 

79. 
De Aalouden hadden een zap of vocht, 

daar zy Purper mede verfden, het welk zy 
Se 
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Oflrum noemden, om dat het zelfde uit fchulp- 
villen of Oefters gehaalt wierd : deze oefters 
waren een foort van Zee-flakken , dewelke 
gefneden zynde, een purper-vocht of bloedt 
uitgaven, het welk de Ouden vergaderden en 
bereidden. Deze wyze van Purper-verf te berei- 
den is hedendaags buiten gebruik , maar 
de purper-viffen of flakken zyn overvloedig, 
en by de Lief hebbers genoegzaam bekent. P Ie 
truvins vegt, dat dezelve veel in koleur ver- 
fcheelden; die by Portus en by Vrankryk ge- 
vangen wierden, gaven donkerder purper, en 
hoe meerder na’t noord-weften, hoe blauwer 
er bontet. De Landen na’t zuiden gäven rood - 
achtig purper ; de Landen na den oofter en 
wefter Even-nacht-lyn gaven viool-purper 
koleur uit deze ed 

8 OQ. 

Zelfs hebben de Aalouden alle de weten= 
{chappen gehad; van alderhande lakken; en 

_ blauwe, roode en andere koleuren te maaken 
uit de zappen der bloemen, uit de wortel der 
meekrap en andere wortelen, uit verfchei- 
de kruiden, beffen enz, welker zap zy ver- 
vangen of in aarde of andere ftoffen, ziet (a) 
Vitruvius, Hedendaags hebben wy veelder- 
hande gekoleurde aardens, als viool-kleurige 
aarde van verfcheide foorten, witte verf-aardens 
enfteen, rbod-aarde, potloot, zmber-aarde, 
groene aarde, en een groote menigte andere, 
dewelke ik onder de Mineralen en Verf-ftof- 
fen na dezen zal befchryven, gelyk ook op 

II, Deer. E zyn 

(4) Wid. pieruwii Lib, VIT, Cap. XIV. de purpu- 
eis Coloribus, 
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zyn tyd de vol aardens , en zuiver- en wryf- 
aardens, de hemelfche zeep ‚de zuiver-aflchen , 
de moeren, kryten, de Sardifche vol-aardens , 
en andere zaaken, dewelke Ferrandus Impe- 
ratus of maar ter loops aanhaalt , of geheel 
niet heeft gemelt; en in de volgende Kabinet- 
ten het Vervolg van het Uittrekzel van Fer- 
randus Imperatus, dog korter en met minder 
byvoegzel , als ik in deze vier eerfte Boeken 
oordeelde noodzakelyk te zyn. 

Derde Verhandeling van de Outheid der 
Natuurlyke Hiftorie , en vande Natuur- 
byke Hiftorikunde der HEBREERS. 

1. 

rifchryver, en Man Gods Mofes, de 
teren in de Scheppinge, en de Rivieren 

van het Paradys befchreven heeft, doet hy een 
verhaal. 1. Van de zamenlevinge van Adam 
en Eva ín het Paradys. 2. Van haarlieder 
overtreedinge en eerftezonde. 3. Vandeza- 
menfpraak tufïchen Godt, en Adam en Eva, 

N A dat dehoogverlichte natuurlyke Hifto- 

a 

4. Van de vervloeking , dewelke Godt dede - 
over de Menfchen , en over de Aarde, met 
alles wat daar op was , benevens de belofte 
van de Mefias. $. Vanden uittogt van Adam 
en Eva uit het Paradys. 6. Van de geboorte 
van Kain en Habel. 7. Van de dood van 
Habel, of de eertte menfchen-moordt. 8. 
Van de geboorte van Kaszs Zoon Hanoch, 

en 
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en het bouwen van deeerfte Stadt door Kain, 
genaamt Manoch , na zynen Zoon. 9. Van 
de geboorte van Hirad, Mechuiuel, Metha- 
Jael, Lamech, en Jabal, dewelke een Vader 
was der gener, die Tenten bewoonden en 
Vee hadden; en Jubal, dewelke een Vader 
Was van alle , die harpen en orgelen handel- 
den; en Zubalkain eenen Lieermeefter van al= 
len Werkeren in Kooper ende Yzer; dezeal- 
le waren Afkomelingen uit Kai. 10. Van 
de Geboorte van Seth, de derde Zóon van 
Adain în de plaats van Havel. 11. Van Enosde 
Zoone Seths; van Kenan de Zoon van Enos; 

van Mapalaleël de Zoon van Kenaz; van Je 
red de Zoon van Mabaluleël, van Henoch de 

„Zoon van Fered; van Methufalah de Zoon 
van Menoch ; van Lamech de Zoon van Merhu-= 
Jalah; van Noach de Zoon van Lamech; van 
Sem, Cham en Yaphét, de drie Zoonen van 
Noach, alle Af komelingen van de derde bee 
kende Zoon van Adam, te weten Seth. 

ad 
Ik heb de Naamen dezer Stam-vaderen ver- 

volgt, van Adam tot Noach en zyne Kinde= 
ren, omdat Mofes met derzelver achtereenop- 
volging en levenstyd den geheelen tyd bepaalt, 
tuffchen de Schepping der Wereld en && Zond- 
vloedt of de eerfte Wereld , hoewel onze 
Goddelyke Hiftorifchrvver vande geheele Na- 
tuur geen melding, in al dien tyd van de Be- 
fearyving des Paradys tot op de Zondvloedt, 
van eenige Wateren doer, als van die, door 
dewelke de Zondvloed: is gefchiedr, 

Es Wat 



68 Natuure en Konft-Kabinet, 

Wat de ouderdom za de Wereld belangt, 
van de Schepping tot op ’t begin vande Zond= 
vloed,dezelve is volgens de naauwkeurig{te op- 
rekening 1655, en tot het eindigen der Zond- 
vloedt 1656 jaaren;want na dat de Wereld 1655 
jaaren gefchaapen was geweeft, zag (a) Godt 
de aarde, ende ziet zy was verdorven. (b) 

nefis.vi. Daarom zeide Godt tot Noach: Alles vlee- 
13. _ Jehes einde is voor myn aangezichte gekoon 

men, want de aarde is door hen vervult met 
wrevel : ende ziet, ik zalze met de aarde 

(e) Ge-verderven, (c) Wautik, ziet, ik brenge eenen 
nefis.vi. watervloedt over de aarde, al wat opde aar- 
17. z8.de is, zal den geeft geven. Maar met uzal 

ik myn verbond oprichten : en gy zalt in de 
Arke gaan, gy, ende uwe zoonen, ende uwe 
huisvrouwe , ende de wyven uwer zoonen 

(d) Ge-met u. (d) In het zeshondertfle jaar des le- 
nefisvu.vens van Noach in de tweede maand, op den 
II. zeventienden dag der maand: op dezen zel- 

ven dag zyn alle fonteinen des grooten af= 
(e) Ge- gronds opgebroken, ende de fluizen des hemels 
nefisvi.geopent. (e) Ende een plasregen was op der 
Ez. aarde veertig dagen ende veertig machten. 
(fl Gee (£) Ende die Vloed was veertig dagen op der 

nefis.vir. …d HALS Ed 4 
ie aarde, ende de wateren vermeerderden, ende 
(e) Ge-bieven de Arke op, zo dat zy oprees boven 

nefis.vu.der aarde. (g) Ende de wateren namen 
19. ganfch zeer de overhand op der aarde : zo 
(h) Ge-dat alle hooge bergen, die onder den gan- 

nefSNU (chen Hemel zyn, bedekt wierden. (h)Vyf- 
et ge-tien ellen om hooge namen de waterende over- 
wefisvua. Band. (Ì) Alzo wert TEEN 
23. at 

(a) Gene. 
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… dat op den aardbodem was , van den men- 

féhe aan tot het vee, tot het kruipende ge- (a) Ge- 
dierte, en tot het gevogelte des Hemels. (a) nel 

‚ Ende de wateren hadden de, overhand boven >, 
_ de aarde hondert en vyftig dagen, (b) Ende (b) Ge- 

Godt dede een wind over de aarde doorgaan , nefis. 
en de wateren wierden fille. (c) Ook werden de VI! F- 
fonteinen des afgronds , ende (luizen des hemels Re Ben 
gefloten: ende de plasregen van den hemel 5, 
wert opgehouden. (d) Daar toe keerden de (qd) Ge- 
wateren weder van boven der aarde, henen nefis. 
ende wedervloeyende + ende de wateren na-VIL3.4. 
men af ten einde van hondert en vyftig da-5-67-8. 
gen. Ende de Arke ruftede in de mepende 270 
maand, op den zeventienden dag der maand Vi ” 
op de bergen van Ararat. Exde de wateren - 
waren gaande, ende afnemende tot de tiende 
maand: in de tiende maand op den eerften der 
maand „ werden de toppen der bergen gezien. 
Ende het gefchiede ten einde van veertig dagen , 
dat Noach het venfter der Arke , die hy gemaakt 
hadde, open dede. Ende hy liet eene Rave utt: 
die dikwils henen ende weder ging , tot dat de 
wateren van beven de aarde verdroogt waren, 
Daar ua liet hy een Duyvevanzichutt, omte 
zien of de wateren gelicht waren van boven den 
aardbodem. Maar de Duyveen vondgeen rufte 
woor het hol baares voets: zo keerde zy we- 
der tot hem in de Arke, want de wateren 
waren op de ganfche aarde, Ende hyverbey- 
de noch zeven andere dagen: doe liet by de day- 
ve wederom uitde Arke, Ende de duyve kwain 
tot hem tegen den avond-tyd , ende ziet , een 
afgebroken Olyf-blad was in haaren bek: zo 

E34 720 merk- 
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merkte Noach , dat de wateren van boven de 
aarde gelicht waren. Doe vertoefde hy noch ze- 
ven andere dagen » ende hy liet de duyve uit, 
maar zy keerde niet weder tothem. _Endebhet 
gefchtede in't zethondertfle ende eerftejaar, in 
de eerfte maand op deneerften der zelver maand, 

dat de wateren droogden van boven der aarde. 
Doe dede Noach het dekzel der Arke af , ende 
zag toe, ende ziet den aardbodem was gedrougt. 
Ende in de tweede maandop den zevenentwin- 
tigften dag der maand was de aarde opgedroogt. 

4. 
Wy zouden deze Zondvloedt, dewelke 

Mufes ons befchryft, konnen aanmerken, als 
een tweede ftands-verwifleling van dezen Aard- 
bodem, ten opzicht van de Menfchen; want 
de Menfch eerft in het Paradys geplaat{t zyn- 
de, onderging een zeer groote verandering , 
toen hy daar uit in de wereld , dewelke ver- 
vloektwas, wierd overgebragt, en door zuu- 
reu arbeid en kommer de zwakheden van zyn 
Jichaam te hulp moeft koomen, omhetzelve 
met voedzel te onderhouden en te verfterken: 
maar het Aardryk vervult wordende met woe= 
fte en godlooze Menfchen, word door de 
Zondvloedt verdelgt, en de Menfch wede: 
rom in een beter ftand geftelt, van dit heil- 
loos en godloos gezelfchapontflagen , of lie- 
ver de Aardbodem van zo veelgruwelen ge- 
zuivert, en door de wateren der Zondvloedt 
afgewaflchen, gelyk Lamech gepropheteert 
hadde, doe hem Noach geboren wierd, 
waut daar (taat. (a) Ende hy noemde zynen 

naam 

(a) Genefis. v. ag. 
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_ waam Noach, zeggende; deze zal ons troof= 
Jen over ons werk, ende over de fmerte on- 
… zer handen, van wegen bet Aardryk, dat de 

Heere vervloekt heeft. 

De Zondvloedt is dek aanmerkelyke Pe- 
riode in de matuurlyke Hiftorie van dezen 
‘Aardkloot; zy is byna als een Herfchepping 
of Hervorming van de geheelen Aardbodem, 
en koomt met de daaden Gods , ten opzicht 
van de Wereld, het naaft over een met de 
Schepping. 1. Scheen Godt behaagen te heb- 
ben in het geen deze Menfchen op de vernieuw=- 
cen Aardbodem deeden , wanneer Noach hem 
offerde,want Godt neemt voor (a) voortaan niet (a) Gee 
meer al het levendeteflaan. 2. Legende Godt zefis 
Noach en zyne Zoonen, (b) ex zeide tot her; VUL 21. 
Zyt vruchtbaar en vermenigvuldigt , en ver- hid a 
valide aarde. 3. Gelyk Godt deeerfte menfch 
geftelt hadde tot een Heer over allelevendige Een 
fchepzels , zeide hy tegens deze eerfte Men- 
fehen der Wereld. Exde ulieder vreeze , en- 
de ulieder verfchrikkinge zy overal het gedier= 
te der aarde, ende over al het gevogelte des He- 
mels : in al wat in zich op den aardbodem roert, 
ende in alle viflchen der zee; zy zyn in uwe 

„handovergegeven; 4e Engelykalsdoor Adam 
en Eva alle de Menfchen op den eer{ten aard- 
bodem waren: voortgekoomen, zegt /lofes, 
(e) dat door de drie Zoonen Noachs, Sem, (>) Gen 
Cham en Fapbet, de ganfche aarde (bevolkt en- zefis 
de) overfpreidt is, IX. 19, 

…_Zommige Schryvers maaken zeer veel wa- 
E 4 ter 
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ter vuil, om uit te leggen, waar al dit Wa- 
ter zoude van daan koomen, door het welk. 
de Zondvloedt over en rondom het ganfche 
Aardryk voortgebragt is ; het is ook een 
grouwzaame klomp water, dewelke de ge- 
heelen aardbodem zoude omringen, vyftien 
ellen boven den hoogften berg : want byaldien 
het Aardryk vlak en effen was, zonder Hoog- 
tens, Heuvelen, Klippen, Bergen, Kuilen, 
afgedykte Laagtens, zoude de hoeveelheid de; 
Waters, dewelke het zelve bedolf, niet de 
hondert{te part beflaan, als nu tegenwoordig, 
daar de Aarde met zulke grouwzaame Berger, 
byna overal voorzien is, en het rond getrok- 
ken vyftien ellen boven den hoogften berg, eer 
kloot zoude uitmaaken, ongeloofiyk ved 
grooter als onze Wereldkloot. 

pe 
By deze zwaarigheid voegt zich noch een 

tweede , namsentlyk welke alle die Bergen 
zyn , boven dewelke het Water in de Zond- 
vloedt vyftien ellen rondom den geheelen 
Aardkloot zoude geftaan hebben. . Wart voor 
de alderhoogfte Bergen des Aardkloots konnen 
de Kafpifche Bergen, of de Bergen Ararat, (a) 
dewelke tuffchen: Meden en Armenier leggen, 
en deze twee Landfchappen fcheiden,geenzins … 
gerekent worden ; want , behalven dat het ge- 
deelteder Bergen van den Zaurus , dewelke de 
Caucasus genaamt worden, daar de zelve Al. 
banien van Lberienaffcheiden, wel zo hoog, ja 
zelfs noch hooger zyn;isdeZaurus,diede er 

) 

: (a) Zietde Landkaart Tab, /. in't Kabinet Meyen 
uny 1719. 
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of ’t Land des Mogols van Zartarien affcheidt, 
mede van zommige aldaar de Caucasus ge- 
naamt „ dog van de meefte de Emopus, 
aldaar ook hooger ; echter koomen dezealle, 
voor zo veel als tot nochtoe bekentis, in hoog- 
tegeenzins over een met de hoogte der Bergen 
in:Peru , ik zwyg van de Piek op ’t Eiland 
Zeneriffe ; want alle voortreffelyke en ge- 
leerde Mannen , dewelke de Bergen van 
America gezien en bewandelt, en gemeeten 
hebben, getuigen, dat de Bergen van derì 4#- 
las en deszelfs takken door Africa, de Ber- 
gen van den Zauras met alle zyne takken 
door geheel Afia, de Alpes van Italien, de 
Pirineefche Bergen tuffchen Spanjen en Vrank- 
ryk, de Harts-bergen ‚door geheel Duitfch- 
land, de Bergen in Hongarien en op alle be- 

_kende plaatzen , maar heuvelen fchynen by de 
grouwzaame hooge Bergen van Peru (PERIA- 
Cacca genaamt) en van Chils. 

8. 
Als de Arke van Noach geruft heeft op de 

hoogfte toppen vande Bergen van ARARAT, 
zouden de Menfchen noch de Dieren, de- 
welke in dezelve waren, niet hebben kon- 
nen leven op dien tyd, als de wateren gezakt 
waren, by aldien de Bergen van Ararat zo 
hoog waren geweeft als de Bergen van Peru 
of de Piek van Cazarien;, want in dat ge= 
welt van de Dampkringachtige lucht, tor 
in het welke de hoogf{te toppen van de Ber- 
gen van Peru en de Piek van Cararien rci- 
ken, kan geen Menfch of Bloedryk Dier le- 

E's ven; 
had 
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ven, gelyk ik voor dezen (a) bewezen heb- 
be. Uit dit en andere ftukken blykt dan 
klaar, dat de Bergen in de Landen, om- 
trent dewelke Noach, met de Arke vertoeft 
heeft , niet zyn geweeft van die hoogte, 
als de Bergen van Peru of de Piek van het 
Eiland Zeneriffe. Als dan het Water in de 
Zondvloedt maar vyftien ellen zoude ge- 
ftaan hebben boven de hoogfte Bergen van 
Armenten , Meden , of de Landen daar om- 
trent, zoude moeten volgen , dat de Ber- 
gen van Peru of de Piek van Zezeriffe noch 
zeer ver boven het water zouden moeten 
getteeken hebben; of byaldien het water vyf- 
tien ellen boven de Piek van Cararten ende 
hoogfte Bergen van Peru geftaan hadde, 
zoude het duizenden ellen heoger mocten 
geftaan hebben in de Zondvloedt boven de 
Bergen van Ararat of Armenten , wanneer 
wy na ’t gemeen gevoelen , dat de Schry- 
vers. en alle Menfchen daar van fchynen te 
hebben, vaft (telden, dat de Aardkloot inde 
Zondvloedt, met al zyn daar op ftaande wa- 
ter, een volkoome ronde Globe uitmaakte. 

9. 
Ik ftel dan vaft, en zal op zyn plaatsbe- 

wyzen, dat in de Zondvloedt het Water 
overal vyftien ellen boven de Aarde kange- 
ftaan hebben; dat op deze wyze de Zond- 
vloedt. algemeen ‚is geweelt , maar dat de 
Aardkloot met zyn daar op (taande water 
geen Spherifche Figuur noch Globe heeft 

kon- 

(a) Ziet Natuur-en Konft-Kabinet, January en Fe- 
bruary 1719, pag TOL. 1O2. O3, TO4: TOS. 



Fuly en Augufly 1719. 75 
_ konnen zyn, welkers aecurate en evenredige 

Cirkels „ getrokken door een Radius van 
* Middelpunt des Aardkloots, tot het Water 
der hoogtte Bergen in Peru en boven de 
Piek, overal Water hebben konnen raaken. 

10. 
Ten tweeden ftel ik vaft, en zal zulks ook 

op zyn plaats bewyzen, dat tot het verwek- 
ken van de Zondvloedt, Godt geen water 
meer heeft behoeven te fcheppen, als Godt 
in de eerfte Schepdaad dezer Wereld reets 
voor ’t gebruik van deze Kloot en deszelfs 
Dampkring gefchaapen hadde , daar onder 
begrecpen al het water van de Zeën, Vloe- 
den, Putten, Wellen, Rivieren, Rioolen, Mei- 
ren, Kolken; en dat dit Water, (hoe veel zwaa- 
righeid ook andere Schryvers hier over moo- 
gen maaken ) het welk wy nu noch op de- 
zen Aardkloot hebben, alleen genoeg is ge- 
weeft ‚om zodanig een Zondvloedt over 
den geheelen Aardbodem te verwekken, ge- 
Iyk als Mofes-befchreven heeft met de vol- 
gende: Woorden. (a) Ende de Wateren na- 
men ganfih zeer de overhand op der aarde: 
zo dat alle hooge Bergen, die onder den gan- 
fehen. Hemel zyn, bedekt werden. Vyftien el- 
len om hooge namen de Wateren de vverband: 
ende de Bergen werden bedekt, 

IL. 
Ten derden ftel ik vaft, dat geen Wate- 

ren uithet middelpunt der aarde, daar. 7y 
als _in-eenvafgrond , (na de meeninge van 
veele) kwanzuis zouden befloten gelegen heb- 

ben, 

(a) Genefss.VIL 19-205, 
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ben , van nooden zyn geweeft, noch ook 
dat dezelve} als by form van een groote 
Wereld-breuk zyn koomen doorbarften door 
de Aard-fchillen en Randen , dewelke de 

„ onderflellende Philofophen daar om heen 
hebben gedroomt, en zo maar na hun eigen 
believen vaft geftelt, dewyl alle deze dingen 
ftryden tegens de klaare Woorden van de 
Man Gods Mofts, de Prins van alle de na- 
tuurlyke Hiftorifchryvers, 

12. 
Ten vierden ftel ik valt, dat de Damp- 

kringen der andere Planeten, en de onme- 
telyke Lucht der vafte Sterren, ons geen 
druppel water hebben behoeven toe te wer- 
pen, noch dat Godt de hoog verheve Lucht- 
Materie, dewelke boven onzen Dampkring 
vloeit, in geen water heeft behoeven te ver- 
anderen, om de Zondvloedt op deze gehee- 
len Aardkloot te verwekken, gelyk zommi- 
ge Schryvers gemymert hebben, om kwan- 
zuis genoegzaam water te vinden, ende cen 
plas-regen van veertig dagen en veertig 
nachten. 

13: 
De Heer (a) Zh. Banie zegt ; laaten wy 

eens ftellen, dat de helft van dezen Aard- 
kloot met water of door Zee bedekt is, en 
de andere helft van deze ronden Aardkloot 
het drooge is: laat ons dan eens ftellen, dat 
de alderhoogtte Bergen anderhalf: myl of op 
zyn mintt een mylhoogzyn, en dat de Zee 

. door 

(a) Wid, Th. Burneti Telluris Theoria facra, 
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_ door malkander gerekent , een vierde part van 

een myldiepis, dan zouden, zegthy, eer tot 
een algemeene Zondvloedt over de geheelen 
Aardbodem water genoeg was , boven op die 
Zee noch vier zulke Zeën moeten gettapelt 
worden, eer zy de hoogte bereikten van de 
hoogfte Bergen, en boven op die helft van 
dezen Aardkloot, dewelke droog was, noch 
zulke vier Zeën,; eer aldaar ook het water 
de hoogfte bergtoppen zoude konnen be- 
dekken , na welke rekening die geleerde 
Man. befluit, dat wy noch acht zodanige 
Oceaanen of algemeene Zeën zouden van 
nooden hebben, als de Zee, dewelke nuop 
dezen Aardbodem gevonden word. 

14. 
Volgens deze onderftelling van den Heer 

Burnet , zoude noch achtmaal zo veel wa- 
ter; als wy nu op den geheelen aardbodem 
hebben, al zo veel helpen als een boon in 
een brouwekeetel ; want als wy een ronde 
Cirkel trokken van de hoogfte Bergen van 
Peru. of de Piek van *t Eiland Zezeriffe om 
den geheelen Aardbodem, zoude geen hon- 
dert maal zo veel water , als wy nu heb- 
ben, genoeg Zyn, om zodanig een Zorid- 
vloedt te maaken, van wiens oppervlak ron- 
domdezegeheele bol, de Radius totaan het 
Centrum van de bol even lang was, om 
den ontelbaaren aanwas der rechte Linien, 
die deze Cirkel uitmaaken. Het rond, dax 
zodanig een Radius befchryft, zoude wat 
anders te zeggen wezen , als het rond of 

de 
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de bol, dat door het oppervlak des Oceaans 
tegenwoordig befchreven word. 

Ff 
Hier uit blykt nu genoeg, dat ik aan den 

Heer Barnet gemakkelyk wil toegeven, dat 
al het water, datop den geheelen Aardbodem 
is, in geenen deele genoeg is, om zodanig 
een Zondvloedt te verwekken of uit te le- 
veren, als die van de Schryvers, dewelke 
Mofes kwalyk verftaan, geftelt word. En 
om te bewyzen , dat het water, daar de 
Zondvloedt van geboren wierd , niet uit de 
lucht kan gevallen zyn , haalt de Heer Barnet 
een waarneeming aan uit Merfennus, waar 
mede bewezen word, dat in een fterke plas- 
regen van veertig dagen en veertig nachten, 
het water op het oppervlak der Vloed maar 
hondert en zeftig voeten zoude konnen aan- 
wallen, getrokken uit een rekening van het 
water , dat in de alderfterkfte plasregea in 
een half uur in een cubus-vat van kooper inge- 
vallen en aangewaflen was, en dit zoude 
dan het duizend{te deel niet konnen uitle- 
veren van het water , het welke van noo- 
den zoude zyn tot zodanig een algemeene 
Zopdvloedt rondom den geheelen Aardbo- 
dem, tot de hoogte van vyftien ellên boven 
de alderhoogfte Bergen. 

1ó. 
Als dan zo veel water noch uit de lucht, 

noch uit de Atmosphera, noch uit de Oceaan 
te vinden is, zyn noch maar twce wegen 
open, om zo veel waterte verzieren , alstot 
de Zondvloedt, opdie wysaangemerkt, van 

noo= 
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nooden zoude zyn, of uit het middelpunt de- 
zes Aardbodems, of dat Godt op nieuws wa- 
ter gefchapen heeft voor de Zondvloedt, en 
het zelve by het afvloeyen van de Zondvloedt 
wederom zoude vernietigt hebben. Wahet 
water-{cheppen op een nieuw belangt, iseen 
ftelling , die zich zelven verwoeft, en in het 
middelpunt der aarde kan zo veel water niet 
zyn, alstot zodanig een ronde water-klomp 
van nooden is. 

17. 
Dus verre zoude de Heer Burzet my, na 

ik merken kan , zo ook omtrent alles wel toe- 
fiaan, en ik aan die voortreffelyke Man hier 
en daar met eenige verandering alles, wart 
hy hier omtrent heeft geftelt of wederlegt; 
maar in het vervolg zullen wy zien, wie 
van beide de eenvoudigfte wyze gebruikt, om 
de algemeene Zondvloedt te doen begrypen , 
en wie van beide naauwkeurig{t met de Schrif- 
tuur overeenftemt , en welk van beides Re- 
deneering meeft gegrondveft is op de bevin= 
ding. 

18. 
Verfcheide nieuwe Schryvers, diehunneon= 

derftellingen uit een eigen-wysheid boven de 
klaare en onderfcheide woorden van de 
Schriftuur (tellen, hebben willen beweeren, 
dat deze Zondvloedt niet algemeen geweeft 
is , maar alleenlyk maar op die plaatzen en 
naaftgelege Landen, daar Gods Volk ge- 
wandelt heeft , regelrecht tegens de woor- 

_ den van de Man Gods Mofes{trydig. (a) Ez- 
de 

(a) Genefis vur. zo. 
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de de wateren namen ganfch zeer de overhand 
op der aarde » zo dat alle hoogebergen , DIE 
ONDER DEN GANSCHEN HEMELZYN, bedekt 
wierden. (a) Ende de wateren hadden de over= 
hand boven de aarde hondert en vyftig dagen. 
Als ook deze Zondvloedt niet algemeen was 
geweeflt over.den geheelen Aardbodem, hoe. 
zouden dan alle levendige zielen , zo Men- 
fchen als dieren, geftorven zyn geweeft door 
de Zondvloedt, die op den Aardbodem wa- 
ren , behalven die in de Arke waren behou- 
den, en op welk een wyze zouden dan alle 
Menfchen voortgebragt zyn vande drie Zoo= 
nen van Noach en hunne Huisvrouwen ? En 
als de wateren in ’t Land van Armenie , Me- 
die, Mefopotamie, Babilonie enz. tot de hoog- 
fte toppen geklommen was geweelt, zouden 
dan de naaftgelege Landen vry zyn, en de 
naaftgelege Landen wederom van die voor- 
gaande? Waar toe al deze verzieringen en 
harffen-fchilderyen? Wilt gy aan Mofes, die 
een heilig Schryver is, niet zo veel geloof ge- 
ven, als gy dagelyks niet weigert aan Mane-. 
tho, Berofus, Herodoot, Livius, Fofepbusof 
andere profane Schryvers? alk eifch niet meer , 
en zal u dan bewyzen, dat geen zaak lichter 
kan gefchieden, als die algemeene Zond- 
vloedt, dewelke Mofes befchryft, en dat met 
die zelfde hoeveelheid van water , dewelke 
nu noch hedendaags op en rondom den 
Aardkloot gevonden word. 

19. 
De aaloude Heidenen hebben zelfs een 

1 al=- 

(2) Genefis. vir. 24 
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algemeene Zondvloedt toegeftemt, want de 
Fabel van Deucalion en Pyrrha vertoont geen 
byzondere, maar een algemeene Zondvloedt, 
en uitroeyinge van ’t geheele menfchelyk ge- 
flacht: zelfs wiften de Amerikanen, doende 
Spanjaarden hunne gevoelens en oude Hifto- 
rien onderzochten, vaneen algemeene Zond- 
vloedt, door overlevering van ouders tot kin- 
deren, te {preeken. Het gerucht van een al- 
gemeene Zondvloedt heeft zich ouwelings 
verfpreidt door alle Landen, en ver van de 
Jooden afgelege Natieuin Afia, Africa, Eu- 
ropa en America, gelyk de Stzeefche en ande= 
re oude Handfchriften en Boeker getuigen. 
De cenigfte reden, waarom ook zommige ei- 
gen-wyze Uitleggers van een byzondere 
Zondvloedt droomen, (alleenlyk van die Lan 
den, daar de Jooden hebben verkeert) ís, 
om dat die lieden geen middel hebben konnen 
vinden, om door hun menfchelyk verftand 
zo veel water uit te vinden , als daar toe 
vereifcht wierd. 

20. 

De Heer Burnet meent echter, dat hy uit= 
gevonden heeft, op welk een wyze een al= 
gemeene Zondvloedt heeft kunnen gefchie= 

den, met de zelfde hoeveelheid van water, 
dewelke tegenwoordig op deze wereld ge= 
vonden word. Terwylik overdeze zaak me- 
diteerde, zegt zyn Voortreffelykheid, kwam 
my (na dat ik verfcheide wyzen van uitleg- 
ginge vergeefs hadde ondernoomen ) in ge- 
dachten, dat de oppervlakte der Aarde ge= 
broken konde zyn geweeft, of ten minften 

il. Deer. E des= 
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deszelfs grootfte gedecltens; want als de ge= 
daante der Wereld voor de Zondvloedtde- 
zelfde was geweelt, gelyk tegenwoordig of 
na de Zondvloedt, dat is, voorzien met zo 
veel hemel-hooge bergen, vordeelt die ge- 
leerde Man , dat het onmogelyk fchynt, 
een algemeene Zondvloedt over den gehee- 
len Aardkloot te konnen gebeuren met zo 
weinig water, als op den Aarakloot gevon- 
den word: daarom oordeelt die Heer, datde 
uiterfte Kleeden en Zamenbangzels of Schor- 
zen vande Wereld gebroken zyn, en dat door 
deze algemeene uitwendige Aarde-brenk de 
algemeene Zondtvloedt is gefchiedt ; in dit ge- 
voelen verlterkt die groote Man zich zel- 
ven noch te meer, om dat zulks voor hem 
van anderen al dikwils geftelt is. 

pi 
Om dat de voortreffelyke Heer Barret 

als een Natuurkundige tracht te handelen, 
onderzoekt hy, op welk een wys de We- 
reld heeft moeten zyn na zyn gedachten, 
zo even als zy van Godt uit de verwarde 
klomp in ordre en rang gefchikt, gefor- 
meert , en in de vyf volgende dagen cum- 
pleet gefchaapen was, en gebleven in die 
hoedanigheid , det zy opfcheurende, bree- 
kende en bartlende, noodzakelykeen Zond- 
vloedt moelte verwekken , tot dat zy ten 
tyde van de Zondvloedt gebroken is, en 
geworden in die gedaante, als zy na de 
Zondvloedt zich heeft vertoont, Dit onder- 
zoekt hy van vooren uit de Rede, of lic= 
ver uit onderftellingen, en van achteren uit 

de 
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uit de gedaante, daar hy door waarneeming 
de Wereld tegenwoordig in bevindt, en uit 
verfcheide verfchynzelen op de wereld, ge- 
Iyk de groote menigte regels Bergen, 
geborfte Klippen , onderaardze Hoolen, 
Spelonken, Kuilen en Rioolen , Eilanden 
enz; deze, zegthy, bewyzengenoeg, datde 
meefte Deelen des Aardbodems uit haar ge= 
lid zyn ,en uit haar natuurlyke ftandplaats. De 
punten der Bergen, de regels en (triemen 
der klippen zelfs in de grond, de loop der 
Steen-mynen en Bergwerken ‚de Zeën, Mei- 
ren, Poelen, Vloeden zyn zaaken, dewel- 
ke hy meent, dat genoegzaame getuigen zya 
van deze gepretendeerde breuk van de uit= 
wendigedikke korft des Werelds: de mee- 
fte zwaarigheid van dien Heer zoude maar 
zyn, op welk een tyd deze Werelds kortte 
breuk voorgevallen zoude zyn, want zom- 
mige ftellen de zelve op den derden dag 
van de Schepping; andere in de tyd vande 
Zondvloedt, en andere op verfcheide tyden, 
door Aardbevingen, Orkaanen , Watervloe= 
den, en andere Beroertens. 

22. 

_— Dat door de Zondvloedt de-oppervlakkige 
gedaante der geheele Wereld verandert zoude 
zyn, en deszelfs uitwendige grove korft ge- 
borften , meenen veele, dar als opgefloten legt 
in de woorden van den (a) Apoftel Petrus, 
Door welke de wereld, die doe was, met het 
water der Zondvloedt bedekt zynde vergaan ss, 
Na zeggen zy, toen isde Wereld ten opzicht 

BAZN van 
(a) Ziet 2.Petri. III: 6, 
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van haar zelfftandigheid en ftoffelykheid 
niet vergaan of vernietigt, maar ten opzicht 
van deszelfs uitwendige gedaante en form.Een 
fchoon Bew ys voorwaar! Mag iemant op zo-= 
danig een wyze uit de Schriftuur zyn onderftel- 
lingen bewyzen ‚dan zoude ik in (taat zyn, om 
wit en zwart uit de Schriftuur te bewyzen. 
My dunkt, bet moet een klein kind in ’t oor- 
deel zyn, dewelke hier niet klaar ziet, wel- 
ke diegenegeweelt zyn, dewelke de Wereld 
hebben uitgemaakt, die den Apoftel hier zegt, 
dat vergaan zouden zyn, voornamentlyk als hy 
daar by leeft, het geen (a) Mofes van Godt ver- 
haalt. Want ik „ziet ik brenge eenen watervloedt 
over de aarde, om alle vleefch, daar een geeft 
des levens in is, van onder den Hemel te ver- 
derven, al wat op de aarde is zal den geeft 
geven. Waar uitik befluite, dat de aangehaal- 
de plaats uit Petras niets ter wereld toehaalt , 
om daar mede te bewyzen, dat de grove uit- 
wendige korft deraarde opengeborften is door 
de Zondvloedt. 

23 
Alle deze Redentjes worden maar verziert 

en bygebragt, om dat die Heeren, gelyk ook 
de Hoog waarde Biffchop Barzet,geenzins heb- 
ben konnen begrypen, hoe en op wat wyze 
deze tegenwoordige Wereld , met alle zyne 
hooge Bergen, heeft konnen aan alle kanten 
en rondom overftelpt worden met water, 
niet tegenftaande de Prins der Nartuurlyke 
Hiftorifchryvers ‚ de Man Gods Mofes, de- 
ze zaak zo klaar en eenvoudig befchryft. 

Maa 
(a) Genefss vr. 27. 
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24. 

Maar op dat de zoetedroom van deze We- 
reld-barfting in de Zondvloedt, met eenige 
aangenaame en waarfchynlyke omltandighe- 
den geembelleert zoude voor den dag koomen, 
vertoont de voortreffelyke Biflchop Barnet, 
hoe by alle Poëten, oude Heidenfche en al= 
derhande profane Schryvers is valtgeftelt, dat 
de Wereld uit ecne verwarde Klomp of Chaos 
is geformeert en in het net gebragt, en zulks 
met recht , dewyl zelfs Mofes in de Befchry- 

_ ving van de Schepping zegt, dat Godt inden 
beginne Hemel en Aarde heeft gefchaapen, en 
dan vorder maar verhaalt , dat Godt uit die 
gefchaapen Chaos of verwarde klomp, alle 
dingen heeft gevormt en in het netgebragt, 
als by voorbeeld op den eerften dag uit deze 
Chaos het Licht; op den tweeden dag de 
afgefcheiden en vitgefpannen Hemei ; op den 
derden dag de Zcen , en het Drooge, en 
de Plantgewaflen op het Drooge ; op den 
vierden dag Zon, Maan, Sterren, en alle 
Hemel-lichten; op den vyfden dag de Vif- 
fen en het Gevogelte ; en op den zesden 
en laatften dag het Vee, het wild Gedier- 
te, het kruipend gedierte, en de Menfchen 
om over alles te heerfchen. 

Is 
‚ Maëär als wy nu tweftaan, dat Godt de- 

ze geheele Wereld uit een Chaos gefchaa- 
„pen heeft, zal daar dan uit volgen, dat de 
verfchikking der Deeltjes, en vorminge der 
dingen juift zo toegegaan is, als de Philo- 
ophen, en de voortreffelyke Meer Barnet 

F3 bee 
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EN 

benevens hen, by onderftelling verzieren: 
Dan moet de eertte Wereld voorde Zond- 
vloedt van een onttantvaftige en onderfchei- 
dentlyke gedaante geweell zyn, dat onmo- 
gelyk is op een en de zelve zaak en tyd, 
dewyl elk Philofooph een gedaante op zyn 
eigen houtje verziert heeft; elk verzekert 
met (tyve kaaken, dat de manier van íchik- 
king en zamenvoeging der deeltjes, dewel- 

ke hy opdift , zo zeer na de vaftgettelde 
wetten der natuurlyke beweging gereguleert 
is, dat de zaak onmogelyk anders heeft 
konnen zyn; en echter verfcheelen zy alle 
van malkanderen: de cene laat alles bewer- 
ken door een Magnetifche kragt; de andere 
door de fpecifigue 1 waarte van Materie of ftof- 
felykheid der lichaamen; de derde door vier= 
kante blokjes die in beweging gebragt zyn; 
andere door dienftbaare geelten ; andere door 
evenredige Eigenfchappen der dingen, die 
evenredig by malkander zyn gefchooten. 
Eindelyk dit verfchil is zo groot, als het 
verfchil der Phyfigue of natuurlyke begin= 
zelen , dewelke zy alle verfchillig ftellen, 
en verfchillende uit de zelve werken, maar 
wie zal ik nugelooven, Rezatus Descartes ? 
wel degelyk, want deze Wysgeer heeft ge- 
heel Vrankryk.een groot gedeelte van Duit{ch- 
land, en myn geheele Vaderland zeer lan- 
gen tyd met zyn natuurkundige Romaz in 
de geks-kap gehouden. 

26. 
Maar de hoogwaarde Heer Burzet ver- 

werpt het gevoelen van Descartes, en OOr- 
deelt, 
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deelt, dat de Materie , daar de Chaos uit 

… ‚beftond, vloeibaar is geweeft, en dat de aard 
der vlocibaare lichaamen is, dat haar opper= 
vlakkige deelen evenredig van haar Ceztramz 
zyn, en dat dierhalven de oppervlakte van 
zodanig een vloeibaare ronde bol egaal en 
gelyk, en niet bultig , -klippig en bergach- 
tig, vol gaten, laagtens, fpelonken, dalen, 
dieptens en putten kan worden, gelyk.de- 
ze tegenwoordige Wereld zich vertoont: 
maar in tegendeel, dat in zodanig een vloei- 
baare verwardeklomp of Chaos, de Water- 
deelen om haar lichtigheid boven op de 
kloot en in malkander gezakte bol van aar- 
de hebben moeten dryven, en dezelve over- 
ftelpen ; dat ook de zwaarfte deeltjes vande 
Chaos, nader aan deszelfs Centrum zakken- 
de, een ronde-en egaalen aardkloot heb- 
ben moeten formeren, dewelke met de ge- 
daante van de tegenwoordige bultige , berg- 
achtige en klippige Aardkloot geen de min- 
fte overeenkomft kan gehad hebben. 

2). 
De Hoogwaarde Heer Burzet heeft met 

‚ veel reden konnen befluiten, dat zyn Lie- 
zers op zyn bloote zeggen hem niet zou- 
den gelooven , daarom vertoont hy deze 
Chaos in het rouw , met zynaarde, water, 
lucht, en oly-deelen verwart , en doet de- 
zelve deelen door veel redenen , die even 
zo zeker zyn als zyn geheele onderltelling, 
zo geeftig fchiften, dat de zwaarfte aarde na 
het imiddelpunt van de ronde Chaos zakt, 

F4 de. 
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de water-deelen daar boven opkoomen, en 
de lucht daar uit na boven vliegt, in de 
gedaante van /ubtile en zeer fyne vlugge 
deeltjes. Om deze Chaos , die nu van bin- 
pen Aarde, en van buiten Water is, oor- 
deelt die geleerde Man , dat eindelyk een kortt 
isgegroeit; wantde oly-deelen „vetten, harf= 
fen, gommen, en alle dieop het waterdree- 
ven, en echter te zwaar waren om in de 
lucht te vliegen, dunkt hem, dat door lan- 
ge tyd en door de warmte van de Zonein- 
delyk opgedroogt zyn, en tot zulk een har- 
de korlt, (lym, en kleyige aarde geworden 
zyn, dat deze korft het aardfche oppervlak, 
{tuffchen het welke en tuflchen het zwaare 
middel-lichaam des aardryks het water was) 
van het aardryk voor de Zondvloedt uit- 
gemaakt heeft. Wat dunkt u Lezer, isdat 
niet al zeer gezwind een Wereld fcheppen, 
zo als wy dezelve maar van nooden heb- 
ben, (taat gy niet verbaaft overeen Geleert- 
heid , uit dewelke geheele Werelden kon- 
nen gedroomt abn 

2ö, 

Op deze wyze en dikwils noch wat flor- 
diger redenkavclen meeft alle die Wereld- 
Fabrigneurs, 1y fchikken hunne zaaken zo- 
danig , dat , als gy een menigte van de- 
zelvegelezen hebt, gy niet weet, na welke gy. 
u wenden moet, om dat gy nergens over= 
tuigende blyken van- waarheid zult vinden, 
te meer als gy hen tegen malkanderen hoort 
kyven, harrewarren, en twiften, wie nasft 
aan ’t wit gefchooten heeft , dewyl elk za 

un 



® July en Augufiy 1719. 89 
„hun maar op het zeerft tracht zyn Voorzaa- 
ten te wederleggen , op dat hy zyn droom 
dog ook eens voor eenige jaaren mag doen 

gelden. Op deze wyze hebben wy geen re- 
den, om de oude Heidenen te befchuldigen 
wegens huvne vertellingen van den Zond- 
vloedt van Deucalion, of van degrouwzaa- 
me Watervloedt ten tyde van Ogyges Koning 
der Thebanen, 

29. 
Wat het gevoelen a den hoogwaarden 

Biffchop Burnet belangt, dit fchynt gebroeit 
te zyn uit het ey, daar de Aalouden zo dik- 
wils van gedroomthebben, en onder die voor= 
namentiyk Varro, Orpheus, Macrobius enz, 
door*het welke zy het geheel-al verftonden , 
en-zommige dezen Aardkloot ; andere weder- 
om de Chaos, Zelfs bekent de hoogwaarde 

_ Heer Barnet , dat de uit-en inwendige ge- 
daante van de Wereld voor de Zondvloedt, 
na zyn Fabryk aangemerkt, volkomen met 
die van een ey overeenkwam, voornament- 

yk, zegt zyn Hoogwaarde, als wy toeftaan 
het Ceztrale of onderaardfch en middelpun- 
tig vuur, dat de Griekfche, Roomíche, en 
geheele ongriekf{che Outheid heeft vaftgeftelt 
enerkent; voornamen:lyk als wy ook daaren- 
boven valt (tellen , dat de Wereld voor de 
Zondvloedt niet kloot-rond , maar langwerpig 
Ey-rond is geweeft. 

- 30. 

Om dan de Wereld, na ’t gevoelen van den 
Hoogwaardigen Biffchop, door een ey te be-_ 

Fig gry- 
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grypen, (telt dan , dat het Door van't Ey isket 
Centrale Vuur; de dunne fchil om het Door, 
die het Wit vanhet Door affcheidt, de korft- 
aarde rondom het Ceztrafe Vuur „en dewelke 
het water van het Ceztrale Vuur af{cheidt ; het 
Wit van het Ey zelfs het water, dat rond- 
om de geheele Aardkloot deze aarde-kor{t be= 
dekt; en de witte (chaal of {chel van het ey 
de andere aarde-kor(t, dewelke op dit water ge= 
droogt ís,uitde oly-deeltjes,gom-deeltjes enz, 
enal dit water rondom de aardkloot belluit, 
en den aardkloot bewoonbaar maakt : zodat 
de Lezer moet aanmerken, dat de Aarde, 
daar wy op woonen, de Bergen, Rotzen, 
Klippen, Hoolen, Landenenz. zo wat ftuk- 
ken en (tollen van die gebrooke eyerfchaal 
zyn, die voor de zondvloedt noch iu zyn ge- 
heel om het eytje van dit aard-klootje heen 
was, volgens ’t oordeel van de Heer Bur- 
net. Maar omkort te gaan, dehoogwaarde 
Heer Barget befluit , dat de oppervlakkige ge- 
daante der aard-kloot voor de zondvloedt is 
geweeft effen en glad, zonder eenige bergen 
of rotzen, bulten, hoolen, kuilen of dalen, 
als ook zonder eenige Zeen of groote hollig- 
heden voor de wateren. Bik 

Na dat nu de hoog-geleerde Biflchop alles 
na zyn zin geftelt heeft , legt hy de Zond- 
vloedtop deze wyze uit, De oude Wereld, 
zegthy,ten minften wat de buitenfte Korft be= 
langt , is vergaan of aan fluk gebroken, en 
doen zyn de wateren met geweld door die 

_gebrooke eyerfchaal heen gevlogen, en zom- 
mige (lukken van deze fchorszyn ingevallen, 

en 
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en hebben de plaats vervult, daar eertyds het 
„water geweelt hadde, en de wateren door de- 
ze Werelds-korft-breuk heen fpartende, zyn 
in die groote ingevalle holligheden blyven 
zitten, en dus zynindeZondvloedt de Zeën 
gemaakt, en grouwzaame holligheden; en 
de ftukken van deze aardryks eyer-fchaal , 
die boven tegen malkander aankruiden en 
opgedrongen zyn geworden in de hoog- 
te, hebben de groote regels bergen, klip- 
pen, rotzen, heuvelen, bulten en eilanden 

 voortgebragt, met een woord, een holbol- 
lige Weereld, dewelke na de Zondvloedt 
uit die gebrooke (tukken en ftollen hol over 
bol is als aan malkander gewaait, in die ge- 

 daante als wy de Aardkloot tegenwoordig 
bewoonen. De afgrond, daar dit water uit 
voortkwam, is de plaats, daar ’t water tuf- 
fchen die beide korften gezeten hadde; de 
fluizen zyn de korft-breuken , en in het breeken 
heeft het water met geweld over alles heen 
gevlogen, en dit is geweelt de Zondvloedt: 
want doen al die groote (tukken van de uit- 
wendige korft braken, en in deze zo genaam- 
den afgrond plompten, moeft immers het 
water geweldig opftuiven, en maaken cen 
Zondvloedt. oe, 

De hoog-geleerde Heer Burzet oordeelt, 
dat, als wy de tegenwoordige Aardkloot maar 
naauwkeurig befchouwen, in al zyn gebrooke 
Eilanden, Byna-eilanden, Klippen, grouw-. 
zaame Bergen, Rotzen, die als metde wor: 
tels om hoog fchynen te (taan ,a!sin Spitsber- 
gen of Groenland, gefcheurde Bergtoppen, 

Kui= 

| 
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Kuilen, gefcheurde Koiken en Rioolen, en 
grouwzaame [ngewanden , Boezems en Diep- 
tens, dat wy dan, zegt hy , behoorden te be= 
grypen, dat deze dingen op geen andere wy- 
ze zodanig konden worden , als door een we- 
relds korft-breuk , daar alle deze dingen noch 
als de Ruinen en Puinhoopen van zyn. 

Als nu de Lezer nl aandachtig naziet, 
het geen Mofes van de Zondvloedt gefchre- 
ven heeft, zoude het aan hemtoefchynen, of 
de hoog-geachten Heer Buraet Mofes nooit 
gelezen hadde. Wat is dit ook voor een re- 
denkaveling? daar zyn boven op de Wereld 
voor de Zondvloedt geen Zeën, Rivieren 
noch Vloeden geweeft, alles was vlak en effen, 
Ik bid u , hoort eens, wat Mofes zegt, zelfs in 
de Schepping en van den Aardkloot voor de 
Zondvloedt. (a) Ende Godt zeide , dat de 
wateren van onder den Hemel in eene plaatze 
vergadert worden , en dat het drooge gezien 
worde: ende het was alzo. Ende Godt noem= 
de het drooge, Aarde, ende de vergadering der 
wateren noemde hy LEEN: ende Godt zag dat 
het goed was. In deze plaatze (taat zo baar- 
blykelyk , dat Godt in de eerfte Scheppinge 
het drooge des Aardryks datelyk van zyn wa= 
ter, daar het mede bedekt was, onthefte, en 
in deze volgende, dat hy het bekwaam maak- _ 
te om gewaflen voort te brengen. (4) Ezde 
Godt zeide: dat de aarde nitfchiete grásfcheut- 
kens, Kruid zaadzaayende , vruchtbaar gebaom- 

te; 

(a) Genefis. 1. 9. zo. (6) Genefis. L.xx. 
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ge, draagende vrucht na zynen aard, welkers 
zaad daar in zy op der aarde: ende het was 
alzo. Dit gefchiede nu op den derden dag 
van de Scheppinge, maar volgens de hoog- 

„Waarde Heer Barnet was rondom de Aard- 
kloot Water „en op dit water groeide en droog- 
de, door zeer langen tyd en door de hitte der 
zonne, een korft rondom den geheelen Aard- 
kloot, en deze korft wierd eindelyk vrucht= 
baar; waar uit blykt, dat de geheele Befchry- 

‚ vinge der Wereld-vorming uit de Chaos van 
de Heer Burnet regel rechttegens het verhaal, 

_ dat Mofes van de Schepping doer, aanloopt, 
want de Heer Burget (telt al het Water onder 
de Aarde-korft , en Mofes plaatft het in daar 
toe gefchaape ruimtens, dewelke Godt zelfs 
Zeen noemde. (a) Erde de vergadering der 
Wateren noemde hy Zeèn, 

' 4. fs 

Ook was de et voor de Zond- 
vloedt, volgens de Heer Barzet uit de Chaos 
gevormt , op haar oppervlak effen en glad, 
zonder Bergen, Rotzen, Heuvelen, Bulten, 

_Klippen, Eilanden, Holligheden, Valeyen 
of Dieptens enz, maar volgens /Mofes hadde 
Godtop den derden dag der Scheppinge reets 
al ruimtens of wydt uitgeftrekte afgronden 
gefchaapen , daar de Wateren in vergaderden, 
en dewelke Godt zelfs ZeeN noemde, Als 
deze Dieptens nu vergeleeken worden by de 
Droogtens , daar het Water wasafgeloopen, 
koomen de Droogtens en de Boorden der Zeën 
aan het verftand voor ten min{ten als Bulten 
Ì en 

(2) Genefis 1, ro, 
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en Hoogtens , in vergelykinge der diepe gron= 
den der Zeën. Maar tot grooterbewys, dat 
het Drooge moet aangemerkt worden, met 
Hoogtens en Bergen in de eerfte Schepping 
reets voorzien te zyn geworden, blykt uit de 
vier Vloeden, dewelke Mofes zegt, dat uitde 

‚ Vloed van den Hof van Eder voortkwamen, 
en elk na en door byzondere Liaandfchappen 
heen vloeide. Op welk een wys zoude dog 
de hoogwaarde Biffchop loopende Rivieren aan 
zyn Verftand konnen voorttellen zonder Ber- 
geu,of ten minften zonder Hoogtens en Heuve- 
len? Ook neemen deze Vloeden datelyk weg de 
gefingeerde kort rondom al het water des ge- 
heelen Aardbodems. Voegt hier noch by de 
plaats van David, (a) daar hy de Wonderen 
Gods looft, en van de Schepping fpreekt. Gy 
hadt ze met den afgrond alseen kleedoverdekt * 
de wateren flonden boven de bergen. De ber- 
gen rezen op , de dalen daalden , ter plaatze 
die gy voor hen gegrondet had, 

rde 
Als de Aardkloot eist de Zondvloedt met 

een grove en algemeene korft bekleedt was ge= 
weeft, en dat boven op den Aardkloot geen 
water inde Zee, Rivieren, Vloeden of Mee- 
ren had geweeft, maar al het Water befloten 
onder die verzierde korft , waar zouden de 
Viffen en de Dieren der Zeën , Rivieren en 
andere Wateren dan gehuisveft geweelt zvn? 
alle mede onder diekor(t? Waar zouden de Die= 
ren gehuisveft zyn geweelt, diete gelyk op het 
land en in het waterleven? Op wat wyze zou- 

den 

(a) Pfalim. CIV. 6. 8. 
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den de Viffen en water-dieren hebben konnen 
Jeven en adem haalen , want zy waren op die 
wyze door middel van deze dikke korft van 
de lucht afgefcheiden; en de Ondervinding 
leert ons dagelyks, dar de Viffen en Water- 
dieren de lucht niet meer konnen miffen, hoe- 
wel in een minder graadvan hoeveelheid of in- 
geparftheid , als de bloedryke Dieren, dewelke 
op den Aardkloot ín de vrye lucht leven: en 
dat voor de Zondvloedt zo wel Viflen op deze 
Aardkloot in de Wateren en Zeën gewoont 
hebben, alsnade Zondvloedt en tegenwoor- 
dig , denk ik zal niemant licht ‘ontkennen, 
Hoort anders liever de goddelyke Hiftori- 
fchryver of groote Natuur-befchryver Mofes. 
Ende Godt zeide; dat de wateren overvloedig- 
dyk voortbrengen een geweemel van levendige 
zielen. Ende Godt fchiep de GROOTE War- 
VISSEN: ezde alle levende weemelende zielen, 
welke de wateren overvloediglyk voortbragten, 
na haaren aard : ende Godt zegendeze, zeg- 
gende, zyt vruchtbaar , ende vermenigvuldigt, 
ende vervullet de Watereninde Zeën. Dirge- 
fchiede op de vyfdedag der Scheppinge. Nie- 
mant zal ook onbekent wezen, denkik, dat 
de Walviffen, Zee-robben, Walruffen, Vin- 
villen, Zeekoejen, en een groote menigte 

_ Water-dieren dikwils haar adem in de vrye 
lucht moeten haalen, zelfs in de dampkring- 
achtige Lucht, of dat dezelve by gebrek van 
Fucht tikken en (terven. Als nu al hét Zee- 
water en Vloedwater met een algemeene korft 
was overtrokken, en van de lucht afgefchet- 
bg den, 
« Genefts 1. 20. 2x. 

„. 
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den, vraag ik noch eens aan den Hoogwaar: 
den Heer Burnet, waardeze Dieren voorde 
Zondvloedt haar woonplaats en verblyf heb-= 
ben gehad, en waar de Menfchen hun Heer- 
fchappy over deze Viflen voerden, dewyl zy 
door deze dikke korft van haar gefcheiden wa- 
ren? Want (a) Godt zeide, laat ons menfchen 
maaken, — ende dat zy Heerfchappy hebben 
over del/iflen der Zee.Ook zegt David uitdruk- 
kelyk. (b) De wateren flonden boven de Bergen , 
zy zullen de aarde niet weder bedekken. 

6. 
Maar door welke (EN en kan ook 

de Hooggeleerde Biflchop bewyzen, dat voor 
de Zondvloedt de Aardkloot geen Bergen, 
Hoogtens of Heuvels gehad zoudehebben, en 
dat alle de hedendaagze Bergen , Rotzen, 
Heuvels, Klippen en Eilanden niet anders zou- 
den zyn, als de om hoog gekruide fchotzen en 
ftukken van zyn door de Zondvloedt gebro- 
ken fchors of Aarde-korft? Want r. wy vin= 
den gewaflen, dewelke nergens anders voort- 
koomen als op hooge Bergen en Rotzen. 
2.Wy vinden Dieren en Vogelen,dewelke ner- 
gens anders tevinden zyn, als op ontoegang=- 
kelyke Bergen, daar broeyen, voortkoomen , 
neftelen en leven , heeft Godt deze dan alle 
op nieuw gefchaapen na de Zondvloedt? 

Je 
Tot bewys, dât rr de Zondvloedt Ber= 

gen op den Aardkloot geweeft zyn, dient 
aangemerkt, dat /Mofes van de Rivier Pifon, 
dewelke uit de Rivier van Edez voortkwam, 

fpree. 

(a) eGnefis. 1.26. (b) Pfalm. CIV. 9. 
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| Mende zegt. (a) De naam der eerfter Ri- 
wiereis PISON, deze is ’t die het ganfthe Land 
„van Havila omloopt, daar het Goudis. Ende'’t 
Goud dezes Lands ts goed. Tot noch toe is 
geenGoud gevonden als in bergachtige Landen, 
en de rykfte Goud-mineralen zyn de hoogfte 
deelen van de Goud-aders; als zy dieper in de 
grond beginnen in te fchieten, worden zy 
arm, en loopen geheel tot niet. Het Goud, 
dat ook in de Goud-waflchingen gevonden, 
en uitgefpoelt en uitgewaffchen word, moet 
daar gebragt worden door afftroomende plas - 
regens , of afltortende of afvloeyende Rivie- 
ren, dewelke van de hoogtens in de laagtens 
het goud, dat zy van de hooge rotzen af{chaa- 
ven, by malkander dryven, Ook was (4) Zu- 
balkain eenleermeefter van allen werker in koo- 
per ende yzer. Maar de Lezer moet zich niet 
verwonderen , dat Mannen ( anderzins van een 
zeer fcherp oordeel en groote geleertheid) zich 
met zulke harflen-gedrochten en fchilderyen 
ophouden en vermaaken , want gy hebt dierge- 
lyke verzieringen en phantazyen van de alder- 
fchranderlte , als zy niet te gelyk zeer voor- 
zichtig en klein by zich zelven zyn , alder« 
meeft te verwachten. 

8. 
Eer ik nu aan a Lezer een befchryving 

geef, op welk een wyze de Zondvloedt over 
de geheelen Aardkloot heeft konnen gefchie- 
den met het zelfde water , het welk wy nu 
op den Aardkloot vinden, zonder zo veel wa- 
ter vuil te maaken , en van de woorden van 

IL. Deer. G dMa- 
(a) Geneffsll, sx, z2, (b) Genefss IV. 22. 



08 Natuur-en Konft-Kabinet, 
Mofes af te wyken, zal ik noch eenige andere 
zaaken mede deelen, door dewelke verfchei=, 
de geleerde en voortreffelyke.Lieden de Zond- 
vloedt uit verfcheide natuurlyke Schepzels 
trachten te bewyzen; ik zegge, uit de Schep- 
zelen der Zeën en Zee-gewaflen, dewelkege- 
vonden worden in de hooge Bergen en verhee- 
ve binnelandze Landen, dewelke een groote 
menigte van mylen van de Zeën afgelegen 
zyn; als geraamtens, oefters, fchulpen en 
fchulpjes, fchaalen, beenderen, hoorens, tan= 
den, en veelderhande andere Zee-gewaflen, 
dewelke die voortreffelyke Mannen oordeelen, 
op geen andere wyze onder in de diepe gron=- 
den gekoomentekonnenzyn, als door de Àl- 
gemeene Zondvloedt , dewyl de verfteende 
zaaken gevonden worden overal en inallede 
vier Deelen van dezen Aardkloot. 

9. 
De zeer voerende natuurlyke Hiftori- 

fchryver Johan. Jacob. Scheuchzerus heeft 
in zyn (a) Kabinet overde vyftienhondert Ra- 
riteiten ‚dewelke in de Bergwerken, of op en in 
de Bergen gevonden zyn, en zyn Ed: oordeelt, 
dat dezelve overblyfzels zyn van deZondvloedt. 
De Heer Johannes Ray Engelsman, en een 
zeer befaamt Schryvêr der natuurlyke Hifto- 
rien, deelt insgelyks ineen Traétaatje, door 
zyn Ed : over de Zondvloedt gefchreven, 
eenige diergelyke zaaken mede , dewelke in 
Engeland gevonden zyn: behalven noch ver- 
fcheide geleerde Lieden, dewelke van deze 

zaa- 

(a) Wid, Prafatio Meteorologie do“ OryBographie 
helvetica, 



July en Zugufip 1719: 99 
teaken gemeldrhebben, als‘Jon. Woonwar- 
bus, FAB. COLUMNA , P. BOoCconE , N. 
STENO, JAC. GRANDIUS , MorTON, en 
noch onlangs Jo. GEORG. LIEBKNECHT, En 
Jon. JacoB BAjERuS. enz. 40. 

Zommige Philofophen , dewelke ArcHais- 
TEN konnen genaamt worden , of ook wel 
IDEISTEN , vormen in hun inbeelding een Al- 
gemeene Prefidert over de vorming der nas 
tuurlyke Schepzels, dewelke na hun oordeel 
als een dienftbaare geeft en tot dit werk ge- 
fchaapen, aan elk gewas in zyn groeying en 
plant-wording uit het zaad; aan elk dier in zyn 
wording uit het eytje of baarmoeder; en aan 
elk fpecifyk Schepzel, Metaal, Mineraal, of 
Steen; zyn form en figuur als boetzeert en 
vormt. Andere ftellen wezentlyke denkbeel- 
den of Ipee, ofeen menigte in de lucht om- 
twervende beeldjes, die onzichtbaar zyn, en 
zich door de vereeniging met de (tof zichtbaar 
maaken; dewelke de bekwaame Materie , die 
zy beheerfchen, aanneemen en vormen tot 
haar vereifchte Fabryk, andere wederom ftel- 
len een Vis plaftica;, andere tot elk Schepzel 
een boetzeer-geeftje. Deze lieden oordee- 
len, dat de Planten , Viflen, Houten, Ge- 
beentens, Tanden, Schulpen, Zee gewaflen 
enz., dewelke gevonden worden in de Steen- 
breeken, en elders, in fteen veranderttezyn, 
niet anders als loutere Steenen of Mineralen 
zyn, die nooit Zee-gewaffen , Schulpen, Vif- 
fen, Planten of iets diergelyks geweeft hebben , 
maar door een averechts {pel van de Archeus 
of Idee, die vorm en gedaante verkreegen heb- 
ben: Als wy echter naduwkeurig op de zaak 

} G 2 let- 
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letten, vinden wy een groote menigte fchel- 
pen, hout, Planten enz; dewelke maar ten 
deele verfteent of vermineraalt zyn, en ten 
deele noch in haar oude wezen, behalven dat 
wy ook een groote menigte fchelpen , krui- 
ken en kruikjes, en andere gewaffen vinden, 
die noch volkoomen in haar geheel zyn op de 
hooge en ver van Zee afgelege Bergen ‚en zulks 
heeft gelegentheid gegeven tot het gevoelen, 
dat deze dingen overblyfzels zyn vande Zond- 
vloedt. 41. 

De Heer Scheuchzer heeft zo veel Plantge= 
waflen, en haaredeelen, alsbloemen, blade- 
ren, vruchten,erten, wikken , boonen , kooren- 
airen, gras, rietenz., dewelkeverfteent zyn, 
dat hy vandezelveeen geheelen Herbarius, na 
de nieuwe ordre van Zourzefort gefchikt, ge- 
maakt heeft. Hy verhaalt de Plaatzen , Land- 
fchappen, Koolputten , Steengroeven en Ber- 
gen , daar dezelve meerder of minder overvloe- 
dig gevonden worden, of door eigen bevin- 
ding of uit Schryvers by malkander vergadert ; 
als by voorbeeld in Silefien, in Saxen, en 
door ganfch Duitfchland „in elk byzonder Can- 
ton van Zwitzerland, in het Veroneefche Ge- 
biedt en door ganfch Zralien, Engeland, enz. 
hoewel ditindrukzels zyn in de Steenen. 

42. 
Behalven een zeer groot getal van verfteen- 

de en vermineraalde Planten, merkt de naauw- 
keurigen Heer Scheuchzerus alderhande foorten 
aan van Zee-planten , dewelke gevonden wor- 
den als ingelyft en ingegroeit , en verfteent, 
in alderhande foorten van fteenen , als Zee- 
grafen, Zee-wieren, en zelfs iid en 

ter= 
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Ster-koraalen of Ster-{teen , Berg-koraal , witte 
Meer-koraal „gegroeit in zwarte en harde vuur- 
fteen, op marmer, als ook in zandige ber- 
gen, niet alleen in Szcilien, Italien , Vrank- 
ryk en Engeland , maar zelfs in Duitfchland 
en Zwitzerland, en andere ver vande Zeeaf 
gelege en hooge bergachtige Landen , in Saxen 
en by Leipzig, enin de Zandbergen by Quer- 
fFurt, by Eyftett, opde Lagerberg, in t Ge- 
biedt van Zurig, in Zyrol, tot Chaumont in 
Vrankryk , op de heuvelen by Meffina, daar 
koraal gevonden word , het welk het Meer-ko- 
raal volkomen gelyk is, behalven dathet zelve 
door de lucht als vermolfemt fchynt. 

43. 
Het onderfcheidt en le verfcheide naamen, 

dewelke aan de verfteende K oraal-gewaflen 
gegeven worden, is zo verfcheiden, dat die 
menigvuldigheid eenige duifterheid by de Schry- 
vers verwekt, want alleen de groote fter-ftee- 
nen, of de fter-{teenen met groote fterren,heb- 
ben byna by elke Schryver een byzondere 
naam; deze groote en verfteende fter-vormi- 
ge koraal-gewaflen zyn harde keyfteenen, van 
welker zommige iemant dikwils niet licht 
droomen zoude,dat dezelve door de Zondvloed 
op het Aardryk waren opgeheven,noch ook dat 
dezelve een Koraal-gewas geweelt waren, 
dat verfteent is, ten zy hy op deszelfs door- 
fchynende fter-ftraalen acht geeft, die zomtyds 
door het geheele key-fteentje heen loopen. 
Zy worden op zeer veel plaatzen, voorna- 
mentlyk in Engeland, Zwitzerland enz. ge- 

vonden, even gelyk als dezelve op de gron- 
G 3 den 
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den der wateren in gedaante van Ster-Ko- 
raal in America gevonden worden, behalven 
dat dit Zee-gewas ook op verfcheide plaat- 
zen gevonden word onder de aarde, geen- 
zins verfteent, en in de hoedanigheid van 
zuivere Ster-koraal, uit welk alles de Schry- 
vers oordeelen de algemeene Zondvloedt klaar 
te blyken, en ik volkomen het tegendeel. 

4. 
Behalven deze, rd ook in Zwitzer- 

land en elders onder de verfteende koraal- 
gewaffen gevonden fter-fteenen met kleine 
fterren , en fter-fteenen met alderkleinfte fter- 
retjes , (ter-{teenen met verheeve (terren „ ftuk- 
ken koraal in de lengte geftreept, die enkel 
en zomtydsdubbelvoudig zyn; verfteende ko- 
raal-gewaflen, dewelke de gedaante van een 
verdorde of gedroogde vyg hebben, gelyk in Za- 
bula VI. metdeletter A wordaangewezen, en 
waar van my verfcheide hier tot Amfterdam zyn 
getoont; fter-{teen gelyk als met wurmgaten, 
pypachtige fter-(teen. Behalven deze en een me- 
nigte andere gedaantens van deze verfteende ko- 
raal-gewaflen of fter-fteenen, is ook aan te mer- 
ken, dat dezelve gevonden worden van alder- 
handekoleuren,en beftaande uit fteen van al- 
derhande ftof van verfcheide hardigheid of 
weekheid, of aard- of zand- of keyachtigheid of 
marmerachtigheid , vaftigheid ,{pongieusheid, 
lichtheid,zwaarheidenz. „ 45. 

Noch worden in de fteengroever , en inen 
op de Bergen gevonden verícheide foorten van 
verfleende paddeftoelen van alderhande ge- 
daante, vorm, hoedanigheid, koleur, hol- 
ligheden, {treepen ; zommigealseen vyg, an- 

dere, 
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_ derealseen buis, andereals een ganze fchacht ; 

zommige als drooge kurk ,andereals een knoeft 
van een wortel, als een peer, als een bundel 
of windzel of zwachtel ‚andere als een gekrom- 
de hooren. Voegt hier by de fteenige Zee-fpon- 
gie van Bologne „en eenegroote menigte ande- 
re, dewelke de Liefhebbers alle onder de over= 
blyfzelen van de Zondvloedt ftellen. 

6. 
In zeer veel oe alsin Vriefland, Hol- 

land, Drenth, Groningerland enz. worden on= 
der de Veenen en andere gronden een groote 
menigte Boomen gevonden; van dewelke zom- 
mige Schryvers uit onkunde een onderaardfch 
gewas maaken. Het algemeen gevoelen is ‚dat 
dezelve door overftroominge van hooge water- 
vloeden, en daar onder de vermaarde Cimber- 

_feheVloedt,en zwaareftormen nedergeflagen en 
overftelpt zyn , maar dewyl deze Landen zo na 
aan de Zeegelegen zyn, en grouwzaame over- 
ftroomingen geleden hebben, konnen wy deze: 
zaak zonder de algemeene Zondvloedt wel 

_begrypen. 
ie 

Het is van hed belang , dat in de gron- 
den van de zeer hooge Bergen van Saxen, 
Zwitzerland enz.overblyfzels en indrukzels ge- 
vonden worden van Boomen en Heefters, zy 
haare bladeren, vruchten, takken, of andere ge- 
deeltens, dewelke in {teen verandertzyn. On- 
der andere (na ’ verhaal van Ludovicus, Lan- 

- gis, Mylius,by de Heer Scheuchzerus)eflchen- 
bladeren, bladeren van denne- of maft-boomen, 
en bladeren van wilgen-boom; vrucht van de 

G 4 Tax- 
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‘Taxis-boom, bladeren van elfen-boom, vart 
de noote-boomen , van de populier-boom, van 
de hazenooten-boom, en zelfs de vrucht van 
hazenooten, de bladeren van eike boomen en 
verfteent eiken-hout met een flak daar aan ver- 
fteent; verfteende galnooten  kaftanjen die 
verlteent zyn, en andere zaaken, als van 
vruchtboomen, pruim-bladeren, peere-blade- 
ren, peer-gewas, wyngaard-bladeren , mifpele 
bladeren, linde-bladeren, lindenhout, aman- 
del-fteen , verfteendeklimop-bladeren, en een 
groote menigte bladeren en houten, dewelke 
onbekent zyn, en uitgedrukt in witte mergel , 
in fchilfer-{teen ; geheele regels met pynboo- 
men by STRATTELINGEN , waar van eenige 
takken verfteent zyn.Ook is het zeer aanmerke- 
lyk „dat op zommige plaatzen Boomen on- 
der de grond gevonden worden, dewelke in 
zodanig een geheel land boven de grond ner- 
gens groeyen; dit zegt de Heer Scheuchzerus 
van de maftboom, dewelke in Engeland wel 
onder, maar niet boven de grond gevonden 
zoude worden. MM.tSchoocktus oordeelt ook 
by dezelve in zyn Boekje over de Turf, dat 
het Kien-hout, het welk in Vriefland, Gro- 
ningerland, Holland enz. gevonden word, 
een foort van pynboomen is, dewelke in 
die Landen zelfsnietgroeyen. Deovervloedt 
van deze onderaardfche boomen isin zeer veel 
Landen zo groot , dat zulks naauwelyks te 
gelooven is. Tot overtuiging, dat deze on- 
deraardfche boomen geen byzonder onder- 
aardfch gewas is ‚kan vertrekken , dat op zom- 

mige 
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_ mige plaatzen wederom takken uit dezelve 
Je 

6 

zyn gefchooten en opgegroeit. 
48. 

Wat het hout belangt, datverfteentis, het 
zelve isvan zo veelderhande Hoedanigheden, 
door de langdurigheid van de tyden de plaats, 

en het onderfcheidt van het hout zelts, dat 
dikwils niet gekent kan worden , welk foort 
van hout het zelve voor deszelfs verfteening 
geweeft is. De Heer Scheuchzerus melt van 
verfteent hout uit de aluin-groeven van Saxen ; 
van bitnmineus opgegraaven hout uit een bi- 
tumineufe grond in Mofcovie, en van alder= 
hande foorten gegraaven uit dekley, uit zand= 
fteen {uit fteen-koolen ; van hout in yzerachtig- 
heid verandert, daar de Heer Liebknecht een 
geheel Traktaat van gemaakt heeft ; van hout 
met een vitrioolachtigheid bevrucht; van ver= 
fteent hout uit de brandfteen-groeven in Prai- 
(fen; van verfteent hout uit enkelde zand-ber- 
gen ; noch van hôuts-kool by Ruheftaat in een 
groot overftelpt bofch, welker boomen na’ 
oordeel van veele fchynen aan de brand geraakt 
geweeft te zyn, en laag- of regels-gewys zeer 
overhoop op malkander leggen 18 a 24 ellen 
onder degrond, by en omtrent de putten der 
fteen-koolen. 

5 
De Heer Scheuchzerus heeft een aanmerkens 

waardige Speculatie over deze onderaardfche 
houts-kool ; hy oordeelt, dat dezelve van de 

__ Zondvloedt overig zyn; dat de boomen, de- 
„welke onder turf-aarde overftelpt zyn, als met 
sen koele en waterachtige ftof doortrokken, 

» Gs en 
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en door ’t bitumen vande veen-aarde doorbal- 
femt, voor ’t verderven bewaart zyn ; maar dat 
de boomen , dewelke als met geheele boffen 
verdreven zyn, en overftelpt zyn door vuur- 
fteenen of keyfleenen , (gelyk deze boomen 
in zodanigen grond gevonden worden)ineen 
heimelyke fmeuling geraaken door de hitte van 
de vuurfteen; en op welk een wyze vitriovlach- 
tigheid of yzer-erts , en een zwavel tot brand 
koomtdoor water, leert ons de Stoffcheiding, 
En dewyl de vuurfteen uit yzer-ertsen zwavel 
beftaar, is wel te denken, welk een broeying 
het water in dezelve kan verwekken ; en de 
boomen , dewelke ín zodanige gronden leg- 
gen, of tot kool verfmeulen, of ten minften 
zwart verfchroeyen , na de hitte groot of klein 
is, en de vuut{teen menigvuldig : waar uit ge- 
oordeelt word, dat defleenkoolen niet anders 
als een waarachtig hout, op deze wyze veran- 
dert , geweeft zouden zyn, welk oordeel ik ech- 
ter voor myn rekening nietter neder ftelle. 

$o. 
Het opgedolven hout ís van alderhande ko- 

leur, zwart, Wit, grauw , bruin, donker- 
roodt, geel, geplekt, geftreept, gekriftalli- 
zeert, rouw „blinkend ‚glad, ftroef, koolig, 
meerder of minder verfteent ; zommige door- 
drongen als met een vuur-fteenachtigheid ‚daar 
zelfs oefter-fchulpen aan vafigegroeit gevon- 
den zyn; opgedolven hout van alderhande me- 
taalachtige eigenfchappen , okerachtig van ftof, 
beenachtig hout, puimfteenachtig hout; met 
een woord van veelderhande foort, gelyk by de 
Schryvers, dewelke zulks VrArBABO EEn 

heb. 
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_ hebben, en in de Kabinetten der Liethebbers 
__kan gezien worden. 

st. 
Dat byna in alle hooge en bergachtige 

Landen, als ook in laage Landen, endik- 
wils vry diep onderinde grond, en boven de 

__grond,jazelfs in de fteenen vaft gegroeit,of zelfs 
ver{teent gevonden worden, hoorentjes, fchul- 
pen, kruikeneriz, dewelke overeenkoomen in 
gedaante met hoorentjes,fchulpen,kruiken enz. 
die in de Zeën, Rivieren en Meeren woon- 
plaatzen van visjesen flekjes zyn, zal (geloof 
ik ) van niemant ontkent worden. Zommige 
willen ontkennen, dat de hoorens, kruiken, 
oelters of fchelpen , dewelke in de van Zee ver 
afgelege Landen gevonden worden, niet van 
dezelve natuur zouden zyn , als die der water- 
fchelpen,kruiken,enz.,‚maar loutere Mineralen 
of Steenen ,doar een Luf#s NATURA zodanig 
geimiteert, dog iemant , dewelke deze zaa- 
ken zelfs behandelt en gezien heeft, zal niet 
twyfelen, dat veelevan dezelve een en de- 
zelfde gewaflen zyn in de Natuur. 

52. 
Maar om den Lezer volkomen te over- 

tuigen, heb ikop ZabulaV/I. Fig. 1. laaren Z2bula 
{nyden een natuurlyke groote paarlemoer-; 
hooren. Deze is onder de Zeehoorentjes* ** 
de Prins, en zeer fchoon, van binnen bekleedt 
met een paarlemoere fchaal. Figuraa. ver- pig, 2 

beeldt dezelve hooren in de lengte midden- 
door gezaagt , op datde wonderlyke kamertjes 
zouden konnen gezien worden, daar de Vifch 
zich in onthoudt en woont } deze kamertjes 

wor= 
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worden alle van de Vifch vervult, fchoon de- 
zelve maar door een klein gaatie gemeenfchap 
met malkanderen hebben ; door dit gaatje loopt 
een ader van de vifch, tot aan het einde van 
de krul van de hooren,door welk adertje de dee- 
len van de vifch aan malkanderen verknogt 
zyn. Fig. 3. vertoont de vifch uit zyn hooren 
gelicht , zynde een foort van een Polypus of 
veelvoetige flak, Maar dewyl ík hier tot het 
oogmerk, om die zaaken te befchryven , de- 
ze hooren niet bybrenge, kan de nieuwsgie- 
rige Lezer defzelfs naauwkeurige Befchry ving 
Vinden in de Amboinfche Rariteit-kamer van 
G.E. Rumphius. Zodanigepaarlemoer-hoo- 
rens, dewelke anderzins meeft by de Moluk- 
Jfche Eilanden, in de Zee en op deftranden, 
als ook op andere plaatzen in Zeegroeyen, 
worden ook gevonden ín fteen verandert 
in Zwitzerland, in Baden, in Waldshut, 
ltalien , en veel andere Plaatzen , gelyk uitge- 
drukt word met Fig. 4. waar in geen ander 
onderfcheidt te vinden is , als dat de buiten- 
fchaal door de tyd is verteert en afgefchil- 
fert, het welk aan de meefte in fteen ver- 
anderde hoorens gebeurt. 

53: 
Zomtyds worden dekens en dehollig- 

heden van de verfteende paarlemoer-hoorens 
gevonden vervult te zyn met kriftal, met 
yrer-mineraal, of met iets anders; en in het 
Kabinet van den Heer Scheuchzeras worden 
tien verfcheide paarlemoer-hoorens en hoorent- 
jes , of Nautili , dewelke in fteen verandert 
zyn , vertoont, en alle in zodanig een over- 

een= 



July en Augufy 1719. Tog 
“eerkomftige geftalte, dat een iegelyk wel kan 
zien , dat dezelve van waarachtige Zee-hoo- 
rens .zyn verfteent. By de Liefhebbers wor- 
den zy in twee foorten verdeelt, als groo- 
te paarlemoer-fchulp en kleine paarlemoer- 
fchulp. De groote Nautilus , of groote paar- 
lemoer-fchulp noemen onze Hollanders Co- 
guilie, en de kleine of dunne Doekhuiven, 
en by de zee-vaarende Lieden het Schippertje. 

54: | 
Onder de Steenen, dewelke de Liethebbers 

oordeelen uit hooren voortgebragt te zyn, 
word ook getelt het poft-hoorentje, getekent 
met Fig. s. Dit poft-hoorentje is natuurlyk, Fig. 5. 
en het word gevonden in de Zeën der Mo- 
lukkers, en op andere ftranden. Nu kande 

zerde overeenkomft van deze twee oordee- 
len, want Fig.6. is een verfteent poft-hoorentje. 
Hert polthoorentje word in % latyn Cornu Ax- 
monis genaamt ‚om de overeenkomft , dewelke 
daar in is met de gedaante van de hoorens, daar 
Fupiter Ammon door de Ouden mede ver- 
beeldt wierd. De Heer Scheuchzerus ver- 
haalt, dat deze fteentjes gevonden worden 
op veel plaatzen, alsopden LAGERBERG en 
RANDENBERG,in’t NEUBURGISCHE en ScHEN= 
'KENBERG , ’tGebiedt van BERN, ° Canton 
Bazer enz. De Heer Scheuchzerus heeft veel 
derhande foort en gedaantens en veel inge- 
tal verfleende poft-hoorentjes in zyn Kabi- 
net. 

Mond 55. 
Wy vinden een groot getal van hoorent- 

15, 
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jes, dewelke met een algemeene naam van 
Kruiken worden genaamt, om dat zy veel 
Overeenkomft hebben met de Alikruiken, - 
dog dezelve worden in % latyn Zocht, en 
by onze Liefhebbefs in Holland genaamt 
Tollen , Pyramiden , Bagyne-drollen enz. 
Deze zelfde zee-kruifjes worden ook in 

. fteen gevonden, ziet Fig. 7. deze verbeeldt 
zodanig een bagyne-drol , zo als de zelve in 
de zee, valt hangende aan de fteile klippen , ge- 

" vonden word, en Fig. 8. en Fig.g ; zoals dezel- 
" ve verfteent op de bergen worden gevonden, 

en in de Kabinetten bewaart. Deze Zrocht 
zyn van zeer veelderhande gedaante , gelyk 
van de Liefhebbers in de Kabinetten nage- 
zien kan worden. 

s6. 8 

Onder de hoorentjes is noch een ander 
foort, dewelke onze Lief hebbers flakke-hoo- 
rens noemen, zy loopen onder zo fpics niet 
toe als de Tollen of Bagyne-drollen , en 
hebben ook een ander dekzel , te weten 
half-maans gewys, zy worden in ’% latyn 
Cochlee valvate of femilpnares genaamt ; 
maar dewyl dezelve van alderhande gedaan- 
te gevonden worden, geven onze Lief heb- 
bers aan deze of gene gedaante van dezelve 
ook deze of andere Naamen, als by voor= 
beeld een Dooyer, de Joode, enz, Zodanig 
een flekhoorentje , gelyk als het natuurlyk 
aan de Zeeftrand gevonden word, ziet gy 
afgebeeldt in de 1o Figuur, endedezelvege- 
daantens van flekke hoorentjes „ zoals dezel- 

ve 
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ve op % gebergte geheel in {teen verandert ge- 
vonden worden, ia Big. 1e. en Fig. 12. Fig, 4, 

Fig. 2% 

57 
Wy vinden ook onder de hoorentjes een 

geflacht, het welk in’t Latyn Caffides, enin’t 
duitfch ftormhoeden genaamt word. De Heer 
Scheuchzerus heeft verfcheide van dezelve in 
zyn Kabinet, dewelke verfteent zyn; maar 
hy verklaart dezelve in Zwitzerland noch geen- 
zins gevonden te hebben ; de natuurlyke zyn 
te zien in Fig, 13. deze zyn ook van verfchei- Fig. 12 
de gedaante, meerder of minder gebult ‚of tak- 
kig of glad, 

Daar word ook el geflacht van hoorentjes 
gevonden, dewelke in ’tlatyn Cochlee globofse 
genaamt worden, en in ’ nederduitfch Ber- 
HOORENS; daar zyn veel foorten van Bel- 
hoorenis ‚ en elke foort heeft een byzondere 
naam, als geplekte Bel-hooren, geknobbelde 
Bel-hooren , Patrys-hooren , Kieviets-ey, Ajuin- 
fchil, Koxol-booren, Agaate-bakje, Toverflak, 
Spaanfche Vygenz. Ziet Fig. 1q, deze vertoont Fig. z4. 

n bel-hooren , zo als dezelve op de Zee- 
ftranden gevonden worden, en Fig. 15. een Fig. 25: 
bel-hooren, dewelke ín fteen verandert is, 

van dewelke verfcheide foorten in ’t Kabinet 
van de Heer Scheuchzergs te vinden zyn. Be- 

_halvendezegeflachten, vinden wy zo veel Hoo- 
rens en Schelpen, Oefters, Geraamtens, 

Tanden, op de gebergtens in Duitfchland, 
kealien, Vrankryk, Engeland, en in alle Dee- 
len des Aardbodems, dat ik een gehee! Boek 
, Zou- 
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zoude dienen te maaken, als ik dezelve op 
deze plaats wilde befchryven. 

A 
De Liefhebbers hebben van alle kanten 

en byna uit alle gedeeltens van den Aard- 
bodem, uit het diepf{te van de Berg- en Steen- 
werken, en boven op de toppen van de Ber- 
gen, Steenen van alderhande gedaante in hun- 

Fig. 16. ne Kabinetten. Ziet Fig. 16. vertoont een 
Fig. 17. Steen geworden Vifch , en Fig. 17. een brok of 

klomp van verfcheide Steen geworden Schul- 
pen. Zelfs worden geraamtens of graaten 
van Viflen gevonden, dewelke verfteent zyn. 

60, 
De hoorens, dewelke Trompetten genaamt 

worden, of in ’tlatyn Buccine, en dewelke 
voor blaas-hoorens gebruikt worden, zyn ook 
een geflacht onder de hoorens, dat veelder- 
hande foorten onder zich begrypt, en van 
dewelke ook fteenen gevonden worden, die 
20 zeer met dezelve overeenkoomen, dat 
dezelveniets anders fchynenals zee-hoorens, 
dewelke in fteen verandert zyn; als by voor- 

Fig. 18. beeld Fig. 18. en Fig. 19. vertoonen twee 
Fig. 19.foorten van trompet-hoorens, zoalsdezelve 

natuurlyk op de ftranden van de Molukfche en 
andere Eilanden gevonden worden, met haa- 

Fig. 20. re levendige Viflen voorzien „en Fig. 20, en 
Fig. 2x. Fig, 21. vertoonen twee foorten van fteenen, 

of hoorens in fteen verandert. 
Ó1. 

Op de Alpifche Gebergten, in de velden 
van St. Gal, in Canton Bafel, in ’tGraat- 

fchap 
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fchap Neufchatel , in’t Graaffchap Bader , tot 

_ Schenkenberg enz. worden veelderhande 
__ foort van fteenen gevonden , dewelke een 

groote overeenkomit hebben met de hoorent- 
jes, dewelke wy Pennen of Naalden noemen, 
en dewelke in ’t latyn Strombi genaamt zyn, 
gelyk alsin Fig. 22. en Fig. 23. worden getoont, pig, 23. 
zodanig als dezelve op de Molukfche en andere rig, 23. 
Indiaanfche ftranden gevonden worden; en 
Fig. 24. vertoont insgelyks zodanig een ftee- 
nen Hoorentje of Penne, gelyk het zelve op 
de Alpes en in de Bergen van Zwitzerland, 
benevens andere van die foort gevonden word. 
Ik zal van de hoorens zwygen , dewelke 
wy Tooten of Wellen noemen ,als ook van de 
Lap-hoorens, van de Venus-kruikjes of Klip- 
kouzen, vande Daadels , van de Scho- 
teltjes , van de Zee-vooren , van de 
Meer-egelen, van de Zee-flangetjes, van de 
Olifants-tanden, van de Gapers, vande Bon- 
temantels, van de: Telemofiels , Nagel-mof- 
fels, van de Moffelen, Holfter-fchulpen, 
Oefters; Zee-appelen, van de Kreeften, en 
een groote menigte andere; dewelke in fteen 

__ verandert gevonden worden , behalven noch 
_ veel gefigureerde Steenen , daar men geen ge- 
_ lykenifle onder de Zee-fchelpen of Hoorens 

__ van kan vinden. 

Fig. 24. 

Ó2, 

Een groot getal Schryvers trachten uit deze 
zaaken een onwederlegbaar bewys te trekken 
van de algemeene Zondvloedt, dewelke Mo- 
fes befchryft, want behalven de in (teen ver- 
anderde gewaflen , geraamtens , zee-gewaflen ; 

Il. Deer. H hoo= 
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hoorens , fchulpenenz. , dewelke hier en daar 
verfpreidt, van binnen in de Bergen, en 
boven op dezelvegevonden worden, zyn ook 
op zommige plaatzen op zeer hooge Bergen 
geheele banken en laagen van Schulpen. 

63- 
De Engelfche, derek zeer naauwkeurig 

op alles zyn, hebben veel fchoone uitdrukze- 
len van Bladeren , vertoonende Vaaren , herts- 
tongen andere Plantgewaflen, gedrukt inde 
leven van koolen, in de koolputten gevonden. 
De Heer Johannes Ray getuigt , dat op veel 
hoogeen ver van Zee gelege plaatzen , geheele 
banken van fchulpen gevonden worden , en 
uit Meztzelius, dat veele bedden van fchelpen 
met zand vermengt op de toppen van een hooge 
Berg by Bologue gevonden worden; en ( vol« 
gens verhaal van den Heer Zaxcred Robinfon) 
verfcheide volmaakte Schulpen op de Bergen 
van Gezua, zelfs parel-fchelpen, gedraaide 
hoorentjes , Zee-egels ; mitsgaders op den 
Berg Cezis en op ver van Zeeafgelege plaarzen 
Oelters en andere Schelpen. Waar uitblykt, 
dat zo wel de natuurlyke Schelpensen hoorens, 
op en onder de Bergen gevonden worden, als de 
Schelpen en Hoorens, die fteen zyn, en de= 
welke ik befchreven hebbe; waar uit die Man- 
nen de Zondvloedt noch kragtiger meenen te 
bewyzen: want byaldien iemant ontkende, 
dat de Steenen, Hoorens en Schelpen niet van 
Zee-fchelpen of Zee-hoorens geworden wa- 
ren , maar altyd fteen geweelt, bewyzen zy 
hier mede na hun oordeel , dat deze natuur- 
Iykeen onveranderde Oefters, Motlels, Schel- 

pen 
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pen en Hoorens door de Zondvloedt opge- 
worpen zyn , en zelfs tuflchen de hard-fteen 
en andere zand-fteenen onverandert ingegroeit 
gevonden worden, gelyk de Lief hebbers de- 
zelve hier ook dagelyks konnen zien. 

Op het Eiland Mala worden veel gevorm- 
de Steenen gevonden, gelyk de Liefhebbers 
dezelve in menigte in hunne Kabinetten 
bewaaren , als landen , Wervelbeeride- 
ren, en andere deelen van Viffen, die verfteent 
zyn. Behalven deze zaaken, worden gevon - 
den verfcheide laagen, regels en bedden van 
zand en aarde boven malkanderen, in de ge- 
brooke Bergen; ja zommige Schryvers zyn zo 
ver gekoomen, dat zy geoordeelt hebben, dat 
het groot{te gedeelte van het Aardryk gefmol- 
ten is geweeft door de Zondvloedt ,- en dat 
alles naderhand laags-gewys door zyn eigen 
fpecifigne Lwaarte wederomisby malkanderen 
gezakt en geftremt; dit bewystrekken zy niet 
alleen, om dat het Zand en de Aarde by laa- 
gen gevonden word, maar dekley , mergel, 
gibs, veele fteenen en Mineralen, en alder- 
hande aardens „ tot de Schelpen incluis, zyns 

de byna elk lichaam te zamen geftelt uit deelt- 
jes, dewelke laagsof regels-gewys langs de 
Horizontale Linie op malkanderen geplaatft 
leggen. Ziet hier over Johan. Woodward 
Specimen Geographie pbyfice. 

6 
Het iszeer aanmerkelyk , dat in de Bergen, 

en op het Land ver vande Zeeafgelegen , ook 
veel Hoorens en Schulpen gevonden worden , 
van de welke tot noch toe niemant de weer- 

H 2 gaa 
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gaa in het Water , aan de ftranden of in de 
diepfte gronden der Zeën ontdekt heeft; en 
ten anderen ‚dat ook zodanige groote Steenen 
gevonden worden , dewelke zommige Zee- 
kinkhoorens en Schulpen, en Zee-hoorens 
naauwkeurig verbeelden , dat de waare Zee- - 
hoorens en Schulpen , dewelke zy vertoonen, 
dikwils niet- de tiende part zo groot zyn ge= 
vonden , dewelke na alle waarfchynlykheid 
dan ook niet door de Zondvloedt en doorde 
Zee op die Laanden geworpen zyn. Hier by 
doet zich noch een grooter zwaarigheid op; 
namentlyk , dat andere Zee-dieren , noch haare 
beenderen, als Walviffen, Robben, Walruf- 
fen, en honderden andere Viffen nimmermeer 
op de hooge Bergen , noch in de Steenbree- 
ken en Plaatzen gevonden worden , daar die 
natuurlyke Schelpen en Hoorens, en die ver- 
fteende Schelpen en Hoorens gevonden wor- 
den, ’t welke echter behoorde te zyn, als de 
voorgemelde dingen door de Zondvloedt op= 
geworpen waren. 66. 

De vraag zoude dan eindelyk zyn, op welk 
een wyze deze Zee-gewaflen , Hoorens, 
Kruiken, Schelpen, Tanden en graaten op de 
plaatzen, dewelke zo hoog zyn, of in zoda- 
nige diepe Bergen en zo ver van de Zee afge- 
legen „moogen gebragt of geraakt zyn? Deze 
zaak heeft aan de Aalouden,en aan veel voor- 
treffelyke Mannen onder de latere Schryvers, 
zeer moeyelyk en zwaar gefcheenen om opge- 
loftte worden : wantte willen ontkennen „dat 
deze Schelpen, Oefters, Kruiken, Hoorens 
en Zee-gewaflen in der daad zodanig zyn; en 

va 
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vatte ftellen, dat dezelve onder de Mineralen 
behooren, of waare Mineralen zyn, word 
door de ondervinding klaar tegengefproken,de- 
wyl zommige maar voor een gedeelte verfteent 
zyn , zommige geheel , en zommige geheel 
niet, maar volkomen overeenkomftig met de 
Schulpen, Oefters, Kruiken, Hoorens , enz. 
dewelke in de Zee gevonden worden; en vat 
te ftellen , dat deze lichaamen alle door een 
algemeene. Zondvloedt, op de Bergen en hooge 
Landen uit de diepe gronden der Zeën zyn 
opgeheeven, en over den geheelen Aardbodem 
verfpreidt, is noch veel minder waarfchyn- 
Iyk. 

: Ó7. 
Daar zyn veel redenen, dewelke ons dwin- 

gen om te ontkennen, dat deze bovengemel- 
„de Lichaamen door dealgemeene Zondvloedt 
op het Aardryk opgeheeven zyn. Eerftelyk, om- 
dat dezelve niet alleen gevonden worden op 
de toppen van de hooge Bergen , maar zelfs in 
de diepfte ingewanden der Bergen, en aldaar 
in de (teen, als hardfteen, of alderhande 
Zandfteen , Marmers , Marcazitaas , Keyfteen, 
Vuurfteen , Koolen, Krytbergen , Kley, 
Mergel, Zaud, Aarde, ja zelfs met veelder- 
hande halfrype Metalen en Mineralen veree- 
nigt en omgroeit; en dat zodanig, dat de 
Schelpen of Kruiken haar volkomen Schelp- 
en Kruik-natuur „en fpecifigue zwaarte en hoe- 
danigheden hebben behouden, het welk alles 
meerder bewyít, dat alle deze Schelpen, 
Kruiken , Oefters , Hoorens , Zand enz 
op of in de aarde gegroeit zyn , als dat zy 

} EN Ze door 
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door de Zondvloedt uit de Zee daar zouden. 
gebragt zyn. 

68 
De tweede Reden , waarom ik ontkenne, 

dat deze zo genaamde Zee-gewaflen door de 
Zondvloedt niet op de vafteaarde zyn gebragt, 
is, om dat wy op veele plaatzen , vyftig en 
meer mylen van de Zee afgelegen, en aldaar 
zo wel op de vlakke gronden , als boven op 
de toppen der Bergen, geheele laagen van Schul- 
pen, Hoorens, Kruiken en andere gewaflen 
vinden, dewelkein alles over een koomen met 
dezelfde gewaflen in de Zee; en dewyl deze 
aldaar gevonden worden op het oppervlak der 
Aarde, en altyd leggende in de open lucht, 
voor het fteeken en branden der Zon , plas- 
regens, uitdampingen der Bergen, zouden die 
lichaamen binnen de tyd van vier duizend jaa- 
ren al lang vergaan zyn geweeft, byaldien zy 
op die zelfde plaats haar moergrond niet had- 
den, en gedutig als uit een zaad en zaadelyke 
eigenfchap aangefokt en onderhouden wier= 
den. Als wy nu vaft ftellen , dat de zaaden 
der dingen door de geheele Aardkloot als ver- 
fpreidt leggen, konnen wy wel begrypen, dat 
dezelve zo wel in de Steenen en Steenrotzen,en 
in de Metalen en Mineralen konnen groeyen, 
of reets gegroeit zynde , beklemt worden inde 
diepfte ingewanden der Aarde , Koolputten, 
Steen-bréeeken, Bergen enz, als boven op het 
oppervlak der Aarde en de hoogetoppen der 
Bergen. Wy bevinden ,,dat veel zaaken tot 
haar meerder of minder volmaaktheid groeyen , 
na de meerder of minder bekwaame plaaten, 

aar 
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daar de zelve of geplant of gezaait worden, of 
daar zy volgens haar natuur geraaken. De gron- 

den der Zee zyn by my niet anders als het vafte 
Land; wy vinden in de Zee Mergel-banken, 
Zand-banken , Schelp-banken, Mineralen, 
Zout-mynen , en alderhandeaardeftoffen , zo 
wel als op de hooge en vafte Landen. 

69, 
Het zaad, daar de Schelpen, Oetters,Mof- 

fel-{chelpen , Hoorens , Kruiken enz. van 
groeyen en voortkoomen , overal verfpreidt 
leggende , is buiten twyfe! beter geplaat{t op 
de gronden der Zee, om levendige fchepzelt- 
jes voort te brengen en te gezereren , als het 
zelfde zaad geplaat{tis door en door de Bergen 
in derzelver ingewanden of boven op 
derzelver toppen ; maar alfchoon dit zaad 

‚op de hooge Luanden geplaat{t , geen leven- 
dige fchepzels kan voortbrengen, of zyn volle 
volkomenheid niet ontvangt, uit gebrek van 
vochtigheid en koefterende omftandigheden, 
volgt daar uit „dat het daarom niets zoude kon- 
nen voortbrengen? O neen! maar dit volgt, 
en de Ondervinding beveftigt ook het zelfde 
in alle zaaken, dat zodanig zaad zyne vruch- 
ten voortbrengt , verandert en geftelt na de 
omftandigheden , daar het in geftelt is ; en dit 
is de reden , dat wy zo wel verlteende, ver= 
mineraalde enz. Schulpen, Oefters, Krui- 
ken, Hoorens en Gewaffen overal vinden in 
zodanige ingewanden der. Aarde, daar deze 
fteenen groeyen, en wederom op andere plaat- 
zen wel drooge Schelpen „ Kruiken , Hoo- 
rens enz. zonder levendige fchepzels daar in, 

4 door 
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door gebrek van water, en voedende en koe- 
fterende oorzaaken. Ik ftel vaft, als de Zee 
de plaats innam van het Drooge, dat datelyk 
uit deze zaaden zo wel dezelfde {chepzels zou- 
den voortkoomen tot haar uiterfte volkomen- 
heid , als nu gefchiedt op de gronden der 
Zeën ; om deze reden ftelik vaft, datde Zee- 
gewaflen in dit opzicht Laand-gewaflen zyn, en 
de Land-gewaflen , in opzicht van haar vol- 
komenheid, Zee-gewaflen konnen worden. 

70. 
Ek heb nu geen tyd noch plaats, maar ik 

zoude anders veel proeven opgeven van de 
overal-verfpreidtheid ‘des zaads en des zaadely- 
ken eigenfchaps der Schepzels; ik heb zelfs in 
verfcheide putten , dewelke veel mylen{van de 
Zee afgelegen waren, levendige oefters gevon- 
den; in putten, zegge ik, die gegraaven wa- 
ren uit drooge en vatte kley,‚en daar doorde diep-= 
te water inkwam.Een nieuw gegraaven floot,en 
die met geen ander water gemeenfchap heeft, 
in zeer vette kley, zal binnen korten tyd aal 
en verfcheide visjes uitleveren, zo ras dezelve 
bekwaam van water voorzien word, gelyk ik 
kan bewyzen, en veele met my weeten. Een 
ftuk kley , dat nooit uit de diepfte gronden 
geweeft is, en tien of twintig voet diep uitde 
grond gedolven is, zal binnen korten tyd (in 
de lucht gebragt en bedauwt) alderhande 
blaadjes en kruidjes voortbrengen. Diergelyke 
proeven zoude ik veel konnen aanhaalen, de- 
welke van myn eigen ondervinding en waar- 
neeming zyn. 

De 
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De derde Reden, waarom ik ontkenne , dat 

gemeene Zondvloedt op het Aardryk ver- 
fpreidt zyn, is, omdat wy veel Schelpen, 
Kruiken, Hoorens, zo natuurlyke als ver- 
fteende, op de Aarde en in de boezems der 
Bergen vinden, van dewelke wy de weergaa 
tot noch toe in geen eene Zee of Water ge- 
vonden hebben; en te willen antwoorden, 
dat deze overblyfzels van de Zondvloedt zyn 
van zodanige Schulp-viffen en Dieren, dienu 
vergaan en uitgeltorven zyn, iseen uitvlucht, 
dewelke erbarmens waardig is, fchoon zom- 
mige Schryvers de zwakheid hebben van zich 
met dezelve te behelpen: of te antwoorden, 

‚_datditdekzels, fchulpen, kruiken en hoorens 
zyn van Viffen, dewelke zich altyd op de 
diepe gronden van den Oceaan onthouden, 
en nooit met ftorm of anders op ’t Land wor- 
den gefmeeten , en daarom nimmermeer ge- 
vangen noch gezien konnen worden, is ge- 
noegzaam geen antwoord. 

2 
De wierde Reden, waarom ik ontkenne, 

dat deze zogenaamde Zee-gewaffen door de 
Zondvloedt niet over de Aarde, en in derzel= 
ver diepe gronden zyn gebragt en opgevoert, 
is, omdat oneindig veel Schepzels in de Zee 
gevonden worden , van dewelke nooit Schel- 

__pen,Schilden, Tanden, Kruiken, Graaten, 
of iets diergelyks op de Aarde en in de Ber- 
gen gevonden worden, dat noodzakelyk met 

Hs de- 
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dezelve Zondvloedt had moeten gebeuren ; 
dog het is buiten twyfel, dat derzelver zaad 
nergens op den Aardbodem een bekwaame 
plaats vind, of om iets voort te brengen, dat 
na haar gelykt, of zich nergens te voorfchyn 
kan brengen als in de wateren, 

70: 
De vyfde Reden di myn Ontkenning is 

ook, omdat veel verfteende Schelpen , Krui- 
ken, Schilden, en veel andere gedaantens en 
indrukzels in fteen gevonden worden , dewel- 
ke veel grooter zyn, als de natuurlyke, de= 
welke in Zee gevonden worden, zyndezom- 
mige dikwils twintigmaal- grooter in haar 
omtrek; alwaar noch by koomt, dat veel 
Liefhebbers de gevormde fteenen na deze of 
gene zaak willen doen gelyken, fchoon deze 
gelykenifle als met het hair daar by gefleept 
is; wantdatveelelichaamen van Hout, Krui- 
den , Bloemen , Land-fchelpen, Kruiken, 
Hoorens,ver{teent worden , is ganfch geen be- 
wys, dat die zelve daarom door de Zond- 
vloedt zyn gebragt, of juift uit de Zee hebben 
moeten koomen, en datalleenlyk om die re- 
den, dat dezelve op de gronden van de Zee 
gevonden worden. 

ges 
Ik heb noch veel andere redenen om te 

ontkennen, dat deze bovengemelde lichaa- 
men door de Zondvloedt zyn verfpreidtover 
de geheelen Aardbodem, veel minder gebragt 
in de diepe ingewanden der onverzettelyke 
vuurfteene of andere marmere Bergen „en vatt 

te 
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te (tellen , dat dezelve in die plaatzen groeyen ; 
maar de tyd en plaats laat my niet toe alles by 
te brengen: en om zeer liberaal te zyn , zal 
ik toeftaan., dat op zommige plaatzen tanden 
en graaten van villen en zee-dieren gevonden 
worden, die verfteent zyn, en dewelke uit 
de Zee daar gekoomen zyn, maar bewy{tde- 
ze zaak, dat dezelve daar gebragt zyn door de 
algemeene Zondvloedt > De grootíte oor- 
zaak, waar door de Schryvers over deze zaa- 
ken in verwarring zyn gebragt, koomt uit de- 
ze hoek voort, want dewyl eenige ftukken 
hier en daar gevonden werden, dieeerft in de 
Zee zyn geweeft, en by verfcheide toevallen 
op het land zyn geraakt, hebben zommige 
willen dryven, dat alle fchulpen, hoorens, 
kruiken, en alle verfteende wezens juift ook 
eerftinde Zee hebben moetenzyn, en nietan- 
ders als Zee-gewaflen zyn, daar ondertuflchen 
de meefte Zee-gewaflen maar Luand-gewaflen 
zyn, en de Zee niet anders is, als de Min- 
nemoer, daar veele in groot gemaakt wore 
den en gevoedt. 

__ Wanneer wy eens begrypen, dat alle de 
wateren der Zeën gemeenfchap met malkan- 
der hebben, of boven door in malkander 
vloeying „ of onder op de grond door on- 
deraardfche Rioolen , Canalen en grouwzaame 
Kolken ; dat ook door verfcheide hooge water= 
vloeden veel landen, onder water geftaan heb- 
ben , die naderhand wederom boven ge- 
raakt. zyn; dat door aardbevingen en op- 

wellin= 
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wellingen halve Eilanden verzinken , en an- 
dere opgebeurt worden; op zommige plaat- 
zen putten en kolken gevonden worden, 
die gemeenfchap hebben met de Zee, is het 
licht te bevatten, dat hier of elders eenige ver- 
vloge vogels van fchelp-viffen, hoorentjes, 
kruiken, tanden van viffen, en diergelyke 
ftukken gevonden worden in zodanige diepe 
gronden , die voor dezen gemeenfchap op die 
wyze met de Zee gehad hebben. Om deze 
en meer andere redenen befluitik. 1. Dat ver- 
fcheide Zee-fchepzels, haar fchulpen, tanden 
en graaten, op deze of gene plaatzen in de 
gronden der Eilanden gevonden worden, niet 
tegenftaande dezelve te vooren in de Zee ge- 
woont hebben. 2. Dat veel Schulpen, Krui- 
ken, Hoorens enz. zo wel groeyen in en op 
het Aardryk, by laagen, ryen en banken, 
of by malkander, of verfpreidt tu{fchen ftee- 
nen, kley, zand en Mineralen, dewelke vol- 
komen van dezelve natuur zyn, als de Hoo- 
rens, Schulpen en Kruiken van de zelfde ge- 
daante, dewelke in Zee gevonden worden. 
De geleerde Johannes Ray verhaalt, dat veele 
van de groote fteenen, daar de groote Ge- 
bouwen van Londen mede opgemaakt zyn, 
vol fchulpen en ftukken van fchulpen zyn; 
dat zyn Vriend Mr. Lloyd aan hemgezonden 
hadde volmaakte kam oefters en Zee-egels- 
fehulpen,en oefters,dewelke wel twintig mylen. 
van de Zee af gevonden wierden, en dewel- 
ke met twee toegefloote fchulpen zodanig ge 
vormt waren, gelyk de Oeftersin de Zee, als 
dezelve met de vis voorzien zyn, niet tegen- 

ftaande 
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ftaandedeze Oefters ledig waren. 3. Dat ver- 
fcheide zo Liand- als Waterfchulpen , Hoorens 
en Kruiken verfteent konnen worden, en in 
volkomen fteen veranderen, als dezelve in 
zodanige verfteenende zappen geraaken , of 
op oorden geplaat{t zyn; en hier mede meene 
ik, dat al de zwaarigheid weggenomen zal 
zyn, en dat wy omdeze Schulpen, Hoorens, 
Kruiken enz. niet na de Zondvloedt behoeven 
te gaan. Ik ftel de Zondvloedt van Mofes als 
een onwrikbaare waarheid, maar het zoude 
my leet zyn, dezelve met zodanige zwakke be- 
wys-{tukken te onderfteunen, 

76. 
De Hooggeleerde Heer en Engelfchen Pro= 

feflor WoopwarpD fteunt met zo veel ver= 
trouwen op het gevoelen, dat alle deze Schul- 
pen, Kruiken en Hoorensenz. door de Zond- 
vloedt over den Aardbodem zyn verfpreidt, 
dat hy zich beroemt, dat niemant deze zaak 
voor hem wel gevat heeft, ja dat zelfs Man- 
nen van naam, en die tegen zyngevoelen ge- 
fchreven hadden , bekent hebben, dat deze 
lichaamen haar oorfprong aan de Zee verfchul- 
digt waren, omdat deze Land-fchulpen vol- 
komen met zommige van de Zee-fchulpen ge- 
lyk waren, en dat de zelve overblyfzels wa- 
ren van Zee-dieren of viflen : maar de Heer 
Profeflor, en alle dewelke deze zaak zo ge- 
makkelyk aan hem toegeftaan hebben, {chy- 
nen niet gelet te hebben, dat het Aardryk de 
oorzaak en voortbrenger van deze Schulpen, 
Kruiken, Hoorens enz. is,en zulks door de aj 

ea 
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den en zaadelyke Eigeníchappen , dewelke 
overal gevonden worden; ja dat zelfs de Zee 
deze zaaken nooit zoude voortbrengen, als 
deszelfs gronden, onderaardze zanden, bergen 
en rotzen deze zaaden niet aan de zelfde ver- 
fchaften: en dat, als Exgeland met deszelfs 
Kryt-bergen enz. onder water ftond , datelyk in 
zodanig een nieuwe Zee dezelve fchulpen, 
viflen , oefters, kruiken en hoorens zou- 
den groeyen, en uit haare zaaden voortkoo- 
men. 

1 
Ik ben verwondert, dat de hooggeleerde 

Heer Woodward deze {nuf niet in de neus 
heeft gekreegen, daar hy zelfs toeftaat, (a) 
dat niet ontkent kan worden, dat veel fchaa- 
len, fchulpen enz: in de aarde, in de ftee- 
nen , in % kryt enz. gevonden worden, 
dewelke met geen fchulpen of iets dier- 
gelyks van de Zee-ftranden vergeleeken kon- 
nen worden, en dat echter deze fchulpen enz. 
dezelve fpectfigue eigenfchappen, en fchulps- 
en kruiks-natuur hebben, als de fchulpen en 
kruiken der Zee. Waar wil dit Raifonnement 
heen? Veele van deze Schulpen en Kruiken 
worden in de Zeèn nergensgevonden;, en even- 
wel zyn dezelve uit de Zee op het Land ge- 
bragt. Deze fchulpen , hoorens, kruikjesenz. 
zyn in de Zeën niet te vinden, en echter zjn 
dezelve in de Zeën en wateren geteelt, en uit 
dezelve op het land gebragt. 

An- 

(a) Wid. F. Woodwardi fpecimen Geographie phy- 
fic differtattode Conchis &re. 
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Andere Schryvers, dewelke om veel re- 
den niet willen toeftaan , dat alle deze Schul- 
pen, Kruiken, Hoorens enz. door de Zond- 
vloedt op de Bergen en ver van Zeeafgelege 
landen gebragt zyn, hebben geoordeelt, dar 
dezelve door de Volkeren, dewelke ouwe- 
lings deze landen bewoonthebben, op dezel- 
ve zouden gebragt zyn, maar dewyl dit niet 
word bewezen, kan deze uitvlucht hun niet 
baaten , te meerder om dat dan de zwaarig- 
heid dezelve blyft, te weten op welk een 
wyze deze Schulpen in de diepfte ingewan- 
den der Bergen en onder de aarde zyn ge- 
raakt. 

Zommige Eerder ‘lieden hebben de ver- 
_ fpreiding van deze fchulpen over ’t aardryk , 

toegefchreven aan zeer hooge overftroomin= 
gen door byzondere water-vloeden, en vere 
zinkingen van gronden uit de Zee, maar 
door deze uitlegging word wederom de z waa- 
righeid niet weggenomen, van de fchulpen, 
kruiken en hoorens, dewelkeop de Alpes eu 
andere hemelhooge bergen gevonden worden, 
en noch veel minder reden gegeven, waar 
eindelyk de fchulpen, hoorens en kruiken, 
zo wel verfteent als natuurlyk, uit voortge- 
bragt zyn, van dewelke geen weergaa in ee- 
nige wateren of zeën ooit gevonden zyn. 

80. 
De hooggeleerde Heer Woodward is zo 

yverig, om de uitwerkingen van deze Zond- 
vloedt 
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vloedt op dezen Aardbodem na te fpooren ; 

„dat hy , behalven de vertooninge van fchul- 
pen, kruiken, en hoorens enz. noch daar 
en boven door veel andere zaaken de Zond- 
vloedt uit deszelfs gewrochten tracht te be- 
wyzen. Deze geleerde Heer oordeelt, dat 
de horizontale laagen en regels van de aar- 
dens, kryten, mergels, kleyen , fteen-ade- 
ren ‚zanden, zavers, fteen-koolen ‚ marmer- 
aderen, en een groote menigte andere Mi- 
neralen en mineralifche aderen en aardens ; 
dewelke aan laagen leggen , bewyzen zyn 
van den Zondvloedt. Hy ftelt vaft, dat op 
dien tyd, toen de wateren van de Zond- - 
vloedt boven op deaarde (tonden , en alle de 
Aard-declen , alle de Marmer-bergen en 
Marmer-{toffen, alle Steen-bergen en fteen- 
achtige wezens, alle Metalen en minerali- 
fche Zamenflremzels , met cen woord, alle 
Berg-ftoffen, door het water gefmolten zyn 
geweelt, en verdeelt in deeltjes, en door geen 
Nexus of verband meer aan malkander ge- 
hecht waren; ja dat behalven dit, de aarde; 
het zand, de zavers , de kruiden, de boo- 
men, de menfchen, de dieren, en alles wat 
in of op der aarde was, onder en in mal- 
kander tot een pap gefmolten is geweeft, en 
met het water is vermengt geweelt , en dat 
eindelyk door de tyd wederom elk is gezakt 
na de grond of na beneden, en wel zodanig, 
dat elk volgens de wetten der zwaarheid na 
zyns gelyk en fpecifigue evenwichtige ftoffe- 
Jykheid is gezakt ; en dat hier door geboren zyn 
de laagen , waar mede de (toffen hedendaags 

5e- 
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gevonden worden, dat is horizontaal laag op 
laag boven malkanderen. De inbreuken, bul- 
ten, ongelykheden, de Bergen, hoogtens, 
heuvels, valeyen, Eilanden en dieptens, de- 
welke in de Zee lagen, en overal heden- 
daags gevonden worden, weet de Heer uod- 
ward mer dezelfde kragt van bewysreden uit 
te vinden, als de fimeltinge van den aardbo-= 
dem, daar ik zo even van gerept hebbe; maar 
ik zal om veel redenen hem daar in niet na 

_— Baan, noch ook in zyn bewys wegens de ma- 
nier, door dewelke de hoorens, kruiken 8 
fchelpen enz over den aardbodem verfpreidt 
Zyn, dewyl de bevinding noch de reden niet 
‚voor het gevoelen van Ee Schryver zyn. 

L. 
Ik zal alleen de vryheid neemen, van aan 

dezen geleerden Heer te vraagen, of voor deze 
Jpecteufe (melting van den Aardbôdem, alle die 
Wezens niet gelegen hebben op dezelve wy- 
zealstegenwoordig, met horizontale laagen en 
ryen boven malkander; zo Ja, dat deze fmel- 
ting dan niet noodig was geweeft, en de he- 
dendaagze laags-gewyze Situatie dier wezeiis 
dan geen bewys van de Zondvloedt is 3 
20 neen, dat de Aardkloot dan voor de Zond- 
vloedt meer na een Chaos gefcheenen heeft als 
na een Aardkloor, in dewelke Godt alles na 
Zyn aard gefchaapen en gevoegt hadde. Be- 
halven dit zal de geleerde Heer Woodward ons 
OOk gelieven te leeren, waar de viffen geble- 
ven zyn , dewelke voor de Zondvloedt 
in de wateren leefden, want in de Arke van 
Noach zyn geen villen geborgen, en inde pap 

U. Deer, | en 
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en bry van den Heer Woodward zouden‘ de- 
zelve niet hebben konnen leven , maar nood- 
zakelyk alle moeten verftikken ; en Godtzou- 
de na de Zondvioedt wederom viffen in de 
Zee hebben dienen te fcheppen, daar wy ech- 
ter nergens van lezen. 

82. 
Ik ftel dan vaft, dat de Aardkloot voor de 

Zondvloedt is geweelt, gelyk als nade Zond- 
vloedt, ent zodanig als wy dezelve noch he- 
dendaags bevinden, met hemel-hooge en on- 
verzettelyke Bergen , rotzen, klippen, kui- 
len, putten, hoolen, valeyen, kolken, rioo- 
len, zeën, vloeden, rivieren, kreeken, in- 
hammen, boezems, meeren, poelen, moe- 
raflen , Eilanden en byna-eilanden, en ook aard : 
achtige laagen en regels van alderhande Berg- 
{toffen , fchulpen, hoorens, kruiken enz. Nu 
{taat maar te onderzoeken, waarom Godt de 
Zondvloedt op den Aardkloot heeft verwekt, 
en op welk een wyze die op een zeer eenvou- 
dige manier heeft konnen gefchieden, zonder 
zo veel water vuil te maaken. 

83. 
Ik wil wel toeftaan , dat nade Zondvloedt op 

deze en gene plaatzen van den Aardkloot eenige 
veranderingen zyn voorgevallen , door grouw- 
zaame aardbevingen en hooge watervloeden, en 
dat hier door op zommige plaatzen wel eenige 
viffen,{chelpen, hoorens, en andere Zee-gewaf- 
fen op zodanig land zyn gejaagt, ’t welk na aan 
zee legt, maar datdezelveboven ophet opper- 
vlak der aarde leggende, metter tyd wederom 

ver 
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vergaan zyn, en geenzins zyn ingedrongen in de 
diepe ingewanden der marmereBergen en fteen- 
rotzen, alzo weinig als door de Zondvloedt; 
insgelyks dat door de Aardbevingen enz. wel 
eenige poelen zyn opgerezen,en heuvels zyn ge- 
zonken en gefpleeten, en wel eenige onder- 
aardfche water-kolken uit de Zee, dewelke 
naderhand wederom verloopen zyn3waar door 
hier of daar eenige graaten van viflen, hoorens 
of kruiken in de grond hebben konnen nagelaa- 
ten worden , die ver{teent zyn geworden , maar 

pietde fchelpen „hoorens en kruiken , dewelke 
opde end 7 toppen der bergen gevonden wof- 
den, en in de fteenrotzen zyn ingegroeit,of over- 
al op de aarde verfpreidt gevonden worden, en 
voornamentlyk geenzins die fchulpen, {chil- 
den, kruiken, hoorensenz., welker weergaa 
in gedaante of grootte nergens in eenige zeën 
of wateren gevonden worden. 

4. 
De reden, waarom Godt de Zondvloedt 

op de aarde heeft verwekt , befchryftde Man 
Gods Mofes met zulke klaare en onderfchei- 
‚de woorden, dat dezelve geen nader uitleg= 
ging van nooden hebben. (a) Erde de Heere 
zag, dat de boosheid des menfchen menigvul- 
dig was op der aarde, ende alle het gedichtzel 
der gedachten zynes herten tallen dage alleen- 
Dyk boos was. Ende de Heere zeide : sk zal den 
menfche, dien ik gefchaapen hebbe, verdelgen 
van den aardbodem, van den menfche tot het 
vee , tot het kruipende gedierte, ende tot het 

A) gevo- 
(a) Genefis VL, 5. 7. zz, 23. 
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gevogelte des-hemels toe. De aarde was ver= 
dorven voor Gods aangezicht , ende de aarde 

was vervult met wrevel. Daarom zeide Godt 
tot Noach; alles vleefches einde is voor! myn 
aangezicht gekoomen, ende ziet, ikzalze met de 
aarde verderven. 

Uit deze klaare hide. vande Man Gods 
Mofes blykt genoegzaam, dat de Zondvloedt 
van Godt over den aardbodem isgebragt, om 
met dezelve te kaftyden de godloosheid en 
boosheid der menfchen, en hen in dien god- 
loozen loop te fluiten en geheel te verdelgen, 
en alleenlyk van de Menfchen over te laaten 
Noach en zyn Huisgezin, dewelke Godt ken- 
den, gehoorzaamden en vierden. Zommige 
meenen uit de woorden, :& zalze met de 
aarde verderven, een zin te puuren, als of 
Godt de geheele zamenhang van het Aard- 
ryk zoude breeken of {melten ; ik wil niemants 
oordeel betwiften, maar door het bederven 
van de Aarde verftaa ik niets anders, als een 
verwoefting van het oppervlak des Aardbo- 
dems, waardooralle Gebouwen, Cieraaden, 
Gewaflen, Planten enz. verdorven wierden, 
gelyk wy zien gebeuren aan die Landen, de- 
welke door hooge Watervloeden overftroomt 
worden „en op dewelke het water zeer lan- 
ge tyd blyft (taan; en dewyl de Zondvloedt 
van alle de hooge Watervloeden de aanmer- 
kelykfte en geweldig(te geweett is, konnen 
wy zeer klaar begrypen, dat dezelve ook de 
oppervlakte der Aarde zeer bedorven kia 

e 
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86. 

De eenvoudigfte manier, op dewelke de 
Zoudvloedt heeft konnen gefchieden , is een 
ovengewoone perfling op het oppervlak der 

Zeën, door welke perfling de wateren ge- 
noodzaakt worden tegens het vafte land opte 
klimmen, en de Bergen te bedekken, dat ís, 
een diepe holte te verwekken in den onmeetely- 
ken Oceaan door drukkinge, en de watcren 
te doen klimmen overal boven de Landen en de 
Bergen ; dit gevoelen is van andere ook goedge- 
keurt. Zomimige Schryvers hebben getracht te 
bepaalen de diepte des Oceaans, door malkande= 
ren genomen, en de hoeveelheid van deszelts 
wateren,maar inderdaad Lezer, deze zaaken zyn 
niet als loutere onderftellingen, dewelke niet de 
minfte zekerheid hebben. Toteen klaar bewys, 
dat het water, dat wy hedendaags op den aardbo= 
dem hebben,genoeg is om de Zondvloedt te ver- 
wekken ‚behoeven wy maar te rug te keeren tot 
de Scheppinge , want tot op den derden dag was 
al het Aardryk met water omringt , tot dat ein- 
delyk al het water te zamen van ’ Aardryk afliep 
in diegroote ruimtens, dewelke Godtde Zeën 
noemde : als nu het meefte gedeelte van het wa- 
ter ia het verwekken van de Zondvloedt wede- 
rom word na boven en over het drooge geperft, 
isde groote zwaar gheid wegens de hoeveelheid 
van het water weggenomen , en al het drooge is 
wederom met water bedekt, gelyk het tot 
op den derden dag van de Scheppinge ge- 
weeft is; dit bewys uit Gods Woord is alleen 
genoeg omtetoonen , dat in de Zeën wareren 
genoeg zyn, omal her drooge te bedekken. 

Ì 3 Dat 
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1e 

Dat tot het verwekken van de Zondvloed: 
een groote perfling of kragt op de wateren 
moet gedaan zyn, fpreekt vanzelfs, op welk 
een vreemde wys de Zondvloedt ook van zom- 
mige uitgelegt mag worden , wantde Woorden 
van Mofes getuigen dit zeer uitdrukkelyk en 
klaar , teweten dat de wateren uit de Zeën door 
een hooge opgeperfte watervloedt op de aarde 
zyn gekoomen. Ende het gefchiede na die zeven 
dagen, dat de wateren des vloeds op der aarde 
waren, zegt Mofes: welke konnen nu de wa- 
terendes Vloeds zyn, alsde wateren des Oce- 
aans,der Vloeden en Rivieren ? 

58. 
Ik heb te vooren aangehaalt, dat eenge- 

meene flag-regen van veertig natuurlyke dagen 
de hoogte van hondert en zeftig voeten water 
op de Aardkloot bragt, maar dewyl de gehee- 
le dampkringachtige Lucht niet meer weegt, 
al een Colom van omtrent twee-endertig voe= 
ten water, zoude al het water, dat in de ge- 
heele Dampkring rondom de geheele aard- 
kloot gedraagen word, ook niet meerder, 
op zyn hoogfte genoomen, als de hoogte van 
twee-endertig, voet water rondomop en over 
den aardkloot konnen doen ftaan ; maar als 
wy in acht neemen het water, dat in de re- 
gen-maanden, in Africa, in zommige Plaat- 
zen van America en Afia, in detyd van veer- 
tig dagen en nachten uit de lucht valt door 
een gedurige breuk der wolken, dewelke te- 
gens de hooge toppen van den Atlas 

aan- 
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zan{luyten , of van den Zuurus, of van de Bergen 
van Peru enz.,‚behoeven wy maar naeen middel 
om-te zien, het welke gedurig water in de 
Dampkring levert, en onder alle de middelen, 
dewelke ik kenne, is geen bekwaamer als dat 
van de Zee-hoos. Om dan de natuurlyke 

‘uitwerkingen in deze uitlegginge te volgen, 
behoeve ik niet anders by te brengen, als dat 
het water, het welk inde Athmofphera te kort 

“kwam, door middel van Zee-hoozen uit den 
Oceaan is opgelicht, en veertig dagen en 
veertig nachten door een plas-regen over het 
drooge gefmeeren. 

9. 
Wanneer wy tot het mede helpen uitvoe- 

ren van de Zondvloedt het middel van Zee- 
hoozen wilden bybrengen, zoude de flag-re- 
gen, dewelke daar veertig natuurlyke dagen 
door verwekt was, veel meer water konnen 
aanbrengen , als de gewoone flag-regens, 
want her water, dat door een Zee-hoos uitde 
Zee word opgedronken, en op het land ne- 
der gefmeeten, is zo geweldig overvloedig, 
dat niemant zulks kan begrypen , als die zommi- 
ge van dezelve heeft zien breeken en nederval- 
len. 

O. 
„De Vloed en Ebbe der Zee doet ons da- 

gelykszien, datde perfling en aannadering van 
de Maan op den Aardbodem, den Oceaan kan 
beweegen, en het geen de Geleerde Ziftus Ma- 
ris, en wy Vloed en Ebbe noemen , heeft 
niemant tot noch toe gevoeglyker konnen af- 
leiden, als van de invloeyinge en werkinge 

I 4 der 
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der Maan op dezen Aardbodem; de reden 
daar van-is, dat de Geleerde bevinden een 
matige overeeukomit tuflchen de verfchynin- 
gen der Maan en die van Ebbe en Vloed, zo 
wel ten opzicht van haar beider dagelykze, 
maandelykze als jaarlykze bewegingen, Dit 
moeten wy echter bekennen, dat wy alle de 
verfchynzelen vande Ziftus Maris niet alteen- 
Iyk van de Maan konnen afieiden, en dit is 
de oorzaak , dat veele groote Mannen gewerkt 
hebben, om de reden te vinden van die om- 
ftandigheden des Vloeds en Ebbens, dewelke 
uit de verfchynzelen der Maan bezwaarlyk af 
te leiden zyn; maar dewyl wy tot noch toe 
geen volkomen Z4eory van de Maan hebben, 
en ook behalven de Maan veele medewerken= 
de oorzaaken der Ebbe en Vloed zyn, zal ik 
den Lezer met deze zaak niet ophouden; het 
is my genoeg, dat wy tot noch toe nict kon- 
nen bepaalen de hoeveelheid der arukkingen 
en perflingen, door dewelke zomtyds groote 
Watervloeden geboren worden. 

Or. 
Zommige Schryvers hebben geftelt, dat alle 

de Zeën, door malkanderen gerekent, een 
halve myl zouden diep zyn, niet dat den O- 
ceaan op zyn alderdiep{te maar een halve myl 
diep zoude zyn, maar dat de ondiepten, de 
Boorden, de Stranden, Klippen en Eilariden 
daar onder gerekent zouden worden, en dan 
gefchar door malkanderen een halve myl wa- 
ter, maar deze rekening heeft niet de mintte 
grond of zekerheid. 1. Om dar zulks tot noch 

to: 
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toe van niemant ondervonden noch bewezen 
is. 2. Omdat wy klaare blyken hebben, dar de 

_ Zeën door onderaardze diepe en grondeloo- 
ze kolken gemeenfchap met malkanderen 
hebben. 3. Dat het water, het welk uit al- 
le de Rivieren van dezen geheelen Aardbodem 
binnen vier dagen in de Zee geftort word, 
veel meerder bedraagt als twee zodanige O- 
ceaanen, dewelke door malkander genoomen 
maar een halve myl diep zyn. 

92. 
Als wy acht flaan op de anderaardfche kol- 

ken, alleenlyk maar vande Middelandfche Zee, 
en door dewelke het water van de Midde- 
Jandfche Zee verzinkt, en wederom) in de an- 
dere Zeën opkoomt, welk een grouwzaame 
diepte, welk een wydte, en welk een ruimte 
van water moeten in deze zelve kolken gehou- 
den worden ! Want de Middelandfche Zee 
ontvangt gedurig zyn, water 1. ait den Atlazti- 
Jehea Oceaan door de Straat van Gibralter, 
daar het zee-water onopboudelyk uit den Oce- 
aan in de Middelandfche Zee vloeidt. 2. 
Uit de Zwarte Zee of Pont Euxin, in de- 

welke zich ontlatten de Dox of Tazais, en 
de grouwzaame groote rivier de Donauw , 
mitsgaders de Nieper of Borifthenes. 3. Uit al- 
le de groote Rivieren, dewelke van de Ber- 
gen van Africa in een groote menigte koomen 
afvloeyen , onder dewelke zelfsis die grouw- 
zaame rivier de Nyl; uit den Eper van 
Spanjen by Zortofa, en uitalle de Rivieren 5 
dewee van ‚de Spaanfche Bergen zich in 

Ì 5, de 
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de minder Rivieren van Vrankryk, aan de. 
Middelandfche Zee gelegen, en voornament- 
lyk uit de groote Rivier de Rhofze; uit de 
Arno van ralien in ’ Gebiedt van Zo/ca- 
zen; uit den Tiber, uit de groote Rivierde 
Po by Ferrara ; uit verfcheide Rivieren uit 
Carniola , Croatien, Bofnien, Dalmatien , 
dlbanien, Epirus, Achajen , Theffalien, Ma- 
cedonten , Romanten , benevens een groot 
gedeelte Rivieren, dewelke afwateren uit 
Natolie of het Afatifche Turkyen ; behalven 
een onnoemelyk getal van kleine Rivieren, de- 
welke ik niet aanraake. 4. Ontvangt de 
Middelandfche Zee een gedurige afwatering 
van alle deze Landen en Bergen, ze Its bui= 
ten en behalveu derzelver Rivieren. 

93. 
Als wy nu de Middelandfche Zee begroo- 

ten op een Kom, dewelke negen hondert 
mylen lang is, en door malkander gerekent 
regentig mylen breedt is, zal de Lezer wel 
konnen begrypen , dat in deze Kom een on- 
uitdrukkelyke klomp water word vervat; en 
dewyl deze klomp water op deszelfs opper- 
vlak nergens eenige uitgangen heeft in den 
Oceaan, moet dezelve noodzakelyk gedurig 
als verzinken door deszelfs kolken ; maar als 
wy nu eens aanmerken, dat noch altyd de 
Middelandfche Zee laager is als den Oceaan, 
gelyk blykt, dewyl den Oceaan door de Straat 
van Gibralter daar gedurig water inftort. 
Als ik nu na de rekening van Ricciolus wilde 
werken , zoude ín weinig dagen al het water 
van deze grouwzaame Kom door deszelfs beed 

en 
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ken moeten verzonken zyn, en dezelve zo 
uit den Oceaan als uic alle die groote Rivieren, 
en afwateringen van Bergenen Landen, geheel 
wederom met ander water vervult moeten zyn; 
waar uit datelyk de grootheid van deze onder. 
aardze kolken eenigzins afte meeten zoude zyn, 
ten opzicht van derzelver wydte of Colom by 
malkander getrokken;maar dewyl wy de lengte 
derzelver niet weeten, konnen wy nietanders 
befluiten, als dat uit al het boven aangehaalde 
klaar blykt,datwy veel meer water op dezen 
Aardbodem of in alle de Zeën hebben, alsde 
oppervlakte der wateren en derzelver gegilte 
dieptens aan ons vertoonen, en zulks omde 
grouwzaame onderaardze Kolken. 

Gelyk ik nu de an de kolken en 
onmetelyke rioolen van de Middelandfche Zee 
bewezen hebbe, mag de Lezer ook veilig 
oordeelen van de CASPISCHE ZEE, en van 
veel andere binnenlandfche Zeën en wateren, 
dewelke door haar. menigwuldigheid van Ri- 
vieren en naaftgelege hooge Bergen dagelyks 
veel meer water ontvangen, als zy door de 
warmte der Zon konnen uitdampen, en ech= 
ter dagelyks op byna de zelfde peil van hoog- 
te blyven, want 't geen zommige van de uitdam - 
ping fpreeken, is niet waarfchynlyk. 

95. 
Dewyl het ons uit de binnenlandfche Zeën 

zo klaar als den dag is gebleken, dat de wa- 
teren derzelver gemeen{chap hebben met ande- 
re wateren en Zeën van den Oceaan, door 

‚ Onderaardze zeer groote wyde en zeer diepe 
8 kol- 
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kolken, wat rede zouden wy dan hebben, 
om piet het zeifde te gelooven van de ver- 
fcheide Zeën des geheelen grooten Oceaaus? 
Als wy alle de Zeëu van den geheelen Oceaan 
in een Lichaam begrypen, het welkeop veele 
plaatzen uiet alteen grondeloos is, maar ook 
doorgaat van het eene gedeelte des Oceaans 
tot het ander gedeelte, of van de ecne 
Zee tot de ander, door onderaardfche kol- 
ken, en dat wy de diepte en wydte van deze 
kolken fchikten na de hoeveelheid van het 
water, by voorbeeld van de eene helft des O- 
ceaans tot de andere helft, welk eengrouw- 
zaame menigte water zoude alleen: vereifcht 
worden buiten en behalven den Oceaan, om 
alleen deze onmeetelyke Rioolen en onder- 
aardze Kolken altyd te vullen ; en waar zouden 
die Geleerden heen, met haar Cakmlnie van een 
half myl diepte overden geheelen Occaan door 
malkanderen gerekent? Deze rekening is zo 
abfurd, dat ik wel inftaat ben om aan te wy- 
zen, dat alle de Rivieren van den Aardbodem 
meerder als vyftigmaal meer water in zich 
behouden, als zodanig een Oceaan of Kom 
van een half myl door malkander diep. 

96. 
Ik ben niet van die lieden, dewelke in het 

middelpunt des Aardkloots een ronden 
klomp ftellen van water of van vier, of een Ie- 
vendijmaakende geeft , of iets diergelyks, 
want ik ben nooit in t Ceztrum der Aarde 
geweelt, en weete niet wat (toffe zich daar 
onthoudt; maar dit weetik by ondervinding, 

dat 
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„dat overal onder het Aardryk, als wy diep in 
het: zelve indelven, ons water te gemoet 
kooimrtborrelen. Algraaven wy in de hoogfte 
Bergen van Peru en Chili, zo ras wy water- 
pas mer de Zee zyn, bejegent ons water, en 
belet de Myn-graavers niet weinig ín hun 
Metaal- en Mineraal-gravery; en om dat wy 
zulks overal bevinden, zouden wy dan zo 
dwaas zyn van te gelooven, dar de gronden 
van de Zee niet met water doorweekt waren, 
zo wel als de grond van al het vafte Land? Zou- 
de het niet veiliger zyn valt te {tellen , dat op 
deze wyze de Zeeën en wateren buiten enbe= 
halven hasre kolken alle gemeenfchap met 
malkanderen hebben, en ook met het water, 
dat wy in ‘t graaven overal ontmoeten 

97. 
Als wy de uitgeftrektheid des geheelen O- 

ceaans bevatten, Hemel welk een afgelegent- 
heid: welk een plas! welk een ruimte! Zo 
ver als tot noch bekent is, beflaat de uitge. 
ftrektheid aller Zeeën vry meerder wijde 
te, als die van alle de Landen van den gehee- 
len Aardkloot. Aanfchouwt eens. 1. De 
ruime plas, dewelke wy de Zuid-zee van 4- 
merica noemen. 2. De Noord-zee van 4- 
mertca. 3. De Noorder en Zuider Poolen. 
4. De Wetter Oceaan en Spaanfche Zee. $. De 
Ethiepifche Zee. 6. De Oottindiaanfche Zee; 
en voorts alle Boezems , Inhammen, en on- 
gelooflyke groote Rivieren ; overweegt, als 
dezelve gemeenfchap met malkanderen ivebben 
door «onderaardze ruime Kolken, welk een 

grouw= 
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grouwzaamen klomp water dit alles moet uit- 
maaken, als wy eens begrypen de grouwzaâ- 
me diktedes Aardkloots, daar deze Rioolen en 
Kolken door moeten vloeyen , om van de 
eene Zee in de andere te koomen, en ge- 
meenfchap met malkanderentehebben , want 
de Aardkloot is zesduizend achthondert en 
tachtig ltaliaanfche mylen dik ; hoe koomt 
hier dan een Oceaan te pas, dewelke door 
malkander een half-myl diep zoude zyn? 

98. 
Het is aanmerkelyk, dat Mofes, de alder- 

oud{te natuurlyke Hiftorifchryver , al gewee- 
ten heeft, het geen onze Onderzoekers der 
Natuur nu eerft door ondervinding ontdek- 
ken, want hy zegt: Op dezer zelven dag zyn 
alle fonteinen des grooten afgronds opgebroken. 
Welke zyn nu die groote Fonteinen des Af- 
gronds, als de wyde onderaardze Kolken, 
door welke de Zeën gemeenfchap met mal- 
kanderen hebben , van welke gedachten de ge= 
leerde Johannes Ray en meer andere geleerde 
Lieden insgelyks zyn geweeft ? 

Dj 
Op welk een wyze gefchiede nu, uit deze 

grouwzaame Kom en Water kolken des 
grooten Oceaans, de over{troominge des gehee- 
len Aardbodems tot over de hoogfte Bergen? 
Hier zult gy datelyk een denkbeeld krygen. 
Onderftelt de eene helft of Hemifpheer van den 
Aardkloot zuivere vatte aarde, en de andere 
helft zuiver water, als gy nu de Cirkel van 
de halve Kloot, dewelke van enkeld water is, 

eenig- 
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“eenigzins plat begint te drukken, zal de ge- 
“daante van de ronde kloot in een meer als 
‘halfrond veranderen, maar datelyk overal 
“met water bedekt worden; zo gy nude Aard- 
kloot ftelt, gelyk wy dezelve bevinden, rond- 
om dat is op elke Memifpheer voorzien met 
„Zeënen Landen, zal echter het zelfde moeten 
volgen , teweten dat de Wateren overal op 
het drooge moeten klimmen in een boven ge- 
woone drukking des Oceaans, door de ge- 
meenfchap der ondefaardze kolken , als de 
drukking op het oppervlak des grooten 
Oceaans de Cirkel maar inbuigt ; waar. by 
noch koomt, dat alle Rivieren door de op- 
gedrukte wateren des grooten Oceaans geftuit 
worden in haar afwatering in den Oceaan, 
en vervolgens alle middelmatige hooge Lan- 
den onder water zetten, en deze Rivieren zyn 

van geen klein belang, als by voorbeeld in 
_ America 1. Rio de la Plata, 2. Rio des A- 
guadero. 3. De Riviefder Amazonen. 4. De 
“Vloedt Paria. $, De Rivier van Carada ot 
van $£. Laurens, In Europa 1. De Zaag in 
Spanjen. 2. De Eber. 3. De Vloed Dauro. 
4. De Rivier Guadalguinir. s. De Guadiana. 
6. De Vloed Minko. In Vrankryk. 1. De 
Seine. 2. De Loire. 3. De Garonne. 4. De 
Rhofze. In Duitfchland. 1, Den Rhys. 2. 
De Elve. 3. Den Oder, 4. De Donanw. In 
de Nederlanden de Maas, In Polen de Nie- 
per. In Pruiffen de Vloed Viftule. In Lyf- 
fand de Vloed Zwiza. In Rusland. 1. De 
Dwina. 2. De Wolga. 3. De Oby in Sibe- 
rien. In klein Tartarien de Don of Zanais. 
od | In 
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In Italien. 1. De Po. 2. De Arzo. 3. De 
Ziber. In Africa. 1. De groote Rivier de 
Niger. 2. De uitnemende en groote Rivier de 
Nyl 3. De Zatre. 4. De Zambere by Zofa- 

la. $. De Tuabo, behalven een ontelbaare 

menigte, dewelke in de Middelandfche Zee 
van den Atlas ftroomen. En vorder in Afia, 
1, De Eupbrates. 2. De Tigris. 3. De Inaus. 
4. De Ganges, s. De Guenga. 6. De Rivier 
van Pegu. 7. De Vloed Menan in Ziam. 8. 
De Mecon by Camboje. „In Sina, 1. DeRivier 
van Macao. 2, De groote Vloed te Ktang. 3. De 
groote Vloed Hoang , behalven een ontelbaar 

getal kleine Vloeden, daar Afi mede verrykt 
is, en de Rivieren van groot Tartarien. 

100, 

Om genoegzaam water voor de Zondvloedt 
te befchryven, zegt de Man Gods Moes: 

Ende de fluizen des Hemels wierden geopent. 

Dog dat hier door de. wolkbreuken en niet 

anders verftaan moeten worden, zyn de mee- 

fte Geleerden al eeus; maar Mofës zegt ook „ 

dat deze Vloed (dewelke ik vaft (tel dat opge- 

perft is door drukking op de oppervlakte des 

Oceaans ) veertig dagen duurde: datis, inde 

plaats dat onze Watervloeden zes.uuren, als 

zy gemeen zyn, duuren, duurde deze veertig 

dagen en nachten. Inderdaad het is zeer na- 

tuuriyk en zeer wys van Mofes befchreven, 

zulk een behoorlyke tyd te ftelten voor die 

aanzieulyke Vloed en Ebbe, dewelke de 
Zondvloedt genaamt word, want deze tyd 

was noodzakelyk om de Landen en Bergen 
te 
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te beftroomen, dewelke zeer ver van den O- 
ceaan of andere Zeeën afgelegen waren. 

Or. 
Na dat nu de wateren hondert en vyftig da- 

gen op bet drooge geftaan hadaen, deed Gudteen 
wind over de aarde doorgaan, en de wateren 
wierden flil; ook werden de fonteinen des af- 
Sronds geflooten; dat is: de Perfling op het 
oppervlak des Oceaans hield op ; de onderaard= 
ze Kolken (poogengeen water , dat van de ee- 
ne, Zee in de andere geperft wierd, by voor- 
beeld: van den Oceaan in de Middelandfche, 
Cafpifche, Zwarte, Baltifche of andere Zeën 
meer na boven, maar een wind ftreek de wa- 
teren wederom na die plaatzen, daar zy van 
daan geperft waren ; dus {preekt Mofes. 
Daar toe keerden de wateren weder van bo= 
ven der aarde , benen ende weder vloeyen- 
de + en de wateren waren gaande , ende afnee- 

mende tot de tiende maand , als wanneer de 
toppen der Bergen gezien wierden. 

102, 
Om nu noch klaarder te begrypen, dat de 

Prins der natuurlyke Hiftorifchryvers, de Man 
Gods Mofes , in zyn befchryving van de Zond- 
vloedt de waarheid verhaalt, (taat nochteon- 
derzoeken, of op de oppervlakte der Wateren 

„ zodanige perffingen of drukkingen wel gebeu- 
ren, dewelke de maat van de gewoonlyke 
drukkinge van Ebbe en Vloed des Oceaans 
zeer verre te buiten gaan: maar wiezoudedit 
durven ontkennen? Is wel iemant zo onkun- 
dig, dewelke in de Hiftorien niet een groote 

Il. Deez, K menigte 
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menigte van bovengewoone hooge Water- 
vloeden gelezen heeft? 

103: 
De Schryvers fpreeken van zeer groote ver- 

anderingen, dewelke na de Zondvloedt op 
dezen Aardkloot gemaakt zouden zyn, door de 
hooge watervloeden en aardbevingen, maar 
zy volgen omtrent veel zaaken daar in de Aal- 
ouden, en die wederom hunne Voorzaaten, 
zonder dat zy tyd en geval bewyzen. Ik 
wil niet ontkennen. 1. Dat door de Water- 
vloeden zommige Dorpen, Steeden of Luan- 
den zyn overftelpten overftroomt. 2. Dat van 
veele Landen geheele ftukken zyn afgefcheurt, 
en op andere plaatzen wederom zyn aange- 
groeit. 3. Dat zommige kleine rotzen 
en kleine Eilanden door aardbevingen zyn ge- 
zonken, andere wederom opgeworpen of ge- 
fpleeten. 4. Dat hier of daar Dorpen of klei- 
ne Steeden door Aardbevingen zyn ingeftort, 
en zommige rotzige Eilanden geborften. s. 
Dat op de eene of andere plaatzen wel Lan- 
den zyn ingezonken, en in derzelver Plaat- 
zen Meiren en Poelen zyn opgewelt, maar 
alle die zeer groote veranderingen, daar de 
Schryvers van melden , zoude ik niet wel 
konnen toeftaan. 

104. 
Plato {preekt (uiteen oude vertelling ) van 

een groot Eiland buiten de Straat van Gebral- 
ter, het welk grooter zoude zyn als Africa 
en Afia, en geoordeelt word van zommige 
Schryvers de Nieuwe Wereld of Amertea , 

maar 
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maar Plato vertelt, dat dit Eiland, het wel- 
ke hy Atlas noemt , door aardbevingen en 
een hooge watervloedt in een etmaal geheel 
verdronken en verzonken is. De Heer Jo- 
hannes Ray oordeelt over deze zaak, dat op 
deze wyze de Oude en Nieuwe Wereld als 
aan malkander geweelt konde zyn, door tuf- 
fchenkomfte van dit Eiland Atlas , maar ik 
houde de geheele vertelling voor een Fabel, 

105. 
De Heer Ray oordeelt met Verflegan, dat 

Groot Brittanje ouwelings aan Vrankryk 
‚ vaft is geweeft , en van het valte Land is 

afgefcheiden, of door een Aardbeving, daar 
zich de Zee zoude hebben bygevoegt, of 
door arbeid van Menfchen, het welk myns 
bedunkens beide even onwaarfchynlyk is, 
en veel minder bewezen is, Zommige {tel- 
len, dat de Cimberfche hooge Watervloedt 
deze Land-engte zoude doorgefcheurt hebe 
ben, 

106. 
Dat de Zhracifche Bofphorus , de Helle 

fpont , en de Straat van Gibralter door de 
Zeën zouden open gebroken zyn, en vaft 
Land zouden zyn geweeit, word mede wel 
van zommige geftelt , maar nergens bewe- 
zen, en heeft niet de minfte waarfchynlyk- 
heid, Zo fpreekt Plinius ook van eenige 
kleine Eilandjes, dewelke bultsgewys uit de 
Zee zyn opgerezen; maar het geen hy van 
Delos en Rhoduas verhaalt, verdient weinig 
geloof: 

K 2 Zome 
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107. 

Zommige zyn van gedachten, dat de ge- 
heele Nederlanden voor dezen Zee zouden 
geweelt zyn, maar ín welk een tyd weeten 
zy niet ; voorwaar Lezer, als wy zouden 
valt ftellen, dat de Zee verandering aan de- 
ze onze Nederlanden gemaakt hadde, zou- 
den wy eerder moogen gelooven , dat de- 
zelve laft geleden hadden en afgenomen 
waren , als dat dezelve uitde Zee gegroeit of 
geheel Zee geweeft zouden zyn; en het bewys, 
dat de Schryvers daar toe by brengen, ftelt 
myns oordeels geheel het tegendeel, nament- 
Iyk dat dit Land met veel overftroomingen en 
hooge Watervloeden gekwelt is geweeft. 

108. 
Maar als wy acht geven alleenlyk op het 

geen de Aaloude Schryvers vande Cimberfche 
Vloed verhaalen, dewelke zommige zelfs drie 
hondert en vyftig jaaren voor de Geboorte 
Chriftí ftellen gefchiedt te zyn, zal niemant 
twyfelen, dat de Zee meerder van de Neder- 
landen heeft afgegeten als aangebragt, dewyl 
geoordeelt word , dat door de Cimberfche 
Vloed de boorden en duinen van Zeeland ge- 
broken zyn, en op deze wyze Zeeland in zo 
veel Eilanden zoude verdeelt zyn, en de Ei- 
landen, dewelke voor Vriesland en Holland 
leggen , van de vafte kuiten afgefcheurt zyn enz. 

109. 
Maar om weder te koomen tot de onge- 

woone drukkingen , door dewelke de Wate- 
ren 
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ren boven de gewoonlyke Inop worden op 
het drooge geperft, behoeven wy, behalvende 
grouwzaame watervloeden van Îtalien , Vrank- 
tyk, Engeland enz. maar alleenlyk te letten 
op de hooge Watervloeden, dewelke wy wee- 
ten, dat ons Vaderland en de geheele Neder- 
landen op verfcheide tyden overgekoomen 
zyn; als by voorbeeld lang na de Cimberfche 
Vloed in ’ jaar $16 na de Geboorte Chriíti, 
was hier zulk een hooge Watervloed , dat 
Occo Scharlenfis in een zeer oud Tydboek van 
Vriefland aantekent, dat alleen in Vriefland 
daar door over de zesduizend menfchen ver- 
dronken; en dewelke van drie andere hooge 
Watervloeden,die kort na malkander kwamen 
in de jaaren $83. 584. #86. gevolgt wierd; maar 
van de Watervloeden voorgevallen in den 
Jaare 860, de Katwykfche Vloed genaamt, 
verhaalen de Schryvers veel aanmerkenswaar- 
dige zaaken, als dat den Rhyn opwaarts geper{t 
wierd, en by Katwyk zyn aaloude ontlalting 
toeflymde, en *t Huis te Britten verdronk , 
en wierd buiten de duinen geplaatft, Zelfs 
by onzegeheugenifle, om een groote menigte 
Watervloeden voorby te ftappen , die deze 
Landen overgekoomen zyn, hoe fchrikkelyk 
is de Vloed geweeft in den jaare 1682. ‘aande 
Vlaamfche en Zeeuwfche Kuften? Welk een 

_ grouwzaame overftroominge hebben deze 
Landen, en voornamentlvk Groningerland, 
geleden in't jaar 1686? En zelfs noch geen twee 
Jaaren geleden op den 25, 26 en 27 Decem- 
ber 1717. doen Ooftvriefland , Groninger- 

K 3 land, 
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land, Vriefland enz. voor een groot gedeel- 
te blank (tonden; uit’t welke klaarlyk blykt, 
dat de drukkingen en perfiingen op den Oce- 
dan niet evenredig zyn, en dat wy op dezel- 
ve tot noch toe geen zekere Zheorie hebben. 

110. 
Geheel te ontkennen ‚dat na den tyd vande 

Zondvloedt door Aardbevingen of hooge wa- 
tervloeden, of arbeidt der menfchen, veran- 
deringen omtrent de gedaante van dezen Aard- 
kloot gefchiedt zyn , zoude een groote on- 
voorzichtigheid zyn, maar alle die veranderin- 
gen met malkanderen zyn niet zo veel waar- 
dig, dat zy in aarmerkinge koomen by het 
groote Lichaam, dat wy den Aardkloot noe- 
men, deze is noch gelyk dezelve gefchaapen 
is, en voor de Zondvloedt geweeft is. 
Niemant zal met reden konnen toonen, 
dat eenige groote zeer aanmerkenswaardige 
en bewoonbaare Eilanden opgerezen zyn uit 
de Zeën,of wederom geheel verdweenen, noch 
dat Neder-Egypten van het flyk des Nyls is 
aangegroeit, of dat Zheffalie door de Peneus 
is opgeworpen, of Cilicie door de Pyramus, 
of dat de Landfchappen Lydie en Jonie uit 
de vloeden haar oorfprong hebben. Alle de 
vertellingen, dewelke de aaloude Schryvers 
van hooren zeggen van deze en diergelyke 
zaaken aan ons hebben nagelaaten, zyn maar 
loutere fabelen. 

111, 
Na dat Mofes verhaalt heeft, hoe lang de 

wateren op de aarde geftaan hadden, befchryft 
hy de wyze, op dewelke de Waes het 

T0O- 
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Drooge verlieten, zeer natuurkundig, want, 
zegt hy, Godt dede een wind over de aarde 
doorgaan, en de wateren wierden flille 
daar toe keerden de wateren weder van boven 
der aarde, heen ende wedervloeyende. Deze 
Wind, daar /Mofes van fpreekt, was noodza- 
kelyk’, omjde wateren, dewelke, zo ras de op- 
perflinge uit de fonteinen en van degronden 
der Zeën was opgehouden, niet alleen we- 
derom HEEN te dryven, en wederom na haa= 
re oorfprongen te perflen , maar ook om 
eenigzins behulpzaam te zyn, om de wateren 
uit de laage Landen en Valeyen als op te beu- 
ren, en na haare Rivieren of na de Zeën te 
dringen; want deze zaak zoude anders een 
zeer langen tyd vereifcht hebben, gelyk wy 
zulks zelfs in een gemeene hooge Watervloedt 
dagelyks gewaar worden, want de wateren 
door drukkinge (ik zal eens ftellen) van de 
Maan of andere Planeten opgedreeven zynde, 
zoude het zeer veel tyd vereifchen, eerftelyk , 
dat aan de circumfzrentie van ’t gedrukte wa- 
ter het ophouden van het middelpunt der druk- 
kinge gemeenfchapskreeg, en ten tweeden 
zoude het zeer langen tyd vereifchen, eer de 
wateren van de cireuimferentie der drukking 
wederom alle na haar middelpunt en de Zeën 
toevloeiden, indien de aflandige winden daar 
niet behulpzaam toe waren geweeft, 

K 4 Vyf- 
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Vyfde Verhandeling van het GOUD, 
waar in het GOUDDRAAD- 
TREKKERS AMBACHT, en 
het GOUDDRAAD-PLET- 
TERS AMBACHT verhandelt 
worden. 

1. 
WY vinden in het Goud twee Eigenfchap= 

pen, dewelke het zelve doen uitmunten 
boven alle Schepzels en Zamenftremzels van 
de geheele Natuur, als namentlyk. 1. Des- 
zelfs uitrekkende, uitbreidende en dekkende 
Hoedanigheid. En 2. deszelfs uitftekende Hoe- 
veelheid van ftof. Deeerfte Eigenfchap word 
nergens beter door openbaar, als ín de Goud- 
draad-trekkers , Goudblad-kloppers en Vergal- 
ders Ambachten,en de ongemeene Hoeveelheid 
van deszelfs (toffelykheid blykt aan de zwaarte 
van het Goud, dewyl opdezegeheelen Aard- 
bodem niets gevonden word, het welke zo 
zwaar weegt als het Goud. 

Om met een. weinig naauwkeurigheid te 
weeten de Overwigt van het Goud, (taat aan 
te merken, dat een cubifche voet Goud weegt 
1368 Paryfche Ponden ; een Cubifche voet 
Kwikzilver 9574 Paryfche Ponden; een dito 
voet van Loodt weegt 828 Paryfche Ponden; 
een dito voet van Zilver weegt 744 Paryíche 
Ponden; van Kooper 649 Ponden; van Yzer 

576 Ponden; van Tin 5324 Ponden; er 
ar. 
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Marmer 252 Ponden; van Arduin 156 Pon- 

_ den; van Zout 117? Ponden; van Honing 
104% Ponden; van Water 72 Ponden; van 
Wyn 7ot Ponden; van Wafch 68,2 Ponden; 
van Oly 66 Ponden; van Luucht # Ons. 

De zeer babes Hoeveelheid van 
ftoffelykheid, dewelke boven alle andere Lic- 
haamen op deze wyze door het weegen in 
het Goud gevonden word, is de oorzaak, 

__ dat hetzelve zich zo zeer laat uitbreiden , uitrek- 
ken enuitflaan. Wy leeren ook door deze Proe= 
ven ‚dat een Lichaam juift zo (toffelyk is als het 
weegt, en juift zo veel meerder of minder 
ftoffelyk als een ander Lichaam, daar het by 
vergeleken word, als het meerder of minder 
als zodanig een lichaam weegt. Boven dit al- 
lesleeren wy, dat een lichaam van een Cubt- 
fche voet by voorbeeld maar 68;% Ponden ftof- 
felykheid heeft, en dat het overige van de plaats, 
dewelke her beflaat, niet ftoftelyk is, dewyl 
aan het Goud blykt, dat ín die zelfde plaats, 
daar maar 68,% Ponden ftoffelykheid bevat 

_ worden, als dezelve vol goud was, 1368 Pa- 
ryfche Ponden, zoude bevatten, zyndeten op- 

__zicht van het Wafch, in een en dezelve plaats na 
die proportie 70 veel als 1 (toffelykheid tegen 19 
onítoffelykheden, en word hier door zeer klaar 
getoont, dar geen zaak dwaazer is als die der 
Cartefianen en anderen, dewelke (tellen, dat 
de uitgeftrektheid niet als loutere ftoffelykheid 
is, dewyl zulks waarachtig zynde, een Cubi- 
Jehe voet lucht zo veel ten minften zoude 

K 5 moe- 
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moeten. weegen, alseen Cabifche voet Goud s-- 
daar de de ondervinding in tegendeel klaarlyk 
toont, dat deze twee lichaamen in dezelve 
uitgeftrektheid zo veel duizenden gedeelten in 
ftoffelykheid verfcheelen. 

4 
Door de overgroote uitbreidinge van het 

Goud leeren wy ook zeer klaar, dat de meer- 
der of minder ftoffelykheid eenes lichaams ook 
is de oorzaak van deszelfs meerder of minder 
uitbreidinge ; want als wy onderzoeken de 
uitbreidinge, dewelke het Goud doet in het 
vergulden, en dekken van het zilverdraad, 
zullen wy bevinden, dat een klein ftukje 
goud zo veel oppervlakte verkrygt en beflaat, 
dat geen ander lichaam van die zelfde grootte, 
als dat ftukje, zodanig een oppervlakte be- 
{laat, na dat het minder ftoffelyk is, gelyk 
klaarlyk blykt aan de Foelien, dewelke ge- 
maakt worden van andere Metalen. 

5. 
De Menfchen, dewelke geen onderzoek 

op de Zaaken zelfs gedaan hebben, zouden 
niet licht oordeelen, dat een Ambacht, het 
welk zo weinig bekent is, en zo gering ge- 
acht word, als het Gouddraad-trekkers Am- 
bacht, in drie verfcheide Ambachten verdeelt 
is, namentlyk 1. Het groot Gouddraad-grof= 
feer ambacht. 2. Het Gouddraad-trekkers 
ambacht. En 3. Het Gouddraad-pletters am- 
bacht. Deze drie Ambachten zyn zo volko- 
men verfcheelende van malkander, dat van 
dezelve drie verfcheide Winkels gehouden en 

5e 
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gevonden worden. Her eerfte van deze drie 
Ambachten is het groot Gouddraad-grofleer- 
ambacht, dit word door een Groffeer-moo- 
len en met een paard uitgewerkt; door de 
grofleer-moolen word het goud-draad vaneen 
ftaaf Zilver, die verguldt is, getrokken door 
gegate ftaale plaaten tot eendraad, dewelke 
de dikte heeft van een tabaks-pyp bynaopzyn 
dunfte. 

6. 

Ik zal dit Ambacht befchryven, als ik van 
het Zilver handele, maar echter alles, dat het 
Gouddraad-trekken betreft, uit het zelfde aan- 
merken. De ftaaf, dewelke op de grofleer- 
moolen getrokken word, is een zilvere ftaaf , 
dewelke omtrent de dikte heeft van een 
dunne bezemftok, en word een LANGOT 
genaamt; zodanig een ftaaf weegt zesendertig 
mark of achtien ponden zilver ; hier op word 
nu goud gelegt, na dat het meerder of min- 
der zwaar verguldt moet worden: wanneer 
het gouddraad, dat altvd maar zilver-verguldt 
is, gelyk de geheele wereld weet , matig 
zwaar verguldt moet worden, word vyf on- 
cen goud gelegt, om deze ftaaf of Langot te 
bekleeden ; het gouddraad, het welk hier van 
getrokken word , noemen zy hoog goud , maar 
zomtyds dekken zy zodanig een {taaf flets 
maar met drie oncen goud eneen half; en het 
goud-draad, ’t welke daar van getrokken word, 
noemen zy laag goud: behalven deze hebben 
zy nu verfcheide middel-{oorten tuffchen hoog 
goud en laag goud, teweten als zy de and. 

ftaa 
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ftaaf van zesendertig mark dekken met vier 
oncen en een half ons enz. Op de grofleer- 
moolen trekken zy, byna opde zelfde wyze, 
als by de gouddraad-trekkers , haar ftaaf door 
de verfcheide gaten van een ftaale plaat, ge- 
durig gaatje voor gaatje vernaauwende, gelyk 
na dezen zal getoont worden. 

Y. 
Na dat op de groffeer-moolen de ftaaf ge- 

trokken is, word dezelve in zeftien, zeven- 
tien à achtien deelen verdeelt, en elk deel 
word gemaakt tot een bos, dewelke de Goud» 
draad-trekkers de Rizg-noemen, gelyk de Le- 

Tab.vIl.zer kan zien in Tabula VII. N°. L. leggen- 
N.r. de gerolt op de bauk, daar de Gouddraad- 

trekker (taat te trekken ; deze trekbank ftaat 
met het eene einde vaft in de muur, en met 
het andere einde op twee zeer vafte en ftee- 
vige voeten: de ring of het ftuk dik goud-draad, 
het welk de goud-draadstrekker van de grof. 
feer-moolen heeft gekreegen, omtotde uiter= 
fte fynheid te trekken, heeft een lengte van 
omtrent 15 rynlandze voeten; en dewyl de 
dikke {taaf van de grofleer-moolen getrokken 
zynde, zeftien zodanige ringen uitlevert, elk 
ruim twee mark weegende, is wel te begry- 
pen, dat het Laxgot op de grofleer-moolen 
van de dikke zilver-vergulde ftaaf getrokken 
word ter lengte van ruim twee hondert en 
veertig voet, daar deze ring van vyftien voet 
omtrent een zeftiende part van is. 

Wanneer de Goud-draad-trekker eerft aan 
het 
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het werk gaat, windt hy de wyftien voeren 
gouddraad, dewelke wy de ring genaamt heb- 

‚ ben, en getekent met N°. 1. op een houte rol 
getekent N°. 2. zodanig een rol is gemaakt van N°, 2, 

eflen hout , en draait op zyn {pil ; deze rol heeft 
boven een rand, en door deze rand een gaat- 
je; wanneer nu door het gaatje van die rand 
het gouddraad met het eene entje gefteeken 

, word, en een weinig omgeboogen, dat het 
___endtje als vaft hecht, laat het gouddraad zich 
“zeer lichtelyk op de rol winden, als dezelve 

omgedraait word. 
9. 

Zodanig een rol van e{fen-hout word een 
grofleer-rol genaamt, en gelyk gy noch een 
rol N°, rr. ziet ftaan op dezelfde tafel , zo N, rz. 
word ook insgelyks dezelve een groffeer-rol 
genaamt; en omdat de gouddraad-trekker het 
gouddraad, dat hy door de gaten van de ftaa- 
le plaaten trekt, op deze rol draait, noemt hy 
deze rol de eerfte grofieer-rol : deze tweeef- 
fen-houte grofleer-rollen, dewelke hier op 
de grofleer-bank geplaatít (taan, worden, ge- 
Iyk de Lezer in Zabula WII. ziet, recht over 
malkanderen gezet. De reden, waarom de 
gouddraad-trekkers deze bank , rollen, en trek- 
yzer of (taale plaat , de grofleer-banr, grofjeer- 
rollen, grof/eer-yzer noemen, is, omdat zy- 
lieden het gouddraad op deze bank tot een ze- 
kere dunte trekken, en het trekken van het 
gouddraad tot die vereifchte dunnigheid noe- 
men zy groffeeren, zynde dit woord ontleent 
vanhet andere ambacht , dat door de grofïleer- 
noolen met paarden word vesricht. 

Byna 
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LO. 

Byna op het midden van de groffeer-bank 
ftaat een klem-yzer, het welke zeer vaft in 
de grofleer-bank geklonken of gedraait is, en 
het yzer hoofd genaamt word, zynde hier aan+ 
‘gewezen met N. 8. Dit yzer hoofd beftaat 
als uit twee ftevige plaatjes onder aan een ge= 
hecht, en dewelke tegens malkanderen ge- 
fchroeft konnen worden door een fchroefje;, 
gelyk hier klaar genoeg uitgedrukt word, In 
dit klem-yzer of yzer hoofd word geftelt een 
langwerpig plaatje van een yzer of ftaale a» 
terse, dewelke getempert word tot dit werk. 
Deze plaatjes koomen uit verfcheide plaatzen, 
en voor dezen uit Liozs in Vrankryk, maar 
tegenwoordig meeft uit Duitfchland, en uit 
het Vorftendom Zwartzenburg, en uit andere 
plaatzen aan degrenzen van Polen, gelyk ook 
uit Zweden. Dezeplaatjes zyn omtrent twee 
duim breedt, en drie à vierdehalf duim lang, 
en hebben omtrent de dikte van een zilveren 
Dukaton. 

1. 

In deze gouddraad-trekkers winkel, de- 
welke hier Zab, WII, verbeeldt (taat, heeft 
de Meefter Gouddraad-trekker de konft ge- 
leert, van zelfs de trekgaten in deze plaat- 
jes te drillen met engelfche dril-yzers : zo= 
danige plaatjes met haar ingedrilde gaatjes 
ziet de Lezer op het drilbankje leggen, en 

N. 9.10.getekent N. g. en 10. en met N. 20. word 
N. 20. aangewezen het drillen van deze gaatjes in 

de 
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de gemelde yzers aan de drilbank ; want N- No 
21. is de dril, daar de meefter mededraait; 
de {naar van deze dril geflagen zynde om het 
handvatzel van het dril-yzer , zo plaatft de 
drilder de punt van het dril-yzer op heton= 
derleggende ftaale plaatje, en op die plaats, 
daar hy gaatje voor gaatje in drilt, terwylhy 
zyn linkerhand legt op de knop van het hou- 
ten handvatzel van het dril-yzer, en leunt met 
zyn kin op die hand, om zo veel fterker toe 
te drukken in het drillen, terwyl by met zyn 
rechter hand de dril heen en weder beweegt, 
als de ftryk{tok van een Fiool. 

12. 
Daar is zeer veel aän de deugdzaamheid van 

de drileyzers gelegen , en tot noch toe wor- 
den geen bekwaamer graveer-yzers en dril- 
yzers gevonden,als dewelke inEngeland getem= 
pertzyn. Het (taal, het welke tot zodanige gra- 
veer-en dril-yzers getempert is,moet níet te hard 
zyn, dewyl het andersfplinterten breekt ; het 
moet niet te week zyn,dewyl het gaat omleggen 
en onbekwaam is. Het taal , het welk de 
bekwaamheid heeft tot een dril-of graveer- 
yzer , moet de hardigheid , en te gelyk de 
taaye ftevigheid van een Diamant bezitten, 
gelyk ik ook op de gouddraad-trekkers win- 
kel, dewelke ik Zab. VII. heb uitgebeeldt, 
todanige dril-yzers gezien hebbe, daar de 
Meefter gouddraad-trek ker het glas mede door- 
fÎneed, even als met de punt van een Dia- 
mant. 

2Te 

13. 
De ftaale dril-yzers , daar ik zo even van 

fprak , 
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fprak, zyn vau alderhande grootteen dikte op 
haar einde, want dewyl de gaatjes in de {taale 
trek plaatjes van een onbedenkelyk onderfcheidt 
moeten zyn, dienen ook deze dril-yzertjes 
van het zeltde onderfcheidt te zyn ; de inge- 
drilde gaatjes in het ftaale plaatje, dat voorde 

“_@erfte maal in het yzer hoofd op de grofleer- 
bank geklemt word, zyn veel grooter en wy-= 
der , als de gaatjes in de andere (taale plaat- 
jes, want door ’ ongevoelig vernaauwen van 
de gaatjes word het gouddraad, dat gaatje 
voor gaatje door dezelve getrokken word, 
ook ongevoelig tynder en fynder. 

14. 
Het eerfte ftaale plaatje , dat in ’t yzere 

hoofd geklemt word, en daar het gouddraad 
voor eerft doorgetrokken word , is het 
groffeer-yzer genaamt. In dit groffeer-yzer of 
ftaale plaatje zyn gedrilt twaalf gaatjes, van 
dewelke elk gaatje van een tot twaalf onge- 
voelig naauwer en naauwer word, als by 
voorbeeld : het eerfte gaatje heeft de wydte van 
de dikte van een toebakspyp byna op zyn ein= 
de, zynde deze wydte byna overeenkomttig 
met de dikte van het gouddraad vande goude 
ring N. 1. het tweede gaatje is een haartje 
naauwer , het derde wederom iets naauwer, 

en zo vervolgens tot het twaalfde gaatje van 
het grofleer-yzer of grofleer-plaatje secluis. 

15. 
Tot het drillen van deze groffeer-gaatjes 

heeft de drilder verfcheide dril-yzers van noo- 
den , want hy drilt het wydíte gaatje in het 

grof. 



… Saly en Augufiy 1719. IÓr 
gofleer-yzer niet datelyk met een en’ zelve dril- 
yzer , maar met verfcheide dril-yzers; datis, hy 
neemt eerft een dril-yzer , het welke een klein 
putje in het plaatjedrilt, en dan naderhand we- 
derom een ander, en wederom een ander,tot dat 
hy eindelyk het gaatje heeft door gedrilt, en 
zyn behoorlyke wydte heeft doen verkrygen, 
en op deze wyze handelt hy met alle de twaalf 
gaatjes van het grofleer-yzer. 

16. 
… Zommige van de dril-yzers zyn aan haar 
Scherpfte einde zo dik als de wydf{te gaatjes, 
en andere op de wyze van een graveer-yzer drie- 
kantig; zommige dril-yzers zyn op haar fcherp- 
fle als de alderfynite en onzichtbaarfte punt van 
een zeer fyne naald, dewyl met dezelve ge- 
drilt worden de zeer fyne en onzichtbaare 
gaatjes, door dewelke het alderfyn{te goud- 
draad getrokken word : zommige dril-yzers 
zyn van een middelmatige dikte , om de gaat- 
jes te drillen, dewelke tu{lchen de alder wyd= 
fte en de aldernaauw({te gaatjes in zyn, endie 
alle zachtelyk na proportie vernaauwen en dun- 
der zyn: eenige van deze dril-yzers worden 
op een blokje, daar zy op geplaatft ftaan, 

\ aangewezen met N. 23. en met N. 22. leg N°23 
gende op de drilbank, ln 

FA 
Dewyl de AGE, door de tyd verftom- 

pen, en aan de punten afgaan, worden de- 
zelve gedurig wederom opgefleepen met de 
{lypfteen, welk flypen der dril-yzers aange- 
toont word N°, 19, maar dewyl dedril-yzersne ro, 

ll, Deer, L niet” 
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niet zonder braam of ongelykheid op de groote 
flypfteen konnen gefleepen worden, heeft de 
flyper een zeer ongerneene oly-fteen, dewelke 
zeer fterk afneemt, en vantoetfteenis, enzo 
hard, dat in dezelve geen kraflen of ftreepen 
konnen gemaakt worden met die uitnemend 
harde ftaale dril-yzers; deze word aangewe- 
zen N°. 33. en is bekwaam om de dril pun- 
ten zacht te flypen. 

18. 
Als nu het groffeer-yzer of plaatje, met twaalf 

gaatjes voorzien, geklemt (taat in het yzer 
hootd op de grofleer-bank, word het dikke 
end goud-draad een weinig van de houten 
rol afgewonden, en met een hamertje ophet 
einde wat fcherp uitgeklopt, om dit endtje 
door het eerfte gaatje van het grofleer-yzet 
te (teeken; zo ras dit dunder geklopte endt- 
je gouddraad door het gaatjeeen weinig heen 
fteekt, vatde goud-draad: trekker het zelfde met 
de trek-rang N°. 3. en fcheurt of trekt met 
veel geweld en kragt het zelfde door het wyd- 
Îte gaatje van het groffeer-yzer omtrent een 
vaam lang ; dit doorgetrokken end word ge= 
hecht in de bovenfte rand van de houte rol, 
daar hy voor ftaat te draayen, op de zelfde 
wyze als wy verhaalt hebben van de'rol, die 
naa{t aan de muur (taat: zo haaft als dit end- 
je goud-draad op derol is vaft gehecht , plaatft 
de gouddraad=trekker een draay-yzer meteen 
houten haud-vatzel, daar gemelde yzerin ge- 
klonken is, gelyk te zien is N°. 7. en N° 6. 
zyade het eene yzer met een kromme 

hals, 
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hals, en het ander met een rechte, na de meer- 
der of minder Kragt, dewelke vereifcht word; 
een van deze yzers word gefteeken door twee 
krammen geklonken op het bovenfte van de 
groffeer-rol, en de goud-draad-trekker draait 
met veel kragt en behendigheid zo lang, tot 
dat al het Goud van de eene groffeer-rol 
door het gaatje van ’t grofleer-yzer heen paf- 
ferende, om de andere grofleer-rol gedraait 
is, 

19. 
In dezeeerfte draajing word het goud-draad, 
het welk vyftien voet lang was, uitgetrokken 
tot achtien voet in de lengte, hebbende drie 
voeten gewonnen indelengte, en na proportie 
verloren in dedikte. Wanneer het gouddraad 
voor de eerfte maal mert de groote trek-tang 
of grofleer-tang N. 3. door ’t wydfte gat van N. 3. 
de grofleer- plaat N. 4. getrokken word, enN. 4 
vervolgens op de houte grofleer-rol _N, 11. Ni 
opgedraait, en getrokken word, is het goud- 

„draad zeer brandend heet, hebbende deze hitte 
ontvangen door het gezwind doorhaalen ; 
deze hitte is van een aanmerkelykedienft, om 
het zilver te verzachten, en zich te lichter uit 
te doen rekken, want deze uitrekking en vera 
lenging gefchiedt even gelyk een golving, de- 
welke als door de geheele ftoffelykheid van 
het zilverdraad doorgaat , dewyl het niet ver- 
dunt word door affchaaving, maar door zui- 
vere uitrekking van zyngeheele wezen, gelyk 
blykt aan het goud of verguldt, dat altyd zelfs 
tot de uiterfte verlenging en fynigheid op het 
oppervlak blyft leggen. 

MES Het 
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20. 

Het gouddraad op de groffeer-rol getrok- 
ken zynde, word het wiel N. 12 vande grof-= 
feer-rol N. 11. wederom op de groffeer-rol 
N. 2. gewonden; deze opwinding gefchiedt 
met een {naar, dewelke over dit wiel loopt, 
en de grofleer-rol, daar het goud op gewon- 
den word, doet omdraayen door dit zelfde 
wiel, word gedurig het getrokken gouddraad 
van de grofleer-rol N. 2. op de groffeer-rol 
N. t1. gewonden, gelyk ook door dit zelfde 
wiel het gouddraad gewonden word op de ra- 
ket-rollen en op de klosjes. 

21. 

Wanneer nu het gouddraad door alle de 
twaalf gaten van het grofleer-plaatje N. 4. ge- 
trokken is, kan de Lezer wel begrypen, dat 
het zelfde al vry veel in de lengte heeft toe- 
genomen, dewyl het zelfde in elke doortrek- 
king door elk gaatje van ’t grofleer-yzer of van 
de grofleer-plaat , ruim een zesde part verlengt 
word. Hier (taat nu aan te merken, dat het 
trekken van het gouddraad door de twaalf 
gaatjes (teweten gaatje voor gaatje ) van het 
grofleer-yzer veel zwaarder werk is, en daar 
toe meer kragt vereifcht word, als het trek- 
ken door de plaatjes, dewelke op de grof- 
feer-plaat elk op zyn beurt koomen te volgen. 
De Perzoon, dewelke groffeert, moet niet 
alleen zeer (terk en robuft zyn, maar hy moet 
door de tyd een byzondere handeling van dit 
draayen gekreegen hebben, want de rol met 
het yzer N. 7. om te draayen kan de fterk{te 

naa 
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man geenzins doen, wanneer. hy met zyne 
handen en armen alleenlyk draait, maar de 
gouddraad-trekker, dewelke deze handgreep 
verkreegen heeft, weet met de kragt van zyn * 
geheele boven-lichaam te draayen, en zulks 
met zodanige gezwindheid, dat het naauwe- 
Iyks te denken is, Als hy begint te draayen, 
en het yzer met de geheele zwaarte van zyn 
boven-lyf van hem afltoot, blyft hy (zo ge- 
durig omdraayende ) altyd op het yzer leggen 
leunen en dringen, het welk aan de bewee- 
ging van zyne handen en armen kragt en 
gezwindheid by zet, 

2} 
De goude Ring N. 1. dewelke de goud- 

draad-trekker van de grofleer-moolen ont- 
vangt, en van dewelke ik hier voor gemeldt 
hebbe, dat dezelve vyftien voet lang was, 
verkrygt een lengte van over de tachtig voet, 
wanneer dezelve door de twaalf gaten van 
% grofleer-yzer getrokken is: dit (tuk goud- 
draad van tachtig voet word gewonden op 
een kopere raket-rol, ziet N. 32, daar twee 
zodanige kopere raket-rollen aan de zolder N-3* 
hangende vertoont worden. 

23: 
Een kopere ee is byna van gedaante 

als de eflenhoute grofleer-rollen, die op de 
grofleer-bank vertoont worden, maar dezel- 
ve is van binnen geheel hol, en wanneer het 
gouddraad , na dat het gegroffeert is op tach- 
tig voet lengte, op deze kopere raket rol ge- 
wonden is, word in de kopere raket-tol vier 

L 3 gee 
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gedaan van gloejende houts-kooltjes, dewel- 
ke van takkeboffen gemaakt worden, en op 
deze wyze word het gouddraad gegloeit; dit 
gloejen is zeer dienftig, om het goud, of ei- 
gentlyk verguldt zilverdraad bekwaamer te 
maaken , om zich te laaten uitrekken , dewyl 
het draad zyne (tugheid en ftramheid verlieft, 
en eenigzins zachter word door het gloejen. 

24- 
Als nu het gouddraad gegloeit is, word 

het wederom gewonden op de rollen; en in 
de plaats van het grofleer-yzer of het groffeer= 
plaatje word een ander plaatje in het yzer- 
hoofd N. 8. geklemt; dit plaatje is mede met 
twaalf gaatjes voorzien, gelyk opde dril bank 
N. g. te zien is, even gelyk het grofleer- 
plaatje: dit plaatje word het zeer-trek-yzer 
genaamt, niet tegenftaande het even eens ge= 
maakt ís, als het groffeer-yzer, alleen met 
dit onderfcheidt, dar deszelfs gaatjes naauwer 
zyn, als de gaatjes van het grofleer-yzer; en 
dewyl elke reis, als het end van het goud- 
draad in een nieuw gaatje doorgefteeken 
word, het zelveeen weinig moet worden uit- 
geklopt, om door het gaatje te konnen paflee- 
ren, word het zelve by dit doorgefteeken 
endtje gevat met een trektang N. s. maar 
deze is veel kleinder als de groote grof- 
feer-tang, daarom word deze tang de kieine 
trektang genaamt. 

25. 
Het gouddraad word op dezelfde wyze door 

de twaalf gaatjes van dit neertrek-yzer getrok- 
ken, 
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xen, als door de twaalf gaatjes van het grofleer- 
fzer, maar-daar het van delengtevan 1s voet 
door het grofleer-yzer aanwon tot de lengte 

‚van tachtig voet, ‚wint het door de gaatjes 
van ’t neertrek-yzer, van de lengte van tach- 
tig voet tot de lengte van over de driehondert 
en zeltig voeten. 

ik 26. 
Als nu het gouddraad, of verguldt zilver- 

draad tor drie hondert en zeltig voeten afge- 
trokken is, word het niet meer op de grof- 

‚feer-bank bewerkt , maar word overgebragt 
aan een andere bank ; deze moogen wy de 
Einis-bank noemen, dewyl het aldaar tot op 
zyn behoorlyke dunte word getrokken. Om 
‚deze oorzaak word het met het opfpinwiel N- 12. 
N. 12. op een houte raket-rol N. rg. ge- ““*+ 
wonden ; deze raket-rol word geplaatst onder 

„een galgje van yzer N. 15: en dewyl boven n, 15. 
door dut galgje een fchroef loopt, word de 

‚ „raket-rol als geklemt, en vaft gefchroeft tuf- 
fchen zyn beide kolkjes, daar dezelve onder 
en boven op omdraait; dit galgje is in de bank 
geklonken , en in deszelfs plaatje loopt de 
rol op een pennetje, dat met oly beftreeken „ 
word , behaiven een ander plaatje en pen- 
„netje , dar insgelyks met oly beftreeken word, 
„op het welke het onderfte gedeelte van de 
raket-rol loopt , wordende alles geregeert en 
beklemt van het fchroefje van *t galgje, dat de 
raket-rol doet (tellen en wel beklemt. 

27: 
Wanneer nu het {luk gouddraad van de lang- 

L 4 te 
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te van drie hondert en zeftig voeten op Îe 
raket-rol gewonden is ,‚ word het zelve g:= 
trokken door een ander ftaale plaatje, ket 

N16. welke hetfinis-yzer genaamtis N. 16. N. 16. 
N.x6. Dit fizis-yzer is even gelyk van gedaante, ds 

het groffeer-yzer en het neertrek-yzer , as 
alleenlyk dat deszelfs gaatjes van een onbt- 
denkelyke fynigheid en dunnigheid en naauw- 
te eindigen. Dit finis-yzer word geplaaft 
voor de raket-rol, en een endtje gouddrazd 
afgetrokken zynde, word met de nagel van 
de vinger wat dun gefchaaft of geplettert, en 
dus gedurig door de gaatjes van het firts-yzet 
of finis.plaatje gefteeken en doorgetrokken, 
op dezelfde wyze gelyk ik geleert hebbe, 
toen ik van het grofleeren en neertrekken 
fprak. 

28. 
Als het gouddraad door een gaatje van het 

finis-yrer is gefteeken, word het zelve opeen 
N‚r7. Poute rol _N. 17. N. 17. getrokken ; deze 

houte rol is zeer groot în zyn omtrek, en 
toopt opjeen ander geplaatfte houte {chyf, en 

N.r8. word omgedraait met een drazi-hout:N. 16. 
N.18. N. 18. Dit draai-hout is boven aan een balk 

van de zolder vaft geflagen , maar laat zich 
door zyne taaiheid lichtelyk 70 veel bewee- 
gen, als van nooden is, om de houte rol ge- 
durig om te draajen. 

29. 
Dewyl nu het gouddraad wederom gedurig 

van deze houte rol moet afgewonden worden 

op de raket-rol, dewyl het gaatje voor ee 
oor 
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door het fizis-yzer moet paf/eren, gebruiken 
zy daar gedurig het wiel N. 12. toe, gelyk 
verbeeldt ftaat door een Perzoon , dewelke 
het gouddraad op het raket windt van de 
groote houte rol; en wanneer het gouddraad 
zyn behoorlyke fynheid gekreegen heeft, 
word het eindelyk van deze groote houte 
rol door het zelfde wiel op een klosje ge- 
wonden, welke klosjes konnen gezien wor. 
den in de gouddraad-pletters winkel. N. 13. N-23- 
en N. 42. N. 42: 

| o. 
Als nu eindelyk he gouddraad door de 

alderfyn{te en onzichtbaartte gaatjes van het 
únis-yrer getrokken is, heeft het zelve een 
fynigheid en dunte, daar het fynfte hair van 
een menfchen hoofd noch zeer dik by is 3 
en niet tegenftaande dit gouddraad geheel 
zilver is, en daar toe, gelyk ik gezegt heb- 
be, zo ongemeen weinig goud gebruikt 
word, is echter alles zo zeer verguldt, dat 
niets van het zilver doorfchynt ,‚ maar al- 
les zich als zuiver goud vertoont. 

Ee 
De gaatjes , dede gedrilt zyn in het 

grofleer-yzer „neertrek-yzer , en fin:s-yzer, zyn 
„aan de zyde van het plaatje, daar het dril-yzer 
oploopt, veel wyder als aan de andere zyde 
van het plaatje ; maar die zyde van het plaatje, 
daar al de gaatjes naauwft zyn, is echter de zy- 
de, daar de gaatjes haar behoorlyke wydte heb- 
ben gefchikttotde behoorlyke dunte, want de 

Ls gaatjes 
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gaatjes zyn op de plaatjes aan de kant, daar zy in 
gedrilt worden , of daar de dril-yzersin % dril- 
len loopen , zichtbaar wydt ‚, maar de fyn{te ope- 
ningen en fyníte gaatjes, daar het gouddraad 
op het laatfte doorgetrokken word, zyn aan 
de andere zyde van het plaatje of fints-yzer 
dikwils zo fyn, dat dezelve onzichtbaar zyn 
voor het oog. 

32 
Wanneer het gouddraad in een gaatje ge- 

fteeken word, om doorgetrokken te wor- 
den, fteeken zy het zelve door aan de zyde 
van het plaatje, daar de gaatjes naauwft zyn , 
en-niet aan die zyde, daar de gaatjes gedrilt 
worden of wydt zyn, dewyl het gouddraad 
op die wyze niet zoude kunnen behoorlvk 
verdunt worden. „Wanneer het gouddraad 
door. de gaatjes. van de plaatjes dikwils ge- 
loopen heeft, beginnen eindelyk de gaatjes te 
verloopen , dat is: haare kantjes worden 
ftomp ; om dit te verbeteren gebruikt de meef- 
ter gouddraad-trekker een hamertje N. 24. 
en legt het plaatje op een klein ftaalen 
ambeeldtje N. 25. doende aan den duim een 
ftaale duim-yzertje N. 26. en klopt langs dit 
duim-yzertje alle de zeer fyne verloope gaat- 
jes toe, en boort dezelveter behoorlyke wyd= 
te wederom open door zyn ftaale fyne dril- 
naaltjes „als wanneer de kantjes der gaatjes we- 
derom fcherp en robuft genoeg zyn, om het 
goud, dat door het gaatje getrokken word , 
genoegzaam te klemmen en te verdunnen. 

33 
Als eindelyk de gaatjes zodanig verloopen 

“zyn; 
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zyn, endoor dikwils kloppen en opfcherpen als 
verteert zyn, en te wydt geworden , drilt de 
meelter drilder in het zelfde plaatje twaalf 
nieuwe gaatjes, even onder de twaalf oude 
gaatjes, het welk zo lang hervat word, als 
de lengte van het plaatje toelaat, en tot dat 
het zelve vol verloopene gaatjes is. Wan- 
neer het endtje van het gouddraad door de zeer 
onzichtbaare gaatjes van her fizis-yzertje ge- 
fteeken word, om op de houte rol N. 17. 
N. 19, tetrekken , word dit doorgefteeken 
endtje met het kore:tangetje N. 28. gevat, en N-28. 
tot op de houte rol doorgetrokken. 

34. 
Wanneer nu het gouddraad zyn behoorlyke 

fynte en dunte verkreegen heeft, word de 
‚proef van deszelfs dunte genoomen door de 
proeftingen N. 31. N. 31, vandewelketweeN 31. 
‘bosjes in deze winkel vertoont worden, het N. 3x. 
eene bosje hangende aan de dril-tafel, en het 
andere aan de glazen: dereden , waarom hier 
zo veel verfcheide ringetjes zyn, is, om dat 
juift niet alleen door dezelve de maat genoo= 
men word van het gouddraad, wanneer het 
op zyn fynfte is getrokken , maar ook eer het 
tot die alderuiterlte fynigheid getrokken is, 
om de proportie te weeten van de gaatjes van 
het finis-yzer en de andere yzers, dewyl de- 
ze gaatjes verloopen zynde, zulks door deze 
ringetjes kan beproeft worden , want elk rin- 
getje is voorzien met een kerfje, dat door- 
gaat ; en wanneer het gouddraad dit kerfje 

‚ kan pafleeren, heeft het zelve zyne vereifchte 
_fynigheid bekoomen. 

De- 
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5. 

Dewyl de daden: trekkers verfcheide ge= 
reedfchappen van yzer en {taal van nooden 
hebben, en onder ’tzelfde dik wils wat te vylen 
ofte kloppen,te klinken of te hechten is, vind gy 
in de gouddraad-trekkers winkel ook een bauk- 
fchroef N 27. Ook ftaat te letten, dat bo- 
ven het plaatje N. 20. dat gedrilt word, een 
dwingertje van yzer is, het welk op de dril- 
tafel valt (taat, en met een fchroefje , dat 
doorgaat en nedergefchroeft word op het 
Plaatje, daar de gaatjes in gedrilt worden, op 
dat het plaatje onbeweeglyk zoude zyn. 

6. 
De ee gebruiken ook een 

meet-plaatje N. 29. dit is een (taale plaatje 
met kerfjes, daar zy mede weeten hoe veel 
het gouddraad door het grofleer-yzer verlengt , 
want zy {tellen dit plaatje aan de eene kant 
van het grofleer-yzer, en tekenen met wafch 
op het gouddraad op die plaats van het goud- 
draad, daar het kerfje van ’ plaatje aan toe- 
raakt ; wanneer zy nu dit gouddraad door het 
gaatje van % grofleer-yzer haalen, zo verals 
het wafch is, meeten zy aan de andere zyde 
van het groffeer-yzer, hoe lang dit zelfde ge= 
deelte van het gouddraad is, het welk dan ge= 

… meenlyk tot een ander kerfje van het meet- 
plaatje toereikt, 

37° 
Terwyl de gouddraad-trekker bezig is het 

goud te trekken op de groote houte rol door 
het finis-yzertje, gebeurt het dikwils, dat de 

draad- 
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draadjes krinkelen, ofeenige endjes afgebroo- 
ken worden van het gouddraad, om zyn uit= 
itekende tederheid en fynheid; hier toe ftaat in 
de winkel op de bank een lekkazie-bakje N. 
30. en tot het fmeeren van de pennetjes zo 
der rollen als raketten een oly-bakje N. 34: N. 34. 
benevens eenige andere zaaken, als de grof- 
feer-fchaal N. 35. als mede de gewicht-bak- N, 35. 
jes om het zilverdraad wel af te weegen enz. 

5 
Als nu het gewaand zyn uiterfte fynheid 

verkreegen heeft , word het door het alge- 
meene opwind-wiel N. r2. op zodanig een 
klosje gewonden, met het welke het na de 
gouddraad-pletter word gebragt om geplet te 
worden. Behalven dit gouddraad of zilver-ver- 
guldt draad,word by de gouddraad trekkers ook 
zilver-draad getrokken ‚daar geen goud op legt, 
of geenzins verguldt is} dog dewvl teflchen 
het gouddraad-trekken en zilverdraad-trekken 
geen onderfcheidt is, heb ik geen byzonder- 
heid van het zelfde aan te merken, als dat 
het zilverdraad, dat uit de groote grofleere 
moolen koomt, een huit om zich heeft, de- 
welke zeer (troef en (tug is, en door een 
fchraap-yzer van het zilverdraad word afge- 
haalt; dit fchraap-yzer is een yzer. gelyk als 
het groffeer-yzer, en in her zeltde is een gaar= 
je, wiens kanten zeer fcherp zyn : wanneer 
nu het zilver met de groffeer-ro!len van de 
eene rol op de andere word gewonden door 
het gat van het (chraap-yzer, word deze (tug- 
ge huit daar af gefchraap:, en her zitverdraad 

ver- 
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verkrygt een zeer fchoone en heldere glans, 
en word bekwaam, om vorder getrokken te 
worden. 

9. 
Als het gouddraad En zyn vereifchte dunte 

van het fizes-yzer getrokken is, en op de win- 
kel van de gouddraad-pletter gebragt, heeft 
het zelve een ronde gedaante, gelyk een zeer 
fyne draad naay-garen; maar dewyl deze ge- 
daante onbekwaam is, om gewonden te wor- 
den om de zyde, wordhet op de plet-moolen 
plat gedrukt, waar door het veel meer opper- 
vlakte verkrygt als te vooren, en vervolgens 
meerder plaats in de breedte van de zyde 
draad, daar het omgewonden word, kan be- 
flaan. 

40. 
Ik hebbe, om de plaats uit te winnen, en 

gemak aan den Lezer te geven, de Plet-win- 
kel vertoont in de gouddraad-trekkers win- 
kel , gelyk Tab. VII. gezien kan worden: 
maar deze Plet-winkel,dewelke hier uitgebeeldt 
ftaat, is eigentlyk verfcheiden. van de goud- 
draad-trekkers winkel. De Plet-winkel, dee 
welke hier uitgebeeldt word, is aan het huis 
van [zAAK SWIGTERS in de Lelyffraat, van 
dewelke ik temeerder reden hebbe, om in het 
byzonder te fpreeken , dewyl gemelde Swig- 
ters zeer gerenommeert is door zyne naauw- 
keurige kenniffe van het ftaal. Ik hebbe aan 
het huis van deze Meefler onder andere Lief- 
hebberv ftaale Spiegels gezien, op verfcheide 
wyzen gefleepen , dewelke ik wei onverbeter- 
Iyk durf noemen. 

Het 
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1. 
Het eerfte, dat bide Plet-winkel in aan- 

merking koomt, is het houte galgje N. 36.N. 36. 
Dit galgje zyn twee latjes, dewelke boven 
aan de zolder vatt zyn, en onder geflooten 
worden; in het onderfte van dit galgje word 
het klosje met gouddraad gehangen draajende 
op twee pennetjes, ziet N.13. Van dit klosje N. 13. 
“word het endje gouddraad geleidt door een 
knypertje N. 37. het welke juift zo naauw is.N. 37. 
als het gouddraad dik is; dit knypertje word 
het knoopvangertje genaamt, want dewyl het 
niets kan laaten door paflteren , als het goûd- 
draad op zyn behoorlyke fynheid, vangt het 
alle knoopjes of krinkeltjes, dewelke in het 
gouddraad by de gouddraad-trekker geraakt 
zyn; omdat het gouddraad onder hettrekken 
door het fizis-yzer op de gouddraad-trek= 
kers winkel , zomtyds wel eenskrinkelt of aan 
ftukken breekt, geraakt op de eene of de an- 
dere plaats wel eens een krinkeltje of een 
knoopje; en om te beletten, dat deze krin= 
kels of knoopjes niet- op de zeer naauw op 
malkander paflende fchyven van de plet-moo= 
len zouden koomen, en vervolgens op het 
plet-klosje N. 42. is dit knoop-vangertje BEN. 42. 
ftelt, dewyl niet alleen zonder deze waarnee- 
ming het goud zeer flordig op het pletktosje 
zoude. geraaken , en malkanderen kreu- 
ken , maar daar en boven de zeer keurlyke 
fchyven van de pletmoolen eenigzins daar door 
gehindert worden. 

Wa n- 
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42. 

Wanneer het gouddraad door het knoop: 
vangertje gepaffeert is, word het geleidt door 
de blaadjes van een Boekje N. 38. het welk 
op een daar toe geftelt blokje op de goud-plet: 
ters bank geplaat{t is, om van daar beftiertte 
worden ophet wyzertje N. 39. Dit wyzertje is 
een geboogen inftrumentje met een zeer fab. 
tyl gaatje , langs het welke het gouddraad 
pafleert, en word met deszelfs puntje gebragt 
op de plet-fchyven, en juift op die plaats, 
daar de plet-fchyven malkander raaken. 

43: 
Als nu het Me kt de plet-fchyven 

N, 40. pafleert, word het van dezelve plat 
gedrukt, en door het Dochtertje, het welk 
hier verbeeldt ftaat , beftiert met de linker- 
hand, terwyl de zelve met de rechterhand 
door een handvatzel, dat hier niet gezien kan 
worden, de plet-{chyven omdraait. Door dit 
omdraayen loopt de eene plet-fchyf by voor- 
beeld van het zuiden naar het noorden , ter- 
wyl de andere van het noorden naar het zuiden 
omdraait: maar door dezelve (pil, daar de 
plet-{chyf door omgedraait word, ziet gy ook 
noch omdraajen een andere fchyf_N. 43, van 
welk draay-tchyfje een fhaar loopt op het 

_plet-klosje N. 42. waar door het pletklosje 
zodanig gedraait word. dat het gouddraad, 
het weik door de pletfchyven pafltert „daar 
opgewonden word. 

44. 
De plet-fchyven en deszelfs flanders N. gr. 

in een aangemerkt, worden de plet-mooleu 
- ge 
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genaamt; deze (landers zyn.van yzer, het 
welk zeer blank en zuiver word gehouden, 
en de pletfchyven, van dewelke de ondertte 
zwaarder is als debovenfte, zyn van het fchoon- 
fte (taal des werelds, dog schter zodanig , dat 
dezelve in een (taalen ring van een half duim 
dik beftaan ; deze {taale ring word gevult met 
yzer, en tot een fchyf gemaak t‚en door het mid- 
den van dit yzer word gedreeven de draaifpil, 
dewelke de boom genaamt word. 

45. 
Deze ftaale fchyven worden doorde fchroes 

ven, dewelke boven gezien worden, zodae 
nig op malkander gefchroeft, dat zy malkan- 
der-op eene plaats raaken, met die juilte 
naauwkeurigheid, als tot her pletten van het 
gouddraad van nooden is, en zulks zodanig, 
dat iemant tu{lchen de beide fchyven door kan 
zien, behalvendie plaats, daar zy op malkan- 
der rollen, en malkander raaken. De glans, 
hardigheiden gladdigheid van deze ftaale {chy- 
ven zyn niet uit te drukken, dewyl geen fpie- 
gel in de wereld van die glans en reinigheid 
iss het (taal is zo zuiver, dat in dezelve niet 
een korreltje onftaal , of bultje of putje gevon- 
den word, hoewel echter groot onderfcheidt 
in dezelve gevonden word, het geen aan de 
hooge pryzen blykt, dewyl zommige fchy- 
ven voor eenige hondert guldens verkogt wor- 
den om haar uitftekende zuiverheid en reinheid. 
Deze fchyven worden hier van dezelfde 
vreemde plaatzengebragt, benevens de trek= 
yzers , gelykik voor dezen verhaalt hebbe. 

IL. Deer. M Het 
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Het Goud, dat tot het gouddraad gebruikt 
word, moet zyn van’ zuiverfte en zachtfte 
goud „"dewyl het Goud, dat wreed, ftug en 
bros is, niet zo bekwaam tot het trekwerk 
is, als het lenige, taaje en zeer fmedige goud. 
Ik zoude geen onderfcheidt van de plaatzen, 
daar het Goud van daan koomt, hier omtrent 
durven ftellen, dewyl in‚de Goudmynen van 
Europa, Afia, Africaen America, Goud van 
alderhande foort word gevonden. 

ie 
Terwyl ik hier sande Goudmynen van En- 

ropa melding doe, en ik noch belooft hadde 
van dezelve te handelen, gelieft de goede Le- 
zer te weeten, dat tegenwoordig in Europa 
zo weinig aan de Goudmynen word gewerkt, 
dat het naauwelyks de moeite waardig is, om 
daar van te fchryven. Behalven de Goudmy- 
nen van Hongatfien, zyn de, andere onze aan- 
merkinge op déze plaats niet veel waardig. 

SCHEMNITZ is pn Stadt in Mongarien, 
dewelke om deszelfs Zilvermynen zeer ver- 
maart is; en dewy! in meeft al het Zil- 
ver, dat uitde Mvnen van Schemnitz koomt, 
Goud is, hebben zy het aldaar de onkoften 
waardig geoordeelt , om het Goud van het 
Zilver te fcheiden. Deze Scheiding gefchiedt 
tot Schemnitz door tlerkwater, in het welke 
zy het zilver oploflen, blyvende het Goud op 
de grond in gedaante van een poeder leggen , 
het welke naderhand gefmolten word, 

Het 
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49. 
Het is zeer te beklaagen, dat wy geen 

naauwkeurige Befchryving hebben van de zeer 

aanmerkelyke Mynen van Hongarien, op die 

zelfde wyze, als wy hebben van de Mynen 

van MeisskN in Saxen, door den zeer 

voortreffelyken en geleerden Georgius Agrico- 

la. Ik wil wel toeftaan, dat Agricola veel 

zaaken aanhaalt van deze en ook andere 

Mynwerken, maar zyn meefte bevindingen 

loopen op de Mynen van Saxer uit. 
$o. 

Daar worden in de Bergen van Mongarien 

ongelooflyk veelderhande Mineralen en Meta- 

len gevonden , zelfs zeer ryke Goudmypen, by 

dewelke zelfs Steden gebouwtzyn, en daarom 

de Mynfteden worden genaamt , onder de- 

welke zeer vermaart zyn de Stadt Chremzitz, 

Nieufol , Koningsberg „ Libeten, Bochaniz, 

Tiln, en Schemnitz , daar ik datelyk van {prak. 
De ftadt Chremnitz is zeer vermaart wegens 

zyne Goudmyn en aaloudheid , want de Heer 

Edward Brown getuigt, dat tot op deze tyd 

gerekent in de Goudmyn van Chremnitz byna 

duizend jaaren is gewerkt, en dat de Goud- 

myn tot Chremnitz wel tien Engelfche my- 

len in de lengte is. Deze Myn is zeer diep in 
en onder de grond, ’t welk blykt aan de lyn- 
recht gegraave putten , door dewelke een iege- 
Iyk in de Myn word neergelaaten , en we- 
derom opgehaalt met een radt; de diepte is 
hondert en acht vademen in de aarde. 

SL. 3 
Ik heb voor dezen, fpreekende van de My- 

M 2 nen 
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nen van America, aangemerkt, datde Goud- 
erts van alderhande koleur is , maar deze 
Goudmyn van Chremuitz geeft veelderhande 
foort en koleur van goud-erts, want zom- 
mige goud erts is wit, en andere wederom 
zwart , andere rood , en andere geel; de 
Goud erts, die met zwarte plekken op wit 
ftaat, word tot Chremaitz voor de rykfte ge- 
houden: de Goud-erts van de Goud-myn tot 
Chremnitz is met zeer veel aarde vermengt, hier 
toe iseen zekere Rivier, dewelke verdeelt is 
in verfcheide Kanaalen; en in deze Kanaalen 
word de Goud-erts uit de Myn ingereeden , en 
worden op deze wyze door het gedurig loopend 
water van de Rivier, de aardachtige deelen van 
de metalyne deelen afgefpoelt en gezuivert. 

$2. 
In de vermaarde Goudmyn van Chremaitz 

zyn zomtyds ffukken fyn Goud gevonden, 
maar dat gebeurt zo zelden, dat deze ftukken 
maagde-goud in de Keizerlyke en Vorftelyke 
Rariteit-kabinetten bewaart worden. De mee- 
fte aarde van het land rondom Chremgiz is 
geel, en heeft noch al min of meer goud in 
zich; en alfchoon het meeft van weinig be- 
lang is, word zomtyds hier of daar noch wel 
een gedeelte van deze gemeene aarde van de 
Landeryen en tuflchen de Bergen gevonden; 
dewelke vry ryk is. 

In de Goud-myn EE Chreimnuitz vinden wy 
een klaar bewys, dat de Steenrotzen en de 
Myn-aderen groeyen , want in dezelve worden 
veel oude doorgangen gevonden,daar de Myn- 

wer- 
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werkers zeer gemakkelyk pleegen doorte paf= 
feren, dewelke nu veel te naauw zyn, behal- 
ven aridere, dewelke toegegroeit zym; en de 
Heer Edward Brown getuigt, dat deze wan- 
den van de doorgangen niet van boven tot 
onder, maar van de eene zyde tot de ander 
aan malkander naderen. Ik zal my hier niet 
ophouden, om de gereedfchappen der Myn- 
werken van Chremgitz te befchryven, en de 
Mynwerken zelfs, dewy! deze dingen breeder 
zullen opkoomen, als ik vande Bergwerken 
fpreeke, maar dit is maar aan temerken, dat 
de Erts, daar het Goud uitgehaalt word, by- 
na op gelyke wyze door ftampen en waffchen 
gehandelt word, als ik voor dezen getoont 
hebbe , dat by de aaloude Egyptenaaren, … 
Spanjaarden, en hedendaagze Amerikaanen 
gebruikelyk was. 

EL E 
_ In de vermaarde Goudmyn van Chremnitz 
zyn eenige plaatzen, uit de welke zeer kwaa- 
de en verftikkende dampen uitwaaffemen; 
deze plaatzen zyn datelyk kennelyk, dewyl 
de lampen der Mynwerkers op die plaatzen 
niet branden willen, en van zelfs uitgaan. 
Vande manier, op dewelke dezeluchten ver- 
betert worden, zal ik na dezen fpreeken, als 
ik van de Bergwerken handele. | 

; 55: 
In deze Myn worden, behalven. het‘ Goud- 

erts, verfcheide Mineralen gevonden , ook 
witte, roode, blauwe en groene vitriool; als 
mede vitrioolachtige wateren; en in'zommi- 
ge Goud-erts van deze Myn wotd een ftoffe 

M 3 ger 
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gevonden, dewelke met kleine puntige dee- 
len in de Goud-erts fteekt, op de wys als 
naalden, van een purper koleur en zeer blin- 
kende; hebbende een moer , dewelke zeer 
geel is, en word by die Lieden. Autimonie 
van Goud genaamt. In deze zelfde Myn 
worden ook Kriftallen gevonden , waar van 
zommige geel van koleur zyn. 

$6. 
Als de Goud-erts fyn genoeg geftampt is, 

word dezelve zo oneindig lang gewaflchen, dat 
uit de hondert pond geftampte erts dikwils 
maar een half ons af een ons goud of zilver 
overblyft. Dit goud is gemeenlyk met zilver 
vermengt , in diervoegen „dat tweederde dee- 
len goud zyn, en een derde deel zilver. Op 
dezelve wyze geeft tot Schemuitz de Zilver- 
erts gemeenlyk zeven achtfte deelen zilver , en 
een achtte deel goud. De Stad Schemgitz is 
vermaart door haar Zilver-mynen, en de sande 
Chremnitz door haar Goud. 

57 
Tot Chrennitz zyn zeer veel middelen uit- 

gevonden, om het Goud van zyne onzuiver- 
heden te reinigen, alsdoor Scheiwater , door 
waffchinge, door fmelten met loodt, door 
kwikzilver enz. Zy maaken gemeenlyk een 
Amalgama van het Goud doorde kwik , en 
dryven de kwik door vier wederom van het 
Goud, en zuiveren dan noch verder het Goud 
door fmelting. Dit kwikzilver vinden zy 
daar in een groote overvloedt in Kwikzilver= 
bergen , dewelke tuflchen Chremnitz en 
Nieufol , dat vol koper-ryke Mynen is, leg- 
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„gen, by een Dorp Lila genaamt, waar uit 
blykt, dat Hongarien voorwaar een Landis, 
het welke geen Landfchap op den aardbodem 
in overvloedt en rykdom van Metalen enMine- 
ralen behoeft te wyken , dewyl op meer andere 
plaatzen behalven Chremnitz Goud gevonden. 
word. 58. 

Buiten Hongarien worden op veel plaatzen 
in Europa Goud- en Zilver-mynen gevonden, 
als in de Alpifche en Spaanfche Bergen , tot 
Golchos , in Lottharingen , tot Fribarg , in 
Vrankryk, in Portugaal, in Polen, in Ita- 
lien ‚ voornamentlyk in Saxer, en op zeer 
veel andere plaatzen. In Duitfchland wors 
den zelfs op veel plaatzen Rivieren gevonden, 
dewelke Goud uitleveren, gelyk ook in Spax- 
jen en Italien. Het is niet 2» gemeen metde 
andere Metalen, dat dezelve in zo veelder= 
hande Mineralen gevonden worden als het 
Goud , dewyl het Goud dikwils gevonden 
word in alderley foort van aarde, zo wel 
drooge als flikachtige ‘en natte, zelfs in te za- 
mengeftremde mineralifche zappen , gelyk 
het Coeruleum , de Lapis Lazuli, de Chryfocol= 
la of Borax , de Auripigment , de Sandaraca, 
zelfsde Keifteen, de Marmer, en een menig- 

te andere, dewelke alle dikwils zeer ryk var 
goud zyn. Zelfs verhaalen de Schryvers, dat 
door de ploeg in Gallicte een Goud-myn ont- 
dekt is geweeft , wordende eenige goud-erts 
onder de opgeploegde kluiten gevonden. 

$9. ; 
Het is noch teaanmerkelyker, dat het Goud 

zich onder zo veelderhande ftoffen laat vin= 
4 den, 
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den ‚ dewyl het zelve zo veel zwaarder is, 
als eenig ander Metaal, en boven/alles wat 
metalyn genaamt kan worden,vaft en zuiver is, 
want voorwaar Leezer, daar zyn in ’t Goud drie 
zeer aanmerkenswaardige zaaken. 1. Dat het 
zelve meerder ftoffelykheid in ’t zelfde volumen 
vervat „als eenig ander lichaam op dezen aard- 
bodem, gelyk uic deszelfs Gewigt onweder- 
fpreekelyk blykt. 2. Dat het Goud zich boven 
alle wezens,dewelke bekent zyn,laat uitrekken 
en uitbreiden, gelyk de Bladgoud-kloppers en 
Gouddraad-trekkers, en de Vergulders Am- 
bachten bewyzen, En 3. dat het zelve het alder- 
fterk{te vuur altyd kan uicftaan, zonder uit zyn 
wezen en form van goud gebragt te worden. 

62. 
Ik zal nadezen, onder het verhandelen van 

de Handwerken en Ambachten , dewelke be- 
trekking op het Goud hebben , aan den Lezer 
mededeelen den aard en de natuur des Gouds, 
deszelfs gebruik en misbruik in de Genees- 
konft, mitsgaders den arbeid der Goud-maa- 
kers of Alchymiften , en het Aurum Sophifti- 
eum ‚ en veel andere fraayigheden, dewelke 
door het Goud verricht worden , of betrekking 
op het zelve hebben. Ik wil niethoopen „dat 
de goedgunftige Lezer zal mishaagen , dat 
ik zo veel zaaken van een eenig natuurlyk za- 
menftremzel „te weten het Goud, te voorfchyn 
brenge. Ór. 

By aldien het echter tegens myn hoop mog: 
te uitvallen , zal ik eenige verklaaring over 
deze zaak mede deelen , în verwachting van 
daar door genoegen te zullen geven. Dewyl 

myn 
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myn voorneemen in dit Natuur-en Konft-kas 
binet is, om de Natuur en de Konft zodanig 
te vereenigen, dat dezelve malkander konnen 
dienen en ophelderen , zo kan een iegelyk 
wel begrypen, dat ik voor myn eigen werk uit 
de natuurlyke Schepzelen geen andere hebbe 
uitverkooren, om af te handelen, als die ná- 
tuurlyke wezens, dewelke betrekking tot de 
Konft- hebben , en deszelfs onderwerpen en 
ftoffen zyn. 

; 62, 
Als wy eens begrypen, dat de onderwer- 

pen en ftoffen van de Konft veel ín getal zyn, 
zullen wy echter moeten toeftemmen, dat 
haar getal zeer gering en klein is, by zoda- 
nige namurlyke Schepzels of zaaken, de- 
welke tot noch toe geen onderwerpen en 
ftoffen van de Konften en Ambachten zyn, 
als by voorbeeld: een ontelbaare menigte 
van Plantgewaflen , Aardens , Mineralen, 
Dieren , Viflen, Vogelen, en bloedelooze 
Schepzelen , behalven noch de zodanige, de- 
welke nimmermeer tot ftoffen of onderwer- 
pen van Konften of Ambachten zullen kon- 
nen gebragt worden. 

63. 
Op dat nu een opmerkend Lezer van het 

eene zo wel gedient zoude worden, als van 
het andere „ zal ik door het uittrekken van 
de natuurlyke Hiftorifchryvers , van tyd tot 
tyd mede deelen alle natuurlyke zaaken, en 
ook onder deze zodanige natuurlyke zaaken , 
dewelke juift met de Konft niet vereenigt 
zyn ; en ik zal in het uittrekken der Schry- 

M s -__ vers 
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vers zodanige natuurlyke Schepzels, dewelke 
betrekking op de Konft hebben, een weinig 
omftandiger verhandelen en uithaalen, als de- 
zelve in de Schryvers voorkoomen , voor- 
namentlyk die gene, dewelke zeer aanmerke- 
Iyke onderwerpen en ftoffen voor de Konften 
en Handwerken zyn. 

De Lezer zal nu wel konnen begrypen, 
dat deze onderneeming niet zodanig een ein- 
deloos werk is, als zommige zeer onvoorzich- 
tiglyk hebben geoordeelt. Voorwaar de na- 
tuurlyke onderwerpen der Konften en Hand- 
werken zyn niet zo veel in getal, als iemant, 
dewelke die zaaken niet heeft overgedagt, wel 
zoude oordeelen. Hoe weinig zyn de Meta- 
len in getal, en wat leveren dezelve al veel 
Konften, Handwerken en Ambachten uit? 
Het eenigfte wezen, dat wy Hout noemen, 
of liever Steen, of Aarde, of Water, hoe 
veel Konften en Handwerken zyn van elk 
voortgebragt Ò 

65. 
Dewy! dan het getal der natuuriyke Schep- 

zels, dewelkeeigentlyk Onderwerpen en Stof- 
fen van de Konftenen Ambachten zyn’, zo 
ontelbaar veel niet is; en dewyl zelfs veel 
Konften en Handwerken uit andere Konften 
voortkoomen , zal ik ook de vryheid neemen, 
om van zodanige Konftgewrochten te hande- 
len , dewelke veel andere Konften en Hand- 
werken hebben voortgebragt , als by voor- 
beeld het Glas, dat door de konft voortge- 
bragt word, hoe ongemeen veel mi 

Cn 
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Wetenfchappen zyn door het zelve niet aan den dag 
gebragt ? 66. EE. 

En dewyl het derde onderwerp en oogmerk in dit 

Natuur-en Konft-Kabinet is,aan denLezer mede te dee= 

len de Oudheid der natuurlyke Hiftorien,zal ik de Ken- 

nifle, die de Aalouden van dezelve gehad hebben, van 

Natie tot Natre aanwyzen. z.Door welke en op wat ty» 

den zommige natuurlyke Schepzelsiontdekt zyn. 2. By 

wat Volkeren, en in welke tyd dezelve tot het ge- 
bruik der menfchen aangelegt zyn. 3. War Koníten 
en Handwerken, en op wattyden , en door war Per- 

zoonen uitdezelve van tyd tot tyd voortgekoomen 
zyn. 67. 4 
Op deze voorgemelde wyze zalde Lezer kenniffe 

krygen van de Hiftorie der Natuur en Konft, mita- 
gaders welke Wetenfchappen » Konften en Handwer- 

ken de oude Volkeren gekenthebben, en welke wy 

poch hedendaags van dezelve overig en in't gebruik 
hebben; en welke Konften, Wertenfchappen en 

Handwerken der Ouden verloren, en by ons onbe- 
kent zyn ; en eindelyk welke Werenfchappen, Kon- 
ftenen Handwerken door de Nieuwe of onze Voor- 
ouders in latere eeuwen ontdekt, en by ons in ’t ge- 
bruik gebragt zyn. 68. 
Ik oordeel , dat iemant zeer nuchteren en onkun- 
dig in een Wetenfchap, in de welke hy zich tracht 
kundig te maaken , is, zo lang by hem onbekent 
zyn. 1. Een volkomen Hiftorie en Oudheid-kenuis 
van zyn Wetenfchap. 2. Alle de Schryvers, dewelke 
over die Wetenfchap hebben gefchreven, en watelk 
by dezelve heeft bygevoegt. 3. De Staar, in dewelke die 
Werenfchap onder de Menfchen van eeuw tot eeuw ge- 
weeft is,door welke en wanneer gecultiveert, verflott , 
verbetert of verduiftert. 4. Mer welke andere Weten 
fchappen of Konften zodanig een Werenfchap gemeen- 
fchap heeft, welke haar Dienares-werenfchappen en 
Konften zyn , en van welke andere zy zelve wederom 
een dienarefle isenz. Op dar nueen onderzoeker van 
Natuur en Kont; in alle deze zaaken volkomen zoude 
konnen worden,heb ik in dit Naruur- en Kon{t-Kabine 

ontwor. 
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worpente handelen, z. Van alle de natuurlyke Hiftori= 
fchryvers. 2. Van de oudheid der Natuurlyke Hiftorien, 
Werenfchappen, Kon{ten en Handwerken. 3. Vande 
Konften en Ambachten, en Wetenfchappen , dewelke 
tot haar onderwerp en ftof de natuuriyke Schepzels 
vereifchen ‚ en gemeenfchap mert dezelve hebben , waar 
door wy voor onze Nakomelingen bewaaren zullen de 
Ambachten enKonften, dewelke hedendaags by ons be- 
kent zyn,'t welk als de Aaloude Volkeren hadden waar- 
enomen , die zaak ons hedendaags zoude gedient heb- 
Bien doen kennen en tot ons overgebragt hebben veel 
Weteníchappen, Konften en Handwerken der Ouden, 
dewelke ( gelyk na dezen zal getoont worden ) nu ver- 
loren en by ons onbekent zyn: maar de Menfchen 
hebben in die ryden dezelfde zwakheid van achteloos- 
heid gehad, als wy hedendaags(dog in nog veel grooter 
overmaat)onderde Menfchen gewaar worden,daris: zy 

hebben geoordeelt, dat haar dagelykze Ambachten en 
Kontten alte zeer bekeut,en te gering waren om be- 
fchreven te worden, geenzins denkende, dat haar 
geheele Natie, jaalle Natien, en alle Menfchen doot 
de gedurige wereld{che veranderingen veranderen en 
verloren zouden gaan, endusde Konftenen Hand- 
werken,hy hen en in hunne tyden zo gemeen, geheel uit 
het gebruik en de kenniffe der Menfchen zouden ge- 
raaken, 

69, 
De kenniffe,dewelke de Aaloude Natien van de na= 

&uurlyke Schepzels en Konften, van Natte tot Natiejen 
vantydtotryd, gehad hebben, kan nier achterhaalt of 
mede gedeelt worden, alsuirde Boeken , dewelke na- 
gelaaten zyn van de Geleerde onder die Natier ; of an- 
dere, dewelke van die Natien gefchrevenhebben» en 
dewyldie Boeken voor de meefte Lezers in opzicht van 
Natuur en Kont zeer duitter zyn, zullen door deze 
onze Verhandeling ook veele oude Schryvers in hun- 
ne befchryvingen van Natuur en Kontft nader opgehel- 
derten verklaart worden, waar toe ik wen{che, dat 
Godt zyne hulpe en zegen zal verleenen, 

Einde van de Maanden Julyen Augufty 1719. 
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NE WEEET ER. 
EN 

‚ KONST. KABINET; 

Voor de Maanden 

„SEPTEMBER eN OCTOBER. 
I 7 Ig. 

_ Wierde Verhandeling vande ALGEMEE- 
‚NE natuurlyke Hiftorifchryversseninde= 
‚zelve het Vervolg van ’t kort begryp. der 
„_Natuurlyke Hiftorie van FERRAN-= 

„DUS IMPERATUS. 

À 
rg K hebinhet Uitrrekzel in het Na- 

Se tuur- en Konft Kabinet van de 
SIS Maanden July en Augufty 1719. 

8 S4} mede gedeelt den korten inhoud 
ZEE van de vier eerfte Boeken van de 

__patuurlyke Hiftorie van den voortreffelyken 
FERRANDUS IMPERATUS, en gezien de ver- 

fcheide natuurlyke befchryvingen: der aafde, 
in verfcheide betrekkingen op de Konft of het 
gebruik; als 1. Voor zo ver de aarde tot het 
gebruik der Landbouwery behoort. 2. Van 

N 2 het 



192 _Natuur- en Konft-Kabinet, 
het gebruik der aarde in de Pleiter- en Bouw- 
konft.. 3. Van het gebruik der aarde in de 
Giëtkonít. 4. Van het gebruik der aarde in 
de Verf- Schilder- en Vulders-konft; maar 
dewyl de Befchryving der aarde van Ferrau- 
dus Imperatus in vyf Boeken beftaat, zal ik 
wederom een aanvang maaken met het vyfde 
Boek over de Aardens. 

R. 
Het vyfde Boek van de natuurlyke Hiftorie 

van Ferrandus Imperatus handelt van de aarde, 
voor zo ver als dezelve in de Geneeskon(t te 
paskoomt, en beftaat uit zevenenveertig Ka- 
pittels. In het eerfte Kapittel verhaalt de 
Schryver uit Galeuus, op welk een wyze de 
aarde van het Eiland (a) Lemzos gezuivert 
en gereinigt word van haar zand. en fteenach- 
tigheid, dewelke met dezelve vermengt is. 
Deze aarde , zegt Galenus, word gevonden 
omtrent een grooten heuvel , dewelke van 
een geelachtige koleur is, en op een plaats, 
daar noch boom noch eenig kruidgroeit.Daar « 
wierd driederhande foort van Zerra Lemnia … 
of aarde van Lemnos gevonden. 1. De ge- 
zegelde of zo genaamde heilige aarde van 
Lemnos. 2. Een aarde , dewelke volkomen 
met de rood-aarde overeenkoomt, en ook de- 

zelf= 

(a) Lemnos is een Eiland in de Egzfche Zee, en 
word nu Statimene genaamt, deszelfs voornaamfte 
Steden zyn Mandro, Cochino, en Paleo Caftro. Voor 
dezen was Lemnos onder het gebiedt van de Vene- 
tianen , maar her is hun van de Turkfche Keizer Ma- 
homet de tweede afgenoomen, eu zedert onder het 
gebiedt van den Grooten Heer geweeft, 
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welfde is. En 3. een aarde , dewelke be- 
kwaam voor de Laken-bereiders gevonden 

‘wierd. ‘De eerfte foort of zo genaamde hei- 
lige aarde mogte van niemant aangeraakt of 
weg gehaalt worden, als van de Prieftere{fen 
van Diara;, deze Prieftereflen groeven die 
aarde uit de putten, onder zekere Ceremo- 
sien by haar gebruikelyk, en ondershet offe- 
ren van vruchten en (troojen van garll; na- 
derhand bragten zy dezelve in de Stadt, al- 
waar dezelve geweekt en gefmolten wierd met 
water, waar door alle onreinigheid , zanden 
fteenen ‚dewelke met dezelve vermengt waren, 
opde grond van de {melt-bakken zonken, ter - 
wyl de gefmolte aarde met het water uitge= 
gooten wierd, als wanneer eindelyk deze aar- 
de, als gen leem by malkander gezakt, ge- 
kneedt wierd, en toteen deeg gedroogt, in 
kleine koekjes verdeelt, en met het zegel 
van Diana gezegelt, en zo verkogt en als 
een Medicyn verzonden wierd. 

Galenus noteert omtrent de gezegelde aar- 
de van Lermnos een grove misflag van Drof- 
corides, dewelke fchryft, dat de Priefteref- 
fen van Diana een gedeelte bokke bloed onder 
de aarde van Lemnos mengden, om dezelve een 
roode koleur by te zetten, maar dat hy be- 
vonden heeft, dat zulks niet waar was; en 
dat, zo haaft hy de Prieftereflen en de ge- 
leerde Lieden van Liemnos daar na begonte 
vraagen , dezelve uitborften in lachen : hy 
merkt ook aan, dat zelfs in voorgaande en 
eude tyden zulks niet ven is, dewyl hy 

op 
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op het Eiland Lenos een Boek kreeg, het 
welke in voorgaande tyden gefchreven was 
van een geleert Ingeboren , over de manier, 
door dewelke deze heilige gezegelde aarde 
van Lemnos altyd bereidt pleeg te worden. 

4. 
Die van Lemnos gebruikten hunne gezegel- 

de aarde tegens ingenome fenynen , en in 
befmettelyke Ziektens; en Galenus getuigt, 
dat hy dezelfde met ongemeen veel vrucht 
heeft gebruikt inhet geneezen van oude zwee- 
ren. De Zerra Lemnia word gemengtonder 
de tegengiften, als de Zheriac ent. Dezelve 
is volgens getuigenis van Driofcortdes zeer 
deugdzaam in de grauwe loop , en wierd ou- 
welings gebruikt onder deheilige Offerhande 
der Heidenen. Wy hebben hedendaags ver- 
fcheide foorten van gezegelde aardens, de- 
welke als een vette Bolusen Kleyzyn. 1. De 
turkfche gezegelde aarde, dewelke heden- 
daags voor de aarde van Lemnos verkogt word, 
hoewel dezelve geenzins met de oprechte ge- 
zegelde aarde van Lemnos ( van Galenus ) 
overeenkoomt ; deze word tot Con/lantinopa- 
len te koop gebragt in kleine koekjes, en is 
vaneenasgrauwekoleur. 2. De gezegelde aar- 
de van het Eiland Maltha, of de gezegelde 

aarde van den Heiligen Paulus genaamt. 3. De 
gezegelde aarde van Duitfchland , dewelke 
van tweederley {oort is, namentlyk die van 
Striga een plaatsje in Stlefien , welkeaardevan 
een gecle koleur is; de andere word Zerra 
Lignicenfis genaamt, en is van driederhande 
foort en koleur, namentlyk rood, witen as» 

grauw. 
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grauw. . Deze witte word melk van de Maan 
genaamt. Diergelyke foorten van geele en witte 
aarde en Bolus worden veel gevonden in de 
Mynen en tu{lchen de Steenen. 

$-. n { 

Zommige van de nieuwe Schryvers, als 
Braflavolus , Fallopins ,Mattbhiolus, en andere 
zyn van gedachten, dat de hedendaagze aar= 
de van Lemxos vervalft is, en dat uit het Ei- 
land Lemnos geen aarde meer uitgegraaven 
word , dewyl de aarde, dewelkede Turken 
verkoopen voor aarde van Lemnos,witachtig is , 
en dat de aaloude gezegelde aarde van Liemzos 
roodachtig was ; maar Olaus Wormius, en 
voornamentlyk Bellonins en Albucarius, de- 
welke zelfs ooggetuigen zyn onder de nieuwe 
Schryvers, getuigen , dat de ingezetenen van 
het Eiland Lemnos verklaaren, dat nergens 
op het geheele Eiland ooit de aarde is uitge- 

__graaven, als-op die zelfde plaats, daar dezel- 
__ve hedendaags noch opgegraaven word , uiteen 

groote heuvel dicht by de Stadt Repondi, en 
_ datde meefte van die aarde wit is, en ook zom- 
_migerood, en zommige geel, gelyk onzefyne 
Bolas van Ar-nente. Stephanus Albucarins ge- 
tuigt, dat de heuvel , daar hedendaags de geze- 
gelde aarde op het Eiland Lemnos uitgegraaven 
word,met de Befchryving van Galenus geenzins 
overeenkoomt.1.Schryft Galenus,dat deze hcu- 
wel vaneen roode koleuris 2. Dat dezelve zon- 
der eenig boom- of plant-gewas onvruchtbaar 
is.3.Dat in dezelve niet als deze aarde gevonden 
word, en geen-gewas van (teen of (tleenmy- 
nen. En Albacarsus getuigt. a. Datin deze 

DN 4 heu- 
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heuvel fteenbreeken van groote moolenfteex 
nen gevonden worden, 2. Dat de heuvel 
geenzins als verbrandt of roodachtig van ko- 
leur is. En 3, dat dezelve zeer vruchtbaar is 
van boomen en alderhande plantgewaflen, en 
zelfs van erweten en peulvruchten, en zelfs 
kooren. Hy verhaalt , dat op het hoogfte van 
dezen Berg, daar dezelve plat is, de graafkuil 
en onderaardfche put gevonden word , daar de 
aarde hedendaags eenmaal des jaars uitgegraven 
word.Op deze zelfde plaats zyn drie putten of 
graaf kuilen, maar twee zyn door aarde toege- 
vallen,„en ouwelings uitgegraaven „en de derde 
is die, daar hedendaags uitgegraaven word. De 
reden, waarom de hedendaagze heuvel en 
aarde niet met de Befchryving overeen- 
koomt van Galezus, word ook van dezen 
Auteur bygebragt. Zy verhaalen , dat 
deze ‘aarde maar eens in het jaar word uitge= 
graaven op den zefden Auguftus, en dat met 
zeer groote Superflitie, dewyl zy gelooven; 
dat de aarde geen kragt zoude hebben, als de 
zelve op een andere tyd opgedolven wierd: 
de werklieden zyn Grieken, maar. de T'urk= 
fche Officieren, dewelke tot Lemzos de Heer- 
fchappy voeren, letten zeer naauwkeurig op, 
dat niets van deze aarde vervreemt word; zy 
hebben niet alle de aarde, dewelke zy opde 
ze wyze graaven, in hoogachting, maar al- 
teenlyk die ‘gene „ dewelke als een vette en 
zachte mergel tuffchen eenige brofle fteenen 
in gevonden word, zuiver, ronder eenige 
zandachtigheid of fteenachtigheid. Op den 6 
Auguílus graaven zy des morgens vroeg zes 

uu- 
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uuren lang , en dan niet meer in dat ge- 
‘heele jaar ; deze opgegraaven aarde word zeer 
„wel gewaflchen, en in een zak gedaan, om 
‘het water uit te laaten zakken, waar nazy de 
zelve in grootere en kleindere brokjes vor- 
men, en met het zegel van den grooten Heer 
zegelen, en zenden dezelve te gelyk met het 
Zegel na Cor/tantinopolen aan den Keizer. 

De Medicinale aarde word onderfcheiden 
van de bouw-aarde of teel-aarde, om dat de. 
zelve tot geneezinge der menfchelyke ziek- 
tens gebruikt word, maar anderzins word 
onder de bouw-aarde of teel-aarde dikwils 
zodanige vette mergel, leem of kley gevon- 
den, dewelke wel van eëh medicinale Eigen- 
fchap zoude zyn. Galenus verhaalt, dat de 
gemeene teel-aarde tot Alexandrie en door ge- 

_ heel Egypten gebruikt wierd in de Genees- 
konft, Hy verhaalt, dathy zelfs tot Alexan-= 
drie gezien heeft, dat eenige mildzuchtige en 
eenige waterzuchtige groot nut gehad hebben, 
als zy hunne beenen, armen, ribben, borft, 
zyden, en oxels lieten beftryken met de ge- 
meene Egyptifche aarde, en dat zy aldaar de 
zachte oedemateule en zuchtgezwellen door 
die aarde wegdroogden; dat zommige zeer 
hardnekkige en verouderde pynen in het een 
of ander lidt, door het opleggen van deze E- 
gyptifche kley te boven kwamen , en dat 
zulks.niemant vreemd voor moet koomen, 
dewyl alle aarde een drf„perende en ver- 
dwynende eigen{chap bezit. 

N 5 Ten 
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Jekha,’: 

Ten opzicht van het waflchen der mediei= 
gale aardens ‚zouden wy twee zaaken konnen 
aanmerken. 1. dat dezelve dient om de aar- 
de te zuiveren van haare onreinigheden, (teen, 
zand , modder, en andere vuiligheden; en 
2. om dezelve te verzoeten, want zommige 
medicinale aarde is zo wreed, bytende en za- 
mentrekkende van fmaak, dat dezelve ver- 
fcheide reizen gewaflchen, en verzoet moet 
worden , eer dezelve bekwaam tot het ge. 
bruik in de Geneeskonft is ; andere weder- 
om is zo zacht en zoet, dat zy weinig waf. 
fching vereilcht, als by voorbeeld : de ge- 
melde aarde van het Eiland Lemnos word 
maar eenmaal gewaflchen, en de aarde van 
het Eiland (a) Sames is zodanig zacht en zoet, 
dat dezelve geen waflching van nooden heeft. 

Galenus fpreekt met zeer veel lof van de 
aarde van Sasos; hy verhaalt, dat in zyntyd 
een foort van Samifche aarde in het gebruik 
was , dewelke de Samifche Ster genaamt 

wierd, 

(a) Daar zyn twee Eilanden, dewelke de naam van 
Samos voeren, als tr. het Eiland Samos, dat in de Z- 
carifche, Zee tegen overde Sradt Ephefen legt, en 2, 
het Eiland Samos, daraan Zhracien of het hedendaags 
Romania legt, inde Ezefche Zee, maar hert Liland 
Samos , daar hier van gefpioken word, is her Samos, 
dat by de Stadt Ephefenlegt, en hedendaags Samo ge- 
naamt word : op dit Samos, verhaalen de oude Schry- 
vers, dar eer{t het Schootelgoed , Tafelgoed en Porter 

bakkers vaatwerk uitgevonden en gebakken zoude 
zyn. 
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wierd, en datdezelve, even gelyk de gezegel- 

de aarde van Lemgzos, tot alderhande bloedftor= 
tingen en bloedvloejingen gebruikt wierd ; dat 
dezelve zeer deugdzaam was tegens verfche 
wonden, en in alderhande ongemakken van 
de darmen, eer dezelve aan * verrotten ge- 
raakt waren. Inu zeer delicaate menfchen ge« 
bruikte Galenus de aarde van Samos voorde 
Terra Lemnia , om dat dezelve zachter en 
heelzaamer was, en wel voornamentlyk inde 
delicaatfte en vochtigfte deelen van het lichaam, 
Deze aarde van Samos gebruikte Galeuus ook, 
gemengt en beflagen met water, en een wei- 
nig oly van roozen, alseen pap, in alle heete 
voejingen, heete gezwellen, ont{tekingen en sz- 
flammatien van de Podagra, dog alles in het 
begin van de fluxie, en overal daar te gelyk 
verkoeling en verzachting vereifcht wierd ; de 

__Samifche aarde waszeer lichten verkoelende, 
__ en zeer taay en lymig. 

| Drioftorides Shnide at uit de aarde van 
__ het Eiland Samos moet uitgekoren worden 

de witfte en de licht{te , en die aan de tong zeer 
kleeft, en dewelke licht in een vocht {melt , 

en dieteer en bros isomtebreeken: deze, zegt 
__Diofcorides , word eigentlyk Collyrium ge- 
__pnaamt: daar worden twee foorten van $aji- 
__ fehe aarde gevonden; de eeríte, daar ik van 
_‚Ípreeke; en deandere, dewelke de Samifche 
\ Ster genaamt ‘word; deze word als in fchil- 
_ fers gefcheiden , en ís hard: de Samifche aarde 
_ word, buiten t Eiland Samos, gevonden in ver= 
_ fcheide andere plaatzen , na het getuigenifle van 
_ Agricola. De 
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De medicinale aarde van het Eiland Chíor 
(a) wierd Terra Chia genaamt; deze hadeen 
matige zuiverende eigenfchap, volgens Gale- 
uus : waarom de Vrouwen dezelve dik- 
wils gebruikten, om zich met dezelve te blan- 
ketten; als ook dat deze aarde zeer bekwaam 
is om vleelch in de wonden tedoen groejen, 
gelyk alle dezaaken, dewelke een matige zui- 
verende en afvegende eigenfchap bezitten. De 
aarde van Scio hadde ook de eigenfchap, van 
de kneuzinge en ’t geronnen bloedt te ver= 
dryven , gelyk alle middelmatig zuiverende 
dingen, en om over de wonden vel te maaken 
door haar droogte. Dioftorides zegt, dat uit 
de aarde van Scio moet uitgekoren worden de 
witfte, dewelke een weinig na het asgrauw 
trekt; en die ín kragten met die van Samos 
overeenkoomt; hy verhaalt, dat dezelve ge- 
bruikt wierd in de baden, om het lichaam 
te wryven en te reinigen, in de plaats van 
het Nitrum, Tuflchen de Zerra Selimufia 
ende aarde van Scio, maakten de Ouden geen 
onderfcheidt in het gebruik; de Zerra $Seli- 
mufia is zo veeltezeggen, als aarde van Se/i- 

mans 

(a) Het Eiland Chios word hedendaags Scio genaamt, 
en legt in de Zgeftheenlcarifche Zee, vuflchen Sa- 
mosen Lesbos: op het Eiland Scio valt alleen de be- 
kende Gom Matix; het geheele Eijand is bergach- 
tig, en vermaart door zyn Maftix , Wyn en Marmer: 
voor dezen was het in eigendom van een Genuê/che 
Familie, maar wierd in het jaar 1565. vande Turken 
tegens hun gegeven woord ingenoomen , en word 
van dezelve nochbezeeten, 
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maunte een Vefting van Sicilie, in welk Eiland 
deze aarde gegraaven wierd; de befte was de 
gladfte en de witfte van koleur, 

11. 
Vande Zerra Cimolta, of demedicinale aarde 

van het Eiland C:mo/us „dewelke veel overeen- 
komft met het witte kryt hadde, getuigen de ou- 
de Schryvers, dat dezelveten deelen verkoelen= 
de, en ten deelen rypmaakende was; deze twee 
eigenfchappen fcheenen aan de Ouden tegen- 
ftrydig, omdat tot het rypmaaken (na hun- 
lieder Natuurkunde). een verwarmende en 
kookende Eigenfchap van nooden was; maar 
de Natuurkundige van de hedendaagze trant 
vinden zulks uit de fynheid der los gemaakte 
zouten, en de zamentrekkende eigenfchap 
der groffte aarddeelen, hoewel andere dit uit 
een inwendig zuur temperend zout afleggen ; 
maar het is hier de plaats niet om de rechte 
oorzaak omftandig te befchryven , waar- 
om een zaak te gelyk verdwynt, verkoelt, te 
rug{laat, en te gelyk ryp maakt en kookt, 
gelyk wy zulks in het kryt enz. dagelyks ge- 
waar worden, het welk de gezwellen in haar 
omtrek verkleint, en de gebrokene inwendige 
deelen kookt en zeer ras ryp maakt, gelyk 
die gene weeten, dewelke zich van het, zel. 
ve met vrucht weeten te bedienen. 

I2. 
Diofcorsdes getuigt van de Cimolifche aar- 

de, 

(a) Het Eiland Cimolus is van geenbelang, en legt 
inde Candifcheof CrezifcheZee. 
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de, dat dezelve van tweederhande foort îs 4 
mamentlykr. witte, en 2; die purperachtig van 
koleur is. Hy zegt, dat de Cimolifshe aarde 
eenigzins vet is, en in het aanraaken aan de 
koelekant; dat dezelvezeer, bekwaam is , om 
de opkoomende gezwellen te verdryven , en 
zeer uitftekende voor de hitte van de roos; 
en op gebrande deelen, en tot het verfpreiden 
van geronnen bloedt, en harde gezwellen. 

13. 
Op dat het srate Geflacht-Charatter 

van de aarde naauwkeurig gekent mag wor- 
den, zegt Galenus» het is eigen aan de aarde 
op het vier niet te {melten, gelyk wy her te. 
gendeel zien gebeuren aan de Metalen, als 
het Goud „Zilver, Loodt, Tin enz. Daarom 
als-iemant ergens leeft van de Goud-aarde of 
Goud-erts , Zilver-aarde of Zilver-erts, of 
Yzer-erts, moet hy datelyk niet oordeelen, 
dat al deze aarde of erts geheel doormengt is 
met Goud, Zilver of Yzer, maar dat deze 
Erts eenige nabuurfchap en gemeenfchap heeft 
met het Goud, dat is: dat de zeer fyne dee- 
len van de aarde vermengt zyn met eenige 
Goud-, Zilver- of Yzer-deelen, en dat ver.’ 
fcheidentlyk na de verfcheide hoedanigheid van 
dezeof gene Myn of mineraal-ader: deze Me- 
taal-deelen zien wy ook, dat door de kragt des ° 
viers {melten, en de aarde-deelen in Scoria 
of fchuim overgaan. 

rg. 
‚__ Dat de aarde door het vier niet fmelt, ge-_ 
Iyk Galenus hier voor heeft vallgettelt „ heeft 

in 
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in alle foorten van aarde geen plaats; by ge« 
volg is de niet-fmelting of melting geen fpectfyh 
Geflachts Charatter, om de aarde door te ken- 
nen , ente onderfcheiden van alle andere we- 
gens : zommige ja de meelte kley-aarden en 
leem-aarden vloeyen en fmelten in het vierszelfs 
fimelten zommige foorten van kryten, dog elk 
moet na zyn hoedanigheid en verinegen „ ge- 
weld van vier ontvangen om te {melten 5 
maar dit is een waarheid, dat de eene aarde 
of fteen veel zwaarder is om te {melten, als 
de andere: zelfs het fchuim of de Scorze van, 
de Metalen vloeyen in de fmelting der Me- 
talen als water, dog-worden om haar licht- 
heid maar uitgefchuimt , dewyl zy met de 

 fpecifigue 1waarte des Metaals niet over een 
koomen. 

if: 
Temant zoude licht oordeelen, dat de aar- 

dens niet {melten, om dat de-Metalen, en 
zelfs het Glas, in de aarde vaten gekookt wor= 
den, maar dit heeft geen plaats in alle foor- 
ten van aardens; en zelfs zouden de aarde vae 
ten en de aarde potten , daar het glas en de me= 
talen in gefmolten worden „ook door de groote 
kragt des viers zeer wel te finelten zyn, als 
op dezelve meerder en langer geweld gedaan. 
Wierd, of als het vier. van een daar toe bek waa- 
me ftof bereidt wierd, Zelfs de metzel-{tee= 
hen, de moppen en de klinkers, tichel- en, 
vloer-fteenen ‘zien wy in de tichel-ovens tot, 

__&en valte zelfltandigheid bakken uit aarde, en 
deze aan een bakkinge is reets een. beginzel 

van 
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van infmelting , gelyk blykt aan zommige 
fteenen , dewelke gefimolten zyn. 

16. 
De Ouden hadden een aarde, dewelke zy 

Terra Ampelitis , dat is Wyngaart-aarde , 
noemden. Plizius zegt, dat dezelve Joden=’ 
pikkig van natuur was, en gebruikt wierd 
om te verzachten en te verdryven ; deze aar- 
de wierd ouwelings gebruikt om de wyn= 
gaarden te beftryken op die plaatzen, daar 
derzelver ftammen met de worm gek welt wier= 
den, dewelke door de kragt dezer aarde ltier- 
ven, en om deze reden wierd dezelve Wyn- 
gaart-aarde genaamt. De Ampelitis was ee- 
nigzins bytachtig, en wierd ondef de verdry= 
vendeen te gelyk rypmaakende middelen ge=. 
mengt, volgens het getuigenifle van Galénus: 

17 
De aatde van het Eiland Creta of Candia’ 

wierd van de Ouden mede onder de Medict-- 
nale aardens gebruikt, en kwdm wel meeft” 
over een met de aardens,die een zuiverende 
eigenfchap zonder byting hebben, als de aarde 
van Samos, van Scio, en van Selimunte, maar. 
van minder deugd en kragt, en wierd maar 
gebruikt by gebrek van de andere; dezelve 
was zeer licht, hoewelze echter eenige 
zuiverende en afveegende eigentchap hadde, 
en’ veel gebruikt wierd, om de zilvere varen 
en huiscieraaden te wryvenen glans bytezet- 
ten, gelyk als wy het engelfcne kryt gebrui- 
ken, daar deze aarde zeer mede over een 
koomt. 

De 
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18. 
De Zerra Eretria, of de medicinale aarde 

van Eretria wierd genaamt na de plaats (a); 
daar dezelve gevonden wierd. Agricola ver- 
haalt, dat dezelfde foort van aarde hedendaags 
gevonden word ín een Kalkgroef in ’t Häno- 
verfche in Duitfchland. Galenus zegt, dat de 
aarde van Eretria veel fterker was als die van 
Lemnos, maar dat dezelve echter niet byten- 
de of ineetende was ; dat dezelve door waf- 
fchinge veel verzachte en zoeter wierd, en 
dat het zelfs dienftig geacht wierd, niet een=- 
maal maar twee à drie maal te waffchen. 
Zommige der Ouden hadden de gewoonte; 
dat zy de aarde van Eretria branden of cal« 
cineerden, op dat zy fcherper zoude worden, 
en daar door meerder een rypmaakende en 
afveegende eigeu{chap verkrygen. De aarce 
van Eretria wierd zeer deugdzaam gevonden 
in zweeren en gaten, in dewelke geen vleefch 
wilde groeyen, en zeer uitmuntende in zwee- 
ren, dewelke niet wilden fluiten. Daar was 
tweederhande foort van aarde van Eretria, 
witteenafgraauwe, maar de afgraauwe wierd 
verre boven de witte geacht: alsde afgraauwe 
over kooper geftreeken wierd, verkreeg zy 
een vioolkoleur, aan welk kenteeken Agri- 
cola dezelve ook ontdekt heeft in het Hano- 
verfche. Dioftorides fchrytt dezelve een za- 
mentrekkende, verkoelende en verzachtende 
eigenfchap toe, en befchryft deszelfs waffchin- 

il. Deer. O 8 ge 

(4) Eretria was een Stadt, die gelegen was in 
Griekenland in Euwba. 
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ge op de volgende wyze: ftoot eerft de aarde 
droog zynde zeer fyn, en vermengt en wryft 
dezelve dan met water, laat dezelve dan ee- 
nigen tyd ftaan tot dat zy gezonken is, en giec het 
water zachtjes van de aarde af, zet dezelvein 
de zontedroogen, en wryft ze tufIchen beiden 
eenige reizen met, water , maakt dezelvefyn,en 
vormt van dezelve kleine klompjes. 

19. 
De aarde, dewelke de Aaloude Pgigitis 

noemden , kwam in kragten met de aarde 
Cimolia over een , maar geenzins in koleur , de= 
wylde Paigitis na de befchryving van Galenus 
zwart was. Drofcorides zegt dat de aarde Paigi- 
tis in groote kluiten gegraaven wierd; dat dezel- 
veaangeraakt zynde de hand zeer verkoelde: de 
aarde Pnigitis had haar naam van Prigeo een 
Plaats in Libye. Agricolais vangevoelen, dat 
de Puigitis de aarde is, dewelke wy heden- 
daags zwart kryt noemen, en het welk in 
Duitfchiand genoeg gevonden word, en van 

‚de Timmerlieden dikwils gebruikt word, inde 
plaats van rood-aarde of rood-kryr. Van dit 
zwartekryt zyn tweederhande foorten,de eerfte 
foort is zacht, en fchryft zonder nat gemaakt 
te worden; maar de tweede foortishard, en 
fchryft als zy bevochtigt word; dere aarde is 
zwart en bytende van fmaak. Zerrandus Im- 
peratus kan deze Redenering van Agricola niet 
toeftemmen ‚en oordeelt 1 Dat het zwart kryt 
onderfcheidentlyk by Galenus befchreven is. 
2. Dat het zwart kryt niet zo koud is in het 
aanraaken „ als Diofcorides van de Paigttis 

fchryft, 
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fehryft. 3. Dat het zwart kryt niet in kluiten 
gevonden word alsde Prigrtis. 4. Dat het 
zwart kryt niet aan de tong blyft hangen, ge- 
lyk van de Pgigitis verhaalt word: waar uit 
Ferrandus Imperatus eindelyk befluie, ‘dat de 
aarde, dewelke: wy Umber noemen, het al= 
dernaafte met de Pzig:tis der Aalouden over 
een koomt. 

20. 
De Bolus is onder de medicinale aardens van 

een groot gebruik; de befte foort word ge= 
paamt Bolus Armena, of Bolus uit Armehien, 
omdat in verfcheide plaatzen na by Arme- 
nien de befte foort van. Bolus gevonden word, 
De Bolus is bleek-roodt van koleur, zelfs wel 
geplekt met roodachtige en witachtige plek= 
ken ; de Bolus is zo zacht, dat-zyin de mond 
fimelt, en zo fmedig, dát zy in het aanraaken 
de handen befmet. Behalven dat debefte Bus 
lus geoordeelt word gevonden te worden in 
en omtrent Armenien ‚word ook wel Bó- 
lus. gevonden op veel andere plaatzen, als 
by voorbeeld tot Zoccay, in Zevenbergen, in 
het Wirtenbergfche in Duítfchland, enz. or= 
mins fpreektook van witte Bolus, dewelkezeer 
zacht van ftof en mollig is , en aan de hand 
blyft hangen , dewelke uit Zoftanen komt3 
en ook Bolus, dewelke afgraauw van kaleur 
is, uit Funen, uit Boringbalim, en uit Plaatzen 
van Denemarken. Hofmannas {preekt van 
Bolus uit Norwegen, dewelkezeer vetis. 

ijs dat. 
__ Dewyl onzen Ferrandus Imperatas meett 

\ O2 de 
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de aaloude Schryvers gevolgt heeft, ben ik 
genootzaakt , zomtyds veel zaaken by zyne 
verhandelingen en verklaaringen te voegen; 
dewyl de Lezer anders geen licht genoeg 
van de Natuurlykedingen „dewelke hy dik wils 
maar even aanraakt, zoude krygen. Vande. 
Bolus, zegt Galenus by Imperatas, dat hy in 
zyn tyd, wanneer een befmettelyke ziekte ge= 
weldig woede , Bolus uit dat gedeelte van 
Armenie ontvangen heeft, het welke aan Cap- 
padvcie grensde; die Perzoon, dewelke my 
dezelve fchonk, zegt Galenus , noemde de 
Bolus een (teen , maar dezelve wierd niet zo ras 
in het watergelegt, of zy {moltalskalk , daar= 
om noemden zy dezelve verkalkte fteen , uit de- 
welke al het natuurlyke water als uitgebrandt 
en uitgeftookt was. Als dezelve met een 
ftamper in een vyzel fyn geftampt word, is 
de Bolus zeer zacht in het aanraaken, en de 
befte moet zelfs in het wryven tuffchen de tan- 
den niet de minfte zandigheid of knarfling na= 
laaten. De Bols word van alderhande koleur 
gevonden: als zeer geele Bolus; Bolus met 
bloedroode ftipjes; Vioolkleurige Bolus; Bo- 
lus dewelke geel is, en gebrandt zynde een 
purperkoleur aanneemt, als de geele Ooker; 
en noch meer andere foorten. De Bolus van 
Toccai is is zeer glad, de fmaak is eenigzins 
aromatyk, met eenige fcherpigheid, en word 
in Hongarien voor een groot tegengift ge= 
houden. Ee 

ne 
In de Bolus is een zachte zamentrekkende _ 

eigen{chap, en zeer verdroogende „en word met 
: groot 
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groot voordeel gebruikt in de graauween roode 
loop, en uitwerpinge van bloed ; voor vloe= 
Yingenen zinkingen is de Bolus veel gebruikt, 
zy is ook zeer deugdzaam in (tinkende en 
verrotte zweeren in de mond , mitsgaders 
voor de aamborftige, dewelke met zinkingen 
opde long ,en daar uit ontftaande benaauwde 
ademhaalingen gekwelt zyn ; hoewel het op- 

„droogen van de long met veel onderfcheidt 
en voorzichtigheid moer gefchieden : in beffnet- 
telyke ziektens, mert zeer koel gewaterde wyn 
ingenoomen,is zy van groote dienlt; in wonden 
en zweeren, dewelke opdrooging vereifchen, 
is niets beter, zy ftempt ook het bloeden enz: 

ä sl 

_ De Medicingle dei dewelke Melia van 
de Aalouden genaamt wierd, was van een 
afgraauwe koleur, maar zeer wreed, en mer 
de vingers gewreven zynde knarffende; van 
kragten en eïgenfchappen als de Aluin, 
dog niet zo zamentrekkende, gelyk aan de 
tong blykt; zy wierd ouwelings gebruikt om 
het lichaam van buiten te zuiveren, en des- 
zelfs uitwendige koleur op te heideren ; zy ver- 
steert het hair, neemt alle fproeten, fchurft 
en {chilfers van de huit weg; zy wierd ook 
gebruikt van de Schilders, om hunne fchilder- 
koleuren glans by te zetten, en langer te doen 
duuren; zy wierd by ouds onder de groene 
pleifters gemengt. — 

_ 24. 
De Ookeris een aarde, dewelke zeer aan- 

“merkelyk is, ‘zy word in de Geneeskonft nooit . 
bied: O 3 als 



210 Natuur-en Konft-Kabinets 
als uitwendig gebruikt , dewyl dezelve een 
jneetende eigenfchap bezits zy word meeft 
evonden in de Metaal-bergwerken, en fchynt 

als door een groote hitte als uitgebrandt, en 
groote fcherpte verkregen te hebben. ‚Niet te- 
genf{taande de ooker van alderhande koleur ge- 
vonden word, gelyk zulks meeft in alle an- 
dere foorten van aardens wel gebeurt, is echs 
ter de ooker in 't gemeen of geel of bruin, 
of roodt of purper van koleur ; alle hebben zy 
een afvegende en ineetende eigenfchap; de gee 
meenfte koleur vande ooker is geel, en Zheo- 
phmaftus getuigt, dat deaaloude Schilders. de- 
zelve dikmaals in de plaats van de Aurspig- 
ment gewoon waren te gebruiken. Behalven 
dat de ooker gevonden word in de Metaal- 
bergwerken, ‘worden ook op veel plaatzen 
eige aders van ooker gevonden. De ooker, 
dewelke uit Griekenland kwam , wierd by 
ouds wel voor de befte gehouden „ maar de Mi- 
neraal- en Metaal-bergwerken. van Grieken- 
land hebben al van lange tyd, en zelfs zedert 
het leven van Vitruvius opgehouden „ dewyl 
die Familien, dewelke. Griekenland onder 
haar geweld hadden, en in de Zilvermynen 
lieten. werken, zyn weggeraakt „, en dus de 
Mynwerken van Griekenland geftaakt, 

NA 
„Hedendaags word de ooker gebragt uit 
Hongarten, van de Grifons „en gegraaven in 
de Kopermynen van Duitfchland, errtot Zil. 
desheim, Alfeld., Eimbek; 1y word zeer dike 
wils gevonden mer korften, op malkander leg= 

gen- 
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gende, enzomtyds op de wyze als zee-fchel- 
pen; zommige ooker is van buiten als yzer- 
roeft en korlig , andere eenigzins doorfchy- 
nende. Als.de ooker.gebrandt word, neemt 
zy-een purperachtige koleur aan , dewelke 
met azyn gebluft noch zeer veel kan opgehel- 
dert worden. Tot het gebruik moer uitgeko- 
ren worden de eenkleurige geele ooker zon- 
der eenige zand- of {teenachtigheid, zy moet 
gecalcineert of gebrandt worden als de Cad- 
mia; Ly. word meeft gebruikt om gezwellen 
teverdryvenen te zamen te trekken, te droo- 
gen, en het uitwaflchende vleefch in te too- 
men; zy word onder pleifters gemengt, om 
harde gezwellen te vermurwen, en de been- 
achtige Zopbi te verteeren , als ook de harde 
gezwellen van de gelederen. 

26. 
De Rubrica, dewelke wy roodkrytofroo- 

de aarde noemen, wierd van de Ouden on- 
der de medicinale aardens geacht. De Rubri- 
ca Sinopica (a) was de befte. Plinius ver- 
haalt ook, dat de roodaarde of het roodkryt 
aldereerft is gevonden tot Sizope in Papblago- 
wie. De Sraopifche roodaarde, zegt Drofcort- 
des, is dicht, valt en zwaar, en van koleur 
als de lever, en dewelke vochtig gemaakt 

O4 zynde, 

_ (a) Deze roodaarde wierd genaamt Sizopica na de 
Stadt Sinope, die in Paphlagonie legt, deze was de 
geboorte plaats van den vermaarden hondfchen Dioge- 
zes; dit Landfchap word hedendaags Bolff genaamt , 
en iseen klein gedeelte van klein Afie, het legt tu{lehen 
de Zwarte Zee en Galatie, 
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zynde, zich zeer verfpreidt en uitvloeit; de 
Srzopifche wierd eigentlyk vergadert in Cap- 
padocte uit de Mynen, en na dat dezelve ge= 
zuivert was, na Sizope gezonden, als na de 
algemeene Handelplaats , daar dezelve “ver- 
kocht wierd, en dus haar naam van $izopifche 
roodaardekreeg; zy is van een opdroogende en 
emplaftigne kragt, en wierd metde pleifters ge- 
mengt, om de varfle wonden te geneezen, 
en-ook in kleine brokjes bereidt, om te gebrui- 
ken in het opdroogen en toegeneezen. De 
Ouden gaven de roodaarde dik wils in, meteen 
door van een ey ‚iom de buikloop te ftoppen, 
of ook zomtyds wel onder een klyfteer ge- 
mengt; in een leverloop wierd het befte rood- 

| kryt zeer geacht. 

28 
Daar is noch een foort van rood aarde of 

rood kryt, het welk de Timmerlieden gebrui- 
ken en de Tekenaars, en daarom ouwelings 
genaamt Aubrica Fabrilis ; deze aarde is roo- 
der als de roodaarde van Sizope, en in de Ge- 
neeskonft by de Ouden van veel minder aäch- 
ting; de befte foort van dit fchryf- of teken- 
rood-kryt viel in Egypten , en in’ Pugifche 
Gebiedt in Africa. De roodaarde iseen ftee- 
nig foort van aarde, die haar naam van haar 
roode- koleur ontleent; de roodaarde word 
‘gegraaven, en groeit in de metaal-groeven, 
daar het Goud, het Zilver, het Koper of Yzer 
gegraaven word, ook wel op zich zelfs, en 
in baar eige aderen. Behalven Cappadocie , 
het Eiland Legnos, Africa en Egypten, bed 

| En 
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dezelve ook wel gevonden ‘in Duitfchland in 
_ de Mertaal-groevenen Mynen ; om deze reden 

kan het rood kryt onderfcheiden worden ia 
rood kryt van ’t Eiland Lemnos „in Egyprifch, 
in Sizopifch, in Afrikaanfch, en in Duitfch. 

28. 
Die van Bohemen hebben noch hedendaags 

een medrcinale aarde in ’t gebruik , dewelke 
Terra Bezoaria genaamt word, k wanzuis na 
de Lapis Bezoar, dewyl zy deze aarde, ge- 
Iyk wy de Lapis Bezoar , gebruiken in be- 
fmettelyke en koortzige humeuren en ziek- 
tens; zy is van zelfltandigheid tufichen de 
aarde en de fteen in , en gelykt zeer veel na 
de Gibs; zy ís van een voosachtig , licht en zeer 
droog zamenftel, purper, en met witte ftip- 
jesdoormengt, zeer bros, en laat zich tu{fchen 
de vingers aan "tuk wryven, en kleeft aan de 
a 

De Terra Melitenfi. ‘of de Malthefche aar= 
de, dewelke andere de Malthefche fteen noe- 
mên ‚ ís na het fchryven van onzen Zmperatus 
van een witte koleur , en van zamenftel als 
een fteen , hoewel zacht en korlig, zy laat 
‘zich als broodtzuiker breeken tuflchen de tan- 
den, Deze aarde word gebruikt tegens het fe- 
nyn en tegens de beeten der fenynige dieren, 

en word, als zy gebrandt word, zeer byten- 
de en fcherp, gelyk de kalk, die vaii de (teen 
word gebrandt. 

30. 
Perrandus Imperatus heeft eenige aangeno- 

Os 
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me bedenkingen over de wordinge en voort= 
teelinge der aarde : hy is van gedachten, dat 
zommige aardens voortgebragt. worden door 

‚ blykbaare oorzaaken, en zommige aardens 
door oorzaaken, die onbekent zyn; of door 
een wyze, dewelke verborgen is, omdat de= 
zelve door zeer lange tyden haar wording en 
oorfprong: verkrygen, De aardens, dewel- 
ke door een openbaare en blykbaare oorzaak 
‚en manier worden voortgebragt, zyn die aar- 
dens, dewelke door de kragt van het aardfche 
vuur worden voortgebragt , uit de vafte en mi- 
neralifche of fteenige lichaamen, of in de ge- 
daantens en hoedanigheden van gebrande aflen 
of van gebrande kalken. Zommige harde, 
mineralifche en fteenige lichaamen vergaan ook 
door de tyd, en door vermytering en vermol- 
leming, gelyk wy zulks in veelderhande hard- 
fteen, zweed{che fteen, marmer, en andere 
fteenige en mineralifche ftoffen dagelyks ont- 
dekken, waar door dan die harde lichaarnen, 
als haar water is weggedampt, in aarde veran- 
deren. Zommige aardens worden vande har= 
de lichaamen voortgebragt, door verbreeking 
en door verbyting van fcherpe dampen ; zom- 
mige (teenen fchynen ook-openbaarlyk in aar- 
de verandert te zyn door de vorft en groote 
koude, voornamentlyk als dezelve door voch- 
tigheden als doorweekt waren geweelt, Daar 
worden zommige aardens gevonden „dewelke 
noch de gedaantens van de fteenen hebben be= 
houden, en die als in kalk verandert fchynen, 
en dewelke , als zy.door water bevochtigt 
worden, aan fchyfjes-en brokjes, en naderhand 

in 
did 
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in fyn meel, van malkander vallen, even ge- 
dyk de ongeblufte kalk „ als dezelve begooten 
word; deze kalkaarde is niet zo geheel over- 
genkomftig. met.de levendige kalk, dat zy de 
overblyfzelen der vuurdeelen uitwerpt of overig 

behouden heeft ‚-dewyl dezelve. gekookt is in 

dediepe gronden van * aardryk door zeer lange 

tyden. Wy konnen wel begrypen , dat de heete 

uitdampingen uit-hetaardryk, of de bytende va- 
peuren, het eene harde lichaam in veel rafler tyd 

inaarde'‘ konnen veranderen als het andere, 
na, dat de zamenhang van deelen meerder of 
minder valt en ftevig is. | 

: , , T. ; 

„In het Landfchap el word een aarde 
n zeer grooten overvloedt gevonden, dewel- 
ke Calcimonia genaamt word ; dezelve is on- 
gemeen wit, koud ;r-en van een zeer fyne 
zelfltandigheid ; dezelve word gebruikt in de 
Geneeskon{t-om te verkoelen en te verzach- 
ten, en wel voornamentlyk by de Ingezetenen 
van Abruf]o, om met dezelve te metzelen, 
Deze Calctimonta is zeer bekwaam.om voor. 
kalk gebruiktteworden „ alsdezelve zeer lang 
en-wel.doorkneedt en beflagen is, met water; 
dezelve heeft veen kalkachtige ecigenfchap, 
want als dezelve gebrandt word, verkrygtzy 
„een groote fcherpigheid „ gelyk de aartderge+ 
brande kalken. mede brengt, Zommige, met» 
zelen met -kryt; maar de Calcimonia.is veel 
bekwaamer , dewyl dezelve doorde hitte niet 
shard word , gelyk-het-kryt. 

‚8 

De 
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2. 

„De aarde, aebeïketi de Naturaliften Aga- 
ricus mineralis of Lac Lune, dat is, Maan- 
melk of mineralifche Agaricus genaamt word, 
koomt volkomen in gedaante over een met het 
fponsachtig uitwas der boomen, 't welk wy one 
derde Planten Agaricus noemen; deze aarde 
word om haar uitmuntende witheid mzaar= 
melk genaamt; in de gewelven van de onder: 
aardfche kuilen en berg-hoolen word dezelve 
van een weekachtige gefteltheid gezien; als 
dezelve gefinolten word, heeft zy in het be= 
ginzel van haar ontbinding eenige vezelachtig= 
heid, maar {melt naderhand geheel gelyk an- 
dere fyne aardens; zy hangt zeer aan de tong; 
zy is zeer dienftig voor het bloed fpuuwen, 
en inal te overvloedige vloejingen. 

(Ellips 
Deze Agaricus mineralis of het ae Lure, 

de Maan-melk of mineralifche Campernoelje 
is een aarde, dewelke veel opmerking.ver- 
dient, en dewyl onze Schryver (genk ook 
van veele andere ) maar zeer weinig melding 
van dezelve doet, zal ik’den Lezer iets van 
dezelve mede deelen, uit de waarneming van 
den voortreffelyken Cozradas Gefneras (a), 
zo alshy dezelvein defpelonken en kuilen, en 
inde gewelven van zommige bergen in Zwit- 
zerland gevonden heeft. In een zekere fpe- 
lonk, zegt hy, groeit een zekere {tof , als 
hangende aan de gewelven onder de berg, 
dewelke. fporsachtig en wryf baar is, dezelve 

is 
(«) Vid, Gefners Lib. de figuris Lapid. 
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is zodanig nat en licht, dat gy zweeren zoud, 
dat het een Campernoelje was. De Inwoon- 
ders van deze plaats noemen dezelve Won: 
mitch of Maan-melk, van deszelfs fchuim- 
achtige en witte zelfltandigheid ; wanneer deze 
aarde gemengt word met water, geeft zy aan 
het zelve een melk-witte koleur; deze aarde 
is fmakeloos en droogende, zonder eenige 
wrangheid of bytachtigheid; zy fmelt geheel, 
als dezelve met {peekzel in de mond gemengt 
word en gekaauwt, voornamentlyk als de 
zelve ryp is, want noch niet ryp zynde knarft 
en kraakt zy onder de tanden ; maar als dit 
onrype langer gekookt word , “verkrygt het 
een aangenaame reuk, en zyn volkomen zach- 
tigheid. Die van Lucera houden dezelve in 
hunne Apothekers winkels te koop, en de 

Heelmeefters gebruiken deze maan-melk ; om 
in de zweeren, dewelke niet opdroogen wil- 
len, te ftroojen; zy kanook worden gebruikt 
met amandelemelk , om het zog in de zuigen- 
de te vermeerderen, en is goed voor de z7- 
flammatien en ’ bloeden. 

ze 
De maan-melk eit eenige deeltjes by zich, 

dewelke glinfteren, en wel voornamentlyk 
aan die zyde, met dewelke zy tegen de rotzen 
groeit; onder deze zyde is de maan-melk als 
met eenige groenheid doorfprenkelt. Deze 
aarde groeit van de metaalachtige uitdampin= 
gen; deze Vapores en dampen laaten ‘haar 
zwaarfte deelen aan de gewelven van de rot- 
zen zitten, die aan dezelve als het roet in 

, de 
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de fchoorfteen daor de tyd aanwaflen, ens 
als haar vocht uitwaaflemt, dezelichteaarde 
vertoonen. | 

De Zripel of Zaria, Tripolis, zegt onzen. 
Imperatus, word gebruikt om te polyften en 
glad te fchuuren , daar dezelve zeer bek waam 
toe is, om de egaalheid en hardigheid van 
deszelfs korreltjes en greintjes. Veelaardens 
zyn niet zo bekwaam om af te neemen, als 
de Zripolis, om dat zy te licht door het wa- 
ter , dat gebruikt word, {melten. De ko- 
leur van de Zripel trekt na den geelen, hoewel 
zy die koleur verlieft, zo ras als zy gebrandt 
word: door het vier word de Zripel hard en 
fteenachtig. «Daar word een andere foort van 
Zripel gevonden, dewelke zich in fchilfers 
laat fcheiden, hebbende dikwils op het op- 
pervlak van zyn fchilfers een. ontelbaare me= 
nigte indrukzels van zeer kleine {chelpjes, de- 
welke als getuigen verftrekken van het 
geen ik aangedrongen hebbe, in het Natuur- en 
Konft-Kabinet van de Maanden July en Âu- 
gully 1719. namentlyk dat de hoorens en fchul« 
pen Land- en juift geen Zee-gewallen zyn. 

Ik heb hier voor hande van de manie= 
ren en de oorzaaken, door dewelke ver{chei= 
de aardens van de harde lichaamen voortge= 
bragt worden, maar deze fchilferachtige Zré= 
pel is een bewys, dat ook zommige aardens 
groejen „gelyk meeft alle de aardens „ dewelke 
zulke indrukzels. van bladeren, kruiden „ take 

ken, 
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ken , vruchten , fchulpen, in zich. hebben 
ontvangen. Ook vinden wy, dat deze in- 
drukzels meeft gevonden worden in aardens 
of fteen, dewelke of zandig, of korlig, of 
bituimineus ; of kleyachtig zyn, en by gevolg 
bekwaam in haar opgroejinge tot het ont= 
vangen van zeer overeenkomftige indrukzels. 
Zelfs heeft onzen Zmperatus over deze zaak 
aangemerkt, dat de giet-aardens , dewelke in 
de Gietkonft gebruikt worden, genoegzaam 
bewyzen, hoe naauwkeurig de aarde een ge= 
daante kan ontvangen,en wederom uitleve- 
ren, 

De befte Tripel kot uit Barbarien , en 
dewyl de Stadt Zripoli in Barbarien dezelve 
uitlevert, heeft dezelve haar naam van deze 
Stadt ontvangen; nochtans groeit de Tripel op 
veel meer andere plaatzen, voornamentlyk in 
het Eiland Zfëhia, dat onder het gebied van het 
Koningryk Napels, en ook dicht aan deszelfs 
oevers legt, gelyk ook van Baja een plaats 
in Campanien. Men zoude myns bedunkens 
de Zripel onder de medicinale aardens niet 
konnen plaatzen, dewyl dezelve niet in de 

_Geneeskontt gebruikt word, maar alleenlyk 
in de Diftillatien. 

Ferrandaslmperatus Eerdeate: dat de verfchei. 
dekoleuren, dewelke ín de aardens gevonden 
worden, koomen van de verfcheide dampen 
en uitwaaflemingen vande Mineralen en Me- 
talen, dewelke gekookt worden onder in de 
k ber= 
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bergen ‚ voor, eerft na de verfcheide graaden 
van kooking, dewelke door de metalyne en 
minerale dampen aan haar worden mede ge- 
deelt; als ook van de verfcheide zouten „ de- 
welke in deze mineralifche dampen, en inde 
lichaamen, die in aarde veranderen, gevon- 
den worden, Als iemant de veranderingen 
van de koleuren, die door de verfcheide za= 
menftootingen der zouten gebeuren, gelieft te 
zien , kan hy de opgeloíte kwik met ver- 
fcheide /igueuren laaten nederftooten en pre- 
cipiteren, of hy heeft maar te letten op het 
loodwit, en deszelfs verandering door Calci- 
natie , en duizend diergelyke zaaken, dewel- 
ke overal bekent zyn. 

9. 
Om het boven dan behoeven wy 

ons niet te verwonderen, dat wy aarde van 
zo veelderhande koleuren vinden, wantzelfs 
een en de zelfde aarde is dikwils en meelft al- 
tyd, na de plaats daar zy groeit, vaneen ver= 
fcheide koleur; ja dat meer is, een en dezelf= 
de kluit aarde zal dikwils drie à vierderhande 
verfcheide koleuren hebben, na de verfcheide 
graaden van kooking en dampen , dewelkezy 
hier en daar van onder de grond ontvangen 
heeft. Zommige Bolus is te gelyk met roode 
en geele, groene en witte plekken op een en 
dezelve kluiten , gelyk ook de ooker, Zom- 
mige aardens veranderen haar koleur, zo ras 
zy indeopen luchtkoomen, Ceztomanus ge- 
tuigt, dar in de Landftreek van Padua aarde 
kluiten gevonden worden, in dewelke, ais 

zy 
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zy gebroken worden, een zeer witte, wryf- 
baare en zachte aarde gevonden word, de= 
welke in een moment des tyds door de lucht 
haar natuurlyke witte koleur in een blauwe 
koleur verandert. Na dat wy cok overal 
verfcheide foorten van Mineralen in de gron= 
den vinden, zullen wy ook verfcheide foor- 
ten van aardens en koleuren ir dezelve vinden. 

0, 
Dat de aardens indeft van de dampen der 

Mineralen voortkoomen, en ook meeft ver= 
anderde Mineralen en fteenen zyn, zal ik nu 
niet bewyzen, maar zelfs getuigt Centomanas, 
dat by de wortels van dé latoen-kleurige Mar- 
cazyt, een foort van aârde gevonden {word, 
dewelke voor ’ oog niets fchynt te verfchee= 
len van de lichte en witte afch van verbrandt 
hout: In de alain-groeven word een witte, 
lichte en zeer fyne aarde gevonden , dewelke 

zeer licht fmelt, en dewelke weinig verfchilt 
van de (tof, die aan de aluin hangt, als dezel- 
ve droog gekookt is; beide deze aardens heb- 
ben een opdroogendekragt. In een plaats niet 
ver van de Hyrcinifche Wouden word loodt 

gekookt uit een aarde, dewelke op het aan- 
zien zeer met de ooker over een koomt. In 
de Goudgroeven en Mynen tot Ifleben word 
een harde, roffe en zaverige aarde gevonden, 
en onder dezelve een zekere wittekley. Uit de 
brofle Boheemfghe aarde worden de granaat- 
fteenen gehaalt: in Calabria word uiteen ze- 
kere Goudmyn een aarde gehaalt, dewelke 
van koleur is tuffchen de geele ooker en het 
SM, Deer, P zwarte 
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zwarte fchoorfteenroet. Omtrent Franken- 
berg word geel ooker gevonden „ dewelke aan 
de yzer-erts als valt en omgroeit is. Tot 
Friberg: word: ooker gevonden, dewelke 
aanhangt en groeit om de fteenen en erts, 
‚daar 2t loodt uit gekookt word. Tot Rade- 
berg word uit een zekere zandige aarde een 
geele leem gevonden, dewelke korftachtig is, 
Ld s " 

He 
… Om het fpecifyk Gefische Character der aar- 
dens te ontdekken en vaft te (tellen, zouden 
wy de betrekking, die tuifchende Aarde, en 
het Water, en het Vieris, in aanmerking kon- 
‘ken neemen. Ferrandus Imperatus regt, dat 
de mergelachtige aardens (dat ís, dewelkein 
de aderen der {teenen, en in de fteenbergen 
en groeven gevonden worden ) zeer verzyn, 
en zeer wel in het water fmelten, alhoewel 
zommige van deze mergels verfcheelen, en 
loffer en vafter van zamenhang zyn, én ver- 
volgens veel rafler, of langzaamer fmelten in 
het water. De aardens wederom, dewelke 
van een zaverachtigen aart zyn , zakken ín 
het water zyndedatelyk nade grond. Dezave- 
rige aardens, dewelke van een zeer fubtile zelfe 
ftandigheid zyn , maaken ín het water een 
wolkje; de aardens, dewelke van een cement- 
achtige of rotsachtige natuur zyn, gelyk de 
Ooker ‚de aarde van Ma!tha enz, fimelten van 
zich zelven in het water niet, waarom dezel- 
ve konnen geacht worden niddel-foorten te 
yn tuffchen fteen en aarde, want zy konnen 

onder de aardens getelt worden, om ee zy 
oor 

* 
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door de vingeren fyn gewreeven konnen wor- 
den, en zy konnen onder de fteen geacht 
worden, om dat zy niet door het water fmmel- 

‚ten. De aardens, dewelke Bolus genaamt 
worden; fmelten in ’ water, en worden in 
fplinters en in fpaanders gebroken. De ge- 
zegelde aarde van Lemnos, en de gezegelde 
aarde van Silefie zyn mergels, dewyl zy in 
water Ímelten. De Silefijche gezegelde aarde 
koomt in kragten en hoedanigheden zeer over 
een, met de gezegelde aarde van het Eiland 

‚ Lemnos, dezelve is zeer fyn, melt dâatelyk , 
en is in haar oppervlak glad en {meerig als 
zeep. De Muuritaanfche reepachtige aarde 
is zo fyn , dat zy zeer wel {melt in het water, 
zy is bruinder als die van Silefie, en zo fyn, 
dat zy als een wolkje van rook maakt, zo 
haaft als zy van het water gefmolten word. 
Alle deze fyne, en door het water fineltbaa- 
re aardens worden door het vier hard 3 de Gibs 
word door het vier ontbonden, en tot een fy- 
ne fneeuwitte en lichte aarde, die teder in 

_ ‚het raften is: de witte en blinkende mergel 
_fimelt en word zacht : de mergel, die met wit 

en purper doormengt , en onder{cheiden fchynt, 
over het land gebragt zynde, word wel glad 

_ in haar oppervlakte, maar {melt niet als na 
‚ zeer langen tyd, en dat zy door de vorft ges 

broken word; zy koomt eenigzins over een 
met de Cadmia, en heeft een bytende fcher- 

‚ pigheid. Zommige aardens worden door het 
_ vuur harder en vereenigen ; andere wederom 
— Faaten zich branden of calcineren , en eindelyk 

P 2 fmel- 
£ 
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fmelten tot een teen, of gaan door de ui- 
terfte en laatíte kragt des vuurs over in glas. 

2: | 
Als wy acht bie de fmaak-emop de 

reuk van de aardens , vinden wy in dezelve 
een groot onderfcheidt; zommige aardens zyn 
aluinachtig van finaak ; andere zyn virriool- 
achtig; anderezalpeterachtig ; andere zwavel- 
achtig ; andere wederom bitumineus of joden- 
pikachtig, als de kool enz. Zwart kryt en 
zwarte aarde van die zelfde natuur heeft een 
vitrioolachtige eigenfchap. Tot Cairo in E- 
gypten word een lofle aarde gebragt, Camee 
lina gepaamt, dewelke de fchurft geneeft , 
en is van een afgraauwe koleur, deze fchynt 
in ’ begin aluinachtig, maar word eindelyk 
zeer zwavelachtig : de gezegelde aarde ,van 
onze tyd ís zeer ruikende, en Albucarius ge= 
tuigt, dat uit deszelfs putten, als zy geopent 
worden, een zeer liefelyke reuk koomt. De 
Bolus van Zoecai is zeer fpeceryachtig en lie- 
felyk van reuk. Agricola fpreekt van een Zil= 
vermyn in Saxez ‚dewelke een liefelyken réuk 
van zich gaf. 

Als wy de eend ten opzicht 
van de plaatzen, dewelke zy openin de gron= 
den beflaan, vinden wy zeer merkelyk on- 
derfcheidt; wy vinden, dat deaardens regels- 
gewys op malkander leggen, en dikwils uit 
veelderhande foorten beftaan ; deze bekleeden, 
en gaan (om de rondbochtigheid van den aard- 
kloot) als de klederen om onze ronde lichaa- 

men. 
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men. Aan de Zee-oevers worden zommige 
aarden op en over malkander gebragt doorde 
watervloeden; en op andere plaatzen moeten 

__wy zulksaan de bereiding, kooking en uitdam- 
ping van de onderaardfche hitte toefchryven. 
De aarde, dewelke op het oppervlak van de 
grond legt, en gedurig gemeenfchap heett — 

‚ met de dampkringachtige lucht, ontvangt en 
geeft veel van en aan de lucht, en word in 
dat opzicht met de lucht van een en deselve 
patuur; maar de aardens, dewelke onder de 

oppervlakkige aarde leggen, zyn van een ge- 
heel andere natuur, na de verfcheide uitdam- 
ping, dewelke zy uit de diepe gronden in 
meer of minder graad ontvangen. Ferragdus 
dmperatus 1egt, dat in Campanten door hem 
ontdekt zyn zeftien op malkander volgende 
aardens. 1. De Bouw-aarde, diejboven opde 
oppervlakte van de grond aan de dampkring 
legt. 2. De Puteolaanfche wite aarde, de- 

„ welke acht voer dik legt. 3. Grovefteenties 
of keizel drie à vier voeten dik. 4. De Pa- 
teolaanfche Lwarteaarde, dewelketweevoeten — 

_ dik legt. s.De Puteolaanfcbe roode aarde,die zes 
“voetdik legt. 6, De blauwe Puteolaanfche aar- 
de, dewelkeacht voert dik legt, en zeer metde 
witte overeen koomt. 7. Zaxus, die een vafte 
grond maakt, en de vork zelfs eenigzins tegen= 
ftaat , maar eindelyk gebroken zynde , zich laat 
wryven, en met de Puteolaanfche witte aarde 
over eenkoomt, en van *t zelfde gebruik is,de- 
ze legt drie voeten dik.8. Zeer fyne Keifteen, die 

_ twee voeten dik legt, en by tommigen zand 
genaamt word. « g. Puteolaanfche witté aar= 

Eg de, 
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de, dievier voetdik , en zeer zachtis als meel. 
ro. Zeer harde Taxus tweevoetdik. 11. Kei- 
fteentjes. omtrent een voet dik. 12, Witte - 
Puteolaanfche aarde van vier voeten dik. 13. 
Zwart zand als zee-zand van korrel , acht voet 
dik. 14. Zwaare keifteen negen voeten dik. 
is. Bergfteenen. 16. De vafte Berg. 

44 
De voortreffelyke dmansigké Hiftorifchry- 

ver Ferrandus Imperatus fluit hier mede zyn 
vyfde Boek , en daar door de geheele verhande- 
ling van de aardens; maar niet tegenftaande 
hy zeer veel medicinale aardens verhandelt 
heeft, mag echter de Lezer wel bericht wor= 
den, dat hy noch verfcheide medicinale aar- 
dens heeft overgeflagen, dewelke ik op zyn tyd 
zal mede deelen. 

E je 

Na de sehen deli van de Aarde, volgt 
een naauwkeurige verhandeling van het Was 
ter, in twee Boeken, namentlyk het zesde en 
zevende Boek van het Werk. Het zesde Boek 
handelt van het onderfcheidt des Waters, zo _ 
als het zelve is te ontdekken door de zinnen: © 
dit Boek beftaat uit 22. Kapittels ; waar in 
eerftelyk word aangetoont de zuiverheid en 
enkelheid van het Water, als ook dat het 
Water meeft overal op dezen Aardkloot een 
onaffcheidelyke Metgezel van de Aarde is. 
Het Water kan, ten opzicht van dezen Aard- 
kloot, aangemerkt worden, als het bloed in 
het lichaam def Menfchen en Dieren, het 
welke door alderhande buizen en pypjes her- 

waarts 
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waarts en der waarts vloeit , en aan alle de inge- 
wanden en deêlen voedzel en noodige warm. 
te enz. toebrengt. 

46. 
Agricola zegt van het Water, dat hetzel- 

ve uit zyn natuur isenkelvoudig, koud, door- 
fchynend , van een eigen koleur , klaar , 
helder en zuiver, {makeloos , dun, vloeibaar, 
zonder eenige reuk, en zeer licht; en dat het 
Water, het welk zodanig niet is, met een an- 
dere zelfltandigheid bevrucht en gemengt is, 
het ‘welk ook dagelyks kan ontdekt worden 
uit de hoedanigheden, waar in. de wateren 
van malkander verfcheelen, als by voorbeeld 
in de verfcheide koleur, reuk , warmte, 
Confiftentie , en zwaarte der verfcheide wate- 
ren : na dat de wateren in deze hoedanighe- 
den verfchieiden zyn, verfcheelen zy ook van 
kragten en vermogens, en als wy deze ver- 
fcheide bovengemelde hoedanigheden, en de 

_verfcheide kragten , dewelke daar uit geboren 
worden, inde wateren hebben ontdekt , #hoo- 
gen wy oordeelen, dat wy voor een groot 
gedeelte de natuur der wateren hebben onder- 

_ zocht. 
7. 

De Wateren, dem enen niet enkelvoudig 
zyn, maar met deze of gene zaak vermeu;gt, ont- 
vangen gemeenlyk deze vermenging, Of van 
dampen en vupeuren , dewelke in dezelve: 
dringen, of door de hoedanigheid des wiets „ 
die in de grond aan haar word mede gedeelt ; 
of van het eene of het andere tnifierálifche 

P 4 zap, 
„ 
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Zap, het zy vloeibaar of verdikt , of uit de 
Verfcheide aarde, daar het op ruft, die benee 
vens of omtrent, of onder of boven het wa- 
ter is; of uit de (teenrotzen , aderen of groe- 
ven van. alderhande hoedanigheden; of door 
Metaal- of Mineraal of gemengde ertzen enz. 

: 48. 
Zommige Stoffen-, dewelke aan de Wate- 

ren worden mede gedeelt, zyn dikwils zeer 
deugdelyk, en zommige wederom zeer fcha- 
delyk. In Duitfchland tuffchen de Sterkte See 
burg en Strapela ,„omtrentelf mylen van de Rí- 
vier de Sale, is een Meertje, het welke (na 

‚het verhaal der Viflers) om de zeven jaar 
door zekere fenynige uitdampingen zodanig 
befmzet word, datopdien tydde vis in hetzelve 
fterft, Zommige wateren zyn gemengt met 
zappen, dewelke uit de fteen zyperen; „zom= 
mige met fcherpe zappen, alsaluin, vitriool, 
jodenpik ; zommige wateren worden bevragt 
met gefmolte aarde in zodanigen overvloedt, 
dat de, Rivieren en Bronnen daar door als met 
leem en kley bezet raaken , het welke dikwils 
gebeurt, als de wateren over zodanige gron- 
den koomen vloeyen. Zommige wateren 
kabbelen gedurig de zandige en zaverige ftof- 
fen af van de zandfteen en kalkfteen, daar zy 
voor by vloeyen. Als de wateren verblyven 
of gemeenfchap hebben met de zalpeter, aluin, 
en zout-aderen, konnen wy zeer wel begry- 
pen, dat zy dezelve fmelren en ontvangen. 
De wateren, die lang ftaan blyven op metaal- 
achtige, mineralifche , en van aldernandeerts 

ver- 
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teren vereenigt worden, konnen zich door 
P 
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vermengde gronden , neemen door de tyd 
van dezelve een mineralifche en metaalachti- 

ge eigenfchap; in tegendeel, als de wateren 
itaan op de ftyve en zoeteaarde of kley, op 
zand of zaver, blyven zy haar zuiverheid 

‚ meerder behouden. 

9, 
Ferrandus Bepere) merkt zeer wel aan, 

dat veele Wateren zodanig een verband met 
de zaak hebben, met dewelke zy vermengt 
zyn, dat deze ingevalle eigenfchappen zeer 
zwaar van die wateren af te fcheiden zyn; en 
dar, gelyk wy ook dagelyks gewaar worden, 
zommige met de. wateren vermengde (toffen 
van dezelve, zo ras zy eenige tyd ftilftaan , 
af fcheiden, en na de grond zinken. Allede 
Ímeltbaare geftremde zappige ftoffen vermen- 
gen zich zo zeer inwendig methet water, dat 
zy zeer bezwaarlyk van dezelve af tefcheiden 
zyn, als bysvoorbeeld de vitriool, de aluin, 
de zouten, dezalpeter, en zwavel met zalpe- 
ter- of aluin- of vitrioolachtigheid ge- 
mengt. De zandige, zaverige, en aardach- 
tige ftoffen fcheiden wederom zeer licht van 

de watéren; zommige wateren zyu bevrucht 

met hoedanigheden, dewelke geen naam gege- 
ven kan worden, dewelke zy ontvangen van 

‚de gronden en luchten, daar zy gemeenfchap 
mede hebben, en dewelke niet als door reuk, 
koleur en {maak , als ook door proeven ont- 
dekt konnen worden. 

N so. : 
Steenachtige zappen, dewelke met de wa. 

koo-= 
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kookinge en groote hitte wederom van de- 
zelve laaten af{cheiden, daarom zyn gewoonlyk 
de plaatzen , dewelke zodanige wateren heb- 
ben, overvloedig voorzien met zachte fteenen, 
en tiraflen of-cementen : zodanige fteen is die 
van ‘t Tiburtynfche Land, en de cement uit 
de rivier Lirus; zodanig is de Sarnenfche T'ar- 
ter, en veel andere weeke fteenen op ande- 
re plaatzen: zelfs zien wyin de waterieidin= 
gen aan de kanten zodanige cementen en {tee- 
nige Tarters groeyen , wanneer doof dezelve 
water loopt , daar fteen-maakende zappen in 
gemengt en mede vereenigt zyn. Op deplaat- 
zen, daar ook zodanige wateren met geweld 
voor by fchuuren, of met watervallen neder- 
ftorten, word ook veel zodanige Tarter en 
GCementgevonden, wanthet fchynt, of door 
de fterke wryving, die de waterdeelen in het 
ftorten van ma!kander genieten , de fteendeelen 
na buiten geflagen en afgefcheiden worden, 
even als door de hitte van de Zon. 

5. 
Aan het water oordeelt Agricola, gat een 

eigen koleur kan toegeeigent worden , na- 
mentlyk de middel-koleur tuffchen -wit en 
zwart; alle de andere koleuren, dewelke in 
het water gevonden worden, oordeelthy, dat 
van de ftoffen en zelfftandigheden koomen, 
dewelke met het water gemengt zyn: zom- 
mige wateren hebben een witte melkachtige 
koleur, deze zyn gemengt of met wit krytof 
met andere witte aarde, of ook wel met an- 
dere witte ftoffen en zappen, gelyk de melk= 

bron 
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brongot Glauca een plaatsje van Meifen, al- 
waar het water melkwit is, door een witte gibs, 
dewelke daar mede vermengt word. Zom- 
mige wateren hebben een witte koleur door 
het gefmolten mengzêl van de rauwealuin , het 
welk daar mede vermengt is, gelyk in de Land- 
ftreek van Muimentano en ook van T:bug. Zom- 
mige wateren verkrygen een witte koleur, 
dewyl zy gemengt zyn met zwavel; de Sul- 
fer zet gewoonlyk het water een witte koleur 
by, gelyk te zien is aan de Vloedt Nar in Um- 
brie of het Hartogdom de Spolete hedendaags 
genaamt, gelyk ook in * Bisdom Hildesheim 
by ’t Dorp Hasdam, daar een zulfer-waterige 
bron is, dewelke wit water uitlevert. „Zelfs 
het water van de groote Rivier de Donauw is 
opeenigeplaatzen vry veel aan de witte kant, 
of als zoet wey, dewelke van de melk ge- 
maakt word: waar uit blykt, dat de wateren 
van verfcheide zaaken een witte koleur kon- 
ùen ontvangen. 

Ì 52. 
ZÖtmmige wateren hebben een bleek-geele 

koleur, gelyk de ftroom Ocer in Saxen by 
Goflar, dewelke deze koleur- aanneemt, na 
dat dezelve van den berg Ramelus af koomt 
vloeyen. Zommige Rivieren en wateren zyn 
volkomen geel van koleur, als in Duitích- 
land de Wateren vande Rivier de Maiz , voor- 
namentlyk daar dezelve in den Rhyn valt, 
en in Îtalien de Tiber. Zommige wateren 
“yn roodachtig van koleur, gelyk de Sauer 
brummen by Goeppinge een Steedtje in Zwaben- 
At land. 
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land. Andere zyn volkomen bloed-ro®d, ge- 
Iyk de Bron van Joppe een Stadt der Hebreers, 
en in Lycia dicht by het Steedtje Patara, daar 
een bron is, dewelke gedurig bloedrood. wa- 
ter opgeeft. De wateren van Ethtopien zyn 
ook zeer vermaart wegens haar roode koleur; 
de Vleed Rubicon in Italien ® mede van rood 
water; in Meiffez is de Vloed Reder , -dewel 
ke voor by de muuren van Radeberg vloeit, 
deze word op zommige plaatzen roodachtig 
bevonden, en op zommige plaatzen word in 
dezelve zwart water gezien. 

53 
Zommige wateren zyn groen, gelyk het 

water Neufvl, van de Berg Carpathus uit een 
oude fpelonk vloejende; als ook een water 
van een heuvel uit een goudmyn in Cypras 
vloejende, In het Land van Abruffo is een 
Rivier, dewelke de groene genaamt word, 
om de groenheid van deszelfs water. Het 
water van de Moefel is ook eenigzins groen; 
de wateren van den Rhyn trekken uip den 
groen-blauwen. In de Zhermopyle of Berg- 
engtens van de Bergen Oeta in Theflatien is 
blauw-groen water, dat in de bad{toven vloeit. 
Een Rivier, dewelke vloeit van de bergen van 
Trento „tuflchen de Venetiaanfche Stadt Zrevi- 
gt en de Stadt; Feltre, heeft volkomen blauw 
water, en word ook Blavam genaamt, wel- 
ke naam dezelve eerft verkregen heeft door 
de naaft gelege Duitfchen , en ook noch behou- 
den zelfs by de, Venetianen. Insgelyks word 
ook genaamt de Vloed Blavas in Zwaben, in 

een 



AN 
September en Obtober 1719. 233 

éen Valtey by het Steedtje Blaubyra ; deze 
blauwe Rivier word “geboren aan de voet 
van een Berg, uit een wel van een onmeete- 
lyke diepte, en valt na tien myl voortvloe- 

yens in den Donauw by de Stadt Ufen. De 

Rivier de Iser, dewelke uit de Alpes door , 

Beyeren, Munchen, Frilingen , Landshut ent. 

in den Donauw valt, is ook van een biauwe 

koleur; het Meir, Matianus genaamt, in 
Armenien, heeft insgelyks blauw water, het 

„welk daar en boven noch ook zaut van {maak 

is. Het water van Lago d'Averno , of het 
Meir Averzus in.Campanie is groen-zwart 
van koleur, dit Meir is zeer bekent en ver- 

maart, om dat by het zelve was her hol van 

de Cumeefche Sybille , het legt tuflchen de Ste- 
den Baja, Cuma, en Puteoli of Pozzuolo: 
het water van dit Meir Averzus verfchuilt 

zich op veel plaavzen onder zeer dichte bof- 
fchen en zwaare boomen, en is op zommige 

plaatzen zodanig rottig en vuil, dat zelfs de 
vogelen daar van fterven. De wateren van 

de Ilza, die van de bergen van Bohemen af- 

vloeien, en tot Beudurum in den Donauw val- 
len, zyn zwart van koleur, en verwen; daar 
zy in den Donauw vallen, deze Rivier, welkers 
wateren anderzins witachtig als zoet wey Zyn, 
twee uuren gaans met een zwarte koleur. In 
Duitfech!and zyn verfcheide Rivieren, dewelke 

zwarte wateren hebben, gelyk als de Niger, 
‚dewelke in Meiffen in de Nu/da valt; en de 

llifter, dewelke vloeyende voorby Leberdun 
en Hertsburg, in de Elf(troom valt; maar bo- 
ven alle andere is ’t water zwart vande Rivier 

Alleca 
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Alleca in Neder-Saxen, dewelke zich ontlaft 
in de Wefer. De Rivier Spreke, die van Bo- 
hemen af koomt vleeyen , en door het Bran- 
denburgfche beneden Berlyn. vloeit, en by 
Spandauw in de Vloedt Havela valt, heeft 
water, dat uit den zwarten roodtis. - In lealie 
zyn ook verfcheide zwarte Rivieren, als de 
Aafer, die voorby de Stadt Lucca vloeit, is 

“aan de zwarte kant. De Vloedt Galefus in 
Calabrie is ook zwart. Zommige wateren 
hebben een glans als koper of zilver, het welk 
dikwils in zommige heete bronnen @n heete 
wateren befpeurt word. 

» $ Ee 

Wy moeten ook BEAN ‚ zegt de geleer= 
de Agricola, dat zommige wateren haar ko- 
leur voor eenige tyd aanneemen, gelyk in de 
Statxellaanfche Baden, daar de wateren inde 
wafchbakken binnen twee dagen groen wor- 
den, De wateren van de Boryfihenes fchynen 
op eenige tyden van het jaar, als of dezelve 
met fpaanfch groen gemengt waren. Theo- 
pbhraftus verhaalt, dat de wateren van de Nyl 
in zeer groote droogtens zo groen worden, 
als of dezelve met fpaanfchgroen gemengt” 
waren. Zommige wateren veranderen haar 
koleur, als zy over het vuur koomen, gelyk 
het Spa-water, het welk rood word door de 
hitte, Zommige wateren verkrygen haar ko- 
leur maar in fchyn, vandegronden, kommen 
en boezems, daar zy in gehouden worden, en 
daar uitgenoomen zynde, zyn dezelve helder 
en klaar, gelyk het water van de roode Zee 

of 
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of het roode Meer, het welk een roode weer- - 
féhyn ontvangt van de roode oevers en klip- 
pen, dewelke aan de boorden van den Arabi- 
fchen Zee-boezem gevonden worden , en ook 
van deszelfs roode zanden: gelvk ook een Ri- 
vier, dewelke vloeit van den Berg Rebbel by 
de Stadt (a) Eyfenach, wiens water rood 
fchynt om het roode zand wan deszelfs gron- 
den. Ik heb dikwils water uit de kreeken tot 
„Pyrmont metde hand gefchept, dat zo klaar 
en wit was als Kriftal, en wanneer het over 
deszelfs roode gronden vloeide, zeer rood van 
koleur fcheen te zyn. De Vloedt Pegeus in 

_Theffalie is groen in zyn boezem, en het wa- 
ter is zeer wit en helder, alshet daar uit word 
gefchept. Zommige wateren krygen niet al- 
leen haare koleuren van de gronden en boor- 
den van haar eige Rivieren of kommen, maar 
dikwils van naaflgelege Bergen, en groene 
boomen en boflchen, door weerfchyn en fcha- 
duwe : de wateren neemen, ook een gedurige 
weerfchyn aan, van de lucht en de wolken, 
dewelke gedurig over haar dryven, of van 
de helderheid ot duifterheid des hemels. 

55: 
Veel wateren ‚dewelke troebel zyn, wor- 

‚den door het ftaan in fteene vaten helder en 
klaar, en laatenteen zetzel of zwaare {tof op 
de grond van de pot zinken ; maar hetisaan- 
merkelyk , dat zommige troebele “wateren hel- 
der en klaar worden zonder eenig fedumentum 
of zetzel opde grond te laaten vallen, gelyk 

het 

la) Eyfenach iseen ftadt tuflchen Erfurt en gaf 
dewelke na het yzer dus genaamt is. 
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het water van den Ziber, dat anders troebel 
is; zommige troebele waters worden klaar, 
als zy gekookt worden , en het Spa-water 
word door het kooken troebel. 

só. 
Fefrandus Imperatus oordeelt , dat wyaan 

het waterals water geen koleur konnen toe- 
eigenen ; dat wy het zuivere water moeten 
‘aanmerken als het zuiver glas, en dat wy in - 
het zelve niets anders als licht en fchadu-- 
we moeten overweegen; hy oordeelt daar in 
van Agricola te verfcheelen, en gelooft, dat 
Agricola een mistlag begaat, wanneer hy aan het 
zuiver water een koleurteefchryft: en ik oor- 
deele wederom g dat Ferrandus lmperatus vich 
zelve zeer heeft vergift,met den grooten Agrtco- 
la te berifpen. Wat zyn dog alle koleuren anders, 
als verfcheide graaden van fchaduw en licht? De- 
ze gedachten zyn beter, daar Ferrandus Impera- 
Eus Legt, dat de aardens haar koleuren ont- 
vangen „en geverft worden van onderaardfche 
metalyne en mineralifche uitdampingen en 
rookingen, en dat de wateren deze koleuren 
van de gekleurde aarde afwaflchen, en met 
zich voeren: deze wateren hebben veele een 
groen-blauwe koleur , hoewel ook groot on= 
derfcheidt gevonden word in de koleuren der 
wateren van verfcheide Zéem Gelyk zommige 
wateren, dietroëbel zyn, van zelfs klaar wor-” 
den, zien ‘wy wederom veel klaare wateren 
door het ftaan troebel worden; het is naau- 
welykswe gelooven, hoe veel ftoffen het wa- 
ter in zich kan houden, dit blykt zeer klaar 
in het water, daar Sublimaat in gefimolten is, 

en 
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en het welk zeer helder en klaar blyft, ja zelfs by 
zyn doorfchynentheid een zilvere glans ver- 
toont; maar zo haalt word in het zelve niet 
een weinig loog van potafch gedrupt, of het 
word zeer dik, drabbig en hoog geel, vol 

_zwaare (tof, dewelke na de grond zinkt, ge- 
Iyk wy in de wateren konnen zien, die met 
duizenderley foort van zouten en ftoffen kon= 
nen bevrucht zyn, en echter haar heldere ko- 
deur en ‘doorfchynentheid behouden. 

57 
De fmaak van het zuivere water, zegt 4. 

Zricola, word in ’t gemeen zoet, aangenaam 
en lekker genaamt, om dat by het zelve geen 
uitfteekende fimaak na de eene of de andere 
zaak gevonden word. In Lacozia (ouwe- 

‘lings Lacedemonia genaamt, gelegen in het 
_ Bynar-eiland Morea, hedendaags van de Tur- 
‚ken, diehetbeheerfchen, Zzaconia genaamt ) 

N ' 

if 

Y 

E) 

isde Vloed Smerus, voortkoomende uit de 
bronnen van Zaigiti, dewelke om de aange- 
naame en zoete fmaak van deszelfs water al- 
om vermaart is. De Vloeden Eurzus (a) 
en Coasris zyn van overoudetyden zeer ver= 

maart, wegens de lekkerheid van derzelver wa- 
teren; zelfs zouden de Koningen van Perfien 
daarom alleen van haare wateren gedronken 
hebben, en dezelve met zich tot in zeer verre 

Il Deer. Q ENE 

(a) Euleus is een Rivier van het Landfchap Sufia- 
ma, en word geboren uit de Bergen van Meden, vloe- 
_yende voorby Sufa de Hoofdftadt van Suffana, en 
‚ door het geheele Landíchap van Suffana , tor dar hy 
valt in de Golf van Perfien, 
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en afgelege Landfchappen uit lekkerheid mede 
gevoert hebben, 

58 
Zommige ‘wateren hebben een melk-zoete 

finaak, die zeer aangenaam is. Agricola zegt, 
dat in de Stads gragten van het Steedtje Glau- 
ca, als ook in een Bofch, het welk twee my- 
len van deze Stadt aflegt, water is, het wel- 
ke na melk fimaakt, en zelfs veel zoeter is. 
Paufanias meldt van water in Candia, dat 
wit was en zoet, en gevonden wierd ín het 
Dorp Dafiylus, als ook van het water van 
Paphlagonie (hedendaags Boll van de T'urken 
genaamt:, en gelegen tuffchen de Zwarte Zee 
en Galatte) het welk eenigrins een wynige 
{maak hadde : gelyk ook getuigt word van 
een Bron in ’t Eiland Azdros, hoewel de Le- 
zer wel zal konnen begrypen, dat deze wyn- 
achtige {maak niet veel zal doorgefteken heb- 
ben: 

39: 

In zeer veel plaatzen van Duitfchland wore 
den zoute wateren , vloeden, bronnen en putten 
gevonden, dewelke zout water uitleveren; in 
Saxen tyn daar veel plaatzen van voorzien’, 
maar de voornaamfte zyn de Zoutbronnen tot 
Lunenburg: ik ben zelfs in de Bron tot Lz= 
nenburg geweelt, en vinde in het Dagregifter, 
het welke ik van die reis gehouden hebbe, 
een naauwkeurige Befchryving van dezelve, 
benevens een befchryving van in de vyftig zout- 
pannen,dewelke onder de grond alle rondom de 
bron gebouwt zyn, en door dewelke uit het 

water 
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water van deze bron een ongeloofiyke me- 
nigte fyn fneeuwit zout dagelyks; gebrandt 
word. Dewyl door alle de Deelen van deze 
Wereld overal putten en bronnen van zout 
water gevonden worden, konnen wy derzel- 
ver plaatzen niet befchryven om de groote me- 
nigvuldigheid. In Stcilien en op veel. meer 
andere plaatzen worden veel zoute putten ge- 
vonden ‚dewelke uit de natuur heet zyn. Arif- 
tobulus Gafandreus verhaalt, dat tot Melazzó 
een bron is, dewelke boven verfch water en 
Onder zout water heeft. Wy vinden verfchei- 
de Rivieren, dewelke voor een gedeelte zout 
water inhouden. Volgens Strabo zyn;ook 
verfcheide zoute Rivieren in Spanje. Op veel 
plaatzen worden Rivieren met zout water ge- 
vonden, als in (4) Caria, opde plaats, daar 
de Tempel van Meptuim gebouwt was. By. 
de doorgangen, door die Bergen vande Zaz- 
rus, dewelke de Cafpifche Poorten genaamt 
worden, zyn ook verfcheide zoute Rivieren; 

__@n in verfcheide plaatzen van Armenien; ge- 
_ lyk ook de Vloedt Ochrus en Oxaus by de 

(4) Bacirianens zelis niet ver van de mond 
van de Vloed Exphrates word een Rivier met 

Q 2 zout 

v (dg) Caria is een Landíchap in klein Affa, en 
word hedendaags Aidinell: genaamt, en is nu alee- 
nige eeuwen onder de magt van de Turk geweett, 

(6) Herbaadfchap , dar ouwelings Baéfria genaamt 
wierd, is het Land , her welk hedendaags U/bek,of 
ook wel Maulrenahar genaamt word, het legt tuf- 
Schen Perfien, de Mogol, de Cafpifche Zee en v<r- 

„Jaaten Tarrarien „en word gemeenlyk onder Tarrarien 
_gettelr. dek 

Ld 
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zout water gevonden, na de zyde van woeft 
Arabien , en welker boorden bewoont wor- 
den van een Volk, dewelke de (a) Orchent 
genaamt worden. 

6o, 
Behalven de zoute bronnen, putten, en rí- 

vieren, worden ook op verfcheide plaatzen 
geheele zoute Meiren gevonden. Tuffchen 
Stapele en Seburg in Duitfchland word een 
Meir gevonden, welkers water eerft zeer zoet 
van {maak fchynt, maar op het laatft ziltig 
word, In Zralien is het Tarentynfche Meir 
zout: in het Eiland Sicilie zyn drie byzonde- 
re zoute Meiren, en door de geheele wereld 
eenzeergroot getal; en door Armenien zeer 
veele; zelfs is de geheele Cafpifche Zee nietan- 
ders als een beflooten zout Meir. In Babylonsen 
is het Meir Zhopetus, daar de T'ygris door 
loopt, zout. In ’t heilige Land of Paleftina 
is de doode Zee of het Afphaltis Meir van een 
weergalooze zoutheid. at de zoute Mei- 
ren belangt , dewelke gemeenfchap met de 
Zee hebben, van dezelve zal ik nier fpreeken , 
dewyl van deszelfs zoutheid de reden by yder 
een bekent is, 

Ór. 
Op zommige plaatzen worden bittere wa- 

teren 

(a) Het is bedenkelyk, of deze Orcheni hun naam 
nier wel ontleent hebben van de Stadt Orchoe by 
Prolomens genaamt, en dewelke geplaatít was op 
de grenspaalen van Babylonien, tulchen de moeraflen 
van de Eupbrates en wòeft Arabien, zynde het Hur of 
Urder Chaldéers, daar Abraham geborenwas. Ziet 
Genefis XI, 28, zr. 
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teren gevonden, als in het Landfchap Pontus 
is een klein Riviertje, dat zyn oorfprong uit 
een kleine Bron krygt, en wiens water zo 
ongemeen bitter ís, dat het al het water van 
de groote rivier Hypaus, hedendaags Bog ge- 
naamt,-en daar het in valt, eenigzins bitter 
maakt. Tuffchen de Nyl en het Roode Meir 
worden ook bittere bronnen of bittere wate- 
ren gevonden. In Cilicie niet ver van de 
Stadt Corycus, word uit een onderaardfch ge- 
welf een Rivier uitgeworpen, dewelke zeer 
bittere wateren heeft, deszelfs wateren zyn 
anderzins zeer zuiver, helder, doorfchynend 
en klaar, en worden door onderaard{che rioo- 
len in de Zee ontlaft, De wateren, dewel- 
ke zalpeterachtig zyn , worden gewoonlyk 
bitter van {maak bevonden, hoewel dikwils 
derzelver bitterheid door de {maak niet ontdekt 
word, ten zy dezelve overvloedig genoeg met 
zalpeter bevrucht zyn. Ook zyn de wateren van 
de Stadt (a) Pizna Veftina en het Meir (4) 
Cutiliana zalpeterachtig, en vervolgens bitter. 
van fmaak. De Meiren Lethe in Macedo- 
nien, en Arethufa, daar de Tigris in valt, 
zyn insgelyks bitterachtig en zalpeterachtig van 
fmaak : zelfs de wolken en daauwen, die uit 

Q 3 dezelve 

(a) De Veftini waren oude Volkeren in Italien. zy 
bewoonden de landen , dewelke nu onder een gedeel 
te van Adbruffo behooren, hunne Steeden waren Ami- 
ternum, Aternum en Pinna. 

(e) Het Meir Cutihana, of Lago dì Contigliano ge- 
naamt, legtin de Sabyfthe Landen , omtrent acht dui- 

_ Zend pasfen vande Stadt Reate ouwelings, en heden 
daags Ujbria , onder den Kerkelyken Staar, 
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dezelve opgetrokken worden, zyn zalpeter= 
achtig, en zuiveren de klederen, daar zy op 
pedervallen. Agricola getuigt uit Plinius van 
zommige Bronnen, welkers bovenfte wate 
ren zoet, en de onderfte zalpeterigzyn. De 
wateren, dewelke gevonden worden in de 
wellen en putten van Mecha in Arabien, zyn 
mede zalpeterachtig; en zelfs heeft het water 
van de vermaarde en groote Vloed de Nyl in 
Egypten een zalpeterachtigeeigenfchap. Daar 
worden ook zalpeterige wateren gevonden, 
dewelke heet zyn, in Phrygiez by het Dorp 
Meni, en andere by het Dorp Leontis. 

62. 
Dat op verfcheide plaatzen zuure wateren 

gevonden worden , kan niemant onbekent 
zyn, dewelke maar iets weet van de Zuur- 
bronven van Duitfchland, gelyk de vermaar- 
de Zuurbron van * Graaffchap Pyrmont, de 
Zuurbron by den Berg Neuhaus, verfcheide 
by Waldingen, en zeer veele by de Bloches- 
borch, en op veel andere plaatzen: verfchei- 
de van deze Zuurbronnen geven een gedruis 
in haar opwelling als een pot, dewelke zeer 
fterk kookt, niet tegenftaande derzelver wa= 
ter zeer koud is, By Egra is een Zuurbron, 
die de dolle genaamt word, om dat deszelfs 
water met een groot geraas uitwelt. InZwa- 
benland zyn mede twee Zuurbronnen, deee= 
ne by de Stadt Goppinge, en de andere by de 
Stadt Galba in een dorpje. In Zealien vyn drie 
Zuurbronnen bekent, een in ’t Gebied van Ve- 

zafri, een in t Gebied van Statie, en een vier 
uuren 
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uuren. van Ziana: het welk ouwelings («) 
Zeanum Sidicinnmgeheeten wierd. In Mace- 
donten is ook een vermaarde Zuurbron by 
Linceftum;, mede is een Zuurbron in Sicilie, 

i 63. 
By de zuure Nen zouden gevoegt kan- 

nen worden de zamentrekkende wateren, de- 
welke aluinachtig en!vitrioolachtig zyn, gelyk 
de Wolateraanfche Baden, en de Zibartynfche 
witte Wateren, als ook alle dewelke een 
vreetende en bytende eigenfchap hebben, en 
met deze of gene Mineralen vermengt zyn, 
gelyk de Vloed Ocer by Goflar; zelfs het put- 
water in * Graaffchap Lepufz in Hongarien, 
het welke het yzer verbyt en koperachtig 
maakt; als ook de Vloed Styx van Theflalie, 
welkers water gezegt word, dat doorde va- 
ten van Metaal, Koper en Zilver heen byt; 
en veel andere zeer {cherpe en bytende wate- 
ren. 

6 4 
Het Water vereenigt zich met alle {melt- 

baare lichaamen,als by voorbeeld met alderhan- 
de natuurlyke en gemaakte zouten , gelyk 
met het Sal Genome, Zee-zout, Salpeter, 
Aluin , Vitriool , Sal Armontacun, Borax 
enz. als ook met alderhande roeften, gelyk 
het yzerroeft, *t{paanfchgroen, lovdtwit, en 
vorders aldernande opgeheve flores of bloes 
men van Metalen. Zelfs word het water be- 

Q 4 vrucht 

(a) De Zuurbronnen van Teanum Sidicinum wor 
den:gemeldt by Plinius in het XKXI. Boek , in her 2 
Kapittel, Dir Zeanum legt in Campanie, 
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vrucht met de deelen der Metalen , en veree- 
nigt zich met dezelve, wanneer het water 
eenigen tyd op dezelve blyft ftaan, en daar 
op vertoeft, gelyk uit de fimaak , dewelkehet 
van die Metalenaanneemt, ontdekt kan wor- 
den. 

65. 
Het water neemt van geen Metaal kragtiger 

en baarblykelyker fmaak aan, als van het ko- 
per, en na het koper van het yzer ; maar hier 
moogen wy wel aanmerken, dat de wateren, 
dewelke met deze of gene zouten, of minera- 
Kfche deelen bevrucht zyn, ook de meelte ko= 
per- en yzer-{maak, en zulks ook rafler van 
het koper en yzer, daar zy op koomen te 
ftaan, zullen aanneemen, om dar deze mi- 
peralifche deelen eerder een roeft verwekken 
op het koper en yzer, en dus het zelve be- 
kwaamer maaken , om zich met het wa- 
ter te vereenigen. Het koper geeft aan 
het water een eenigzins bitterachtige {maak ; 
onder de zouten geeft de Salpeter mede een 
bittere maar geen onaangenaame fimaak aan 
* water; de vitriool geeft aan het water een 
bittere {maak met een bytende fcherpachtig- 
heid; het loodt geeft aan het water een zeer 
zuiker-zoete {maak , daarom verkrygen de 
wateren, dewelke door tinne flangen en hel- 
men, vf loode vaten gediftilleert worden, een 
aangenaame zoetigheid. De Aluin geeft een 
zamentrekkende zuurachtige fmaak aan de 
wateren: waar uit de oorzaaken van de fmaaken 
der wateren eenigzins openbaar zyn, voorna- 
mentlyk als wy daar by voegen de fteenige zap- 

pen, 
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pen,en gefinolte aardens,en duizend andere zaa- 
ken , dewelke zich met de mineralifche wateren 
vereenigen. De aangenaamfte wateren zyn ,de= 
welke opwellen uit zoete en vette kleygron- 
den, dieniet zeer licht in het water fmelten ; de 
wateren, dewelke uit de zandgronden op wel- 
len,zyn dik wils zeer helder, maar fchraal ; het 
regenwater , dat eerft gevallen is, word niet 
voor het fmaakelykfte noch voor het befte ge= 
acht, om dat het zelve geboren is uit alder- 
hande dampen des aardryks , maar eenigen tyd 
in bakken geftaan hebbende, word hetzelve 
door de tyd fmaakelyk. Het regenwater is 
zeer verfcheiden, na de plaatzen daar het van 
opgetrokken en uitgedampt is; ook na de 
meerder of minder hitte, na de verfcheiden= 
heid der winden ,en vorder daar het van daan 
gedreevenis; op zommige tyden vallen de ver« 
Sche regen waters bitterachtig ; op zommige ty- 
den meer of minder falpeterachtig of zwavel- 
achtig,en heeft ook verfcheide eigenfchappen op. 
verfcheide tyden, dewelke juift alle door de 
fimaak niet ontdekt konnen worden , maar al- 
leenlyk door vermenging van verfltoften „zou 
ten enz. 

66. 
Gelyk de wateren verfcheide koleuren en 

fmaaken hebben, vinden wy ook in de wate- 
ren verfcheide reuken ; wanneer het water 
zuiver en volkomen onvermengt is , noch 
met geen eenige zaak ter wereld vereenigt, 
zouden wy moogen zeggen, dat het water 
geen koleur, noch {maak , noch reuk hadde 

‚ of van zich gaf; z0 dat alle eigentlykekoleur, 
Qs Ímaak 
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fmaak of reuk door iets, dat geen water is» 
geboren word. Agricola getuigt, dat in Ror 
mania Baden 1yn, dewelke een aangenaame 
reuk van Camfer van zich geven ; dat in 
de Stadt Modez op het Eiland Moreaeen put 
is , dewelke om de vereeniging van een jo= 
denpikkigheid, de reuk en de koleur in zyn 
water beeft van het Uxguentum Cyzicenum, 
Tot Cabura in Mefopotamie is een fontein, 
wiens water een zeer aangenaame reuk van 
zich geeft; in het Hildesheim{che zyn twee 
waterbronnen,„dewelke een zeer onaangenaame 
reuk van zich geven; de eene tot Sturwald 
by een Steenberg, en koomt uiteen mìarmere - 
fteengrond opborlen, heeft een verrotte reuk, 
maar een zeer goede maak, en is ook zeer 
gezond; ’s morgens gedronken zynde ri{pt het 
een geur op, overeenkomtftig met de reuk van 
dit fyn geftoote marmer ‚daar het uit opwelt. De 
Akenfche Wateren hebben mede een reuk en 
fmaak , alsbedorve eyeren. In hetildesheim- 
fcheby het Dorp Hardan is een bron, dieeen 
zwavelreuk eenige uuren ver van zich af geeft : 
de fteenen , daar deszelfs water overloopt, wor- 
den allenskens met een flym bezet, dewelke 
daar afgefchrapt, zwavel bevonden word te 
zyn. Daar zyn zeer veel wateren, dewelke 
zwaveligruíken, en anderedie moeraflig ftin= 
ken, zommige wederom jodenpikkig, als ee- 
nige Rivieren by de Doode Zee, en op veel 
andere plaatzen. 

67. 
Gelyk het zuivere water onze ingewanden 

be- 
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bevochtigt en verkoelt, werken de wateren ; 
die met deze of gene zaaken vermengt zyn, 
zeer verfcheiden op onze lichaamen , na de ver- 
fcheide ftoffen en’ zouten, of dampen, daar 
het water mede bevrucht is: op deze wyze 
worden wateren gevonden, dewelke vergifti 
zym. De bekende Zuurbronnen dryven de 
ryn, en zuiveren de waterwegen en nieren van 
de graveeligeen kalkachtigeftremzels. Zom- 
mige wateren zyn zo zeer bevrucht met een 
fleenachtige zappigheid , dat zy ín het gebruik 
deszelfs zetfel en droezem aan de ingewanden 
nalaaten van die gene, dewelke zeer lange tyd 
deze fteenzappige wateren drinken, waar doot 
de hoedanigheden der gal, de fuxnétien van de 
lever, maag, mild, en andere ingewanden, 
zeer worden bedorven en belemmert, en aan 
de menfchen alderhande bypochondriagae gebres 
ken,fteen,graveel , Podagra en ândere gebreken 
verwekken. De zoute wateren gedronken ont- 
roeren het lichaam, even gelyk het Zee-water, 
zy verwekken loop en bloedgang, en verma- 
geren het lichaam, veroorzaaken jeukte en 
fehurft,dog alles meerder of minder, nadat zy 
meerder of minder met zout zyn bevrucht. 

‚68. 
De uitwendige Baden van zoute wateren 

worden gebruikt voor waterzuchtige lichaa- 
men , en voor de gebreken uit verdik- 
king en overvloedt van de wey voortgebragt; 
zy geneezen de fchurft, koude gebreken der 
zenuwen, maag en borft; zy ontbinden de 
flymige en oedematenfe gezwellen, en dikke 

d zuchtige 
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zuchtige beenen; flaan alle koude en taaye 
waterige vochten; die op de gewrichten ge- 
vallen zyn, te rug. De falpeterachtige wa- 
teren, inwendig gebruikt, roeren de buik niet 
minder als de zoute wateren , en werpendoor 
den afgang de wey- en water-deelen uit het 
lichaam ; zy maaken bekwaam tot vruchtbaar- 
heid, en geneezen het koningszeer.De Salpeter= 
achtige wateren , uitwendig gebruikt tot baden, 
verbeteren de wangedaante, die geboren word 
uiteen kwaade gefteltheid van de wey, en de 
voedzaame zappen; zy geneezen de gebreken en 
lammigheden der zenuwen, en de zinkingen 
op de borft, zy zyn kragtiger en dienftiger in 
’ gebruik als de zoute wateren, dringen be- 
ter door, en zyn niet zamentrekkende , maar 
meer verdunnende ; zy geneezen alle puiften, 
fchilfers en fchurtten van de huid, maaken 
dezelve glad en glanzig; in de ooren gedrupt 
neemen zy de ftank, ruizing der ooren, en 
derzelver gezwellen weg. 

g 69. 
De natuurlyke Aluinige wateren zyn zeer 

zamentrekkende , zy ‘geneezen ingenoomen 
zynde de braakinge der maag en de zweeren van 
de blaas ; beletten de misdrachten, verbeteren de 
verrotte en vuile zweeren des monds en des 
tandvleefch ; zy neemen de brand en izflam= 
matie van ’t verhemelte, tandvleefchen neus 
weg, en helpen het bruin inde keel enz, Dog 
de Lezer dient aan te merken, dat alle deze 
natuurlyke wateren niet zeer fterk moeten 
zyn, of van zout, of falpeter, of aluin. De 

N uit= 
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uitwendige Aluinige Baden geneezen dezelfde 

_ gebreken, en de uitwendige ichoreufe en alte 
daauwige en natte zweeren en douw wurmen 
enz. zy zyn zeer deugdzaam in verflapping der 
leden en verlammingen, (tillen de bloedvloe- 
den „en flaan de heete fluxtez op de gewrichten 
te rug; zy zyn zeer {chadelyk voor de koort- 
zige en teringachtige menfchen. 

70. 
De Atramentenfe (a) wateren zyn van de- 

zelve hoedanigheid,als de aluinachtige wateren, 
maar veel kragtiger, en dierhalven ook bek waa- 

- mer tot geneezing der voorteetende zweeren;zy 
hebben , behalven haar zamentrekkende eigen- 
fchap, een groote fcherpte by zich, zy moogen 
niet inwendig gebruikt worden, want zy ver= 
wekken de dood; voor de verrotte gebreken des 
tandvleefch zyn dezelve uitnemend dienftig. 

71. 
De zwavelachtige wateren vermurwen de 

hardigheid der pezen en zenuwen , en verwar- 
men dezelve voor opkrimpingeder pezen en 
ledemaaten, voor bevingen en pynen der leden; 
zy ontbinden ook de harde knobbels der ge- 
lederen, zyn goed voor de knokkel- en ge= 
wricht-ziektens, voor de hand- en voet-euvel;, 

zy 

(a) Door „Atramenteuf? wateren, in'tlatyn Aqne 
Atramentofe genaamr, verftaan wy de wateren, dewel- 
ke vereenigt zyn of met de vitriool zelfs, ofmer de 
Chalcitis of de Chalcantum, of de Malantria, het 
welke alle roeft van yzer of koper, of derzelver marca- 
zitaaszyn, en vervolgens alle Specsen van de vitriool 
deze wateren hebben een inktachtige eigenfchap. 
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zy geneezen de pynen van lever, mild enz; 
en ontbinden derzelver brand, maar zyn zeer 
fchadelyk voor de maag; zy geneezen de 
fchurften zonder weergaa, zy neemen de puif- 
ten, vlekken en fproeten des aangezichts weg. 
De bitumineufe of jodenpikkige wateren, tot 
Baden gebruikt, verwarmen en verzachten de 
zenuwen, maar zy maaken het hoofd replet, 
en zyn fchadelyk voor ’t gezicht en de overige 
zintuigen. 

72: 

De waäteren, dewelke met de laazuur-fteen 
of met koperroeft „ of borax natuurlyk veree- 
nigt zyn, verwekken (gedronken zynde) 
braaking, maar derzelver uiterlyke baden ge- 
neezen zeer ras de verfle wonden: de wate= 
ren, die natuurlyk vereenigt zyn met auripig- 
ment, zyn verwarmende, en tegelyk zamen- 
trekkende; gelyk ook die wateren, dewelke 
met de Sardaracca bevruchtzyn, behalven dat 
deze noch daar en boven de klank der (tem 
verbeteren , en de fchorheid en heesheid weg 
neemen, en goed zyn voor deaamborftige; 
dog alles uitwendig gebruikt. De Baden van 
de wateren, die met de Mineralen van het 
goud, zilver, loodt, en axtimonie vereenigt 
zyn, verharden de zenuwen en pezen , en 
trekken dezelve te zamen; zy maaken de ge- 
wrichten flap , vervullen dezelve met fcherpe 
waterigheid, waar na zy dezelvedoen safiam- 
meren , 1y verwekken ook niet zelden het 
bruin, en zwellingen in de keel. In Zzaliez 
in ’t Gebiedt van Zagliacozzo , en op veel 

plaat- 
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plaatzen inde Alpes ‚ krygen de menfchen krop- 
pen en verfcheide ongemakken in de keel. 

De wateren, trale met de Mineraal- 
erts van de kwikzilver vereenigt zyn , be- 
zwaaren het hoofd, doen het tandvleefch en 
de klieren van mond en keel zwellen; ver- 
zwakken de ledemaaten, en verwekken be-= 
vingen. In Arabie zyn byzondere gebreken, 
waar door de heupen verzwakt worden, en 
dewelke alleenlyk door ’t water veroorzaakt 
worden. De moeraflige wateren van Muzfter- 
land , Drenth , Twent, Overyffel, Gronin- 
gen, Vriefland , Holland , en andere laage 
plaatzen, bederven het tandvleefch, en den 
adem, en verwekken een verrotting en kwaa- 
de {cheurbuik. 

var 
De wateren, dewelke met de eigenfchap- 

pen des kopers zyn bevrucht, geneezen de ge- 
breken des monds en monds-klieren, en van 
de lel en amandelen, mitsgaders zeer dienftig 
voor de vliesjes en litteekens der oogen, De 
wateren, dewelke met de eigenfchappen van 
het yzer bevrucht zyn, geneezen de Hypochon- 
driague en mildzuchtige gebreken, zyn goed 
voor mild, nieren en ingewanden des buiks, 
helpen de oude kolyk-pynen en pynen der ge- 
wrichten, zyn uitermaten dienftig in de zwee- 
ren van de blaas, en van deszelfs krop; ver- 
wekken de ftonden , en geneezen de maag- 
de-ziektens. Behalven deze Mineralifche Wa- 
teren en Mineralifche Bronnen , wordenook 

veel 
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veel mineralifche wateren gevonden, dewel- 
ke uit gemengde Mineralen beftaan, in welk 

«geval de kragt des waters meeft zal bevonden 
worden uit te fteeken na het Mineraal, dat 
in dezelve uitmunt, want de Lezer dient wel 
aan te merken, dat meeft alle de mineralifche 
wateren eenigzins gemengt zyn met andere 
aardens en Mineralen. 

75: 
Behalven de mineralifche wateren, die van 

een meralyne eigenfchap zyn, worden ook 
noch andere mineralifche wateren gevonden, 
dewelke maar alleenlyk bevrucht zyn met de 
zappen en mineralen van (teen, van vuurtteen, 
en alderhande kalkfteen , zandfteen, alder- 
hande bolus, kley, gibs, aarde, bloed{teen , 
jodenfteen, en een ontelbaar getal, In dezen 
ftaat aan te merken, dat de wateren, dewel- 
ke paflfeeren over onfimeltbaareven harde (tee- 
nen , als de vuurfteen , zeer weinig eigen= 
fchappen van dezelve overneemen; maar de 
wateren, dewelke over zappige, vette en fimelte 

-baarefaardens en fteen vloeyen, krygen van 
dezelve verte en veel byzondere eigen{fchap= 
pen. De wateren, dewelke over de magere 
zanden en fteen, en zeer ftyve en vafte aarde 
vloeyen, krygen een eigenfchap, die verkou- 
wende en rauwmaakende is, en dewelke de 
kooking in de maag vertraagt. 

76. 
Het enkeld en zuiver water is voor de ge- 

zondheid der menfchen van een groot gebruik, 
en voor de ziektens dikwils een groote reme- 

die, 
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die, als by voorbeeld in zwaare hoofdpynen , 
fehemeringen der ougen, ruizingender ooren, 
en alle dewelke door opttraaling en dam- 
Ping var een zeer heete of bedorve gal ge- - 
boren worden ; als ook in zommige vallende 
ziektens, in jichten , verlammingen en ge- 
raaktheid, door veel zappigheid of fcherpheid 
van de wey veroorzaakt: ’s morgens nuchte= 
ren klaar water gedronken, voor opklimming 

en brand van de gal, hitte en broejing der 
maag en keel, opdragtigheid in *t aangezicht; 
ook alle dewelke het bord, galbraaken , hitzi= 
ge maagpynen, knypingen, geelzuchten, op= 
dampingen en keel-toenypingen onderworpen 
zyn, mitsgaders in heete vloejingen , en ont= 
fteekingen van de nieren, en gallige graveelen, 
in heete koortzen en pynen: ook moet het water. 
drinken altyd nuchteren en in de morgenftond 

_gefchieden, om veel redenen, dewelke hier 
niet bygebragt konnen worden. Het water 

is ook zeer dienftig voor zeer lyvige, vlee- 
fchige en dikke menfchen, voor menfchen 
dewelke replet zyn, of die veel bloeden zo uit 
neusals andere deelen, door al te fterken aan= 

_groey van vochten, De dienften en geneezingen, 
dewelke doot zuiver en klaar water konnen. 

verricht worden, zyn ontelbaar, en te veel 
om hier omftandig opgetelt en befchreven te 
worden. Ook konnen over het gebruik der 
Wateren, Rufus, Galenus, LEtins, Agatinus 
enz. gelezen worden. 

8 77. 
My fchiet daar in gedachten, *geenik wel 
U Deer. KR gan | 
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aan den Liezer mag mededeelen, dat meeft al- 
le de zappen, ligneuren, vochten en geeften, 
met een woord alle natte vloeibaare lichaamen 
(behalven de Olienengedephlegmeerde geelten) 
wel moogen aangemerktworden als gemengde 
wateren, want evengelyk in de gronden zich 
met de wateren vereenigen en vermengen alder= 
hande fimeltbaareftoffen van zouten, aardens, 
geltremde zappen ,fteenen , Metaalen , Minera- 
len,zien wyook , dat de zappen boven de gron- 
den, als demelken en zappen der dieren, de 
zappen dervruchten , de wynen, de bieren, de 
trekzels,en duizenderley Legueuren, niet anders 
als vermengde wateren zyn. 

ed 78. 
Het enkeld en zuiver Water wierd by de 

aaloude Grieken en Romeinen, en noch he- 
dendaags by veele Oofterfche Volkeren ge- 
bruikt in de Badftooven. Deze Badítooven 
van enkeld water wierden verdeelt in kou- 
de, warme, en heete, en gebruikt na de 
verfcheidenheid der ziektens. De warme Ba- 
den verdunnen de verdikte humeuren in de 
deelen des lichaams, verzachten de ftrengheid 
en ftyvigheid der deelen, zyn dienftig in droo- 
ge en uitteerende koortzen, en in een uitteeren- 
de hitte, voornamentiyk als dezelve vereenigt 
zyn met groote droogte, brand en dorft; zy 
geneezen de puiften, de fchurften, de rau= 
wigheden des huids, en. verbrandinge der heete 
zon „en ontelbaare andere gebreken. Watde 
koude en zeer heete Baden van enkeld water 
aangaat, deze wierden by de Aalouden , en 
5d oo 
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Bok noch hedendaags by de Oofterfche Natiez, 
met zeer veel omzichtigheid, en in byzondere 
ziekelykheden gebruikt,van dewelke onze Fer- 
randus Imperatus teer om{tandig handelt , en 
met die Verhandeling zyn zesde Boek fluit, 

79: 
Het zevende Boek van de natuurlyke Hifto- 

rie van Perrandus Imperatus beftaat uit 39 Ka- 
pittels, in dewelke gehandelt word van de 
oorfprong der Vloeden en andere Wateren; 
van de oorfprong der Zee, deszelfs zourig- 
heid, en van veel andere zaaken, dewelke 
het Water betreffen. Dat de Vloeden gebo- 
ren worden uit de Regens , dewelke van de 
opgeheve dampen in de dampkringachtige 
Lucht groeyen, en om haar zwaarte weder- 
om uit dezelve op de Aarde, en de toppen 
en fchuins afgaande wanden en ruggen der 
hooge Bergen, Heuvelen en Landen neder- 
vallen, en dus met een gedurige Circulatie na 
de Vloeden zakken, zal, denk ik, nu nie- 
mant meer ontkennen. Onze Ferrandus Im- 
peratus heeft in dit zevende Boek daar over 
een uittrekzel uit Arsftoteles, en redeneert 
zeer wydloopig over mi zaak, 

Oo, 
Ik wil wel bekennen, dat veele Vloeden 

geboren worden uit Wellen en Bronnen van 
een eindelooze diepte, maar alle deze bron- 
nen en wellen zullen gevonden worden in de 
Landen, daar zeer veel Bergen zyn, in welke 
Landen altyd veel wellen, bornputten en fontei- 
«nen gevonden. wordeu, of dicht by de groo= 

K a te 
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te Zeën, uit dewelke zy door onderaardfche 
Meeren haare wateren ontvangen, gelyk zulks 
de bevinding genoegzaam heeft geleert. Met 
een woord, het is zeker, dat, als de Zon 
niets deede, als gedurig het water van dezen 
aardkloot opdampen, en dig opgedampte wa- 
ter nergens op den Aardkloot wederom ne= 
derviel, alle de Rivieren en Vloeden zouden 
droog worden,en alle de Bronnen en Fonteinen 
ophouden water uit te werpen; zo datin dien 
zin alle de Vloeden en Rivieren haar oorfprong 
van den regen verkrygen. Te ftellen,datdealtyd 
vloeyende Vloeden of Rivieren uit wellen van 
de onderaardfche wateren geboren worden, 
is maar een knoop in een bies gezocht, want 
niemant zal ontkennen; dat zommige Rivie- 
ren draaikolken hebben, daar haare wateren 
inzinken , en op andere plaatzen wederom 
opkoomen ; of dat zommige Vloeden in de 
aarde wegvloejen , en zich eenigemylen on- 
der de gronden der aarde verfchuilen; of dat 
zelfs in de Zoute Zee op zommige plaatzen op- 
wellingen gevonden worden van zoet rivier- 
water, ’ welk uit deze of gene groote Rivier 
door onderaard{che Kanaalen in de Zeedoor de 
grond ontlatt, en brons-gewys uitgebraakt 
word; of dat zommige Bronnen altyd wate- 
ren uitbraaken, fchoon wy niet van buiten 
zien, waar zy ’tzelvedoor ontvangen : maar dit 
neemt nietweg, dat zy alle zouden ophouden en 
droog woerden, als nergens regen viel. Ik 
heb zelfs in verfcheide Schryvers gelezen, de- 
welke na onzen Ferrazdus Imperatus geleeft 
hebben, dat in zeer drooge jaaren alle a 

alty 
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altyd {pringende Bronnen ophielden, en hun- 
ne Vloeden droog wierden enz. 

n 8r. 
De reden, waarom zommige Schryvers ge- 

looft hebben , dat veele V loeden haar oorfprong 
hadden uit de onderaard{che wateren, dewel- 
ke door het onderaardfche V uur kwanzuis op- 
gehevenwierden, zyn wel voornamentlyk ,om- 
dat op de hoogfte toppen van zommige zeer 
hoogeBergen altyd (pringende bronnen worden 
gevonden ; maar wie heeft ook ooit ontkent, 
dat uit de diepe gronden , dampen en waafle- 
men worden opgeheven , dewelke geftremt 
zynde tot bronnen worden, op detoppen van 
hooge bergen? De Queftte is maar, of deze 
dampen niet geboren zyn van wateren, de- 
welke gedurig door inzakking van de neer- 
gevalle regens moeten aangefokt worden. 

82. 
Het is zeer aanmerkelyk, dat wy van over- 

oude tyden een groote verandering gewaar 
worden in de Landen, ten opzicht van haare - 
wateren. Landen, dewelke zeer droog plee 
gen te zyn, verkrygen bronnen, en daar uit 
vloejende riviertjes : en zommige Luanden 

worden wederom droog , haare bronnen hou- 
den op en verdroogen, en haare rivieren wor- 
den tot kreeken, of verdwynen geheel, en 
draogen uit: de Zee wykr van zommige lane 
den weg, en overttroomt wederom andere, 
hier neemt zy de rivieren en bronnen mede, 
daar perft zy wederom andere uit de 

„grond: en dewyl deze dingen gebeuren in 
ge zeer 
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zeer lange tyden, gefchieden dezelve, zonder 
dat wy dezelvein Rd gewaar worden. 

Niet tegenftaande ik vat ftelle, dat uit de 
regens de Rivieren geboren worden, en uitde 
Rivieren de wateren van de Zen wederom ge- 
durig aangevult worden, zouden wy konnen 
Onderzoeken, waar eigentlyk de algemeene 
ontvanger en de fchatkift (om zo te fpree- 
ken) van de wateren mogte zyn: voorwaar 
de Zen zyn eigentlyke holligheden, boe- 
zems , bewaarders, ontvangers en houders der 
wateren , hier uit worden zy door de Zon 
opgehaalt , en wederom door de regens en 
rivieren daar in gebragt, zo dat wy in dit 
opzicht konnen vaftftellen, dat de Zéen het 
begin en het einde aller wateren zyn. Onzen 
Ferrandus Imperatus vedenkavelt zeer wydt en 
breedt over de zoutheid der Zéen, maar fchynt 
in deze zaak zo weinig ervaarente zyn, dat 
ik daar niets vaú zal mede deelen, te meer 
om dat ik van die zaak afzonderlyk hoope te 
handelen. 

8 
Op de hooge weariedd landen is overal onder 

het aardryk geen water te vinden, maar om 
de waterputren te graaven , en de plaats en 
grondente kennen en uit te kiezen, in dewel- 
ke water gevonden zal worden, heeft Vitru- 
vius veel merkteekens aangetoont; eerftelyk 
aan de gewaflen, dewelke op de gronden groe- 
jen, en niet voortgebragt konnen worden 
zonder onderaardfche wateren en uitdampin- 
gen; als ook aan opgeheve uitwaa{lemingen, 

mits= 
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mitsgaders het ingraaven van aarde, kopere 

of loode vaten, dewelke uitgehaalt zynde, 

pat en bevochtigt bevonden worden.te zyn, 

door het uitwaaflemen der onderaardfche wa- 

teren. 
85. 

Als nu door verfcheide waarnemingen ont- 

dekt is, dat onder de gronden wateren zyn; 

moeten op die plaatzen de waterputten ge- 

graaven worden; de bekwaamfte plaatzen 

Gordeelt Vitruvius de noordelykfte geweften 

derlandentezyn, omdat daar de Zon minder 

{traalen fchiet, en op die plaatzen meerder boo- 

men en fchaduwen gevonden worden 3 

als ook dat op die plaatzen de wateren 

zuiverder zyn , dewyl dezêlve minder 

„met dampen befimet worden ; als ook aan 

de voeten van de hooge bergen, en andere laa- 

ge en valleyachtige plaatzen, dewelke veel 

fchaduwe en minder ftraalen van de Zon ge- 

nieten. Behalven dit alles, is ook aan den aart 

van de gronden, de overvloedt van het wa- 

ter als ook deszelfs deugd te kennen ; als in 

krytachtige landen is het water licht en dun; 

in kleygronden flymig en dik. De wateren , 

dewelke in de winters vergadert worden op 

vafte gronden , zyn zeer zuiver en gezond 5 

de wateren, dewelke in keizel-fteenige gron- 

den gevonden worden, zyn gemeenlyk ze
er zui-, 

ver en aangenaam van fmaak. De wateren in 

zeer vlâkke landen zyn zwaar , en dikwils wel 

eenigeinsziltig : wy konnen ook de deugd en 

_ de ondeugd der wateren kennen aan de ge- 

gontheid der dieren, planten. en. menfchen , 

wee R 4 de= 



260 Natuur-en Konft-Kabinet, 
dewelke die landen bewoonen, daar dezelve 
gevonden worden, als hunne lichaamen van 
een fchoone levendige koleur en zapige ge- 
fteltheid zyn, wel geftelt van ledemaa- 
ten, gezond en helder van oogen. Ook kon- 
nen de wateren beproeft worden, alsdezelve 
geen vlakken nalaaten ín metaale of kopere 
vaten, daar dezelve langen tyd in geftaan heb- 
ben, of alsdezelve gekookt zynde,geen (lym 
of zetzel op de grond laaten zinken; als de- 
zelve met zeep zeer wel fchuimen , of 
als dezelve de peulvruchten , erweten , 
boonen zeer murf en zacht kooken ; of aan 
vis of vleefch in ’kooken geen koleur nalaa- 
ten 5 of aan de menfchen, die dezelve gebrui- 
ken, geen winden, zinkingen , opblaazingen, 
graveel, (teen, fcheurbuik, (hinkende adems , 
bedorven tandvleefch , hypochondriague op- 
ruftingen veroorzaaken, en geen roodtkriftal 
of zand of ooker in de pis- of waterpot- 
ten aanzetten , het welke alle tekenen van 
kwaade en fchadelyke wateren zyn. De wa- 
teren konnen ook gekent worden aan de uit- 
dampingen, dewelke het zilver, de fchilde» 
ryen, en zelfs de gevels van de huizen be- 
flaan, of ook van de flymige ftoffen en groen- 
tens, die in dezelve groejen, behalven de reuk, 
koleur, fmaak en Cuz/fiftentie , waar van ik na 
dezen breeder zal handelen. 

k 86. i 
By gelegentheid vanhet Water, handelt on- 

zen Ferrandus Imperatus van de Waterleidin- 
gen , zo door Canaalen, als door loode pypen 
of buizen van leer, als ook van de wyze ER 

e 
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_ de wateren in een plaats te leiden, uitdewel« 
ke zy door verfcheide pypen of buizen we- 

derom verfpreidt worden, en verklaart uit 

Vitruvius, dat zich by de wateren, dewelke 
door ledere buizen geleidt worden, twee goede 
omftandigheden verzellen, 1, Om dat de on- 
gemakken, dewelke aan deze buizen gebeu 
ren, door een iegelyk zeer licht herftelt kon- 
nen worden. En 2. dat de wateren veel ge- 
zonder voor * gebruik zyn, dewelke door le- 
dere buizen geleidt worden, als de wateren, 
dewelke door loode pypen of Cauaalen geleidt 
worden, dewyl in dezelve door zeer lange ty- 
den lichtelyk Ceruis groeit; en ook aan een 
yder bekent is, hoe zeer het loodt door een 
zeer verkouwende eigenfchap de levendige 
warmte onderdrukt, en dikwils uitbluft in die 
gene, dewelke zeer veel in hetloodt werken. 

87. 
Als op de plaatzen , daar de waterleidingen 

haar water moeten ontvangen, geen bron- 
nen, fonteinen of Canaalen zyn, moetep(om 
de wateren te vergaderen) gegraaven wor 
den waterputten , maar in deze zaak dient 
naauwkeurig acht gegeven te worden op 
de hoedanigheid van de verfcheide „aardens en 
gronden, in dewelke deze putten gegraaven 
ftaan te worden ; want indien de wateren 
eenige kwaade eigen{chappeu by zich hebben 
uit de aarde of grond , daar zy gevonden 
worden , moeten wy op alderhande midde- 
len (dewelke zeer veel zyn) bedacht zyn, 
om deze kwaade Eigenfchappen te verbete- 
FED. 

K s Zome 
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88. 

Zommige wateren worden verbetert, door 
het inwerpen van zand, andere van kalk, 
andere van zeer zoete kley ; en wederom an- 
dere van fchelpen. Athenaeus verhaalt by Zm- 
peratus, dat tot Alexandrie het water verbe 
tert wierd door druppen , dat de druppels ge- 
durig nedervallende, de droezems en flymen 
der wateren gedurig van dezelve wierden af= 
gefcheiden, en als na buiten gekletft en gefla- 
gen; ook word het water gezuivert door 
doorzyging, door een, twee a drie lekvaten 
boven malkander geplaaft. Dsiocles {preekt van 

het water te zuiveren in de vol getapte vaten, 
door wit van een ey gekookt in ruim water, 
en daar mede vermengt eenige zoete kley, en 
dus dif mengzel door het water in het vat ge- 
flagen , en eindelyk laaten klaar en helder 
worden : andere zuiveren de wateren door 
azyn, door zuiker, door kryt: een ftinkende 
reuk , zegt Diocles, kan uit het water ge- 
waaflemt worden, als het zelve heet gemaakt 
zynde in de wind word geplaatft, en gedurig 
geklopt en geflagen word, of zeer fterk van 
het eene vat in het andere gedurig overgegoo- 
ten word in de open lucht en wind. Azfzs 
pryft aan, (tot het zuiveren van het water ) 
het maaken van zeer groote kommen, de- 
welke ten opzicht van haar hoogte zodanig 
geftelt zyn, dat de eene het water zachtelyk 
ontvangtvan deandere , op dat de vuiligheden’, 
flyk , modder, zanden diergelyke ftoffen op de 
grond moogen zakken,en het water in de ge 

om 
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kom zuiver en klaar mag ontvangen worden. 
Bulcafus de Arabier befchryft verfcheide wy- 
zen van opdampingen en diftillatien ‚ om het 
water van zyne onreinigheden te zuiveren; 
zommige wateren konnen gezuivert en gerei 
nigt worden door kooking. 

9. 
Daar is by na geen zaak , daar de menfchen 

naauwkeuriger op behoorden te letten,‚als op de 
verbetering van hunne wateren, dewyl oneindie 
ge gebreken en kwaade hoedanigheden aan hun= 
nelicháamen , dieren, gewaflen , werktuigen, 
verf{toffen , leerbereideryen , zuiker-rafineerde- 
ryen , zeepziederyen, brouweryen, bleeke= 
ryen,‚wol-wafferyen,en duizend andere bereide- 
ryen, gebeurenen voortgebragt worden door 
de kwaade gefteltheid der wateren, dewelke 
zy gebruiken; maar ’t geen wel voornament= 
Iyk de menfchen meeft bedriegt, zyn de kwaas 
de hoedanigheden, dewelke in zommige wa- 
teren zyn, en niet konnen ontdekt worden 
door reuk, fmaâk , koleur, Cozfiftentie, of 
iets dat van buiten zichtbaar is, maar die zich al- 
leenlyk openbaaren door langen tyd in de lice 
haamen der menfchen, dewelke dezelve gee 
bruiken, of inde oefening der Handwerken en 
Kontten : deze hoedanigheden zouden echter 
zeer wel door Experimenter te ontdekken 
zyn , gelyk ik zal toonen, als ik zelfs over 
het. Water handele, en dan byzondef!yk over 

‚de grond en het water van deze onze Stadt 
Amfterdam, 

go. 
De Wateren , dewelke gedronken zynde 

zee 
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zeer haaftiglyk de maag en ingewanden paflee- 

„ren, dewelke geen winden, verkouwingen, 
opblaazingen, fpanningen of pynen verwek- 
ken, worden van Galezus boven de andere 
gepreezen; want {choon de wateren klaar, 
rein en aangenaam van fmaak zyn, konnen 
zy dikwils zeer zwaar en moeyelyk te vertee- 
rem zyn, gelyk de wateren, die rauw zyn, 
of in haar inwendigfte receffen veel van de al- 
gemeene ooker{tof hebben, dewelke door de 
geheele wereld gevonden word. Water, het 
welke haaftig heet word, enzeerfchielyk we- 
derom koud, is zeer dun en zeer licht, De 
wateren worden ook beproeft doot het koo- 
ken van vleefch , vis, erweten , boonen, peulen, 
(gelyk bier voor aangemerkt is ) dewyl 
in de _ befte wateren. alle deze dingen 
eerder murf en week worden, alsin de befmet- 
te en bedorve wateren, en ook te gelyk veel 
blanker , witter en zuiverder kooken. De 
wateren , welker bronnen uit fteenrotzen , 
klippen en fteengronden opwellen , zyn 
gewoonlyk zeer rauw en zwaar om te vertee- 
ren, gelyk ook de wateren, dewelke, nahet 
noorden zyn, of de zon níet konnen genie- 
ten. De zeer dunne en lichte regenwaters, 
dewelke na lange hitte vallen, zyn inde lucht 
wel gekookt, maar echter zwavelig: de re- 
genwaters, die met fneeuw, ys of hagel val- 
len, zyn niet van de befte, dewyl dezelve 
zeer rauw en grof, falpeterig, wreed en ver- 
kouwende zyn. 

91. 
In het midden van de heete zomers zyn de 

klaa- 
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klaare en zuivere wateren van een weerga- 
loos gebruik, dezelve moeten eerft gekookt 
worden, en naderhand matiglyk en zeer dik- 
wils gedronken, met zuiker of een weinig 
honing vermengt, om de brand, hitte en gal 
te bluffen. Zommige mengen by de klaare 
wateren verfch Citroenzap, en een weinig 
rooze water en zuiker, gelyk in Vrankryk en 
Italien, het welk zy Limonade en Zerbet 
noemen ; andere vermengen met het water ge- 
peldeen fyn gewreeve amandelen tot een dunne 
melk , met een weinig rooswater en zuiker, 
het welk zy Orzade noemen: zommige doen 
in de grootfte hitte een weinig azyn in het 
water,als in de heetfte tyden gefchiet in Apulie 
en andere heete Landen van Napels, deze 
drank noemen zy Pofta, en dezelve wierd 
ouwelings veel van de Romeinfche Soldaaten 
gedronken in de heete landen, dewyl dezel- 
ve zeer wel de dorft verflaat, en ín de bran= 
dende hitté zeer gezond is. 

“92: 
De ftilftaande wateren, gelyk ook het put- 

water, zyn niet zeer gezond, zy ontbinden niet 
zo prampten ras de {pys,als de vlietende wa- 
teren, of wel uitgegefte en gezakte regenwa- 
teren; zy helpen ook niet zo vaardiglyk de 
kookinge van de maag en ingewanden, de- 
wyl zy dik , zwaar en koud zyn;zy worden ook 
veel langzaamerywederom door del/ryz ontlaft, 
dezelve zouden veel konnen verbetert worden 
door raderen, dewelke in de putten gemaakt 
zouden konnen worden, en daar ’t water in de 

put 
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putten of (lilftaande wateren altyd mede gefl4s 
gen , gepolft en geconguaffeert zoude kon- 
nen worden, als ook door het dikwils zuive- 
ren en fchoonmaaken der putten, en het in- 
werpen van verfcheide zaaken. De wateren 
uit de moeraflige poelen zvn zeer ongezond, 
zy flinken en verwekken hypochondrtague gee 
breken, en zeer zwaare fcheurbuik en verrot- 
tingen, zy maaken graveel, jichten, pynen 
in de leden; flinkendeademen, blauw-bleeke 
en bruine koleur in ’t aangezicht, loomheid 
indeleden, hoeften, winden, opblaazingen ; 
zy verwekken oude en ongeneeflyke mild- 
zweeren in de beenen , verrot tandvleefch , 
lofle tanden. Onder de zoete fontein» rivier- 
of (tilftaande wateren, zegt Rufus, datde wa- 
teren, dewelke naar ’t Ooften (taan, boven 
alle de andere geurigft, getempertft, dunften 
zapigft zyn : dewelke: naar het Noorden 
taan, zoetft, maar zeer koel en koud: de 
welke ftaan naar ’: Welten, wreedft, koud, 
rauw, en maaken meer fchorheid, verkout- 
heid, raGwheid, zinkingen, hoeft, en pynin 
de leden: en eindelyk dat de wateren , des 
welke naar ’t Zuiden taan, ziltiger en war- 
mer zyn, en de buik beter laxeren, alsde an- 
dere. De wateren, dewelke op Bergen en 
Heuvelen, en zeer hooge landen gevonden 
worden, of van dezelve afvlieten, zyn beter 
als de wateren der laage en effe landen. Het 
regenwater, dat met donder en zwaare bljx- 
emflagen neêrvalt, is niet van de belle foort, 
en zomtyds cen weinig bitterachtig. 

Onder 
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93- 

‚Onder de heete aire dewelke uit de 
Bronnen koomen, worden zommige gevon- 
den, (dog zelden) dewelke zonder eenige 
fmaak, en zeer zuiver en gezond zyn, deze 

‚ moeten aangemerkt worden niet anderste zyn 
als dampen, dewelke door onderaardfche hit= 
te worden opgeheven, maar echter indier- 
voegen , dat zy niet uit de plaatzen zelver 
koomen, daar de zwavelachtige, of bitwmi- 
neufe, of andere brandftoffen (tooken , maar 
afzakkende uit aderen en rioolen van zoet 
water, datelyk na boven worden geftookt en 
gediftilleert. Op welk een wyze zodanig een 
brandende hitte in de grond door konft kan 
verwekt worden, is nu by de Liefhebbers o- 

_ veral genoeg bekent; zommige zeer koude 
wateren, gelyk de Zuurbronnen, vertoonen 
een gedurige kooking en opbruizing, waar 
van Ferrandas Imperatas verfcheide redenen 
geeft, dewelke ( omdat dezelve niet voldoen) 
ik niet zal melden, en met het laat{te Boek 
van het Water of het zevende Boek van ’ ge- 
heele Werk, dit Uittrekzel en de Verklaa- 
tinge over het zelfde fluiten. 

Vierde 
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Vierde Verhandeling van de Outheid der 
Natuurlyke Hiftorien, en van de Na- 
tuurlyke Hiftorikunde der HEBRE- 
ERS. 

zi 
A dat ik in het Naruur- en Konft-Kabí- 
net van de Maanden July en Augufty 

1719. onderzocht hebbe de Befchryving, de- 
welke Mofts aan ons nagelaaten heeft van de 
Zondvloedt, en in dezelve ontdekt hebbe , 
dat Mofes de Zondvloedt veel eenvoudiger , 
en met de natuur van de zaak veel overeen- 
komttiger gefchreven heeft, als zommige 
groote Geleerden , dewelke Mofes hebben 
trachten op te helderen , zelfs wel hadden 
begreepen , en dat Mofes derhalven getoont 
heeft, veel waarachtiger kennifle gehad te heb- 
ben van de Natuurlyke Hiftorien, als zom- 
mige van de aldereerfte en groot{te Natuur- 
lyke Hiftorifchryvers van onzen tyd ; zal ik 
in deze Verhandeling nu gaan onderzoe- 
ken, welk een naauwkeurige kenniffe Mofes 
en de aaloude Hebrëers gehad hebben van de 
Wateren der Rivieren, Bronnen, Zeen, 
Meiren enz. en dewyl Mofes na de Befchry- 
ving der Zondvloedt aldereer{t meldinge maakt 
van de Wateren der Jordaan, zal ik met de - 
zelve aanvang neemen. 

a} 
Gelyk ik den zamenhang van de Befchry- 

ving van Mofes altyd onderhouden hebbe, 
zal 



September en Oftober 1719. zóg 
“al ik nu ook kortelyk mede deelen de tuf= 
Áchentyd van de Zondvloedt tot op die tyd, 
dat Abram met Lot in Paleftina kwam , 

_Witgaande uit zyn Vaderlyke Geboorte-Stadt, 
‚en hunne Wooningen nederflaande by de lan= 

‚den van de Jordaan, genoegzaam de eenigfte 
Rivier van het. Heilige Land of Paleffina; 
„want als wy zullen ontdekken de natuurlyke 
Hiftorikunde der aaloude Hebréers, is het 

__noodzakelyk, dat wy zeer naauwkeurig wee- 
„ten hunlieder Oorfprong „ T'ydrekeningen , 
Familien, Voortplantingen, Verfpreidingen, 
en Bevolkingen der Landen;sals ook wel- 
„kedeelen des Aardryks zy bewoont hebben , en 
„op welke tyden zy meerder of minder aanzien- 
„lyk of magtig geweelt zyn, op dat wy metde 
befchryvinge der natuurlyke Hiftorie dezes 
„Volks, te gelyk ook kortelyk influiten hun- 
‚ne kerkelyke en’ burgerlyke Gefchiedeniflen, 
aart, natuur „ eigenfchappen enz. 

‚‚ Nat dat Noach tn zyne drie Zoonen, 
Jem , Cham, en Fapbeth, uitde koude Ber- 
„Ben Van Armenten, was getrokken, wierd hy 
Een (a) Akkerman „ende by plante eenen yin 
gaard. Dat Noach behalven den Wyngaard, 

__ meer andere Vruchten gebouwt en geoefent 
_ heeft, is zeker, want het woord Akkerman 
_ betekent een Landbouwer, dewelke de Laan: 

deryen bereidt en bekwaam maakt tot Teel- 
landen en Akkers. Ook is niet te beflui- 

_ ten, dat Noach dezen Land- en Wyugaard- 
B IL Deer, Ds) bouw 

(4) Genefis IX, zo. 
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bouw heeft aangevangen op de koude C4j- 
pifche Bergen van Ararat, dewelke groot 
Armenien van Meden fcheiden, (gelyk ge- 
zien kan worden in Zab. V. van het Na- 
tuur- en Kon(t-Kabinet Mey en Juny 1719. ) 
dewyl deze'Bergen niet bekwaamzyn, om aan 
de Wyngaarden voort te brengen rypedruiven, 
gelyk de zeer geleerde (a) Gurtlerus uit Stra- 
to aanhaalt. 

Dat 'nu het Land daar Noach de Land- 
bouwery heeft geoefent , bekwaam is geweeft 
om rype druiven voort te brengen, blykt uit 
Mofes, (b) daar hy zegt, dat Noach van de 
wyn van dien wyngaard , dien hy geplant had- 
de, dronk, en van dezelve dronken wierd; 
het zap uit onrype druiven kan nimmermeer 
in wyn, maar wel in een zuur verjuis of zeer 
rauwe azyn veranderen: maar als het druive 
zap zal veranderen in wyn:, dewelkedronken 
maakt, gefchiedt zulks, na dat het zelve uit 
de rype druiven geperft zynde, door een zeer 
liefelyke gifting een geeftigheid ontvangt, en 
in een fumeusheid overgaat, dewelke daar in 
verwekt zynde „de eigenfchap van wyn maakt. 

Zo haaft als de Mén Gods Mofes verhaalt 
heeft, dat Noach zich hadde ter nedergezet , 
befchryft (c) hy in het geheele tiende en elfde 
Kapittel van Gezefis, de Zoonen en Zoons 
Zoonen van Sem, Cham en Japheth, voor 

mi zo 

(4) Vid. Gurtleri Origines Mundi Lib, I, Cap.8, 
(b) Genefis IX, ar. 8 
(c) Genefis X. en XL, 

/ 
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zo ver als hy met dezelve de heilige Linie 

__koomt te vervolgen , dewyl hy de andere 
Kinderen voorby gaat, dewelke als gedurige 
Zy-takken of minder-broederen geweelt zyn, 
dewyl het zeer klaar is, dat Mofes de afkomt 
van Abram in het elfde Kapittel naauwkeurig 
heeft willen befchryven en nalaaten. 

6. 
Als wy nuonderzoeken, waar Noach, zyne 

Zoonen en Zoons Zoonen, of liever deze ge- 
heele Familie, zich met hun wooninge ter ne- 
derftelden, zulks zegt (Mofes. (a) Maar het 
gefihiede, als zy tegen °t Ooften toogen, dat 
Zy eene leegte vonden indelanden SINEAR, 
ende zy woonden aldaar, Uit deze leegte of 
vlaktein de landen van $?zear, zyn naderhand 
alle deze Zoonen met hunne kinderen ver- 
{preidt over den geheelen Aardbodem, en van 
hun zyn voortgelprooten alle de Natieg van 
dezen geheelen: Aärdkloot. Om dannu wee 
der te koomen tot de plaatzen, in dewelke 
Noach en zyn Familie heeft beginnen te akker- 
bouwen, te planten , en zich met de wooning 
neder te (tellen, na dat hy de rouwe Bergen 
van Ararat ot Armenienverlaaten hadde, taat 
ons maar te onderzoeken, welkeeigentlyk de 
„handen van Sinear geweelt zyn. 

De Landen van ee ‚ daar deze eerfte 
menfchen in woonden,zyn niet alleenlyk ZMefù- 
potamie,gelyk de Schryvers willen,maar een ge- 
deelte van Afyrie , Mefopotamie ,Babylonie , en 
Sufiuna, (dewelke alle konnen gezien worden in 

S 2 Za. 

da) Genefis XI, 2. 
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Tabula V. van het Natuur- en Konft-Kabinet 
van de Maanden Meven Juny 1719.) en voor- 
namen:)yk in Babylonie, en in de vruchtbaar- 
fte deelen van Mefvpotamie , en aan de boor- 
den van de Rivieren de Zigrisen Eupbrates, 

Maar eer wy uit deze Landen met Abram 
na het Land van Caxaar of Paleftina, oflie= 
‘ver de Jordaan ,toereizen, zullen wy eerft on= 
derzoeken , wie die Mannen geweeft zyn, 
dewelke voor hunne verfpreidinge in deze 
Landen van Sizear woonden, en van dewel- 
ke alle Volkeren en Matiez van den geheelen 
Aardbodem voortgekoomen zyn. Onder de 
ze moeten wy tellen. 1. Noach. 2. Sem. 3. 
Cham. 4. Fapheth, Maardewyl Noach nade 
Zondvloedt geen Zoonen meer gewonnen 
heeft, behoeven wy maar aan te tekenen de 
Kinderen en Nakomelingen van Sex, Cham, 
en Japheth. 

9 
De Zoonen van FAPHET H 1yn geweeft.t. 

Gomer. 2. Magog 3. Madat. 4. FJavan. 5. 
Tubal, 6. Mefech. 7. Tiras. Gomer nu ge 
wan wederom. 1. Afkenas. 2. Riphath, en 
3. Togarma. En Javan gewan mede. 1.E- 
bifa. 2. Zarfis. 3. Chittim, en 4. Dodanim, 
Nadat Mofes nude Zoonen en Zoons Zoonen 
van Japhethb , welkeals Stamvaderen waren , 
heeft genoemt, befchryft hy ook de Zoonen 
en Zoons Zoonen van CHAM , dewelke wa- 
ren. 1. Czs. 2. Mitframm. 3. Put. 4. Ca- 
zaan. De Zoonen nu wederom van Czs zyn 

ge 

he enten tt anr 
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geweelt. 1. Seba. 2. Havila. 3. Sabta. 4. 
Raema, s. Sabtecha. 6. Nimrod. Ende Zoo- 
nen van Raema zyn geweeft. 1. Scheba, en 
2e Dedan. De Zoonen van Mitfraim, die 
de andere Zoon van Cham was, waren, r. 
Laudim. 2. Anamim. 3. Lehabim. q. Naphe 
tuhim. $. Pathbrafrm, 6. Cafluhim. 7. Caph= 
torim. Ende Canaan de vierde Zoon van 
Cham kreeg tot Zoonen. 1. Zidon. a. 
Heth. 3. Jebufi. q. Emori. $. Girgafi. 6. 
Hivvi. 7. Arki. 8. Sint. g. Arwad:. 10. 
Zemari, en 11. Hamath:. De Zoonen 
van SEM waren 1. Elam, 2. Affur. 3. Ar- 
phacfad. 4. Lud, ende s. Aram. De Zoo- 
nen van Aram wederom waren. 1. Uz. 2. 
Hal. 3. Gether. 4. Mas. Maar uit de Zoon 

‚van Sem, Arphacfad genaamt , is eigentlyk 
‚Abram voortgetprooten, gelyk Mofes deze Lii= 
nie naauwkeurig befchryft. 

10, 
Arpbacfad (a) wierd geborentwee jaar na 

den Zondvloedt, doen Sem hondert jaar 
‚ oud was, en Arphacfadgewan Sela ; en Se- 

blah gewan Heber; en Heber gewan Peleg ; 
en Peleg gewan Rebus; en Kehu gewan Se- 
rug ; en Serug gewan Nahor ; en Nahor gewan 
Zerab; en Zerab gewan 1. Abram. 2. Na- 

“hor, en 3. Haran: maar Haran ftierf, na dat 
hy Lot Abrams Neef gewonnen hadde. Waar 
uit blyke, dat Abram is geweeftde tiende op- 
volgende Perzoon na de Zondvloedt , na- 

_mentlyk. 1. Sem, 2. Arphacfad, 3. Selab. 
S ë 3 4e He- 

‚ Ca) Genefss XI, zo. 
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4. Heber. $. Peleg. 6. Rehu. 7. Serug. 8. 
Nahor. g. Terah. 10. Abram. Omnuechter 
de eerfte Volkplanters, dewelke MMofes ge- 
meldt heeft, aan te haalen, {taat aan te mer- 
ker, dat Heber (behalven Peleg ) noch een 
Zoon gewonnen hadde, welkers Nakome- 
lingen Mofes noemt en mede deelt ; deze 
tweede Zoon van Heber was Joktan, en de 
Zoonen van Foktan waren. 1. Almodad. 2. 
Selepb. 3. Hazarmavet. 4, Jarah. 5. Hado- 
ram, 6. Wzal. 7. Dikla. 8. Obal. g. Abimael, 
10. Scheba. 11. Ophir, 12. Havila. 13. Jo- 
‘bab. 

II. 

De Lezer gelieftt nu aan te merken, dat ik 
deze optellinge van de Nakomelingen van 
Sem, Cham ,en Japheth, niet gedaan hebbe, 
om daar uitalleenlyk de Afkomft van Abram 
te doen zien, maar voornamentlyk om dat 

de Geleerde Lieden kragtig gewerkt hebben , 
om de aaloude Natter haar oorfprong te vin- 
den, en op te zoeken uit alledie Perzoonen, 
dewelke Mofes als Volkplanters en Voort- 
brengers der Matten hier nagelaaten heeft. De 
groote Geleertheid, en kragt van Verftand, 
die veele braave Mannen in deze zaak hebben 
doen uitblinken, zyn verwonderenswaardig, 
en verdienen een onfterfelyken roem. 

fa. 
Op welk een wyze deze bovengemelde 

Mannen met hunne Farilien, over den gan- 
fchen Aardbodem verftrooit wierden, zulks 

meldt 
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ie meldt Moes, (a). zeggende: Maar ’tgefthie= 
de, als-zy tegen ’t Ooften toogen, dat zyeene 
 deegte vonden in de landen Sinear, ende zy 
__ woonden aldaar. Ende zy zeiden een yder tot 

zynen naaften ; kom aan, laat ons tichelen firy= 
ken, ende wel. doorbranden: ende de tichel 
was hen voor fleen, ende het lym was ben voor 
leem. Ende zy zeiden, kom aan „laat ons-voor ons 
eene Stadt bouwen, ende eenen toren, diens 
opperfte in den Hemel zy, ende laat ons eenen 
maame voor ons maaken: op dat wy niet mifs 
Jèhien over de ganfche aarde verftrooit en wor- 
den. Maar Godt verwerde hunne Spraak, 
en dus wierden zy verftrooit over den gan= 
fchen Aardbodem. 

13 
„Om nu te weeten, a welke tyddeze Ver- 
ftroojing der Menfchen een aanvang nam, 
en wanneer eigentlyk de Toren gebouwt 
wierd, zulksbefchryft Mofes (b) zeer uitdruk- 
kelyk: Ede Heber werden twee Zoonen ge- 
boren: des eenen naam was Peleg: want in 
zyne dagenis de aarde verdeelt. Deze Peleg of 
Phaleg is geboren in. het hondert en eerfte 
jaar na de Zondvloedt, gelyk opgerekent kan 
worden uit het elfde Kapittel van (c) Gezefss : 
want Sex was hondert jaar oud , doen’ hy 
Arphbacfad gewan, twee jaarennaden Vloed; 
en Arphacfad was vyfendertig jaar, toen hy 
Selab gewan; en Selah was dertig jaar, toen 
hy Heber gewan; en Heber was vierendertig 

S 4 jaar, 

(2) Genefis XI. 2. 3. 4 
(b Genefis X. 25. 
(c)'Ziet Genefis XI. zo. zE. 12, 13e I4. 15. 16, 
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jaar, toen hy Peleg gewan, maakendete zas 
men honderten een jaar ,na de Zondvloedt, 
en in het zeventien hondert en zevenenv yftig= 
ftejaar na de Schepping der wereld, en twee 
duizend twee hondert en zevenentwintig jaar 
voor de Geboorte onzes Zaligmaakers. 

14. 
In deze geheele Eeuw of hondert jaar fchee= 

nen de Menfchen geruftelyk en deugdzaam by 
malkander geleeft te hebben: en dewyl tot 
het bouwen van een Toren veel menfchen van 
nooden waren , word ook een geheele hondert 
jaaren van Mofes geftelt om te genereren, en by- 
aldien de Generatien van alle, dewelke Mufes 
niet heeft konnen optellen , zo vruchtbaar zyn 
geweeft, alsdiegene, dewelke hy meldt , is in 
dien tyd al een matig getal menfehen op die 
plaatzen van den Aardbodem geweeft , na- 
mentlyk in de vlakte vanMefoporamia of Stnear, 
ofdelanden, dewelke gelegen zyn tuflchen de 
Eupbrates ende Rivier de Zegrisenz.; te meer 
dewyl deOude niet geftorven,maarzelfs noch in 
’ leven waren, en dat het gebouw van dezen 
Toren ook niet van dat belang is geweeft, 
als lang daar na onder Nimrod of Belus. 
Dit Landfchap Sirear heeft zyn naam 
van Mefopotamie door de Grieken gekrea 
gen, hoewel noch een zeker gedeelte van Mefù- 
potamte byna zyn oude naam behouden heeft, 
en Stmgarene genaamt word , na een Berg - 
en een Stadt, dewelke noch hedendaags Sez= 
jar genaamt word, ij: 

Dardeze Lieden een Toren, als een teken 
of baken voor hunne zamenwooning, bouw- 

den, 

tad nd 
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den, is niet vreemd, want dewyl zy met hun 
Vee overal gingen weiden, en ook zeer ver- 
fpreidt van malkander moeften woonen, om 

de gedurigen aanwas van kinderenen vee, en 
ook te gelyk malkanders hulpe van nooden 
hebben gehad, was deze Toren een baken 
voor die gene, dewelke anders zouden heb-_ 
ben konnen afdwaalen, zo in het naaft ge- 
legen woeft Arabienals elders : maar zeer vee- 
le Schryvers zyn van gedachten, datdeze To- 
ren niet gebouwt is, noch ook de verfprei- 
ding der Natter niet gefchiedt zoude zyn, 
juilt toe Phaleg of Peleg geboren wierd, de- 
wyl Mofes zegt: Want in zyne dagen is de 
aarde verdeelt. Waar uit zy oordeelen, dat 
zulks wel zoude konnen gefchiedt zyn, eten 
voor de‘dood van Peleg; en dus zoude tuf=: 
fehen de verfpreidingder Natter en de Zond- 
vloedt, eenige honderde van jaaren konnen 
verloopen zyn; zy willen wel toeftaan , dat 
de Verdeelinge des Aatdryks door Noach ge- 
fchiedt zal zyn by de geboorte van Peleg , 
maar dat de verfpreiding der Volkeren naalle 
de deelen der wereld, niet als door langzaam- 
heid van tyd heeft konnengebeuren, en zulks 
na dat Nimrod de Maatfchappy en vriendelyke 
zamenwooning van deze gulde tyden door 
geweld en Tyranny hadde gebroken, en met 
de zyne deze Liaanden hadde beginnen te over- 
weldigen : dog wy konnen het bouwen van een 
Toren wel toeftaan , en te gelyk begrypen den 
inval van Nimrod lange jaaren daar na. 

1ó. 
Ik zal hier niet onderzoeken, of deze drie 

Ss Hoofd- 
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Heoofdfamilien uit Sexz ‚ Cham en Japbeth, juilt 
datelyk verfpreidt zyn geworden na de, drie 
Deelen der wereld , namentlykde Familie van 
Fephetb na Europasde Familie van Sem na Afsa; 
ende Familie vanChaxz na Afrtca.lk, zoude veel 
liever met de geleerde Cafparus Abelus geloo= 
ven, dat deze aaloude Volkeren zeer langen 
tyd in Afzer hebben gewoont, namentlyk de 
Nakomelingen van S$ezz in groot Afie en het 
geheele Ooften ; en de Nakomelingen van 
Fapbeth in klein Afie , en het geheele 
gedeelte van Afte, het welke naaft aan Euro- 
pa legt; en de Nakomelingen van Cham na 
de zyden van Africa in Syrien, Arabien en 
Ghgldea: uit welke plaatzen het zeer waar- 
fchynlyk is, dat zy ma fterker aanwas van 
menfchen, en vervullinge der landen , van 
tydtot tyd zyn voortgedrongen in verdere en 
afgelegenere landen van Afsa, America, Africa 
en Egropa. 

17. 
De zeer geleerde Bochartus heeft in zyn 

Phaleg en Canaan, met de alderuiterfte ge- 
leertheid opgeheldert de Voortplantingen der 
Volkeren van dezen Aardbodem, dewelke 
door de verfpreiding van de drie Familien van 
Noachs Zoonen zyn gefchiedt; ik zal op zyn 
tyd gelegentheid vinden, om van deze zaaken 
met de uíiterfte naauwkeurigheid te handelen : 
maar gemeenlyk word geoordeelt, datuit Go- 
MER , de eerfte Zoon van Japheth, zyn voort- 
gefprooten de (a) Gimbriers, de Celten en 

de 
(a) Verftaat door Cimbrien, Holffein, Jutland, 

Ditmarfen , Sleswyk, endiergelyke deelen van Dene- 
marken, 
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de Scythen: en dat wederom uit de eerfte 

Zoon van Gomer, namentlyk Afkenas, zou- 

den voortgekoomen zyn de Afcantersen 
de Sa- 

caers, welke laatfte een Volkplanting in groot 

Tartarien geweeft is, en de eerfte in Duitfch- 

land, daar de aaloude Duitfchen van afkomftig 

zouden geweeft zyn; mitsgaders dat van de 

twee andere Zoonen van Gomer, Riphat en 

Tygarma, vouden afkomttig zyn de Ripheers 

of Saxromaten uit de Bergen Riphei van 

groot Tartarie „en de Rufen. 
18. 

Vandetweede Zoon van Japbeth, nament- 

Iyk Maecoe, zouden (na het oordeel van 

zommigen) de kleine Zarters en ‘Turken : 

en na’t gevoelen van anderen , de Gothen, de 

Norwegers, En de Zweeden hunne Volkplan- 

tingen hebben ; ten minften zouden de Zwee= 

den de afkomft van hunne Koningen van deze 

Tak afleiden, hoewel de Schryvers overdeze 

zaaken niet altewel eens zyn. 

I . 

Maar dat van de erde Zoon van Japheth,te- 

weten Mapai, de Meden af komftig'zyn,ftellen 

de geleerde Lieden met veel meer zekerheid en 

waarfchynlykheid, gelyk ook zonder eenige 

twytel geftelt worden de (4) Joniers afkomftig 

te zyn van JAVAN de vierde Zoon van Japbetb;
 

en 

(a)Fonia iseen Land{chap van klein Afsen „en word 

hedendaagsSarchan genaamt, zynde onder her Gebied
t 

van den grooten Turk : deszelfs voornaamfte Steden 

waren Ephesen , Milete, Smyrna , Colophon, Erythres 

Leuca, Lebedes, Clazomene, Hippien Heraclea. 
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en van devier Zoonen van deze Javar zou- 
den hun naam ontvangen hebben. 1. Van 
Errsa de Hellenes, de Elei en de Moles, 
die op de Eolifche Eilanden. woonden, de-. 
welke hedendaags bekent zyn onder de naam 
van Jole di Lipari. 2. Van TARsIisS de 
Tyrrheni, of Volkeren van To/case, en de 
Bewoonders van de T'yrrheenfche Eilanden, 
by de mond van Zhracie. 3. Van CiTTiM 
de Volkeren van Macedoxie. En 4. van Do- 
DANIM de Volkeren van Doris een Landfchap 
van Achajen in Griekenland, en de Dodonters 
een Volkplanting in Epirus, daar de Gods- 
fpraak van de Dodoonfche Jupiter geweelt is. 
Uit deze Volkplantingen vaa de vier Zoonen 
van Javan, vouden vervolgens voortgefproo- 
ten zyn de andere Grieken, het geheel Zl/y- 
ricum, deltahanen , en een gedeelteder Fraz- 
fchen en Spanjaarden, benevens de meefte Ei- 
landers van de Middelandfche Zee, voorna= 
mentlyk omdat Mufes van deze vier Zoonen 
(a) zegt: Van deze zyn werdeelt de Eilanden 
der Volken ij baare Landfchappen, elk na zvn 
fpraake: na baare huisgezinnen, onder haare 
wolken. k 

20 
Zommige verzieren als of de vyfde Zoon 

van Japbeth,T HUSCAL „zich in Spanjen hadde 
nedergezet; en dezesde Zoon Mesecn by 
de Mufchiers; en de zevende, nament\yk 
Tuiras, bydievan Zracten, alleenlyk om 
de overeenkomf{ten der naamen: maar dat 

deze overeenkomft zeer dik wils geen of weinig 
zeker- 

(a) Genefis X. 5. 
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zekerheid geeft, zal een iegelyk- Lezer wel 
bekent zyn. Wat zekerheid konnen wy ook 
hebben uitde Aalouden,van de Volkplantingen 
in zulke zeer afgelege Landen van Europa? 
want het is uit de aaloude Schryvers genoeg 
bekent, hoe weinig kennifle, de oude Afia- 
tifche Volkeren en Schryvers van de verafge- 
lege Landen van Europa gehad hebben, hoes 
‚wel ik niet wil tegenfpreeken , dat na verloop 
van lange tyden, de naamen van deze Nako- 
melingen van Japheth zyn overgewaat in 
Europa, en gelegentheid gegeven konnen heb= 
ben aan de benaamingen zommiger-Volk- 
plantingen, en zommiger Steeden en Lan- 
den , dewyl hier toe in zommige zeer veel 

___waarfchynlykheid gevonden word, 

aile 
… Van de vier Zoonen van Cham, zouden 
t. Van Cus voortgefprooten zyn de Arabie- 
ren, Indianen, en eenige ZEthiopiers. 2. Van 
Mirsraim de Volkeren van Egypten. 3, Van 
Pur de Volkeren van Libye en Morenland, 
En 4.VanCANAAN de Volkeren van Phoenicien 
en andere, En eindelyk van de Zoonen van 
Sem, 1. Van ErAM, de Perfianen. 2. Van 
Assur, de Volkeren van Affyrien. 3, Van 
ARPHACSAD de Chaldéers, zommige Zudiu= 
nen, Arabieren, en voornamentlyk de /fraê- 
diten. 4.Van Lup,de Volkeren van Zydier. En 
s. Van ARAM, de Syriers en andere Vol- 
keren. Van alle welke zaaken, als ook van 
de overige Kindskinderen van de Zoonen 
van Noach en hunne Volkplantingen , de ge- 

leerde 
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leerde Bochartus omftandig gefchreven heeft , 
en veele op een geleerde wyze opgeheldert, 
en zommige onwederleggelyk bewezen. 

ry 
Onder dit tydpunt van de verfpreidinge der 

eerfte Volkeren uit de vlaktens van.de Luan= 
den van Sizear, ftellen de Geleerde het eerfte 
beginzel der Monarchy van Affyrien, gelyk te 
zien is by Hyde, Gurtlerus, Huetius enz. als 
ook by Dionyfins Petavius, dewelke dezelve 
ftelt ín het jaar na de Schepping 1809. of na 
de Zondvloedt hondert endrie-envyftig jaar, 
of voor de Geboorte van Chriftus tweeduizend 
eenhondert vyfenzeventig : maar ‘tis zeker, dat 
’ beginzel vande Monarchy van Af/yrier veel 
later geweeft is. 

23. 
Volgens de weten Hiftorifchryvers, 

zoude de eerfte Grondlegger van deze Af. 
rijche Monarchy geweeft zyn BEL vs,en volgens 
de Heilige Hiftorien Nimrop,’t welke een is,en 
van dewelke Mofes (a) zegt: Ende Cus(de Zoon 
van Cham) gewan NIMROD: deze begon 
geweldig te zjn op aarden. Hy was een ge= 
weldig jaager voor het aangezicht des Heeren. 

— — Ende het beginzel zynes Ryks 
was BABEL, ende ERECH, ende 
ACCAD, ende CAL ME in den lande St- 
near. Waar mede de Man Gods Mofes na= - 
drukkelyk toont, dat deze vier Steeden de 
eeríte zyn geweeft, dewelke onder een alleen- 
hoofdige Regeringe hebben geftaan ; waar uit 
zoude moeten volgen, dat alle de verzierde 

en 
(a) Genefis X. 8, 9, zo. 
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_@n gedroomde Outheden dier Volkeren, de. 
“welke hunneeerfte Koningen lang voorde tyd 
«der Zondvloedt ftellen , moeten vervallen , als 
niamentlyk: de Arabieren en Egyptenaaren, de- 
welke inde Chronykvan Ezfebius fabeleuslyk 
en zeer ongegrond boven de tyden der Zond- 
“vloedt worden gedroomt; mitsgaders de C'hal- 
eers, Syriers, Lydiers, Sinezen, en andere 
Volketen, zelfs Grieken, Romeinen enz. de- 
welke alle om ftryd getracht hebben , deeerfte 
en oudfte Volkerente zyn; maar van deze zaa- 
‘ken zullen wy na dezen handelen. 

24, 
Dat Nimrod echter niet is geweeft de 

‚ Grondlegger van de Afprifthe Monarchy, 
maar Af/ur, dewelke uit deze nieuwe Heer- 
fchappy van Nizrodis voortgekoomen, enge= 
bouwt heeft Nizive, Rehoboth, Ir,Calah,en Ref, 
blykt zeer klaar uit Mofes, en zelfs ook uit 
de profane Hiltorien, daar ‘hy mer de naam van 
NiNnus bekent is, en daar zyn aanwaffende 
“magt onder zyne Regering heeft gebragt. de 
‘Volkeren of Familien van Armenien , Meden, 
de Arabieren, en het grootfte gedeelte van Afte. 
Nimrod is geweeft de Stichter der Sabeifhe 
Monarchy. 

25. 
_De geleerde Cafparus Abelus tracht, in‘ zyn 

Hiftorie van de verfcheide Monarchien der aal- 
oude Wereld te toonen, dat onder de alge- 
meene naam van de Aflyrifche Monarchy , ver- 
fcheide Koningryken en Heerfchappyen, of 
byzondere Morarchien op haar zelve moeten 
aangemerkt worden, als daarzyn; de Mozar- 

chy 
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chy der Sabeers van NiMmRrop; de Mozar- 
chy der Egyptenaars van MiTSRrAIM de 
tweede Zoon van Cham; de Monarchy der 
Ifraëliten van ABRAMS; de Moxnarchy der 
Syriers van HADADESERS; de Moxzarchy 
der eigentlyke Af/yriers van Ninus of Assug; 
de Monarchy der Chaldeers van Nán-POL- 
ASSAR Of NEBUCADNEZAR deeerfle; de Mo- 
narchy der Meden, atkomttig van Mapai de 
Zoon van Japhetb: endatvorder de Koning- 
rykender Trojanen, der Lydiers „der aaloude 
Grieken, oude Italianen, Scythen, Celten, 
en diergelyke aaloude Volkeren , elk behooren 
gebragt te worden onder haar eige T'ydreke- 
nìngen en Koningen, N 

26. 
Voorwaar Lezer, daar is niets, dat meer 

duifterheid in de Hiftorien der aaloude Vol= 
keren heeft veroorzaakt, als dat de Heerfchap- 
pyen verdeelt zyn geweelt-onder de vier zo 
genaamde Monarchien , teweten de Monar- 
chy van Af/yrien, de Monarchy van Perfsen, 
de Monarchy der Grieken , en de Monarchy 
der Romeinen : dewylte gelyk en opdiezelf- 
de tyden, dat de Koningen van Af/yrien, van 
Perfien, van’ Griekenland, en de Romeinen 
zeer groot zyn geweeft , ook andere en zom- 
tyds verafgelege , of ook wel naby gelege 
Koningryken, Staaten en Volkeren, of zeer 
magtig of zeer groot, of dikwils wel zelfs 
Beheerfchers en Overweldigers voor een tyd 
van zo een gepretendeerde Monarchy 1yn gee 
weeft. Wanneer nu de Gefchiedenisfchry- 

vers 
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vers van zodanige Landen , Koningryken, 
Natien of Straaten, alles op rekening {tellen 

_ van de groote Monarchy , die kwanzuis 
doorfteekt : of dat wel de Schryvers alle de 
Landen onder de naam van de Monarchy re- 
kenen, dewelke nu of op een andere tyd eens 
door zodanige Monarchen overwonnen zyn 
geweeft, worden de naamen der Landfíchap- 
pen gedurig verwart. Hier door is het ver- 
oorzaakt, dat Mefopotamie, Aflyrie, Babylo- 
me, Syrie, enook Egypten onder eene benaa- 
ming dik wils genaamt worden by de Schryvers, 
het welke de grootfte verwarring des werelds 
veroorzaakt heeft in de Gefchiedeniffen van de 
opvolgendeKoningen,en in de Grenspaalen van 
die Landfchappen ; hechtende voor ten langen 

“ tyd elke Overwinnaar aanzyn Ryk de Ryken 
en Landen, dewelke hy overweldigt nadde. 

_ Roemenswaardig zyn dan zodanige treffelyke 
Mannen, dewelke de Gefchiedenis van elke 
Natie in ‘t byzonder, uit de alderduifterfie 
fchuilhoeken der befchryvingen der zo genaam 
de Monarchien hebben befchreven ; en op de= 
ze wyze moet verftaan worden de Befchry- 
vinge van de Monarchy der Sabeers „dewelke 
door Nimrod gefticht is, en altyd benevens 
veele andere (dog verkeerdelyk ) ondersdefMo- 
narchy der Aflyriers getrokken is geworden. 

aj 
Dat Nimrod niet behoort tot die van Aye 

rien, blykt, om dat hy niet is afkomtftig uit 
_ Sem, van wiens Navolgers de Af/yriers ge= 
Áprooten zyn, want Nimrod is een Nakeme- 
Jl, Deer. T ling 
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ling uit de Linie van Cham, teweten uit Cs, 
uit wien hy gefprooten is, want de Man Gods 
Mofes regt zeer uitdrukkelyk : Ende Chams 
Zoonen zyn Cus ent. en de Zoonen van Cas 
zyn Seba, ende Havila, ende Sabta, ende 
Raema, ende Sabtecha ; ende Cus gewan 
NiIMROD. ' 

vel. 
Daar word ‘van zommige geoordeelt, dat 

Nimrod niet is geweeft de eigen Zoon van 
Cus, maar een Nakomeling van een van zyn 
Zoons of Zoons Zoons: en deze zaak iszeer 
waarfchynlyk , dewyl Mofes zegt, na dat hy 
de Zoonen van Cus in ordre befchreven had= 
de, in het byzonder van Nimrod: Ende Cus 
gewan Nimrod; het welk zoude konnen be- 
tekenen, dat deze Nimrod als iets aanmerke- 
Iyks uit Curs zyn geflacht voortgekoomen 
was ; welke gedachten my niet vreemd 
voorkoomen , en met meerder reden, omdat de= 
zelve van de Heer Abelws aangedrongen wor- 
den,‚dewelke ik in deze zaaken veel achte; of wy 
zouden konnen (tellen met Auguftinus, dat 
Nimrod zeer laat en in de laatfte jaaren van 
Cus gewonnen is geweeft. 

29. 
Als het nu ook al waar was, dat de vere 

warring der Taalen en de verfpreiding der 
Volkeren, juift met de geboorte van Peleg, 
dat is in het hondert eneer(te jaar na de Zond- 
vloedt, begonnen hadden , zoude daar juift niet 
uit behoeven te volgen, dat op dien tyd date- 
lyk Nimrod met de Zyne was gevallen in de 
vlaktens van Sizear, maar zelfs een DE aen 

+ 
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tyd daar na; en diegene, dewelke in de vlak- 
tens waren blyven woonen, met de Zyne 
was koomen. overvallen, hun Plaatsen To= 
ren ingenoomen, en zich zelven aldaar een, 
MMonarchy opgerecht, de Stadt Babel meerder 
aangebouwt, en de verlaaten Toren eeniger- 
maaten verbetert; het welk veel waarfchyn= 
Iyker is, omdat detyd tuffchen de Zondvloedt 
en Nimrod te kort geftelt zoude zyn, omi 
zulke groote verrichtingen uit te voeren, vier 
Steden te bouwen, en een Heerfchappy op te 
rechten. 

30. 
_ Op deze wyze zullen ook beter overeen- 
koomen de zaaken, dewelke zelfs de Bybel 
en de profane Hiftorien van de eerfte Bewoon= 
ders van Babylonien verhaalen, want niernant 
zal tegenfpreeken, dat zy befmet waren met 
de Afgodery der Sabeers en Chafweers , of oude 
Arabieren: dat is het aanbidden van de Zon, 
Maan, Sterren enz. Als wy dan begrypen, 
dat Nimrod op de wyze, als de hedendaagze 
Arabifche Prin{len, met zyne Sabeers en Chu- 
fleers was gevallen in ’t oude Gebiedt van Ba- 
bylonien en Ghaldea, en aldaar hadde inge- 
noomen de Landen van Sizear, en de woo= 
ningen van de Oudvaderen en hunne Stam- 
men,die aldaar noch overgebleven waren,en die 
zich niet hadden verfpreidt, maar die aan Godt 
getrouw waren gebleven, en hunne Gods- 
dienít volftandig hadden bewaart, dat deze, 

_zeggeik, overvallen en met geweld overrom- 
pelt wären, en van deze wilde Jagers en Ara- 
bieren , daar Nimrod hoofd van was, gedwon- 

Ta gen 
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gen om de Afgodery te volgen, zoude alles 
zeer wel overeen ftemmen met het geen Mofes 
van Abrams uittogt (a) verhaalt: Ende Ze- 
rab nam Abram zynen Zoone, ende Lot Ha- 
rans Zoone, 2ynes Zoons Zoone, ende Sarai 
zyne Schoondochter , zynes Zoons Abrams Huis- 
vrouwe ende zy toogen met baarlieden nit(B)UR 
DER CHALDEEN, omte gaan na bet land 
Canaan ende zy kwamen tot Haran ‚en woonden 
aldaar. Ende Terab ffierftot Haran. De 
Heere nu hadde tot Abram gezegt,gaat gy uit uw 
land, en uit uwe maagfchap, en uit uwesVa« 
ders huis, na het lana dat 1k u wyzen zal.En- 
de Abram toog beenen, gelyk de Heere tot hem 
gefproken hadde, ende Lot toog met hem, en« 
de zy kwamen in bet land Canaan. , 

r. 
Dat nu Abram en Sb: en hunne Huisgee 

zinnen en have vertrokken waren uit Ur der 
Chalaëen en uit Haran, op fpeciaal bevel van 
Godt‚om de Afgodery der Sabeers en Chuzeers 
te ontvlieden, en wederomte gaan leeren, door 
de andere landen by hunne verfpreide V oorzaa- 
ten, de Godsdienft vanhunne Voorvaderen , 
blykt klaar uit’tgeen Fofva tot Sichem aande 
Oudfte van Ifraël zeide: (c) Doe zeide Jofua 
tot den ganfchen Volke , alzo zegt de Heere de 
Godt Ijraëls, Over gene zyde der Riviere heb- 

den 
(a) Genefie XI. en Genefis XII, 
(b) Over dit UR der CnaLDEEN istwiftby de Ge- 

leerden,of ’t zelve moer geftelt worden in Clialdea te= 
gens Arabien, of in Mefopotamie » dog ik zal na dezen 
daarvan (préeken. N 

(c) Jofsa XXIV: 2. 3e 
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ben uwe Vaders van ouds gewoont (namend- 
lyk) Terah, de Vader Abrahams, ende de Va- 
der Nahors: ENDE ZY HEBBEN 
ANDERE AFGODENGEDIENT. 
Doenam ik uwen Vader Abrabam van gene zy- 
de der riviere, ende dede hem wandelen door 
het ganfche land Canaan. 

de 
Uit dit alles ORD es klaar, dat de lan- 

den van Sizear,toen Abram dezelve verliet, met 
Afgodery befmet waren,en wel voornament!yk 
metde Afgodery , onder de naam van het SA- 
BAISMUS bekent, of de Afgodendienft aan de 
Zon, Maan, Sterrenenz. Het Geflacht der 
Sabeers of Chufeers, het welk eigentlyk de 
Arabieren zyn,-is afkomftig van de oudfte 
Zoon van Cxús, SEBA of SABA, dewelke 
zich verfpreidt hadden naar Arabier, en onder 
het geleide van Nirerod wederom gekoomen 
zyn najde vruchtbaare Vlaktens van Sizear , 
daar zy de Heerfchappy der Sabeers ftichte- 
den. 

33- 
Niemant zal licht ontkennen, dat Nizsrod 

»odanig een rovende Arabifche. Prins, of 
Hoofd van zodanig eene Familie geweeft is, 
die de Befchryving van Nixsrod by Mofes gelee 
zenheeft, hoedat hy. was een geweldig jager , 
en hoe hy geweldig begon te zyn op de aar= 
de: en aan dewelke bekent is, hoedanig de 
aaloude Arabieren , en zelfs noch de hedendaag- 
ze, met geheele Familien onder een Hoofd 
of Arabifche Prins zich in andere landen ver- 

__fpreiden, en aldaar even van de jacht en de 
3 roof 
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roof op menfchen en dieren; anders gelieft de 
Lezer maar acht telgeven, hoedanig de Arabie- 
ren nu noch hedendaags verfpreidt zyn met 
hurden (gelyk de Tarters) door de Woeftenyen 
van Namidien en Lybien in Africa, en ook 
door de Landen van Mefopotamie, en in de 
Bergen van Armenien, en op veele plaatzen 
vande Taurus, jazelfs door geheel Palefttaa, 
gelyk de reizende Karavaanen dagelyks gewaar 
worden. Wat reden, zegt my toch eens, hebben 
wyomtetwyfelen, dat na de verwarring der 
Taalen, een gedeelte menfchen is geraakt in 
woeft en fteenig Arabien,het welke aan Mefopo- 
tamien grenft(gelyk in Tabula V‚van*t Natuur- 
en Konft-Kabinet voor de Maanden Mey en 
Juny171g-kan gezien worden)en dat deze men- 
fchen zich met de jacht hebben moeten onder= 
houden „en eindelyk verwildert zyn geworden, 
en van de inftellingen en Godsdienft hunner 
Voorouderen vervreemt , dog evenwel een 
fchaduwachtige kenniffe van een Godheid 
overbehouden hebbende, daar voor hebben 
gedient de Zon , Maan, Sterren en andere 
Afgoden; want dat het Sabaifmus is voortge- 
koomen uit Arabien, en tot in Chaldea of 
Babylonie en Mefvopotaimie is overgeflagen, zal 
niemant tegenfpreeken, Onder zodanig een 
reizende Republyk word altyd een Hoofd ge- 
vonden , en zodanig een Hoofd fchynt Nimz- 
rod geweeft te zyn, en gevallen te zyn in de 
landen van Sizear, bydie gene, dewelke al- 
daar gebleven waren by hunne oude Zeden 
en vaderlyke inftellingen, en. wiens fpraake 
dezelve was gebleven. it za 

Kn Het 
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Ee, 

„Het f(laat-mu, te- onderzoeken , wanneer 
Nimrod de grondlegging van deze Sabeifche 
Monarchy.gefticht heeft. By de nette geboor- 
te dag van Peleg, in het hondert. en eer{te jaar 
na de Zondvloedt? o neen: daar zal niemant 
van «de. Geleerde Lieden juitt op taan, ook 
blykt nergens, dat Nimrod toen tot zulk een 
ouderdom en vermogen kan geweeft zyn : 
maar Petavius [telt deze Overweldiging zo 
omtrent ir het hondert en zeftigfte jaar na de 
de Zondvloedt gebeurt te zyn; dog het is 
niet bedenkelyk, dat in zodanig een korten 
tyd Belus ofNimred tot zodanig een vermo- 
gen zoudeaangewaflen zyn, en het Sabatfmus 
zodanig hebben konnen invoeren, dat de Vader 
Van Abram eneen iegelyk daar mede befmet - 
zouden geweelt zyn, want Noach leefde dries 
hofidert en vyftyg jaar na de Zondvloedt, en 
Sem leefde vyfhondert eu twee-jaaren na de 
Zondvloedt; ik zoude liever durven geloo- 
ven „ dat Nimrod ten minften driehondert jaa- 
ren nade Zondvloedt, zich met de zyne eer(t 
meefter gemaakt-heeft van de landen van Sí 

gear, of de vlakte van Mefvpotamien en Baby- 
douten, en dat Abram uit is gegaan, om de 
Afgodery, daar zyne Ouders toe gedwongen 
wierden, teontwyken-op een tyd, dat dezel= 
ve Afgodery juift noch niet geheel beveltige 
was ín de goede Nakomelingen van Senz, de- 
wyl dit beter overeenkoomen zal metdetyd, in 
dewelke Abram uitging uit de landen van 

_ Mefòpotamien na het land van Canaan: en 
_ dat de Vader van Abram onder vervolginge 

T 4 „ …fcheen 
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fcheen te leven, blykt, omdat hy zelfs ver- 
trok uit Ur der Chaldéen, en in Haras 
ging woonen; en dat wederom Abram uit 
Haran trok met alle zyn have en Familie, 
om te gaan na Caraaz. 

5. 
Toen Abram uit seas na Canaan ging; 

was hy 75 jaaren oud, en dit gefchiede in het 
vierhondert en zevenentwintigfte jaar na de 
Zondvloedt: als nu in of omtrent het drie= - 
hondertfte jaar na de Zondvloedt,de Tyranny 
van Nimrod eerft begonnen hadde, zoude deze 
Monarchy der Sab vers nu gelticht geweeft zyn 
hondert en zevenentwintig jaaren ;en dewyl 4= 
bram 7$ jaar oud was, toen hy deze Dwin- 
gelandy ontweek, en uit zyn Vaderland ver- 
trok, zoude dezelve begonnen zyn geweeft 
twee-envyftig jaaren voor de Geboorte van 
den Aartsvader Abraham, Petavius heeft geftelt 
met zeer veel andere T'ykrekenaars , dat Abram 
uit Mefopotamie is gegaan in het driehondert 
en zesenzeftigfte jaar nade Zondvloedt, maar 
myn zeer oude en groote Vriend Nrieolaus(a) 
Gurtlerus toont ( benevens verfcheide an- 
dere voor hem) aan, dat Abram uit Haran 
ging, toen hy vyfenzeventig jaar oud was, 
enjuiltop dien tyd, als Zerah zyn Vadertwee- 
hondert en vyf jaaren oud wasen ftierf: waar 
uitblykt, dat Zerab hondert en dertig jaaren 
oud was , toen hy Abram gewan , dewyl 
zulks moet uitkoomen, als wy de vyfenze- 
ventig jaaren van Abram van de tweehondert 

en 

(2) Vid Nic. Gurtleri Origines Mundi Libex. Cap. 4. 
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en vyf jaaren van Zerah zyn Vader aftrek- 
ken; maar dewyl Mofeszegt: (a) Ende Terab 
leefde zeventig jaar, en gewan Abram, Na- 
hor „en Harau , hebben zommige, en daar on- 
der ook Petavins, gemeent, dat Abram die 
Zoon was, dewelke Zerah in dit zeventigfte 
jaar van de drie Zoonen gewan, en dan zou- 
de het ook waarachtig zyn, dat Abram in het 
eindigen van 366 jaar na de Zondvloedt, uit 
Haran of Mefopotamie geweeken was; het 
welke uit het boven aangehaalde klaar blykt 
niet waar te zyn, en dat daar op die plaats, 
gelyk de geleerde Gurtlerus wel aandringt, 

_ maar moet verftaan worden, dat Zerab op zyn 
zeventigfte jaar eigentlyk eerít begon te geze- 
reren. 

36. 

Ik zal nu met Abram, Mefopotamie en de 
Heerfchappy van Babel verlaaten, dewyl ik 
deze Heerfchappy naderhand naauwkeuriger. 
zal onderzoeken ; maar nu zullen wy gaan 
reizen met deze heilige Familie na het land 
Canaan. Mofes befchryft deze Reis zeer kor- 
telyk: Ende Abram, zegt hy, (b) nam Sarai 

| gk Huisvrouwe, ende Lot zynes Broeders 
Loone, ende alle baare have, die zy gewon 
nen hadden, ende de zielen, die zy verkre- 
gen hadden in Haraun: ende zy toogen uit om 
te gaan na bet land Canaan: ende zy kwas 
men in bet land Canaan. Ende Abram is 

Lr _door- 

(a) Genefis XI 26. 
(6) Genefis XII: 4. 6. 3. 9e 
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doorgetoogen in dat land, tot: aan de plaatze 
(2) STC HEM, tot aan’. ëikenbofch More : 
ende de Canaansten waren doen ter tyd in dat 
land. Dicht by deze Plaats Sichem verfcheen 
Godt aan Abram, en-beloofde-aan zyn zaad 
het land ‘van Cazaaz, en Abram bouwde by 
Srchem reen; Altaar. voor-Godt, ende riep de 
naam des Heeren aan: gelyk Mofes vervolgens 
verhaalt, en waar uit wy zeer klaar konnen 
zien „ dat noodzakelyk tuflchen de Zondvloedt 
en dien tyd wel vierhondert en zevenentwin= 

psi tig 

(2) Die Stcnem was een plaats. dewelke zeer 
oud is geworden, en zeerlang naderhand geftaan 
heeft, zy word ook op zommige plaatzen van de 
H. Schrift genaamt Stcnor. In deze Stadt Sichem 
doodden ook Sumeon en Levi alles wat mannelyk 
was „ omda: Sichem ,de Zoonvan Hemer Vorft van 
de Sradts hun Zufter Dina verkragt hadde ; ook 
wierd de Stadt Sichem geheiligt, enrcreen Vryttadt, 
en gegeven aan de Kinderen: Kahats der Leviten, 
gelyk blykt uit Fofua XXI: 2e. « Dit Seche leide op 
de Bergen Ephraims, en badderoen verlcheide Voor= 
fteden. In Sichem zyn ook, bepraaven de beenderen 
van Sofeph, diede Kinderen Mraêlsuit Egypten me-, 

__de hadden gevoerr, als blykr uit Jo/ua XXIV: 32. ° 
Het was ook in Sichem, daar: Alimelech alle zyne 
Broeders doode, en de Alleenheerfchappy na zich 
trok ; ook wierd in dit Sichem Rehabeam ontvan= 
gen „ om tot Koning gekroontte worden over ganfch. 
Ifrael, na de dood van zyn Vader Salomon , maar 
hy gedroeg zich kwalyk. Dit Sichem word in het 
nieuwe Teftament genaamt Sichar,daar de Evangelitt 
gohannes Kap. IV: 5. 6. Zegt: Hy kwam dan in 
een Stadt van Samarien genaamt Sichar, na by het 
fluklands, het welk Facob zynenZoone Fofephgaf, en 
aldaar was de fonteine Jacobs enze 

NN 
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ag jaaren verloopen moogen zyn; hoe zoude 

‚ anderzins Abram- in dit land Steden; en zo 
veel kleine Koningjes, en zelfs een -Koning- 
ryk in Egypten gevonden en bejegent hebben ? 

_ Deze zwaarigheid zoudeïemant my ook kon-- 
nen vóorwerpen; ten opzicht van Bels of 
Nimrod, en van Koning Ninus of Afar, de 
Grondlegger van de Aflyrifche Morarchy ; 
dewyl de profane“ Schryvers, voornamentlyk 
Diodorus, zelfs in dien tyd van hunne Regee- 
ring, al gewag maaken van een grouwzaame — 
grooteMonarchy en eén zeerV olkryk Koning- 
ryk :-maar de misgreepen in de T'ydrekeningen 
van dezeSchryvers zullen wy-opeen andere tyd 
melden; het is onsnu genoeg , dat Mofës hier; 
als ook overal, zyfie eenvoudigheid-laat bly- 
ken, în het befchryven van die Landen en 
Koningryken , dewelke maar voorltoofmeén als 
bevolkt van Familie onder haare Hoofden of 
kleine Koningjes, gelyk zulks in Americáen 
in Africa noch dagelyks gevonden worde. 

p PRe / : dis ik 

Toen Abram tot Seben in Canaankwam, 
zegt Mofes: Ende ‘de Canaanitén waren dóen 
zer tyd in dat land. Dat de Camaaniten „de 
Zoonen en Afkomelingen van CANAAN; 
de vierde Zoon:van’ Cramm, waren ; ‘zal 'nie- 
mant ontkennen. Canaan gewan €lf: Zoo. 
nen, uit dewelke elk-een byzonder Volk , 
dat is elf Volkeren’ zyn’ voortgebrägt ; deze 
Volkeren telt Mofés“ zelfs’ op by húririë” had- 
men, en zegt: De Landpaule der Câùdâniten 
was van ZIDON , daar gy gaütrnaGE- 

RAR 
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RAR tot GASA toe: daar gy-gaat na SO- 
DOM, ende GOMORRA, ende ADAMA, 
ende ZEBOIM tot LASA toe; beflaandeop 
deze wyze de boorden van Paleftina aan de 

Tabula Middelandfche Zee, en veele binnelanden „ge= 
VII Iyktezienisin Tabula VIII, hier achter byge= 

voegttot opheldering van dezaaken, dewelke 
ik na dezen vande natuurlyke Hittorien van’ 
Heilige of Beloofde Land zal mede deelen. 

De zeer oude en ded Phoeniciers 
zyn uit deze Cazaaniten voortgekoomen , ge= 
lyk door de geleerde Bochart en andere bewee 
zen is, uit de Zeden, Taal, Inftellingen, 
Konften, Handelingen en Gewoontens der 
aaloude Phoeziciers; zelfs maaken de zeven= 
tig Overzetters geen onderfcheidt tuflchen het 
Land Canaan en Phoenicien, en noemen de 
Canaaniten en Phoenicters voor een Volk. 
Wie zal ook aan die zaak twyfelen, dewelke 
weet, dat Sidor en Tyrus de roemruchtige 
Koopfteden der Phoenicters geweeftzyn, en 
te gelyk van de Caxaaniten bezeeten zyn ge- 
weeft? Met een woord. wy moeten maar wel 
begrypen, dat de zelfde Volkeren, dewelke 
in de Heilige Bladeren Caxaaniten genaamt 
worden, by de profane Schryvers de Phoent- 
eters worden genaamt. 

Na dat Abram tn een Altaar ge- 
bouwt hadde, vertrok hy van daar na t Geberg- 
te tegen ’“t Ooften BETHEL, en legerde met 
zyne Tenten tu{chen Bethelen A1 of AAT 

al 
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alwaar hy wederom een Altaar bouwde, en 
de naam des Heeren aanriep: maar dewylop 

dien tyd in Paleftina gebrek aan voedzel was, 

verliet Abram voor een wyle tyds dit Land, 

en ging naar Egypten. Myn oogmerk is hier 
niet, om de zaaken van Abram te befchry- 

ven, en deszelfs verrichtingen, maar om als 

met een draad myn Lezer te geleiden tot myn 

Onderwerp , de Befchryving der WATE- 

REN des HEILIGEN LANDS; daarom 

zal ik de verrichtingen van Abram in Egyp- 

ten voorby gaan, dewyl Abram na eenige 

tyds vertoevens in Egypten , wederom van 

zyn reis te rug kwam op de zelfde plaats in 

Paleftina, daar hy het Altaar gebouwt, en Godt 

hadde aangeroepen tuffchen BETHEL en Ar 
of AjAr ; maar dewyl Lot, dewelke overal 
met Abram reisde, ook veel fchaapen en run- 

deren, en tenten hadde, en het land derzel= 

ver groot€ menigte niet konde voeden, ont- 

flond tuflchen de Herders en Dienftknegten 
van deze Oom en Neet dik wils een groot ver= 
fchil. 

0. 
(a) Ende Abram kerde tot Lot: En laat dog 

gene twiftinge zyn tuf}chen my ende vuffchen u, 

ende tuffcben myne Herders, endetuf]chenuwe 
Herders ; want wy zyn mannen broeders. Ls 

niet het ganfche land voor uw aangezicht Ì 

… feheidt u dog van my: zo Zy de linkerhand 

(kieft,) zo zal ik ter rechter hand gaan: enzo 

gy de rechterhand (kieft,) zo zal ikter flinker- 
hand 

(a) Genefis XIII: 8, g. xO. IX. 22. 
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hand gaan. Ende Lot hief zyne oogen op 3 
ende hy zag de ganfche vlakte der Fordane,datze 
die geheelbevochtigde: eerde HEERE Sodom, 
ende Gomorra verdorven hadde, was zy als 
den hof des Heeren, als Egyptenland, als gy 
kamt tot Zoar. Zo koos Lot voor hem de Zan- 
fche vlakte der Jordane, ende trok tegen het 
Ooften , ende zy werden gefcheiden, den een 
van den anderen. Abram dan woonde in den 
lande Canaan; ende Lot woonde in de fleden 
der vlakte „ende floeg tenten tot aan Sodom toe, 

41. à 
Uit deze Befchryvinge konnen wy bemer- 

ken, hoedanige Perzonagien Abram en Lot 
geweell zyn,‚en dat wy hen niet moeten aanmer- 
ken als kleine Koningen , gelyk zommige Zhal- 
madiften doen;noch ook niet als zeer geringe en 
gemeene Huisvaders van een kleine Familie, 
maar dat wy dezelve zeer wel moogen verge- 
lyken by zodanige groote Heeren, of Vry- 
heeren, of Dynaften der Arabieren, dewelke 
zy Scheics of Emirs noemen , en dewelke 
noch hedendaags Syrieg en Paleftina met een 
groote menigte vee, tenten , Familien- en 
Knegts doorkruizen, en wyd enzyd afweis 
den, gelyk zulks insgelyks geoordeelt word 
van de geleerde Cafparus Abelus. 

42. 
Deze vlakte, daar Lot nu zyn Vee weide, 

en die hy voor zich uitverkoren hadde,en dewel- 
ke van de Jordaan befproeit wierd, is het gene 
ru in Zabula VIII, vertoont word, onder de 
naam van de Afphaltifche Zee , zynde heden- 

daags 
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daags een zeer groot, Meir, het welke ge- 

naamt. word de Zoute Zee, om de overgroo- 

te zoutheid van deszelfs water : de Doode Zee 
wegeris de naarheid,van deszelfs Oevers, daar 
niets van belang, kan gracjen, en_ormdat inde 
zelve. geen vis of eenige levendige Schepzels 
gevonden worden: en ook de Afphaltifche 
Zee, om de Afphalt of het Jodenpik , het welk 
in een groote menigte en in groote klompen 
op deszelfs Oevers gefmeeten word, en uitde 
gronden van deze Zee koomt opwellen. 

43 
Dit groote Meir, of deze Afpbaltifche Zee 

is de vlakte geweelt , omtrent dewelke eer- 
tyds gevonden wierden de vier Steden, So- 
DOMA;GOMORRA,ÀÂDAMA, ZEBOIM 
enz. Deze plaats was in dien tyd zo vrucht- 
baar „en zulk een heerlyken valley, dat over 
elke Stadt „die daar omtrent leide,een klein Ko- 
ningje heerfchte , namentlyk Bera, die Koning 
was van Sodomasen Birfa ‚die Koning was van 
Gomorrazen Stnab Koning van Adama;en:Semer 
ber Koning van Zeboim. Voorwaar als wy 
hier in acht neemen , hoe gering alle deze 
Koningjes en. Natien waren, en met welk een 
vryheid Abrams en Lot hier woonden, kone 
nen. wy daar uit wel befluiteun , dat indien tyd 
alle de Koningen,zo onder deze van Sodoma, 
vals de Canaaniten, Philiftinen enz. maar en= 
kelde Hoofden van Familien zyn geweelt , 
dewelke eenige weinige hondert jaaren te vo= 
ren uit de Vlaktens van Sizear uitgekoomen, 
en verfpreidt zyn geworden. 5 

De 
, 
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44 
De zeer geleerde (a) Hadrianus Relandus 

js van gedachten,dat deze bovengemelde Steden 
juift niet gelegen waren op de plaats, daar de 
Afphaltifche Zee hedendaags gevonden word, 
maar omtrent aan deszelfs Boorden en naaft- 
gelege Landen: hy oordeelt zulks te blyken 
uit eenige Schriftuurplaatzen ; en my dunkt, 
dat dezelve wel ingezien zyndeden Lezer wel 
zullen beweegen, om van het algemeen ge- 
voelen (dat deze Steden op die plaats, daar 
nu deze Doode Zee gevonden word, gelegen 
zyn geweeft) af te (taan. Het is ook waar- 
fchynlyk , ’t geen de Heer Reland hier toe by 
brengt uit(b)Strabo, dat aan de weftzyde van het 
Afphaltifche Meir of de Doode Zee, uitge- 
brande en fcherpe klippen zyn, in dewelke 
uitgefmookte en door ’t vier als uitgegeete 
holen en Caverzen , benevens een afachtige aar- 
de, gevonden worden, mitsgaders druppelen 
van pik , dewelke uit de (teenen druipen; 
en water-vlieten , dewelke een ftinkende reuk 
tot zeer verre van zichafwerpen. Het is waar, 
dit bewy{t wel niet, dat opde Plaats, daar nu 
de Doode Zee gevonden word, de vier bo- 
ven gemelde Steden niet zouden geweelt zyn, 
maar deze twee plaatzen uit (c) /Mofes, daar 
hy {preekt van de vyf Koningen, van Sopoe 
MA, van GOMORRA, van ÂDAMA, van 
ZeBorM, en van Brera; deze alle voegden zich 
te zamen in dendale Siddim, datis, de Zout= 

Zee, 

(a) Vid. Reland: Paleftina , Lib.?, Cap. 39. 
(B) Vid. Strabo Lib, XVT. 
(&) Genefis XIV, 3. 8. 
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Zee. Mofes zegt in het achttte vers, dat zy 
gittoogen uit hunne plaatzen,; en zich verga- 
derden in het dal Siddim, ’t welk ( wanneer 
Mofes dit fchreef) de Zout-Zee was. Hetis 
wel te denken, dat, terwyl de Koningen uit- 
toogen,om zich in dit Dal Stdaim te vergaderen; 
zy niet in dít Dal hunne wooningen of Steden 
hadden, daar zy uitgetrokken waren. Het is 
zeer wel te gelooven, dat dit Dal een zeer 
zappige laagte is geweelt, dewelke nu en dan 
door de overftroominge van de Jordaan 
bevochtigt geworden is geweeft; want dewyl 
de Rivier de Jordaan noch hedendaags haare 
wateren ontlaft in deze Afphaltifche of Zoute 
Zee, konnen wy zeer wel bevroeden, dat 
die; zelfde Rivier,by opzwelling en overlovs 
ping, befproeit en bevochtigt heeft dit groote 
Dal of die Laagte Siddim, dewelke naderhand 
in de Afphaltifche Zee is verandert. 

5: 
Het verbranden vald odoma en Gomorra kan 

wel begreepen worden gefchiedtte zyn, zon= 
der dat juift op die zelfde tyd deze Zee ont- 
ftaan is, of dat het groote Dal Siddim in zo- 
danig een Meir verandert is: wy vinden by 
geen geeftelyke of wereldlyke aaloude Schry= 
vers, daar wy (taat op maaken konnen, de 
tyd bepaalt, in dewelke dit Dal Siddim in de= 
ze Zoute Zee verandert is; maar als wy acht 
geven op het geen JMofes van dit Dal zegt, 
namentlyk dat het zelve vol (a) Lymputten 
was, konnen wy daar uit bemerken de naauw- 
‚Ml Deer. Vv keu- 

(a) Genefis XIV. 1e, 
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keurigheid van de oudfte natuurlyke Hiftori- 
fchryver de Man Gods Mofes, dewyl deze 
lymputten eigentlyk moeten geweeft zyn die 
putten, uit dewelke het Jodenpik of het Bizu- 
men udatcum voortkoomt, dat nochdagelyks 
uit de Afphaltifche Zee word opgeworpen en 
opgevilt, en na het welke de Zee haar naam 
van de Afphaltifche Zee voert, dewyl dit Jo= 
denpik by een iegelyk onder de naam van Af- 
phalt bekent is. 

46 
Wy moeten ons niet verwonderen , dat 

aan de Afphaltifche Zee de naam van Zee ge= 
geven word, daar dezelve inderdaad niet an- 
ders als een groot Meir is ; maar het 
is van zeer veele, als ook van de Heer Relaad, 
aangemerkt, dat de Hebreeuwfche Taal mede 

_ brengt, om alle vergaderingen van Wateren 
of Meiren Zeen te noemen, gelyk wy daar 
zelfs ook hedendaags , zo in onze als andere taa- 
len, op veele! plaatzen, als de Bodemzee en 
meer andere Meiren , voorbeelden genoeg 
van hebben. 

7 
Ik heb meermaal aids dat ik onder 

de oude Wereld-Befchryvers niemant vinde, 
dewelke by de Befchryvinge der Landen , 
Zeen, Rivieren, Bergen enz. zo naauwkeu- 
rig is, in hetaanmerken van def zelver natuur- 
lyke Hoedanigheden en Eigenfchappen, als 
Strabo, gelyk ik ook inhet befchryven van dit 
Meir by dezelve gewaar worde. Hy (a) zegt, 
dat dit Meir zeer groot is, en van zommigen 

k dui 

(2) Wid. Srrabonis Geographia. Lib. XP1. 
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duizend Szadien, dat is hondert vyftig duizend 
treden, in zyn omtrek gerekent word: hy ver- 
haalt, dat het Water van dit Meir zo zwaar 
is, dat de duikelaars in dezelve niet onder 
‘konnen blyven, maar dat, als iemant tot aan 
de navel in het water intreedt, dezelve date- 
lyk word opgeheeven; en dat dit Meir vol Bitu= 
men judaicum of jodenpik gevonden word, het 
welke uit het midden van deszelfs gronden op 
ongelyketyden met bullen,gelyk als in het koo- 
kend water, boven koomt borrelen, op een 
manier, als een Heuveltje of klein Bergje, bo- 
ven krom, rugachtig of geboogen, veel von- 
ken uitgeeft, en rookende en zwart van ko- 
leuris. Derook dezes opkoomenden Afpbalts 
zoude (naar het zeggen van Strabo) zo on- 
gemeen fcherp zyn, dat dezelve wyd en zyd 
in haar opkoomen de lucht eenigzins als 
vervuilt, en het zilverwerk, yzer, koper, 
metaal, en zelfs het goud en andere blinken- 
de Metalen en Werken beflaat. 

48. 
Strabo zegt , dat de Bewoonders der naafte 

Landen van het Meir, door het beflaan van 
hun blinkend Vaatwerk konnen gewaar wor- 
den, dat de Zee het jodenpik begint op te 
ftooken, en dat zy ter zelver tyd zich bediee 

__men van vlotjes van riet gemaakt, om het zel- 
ve op te viflen ; dit Bitumen, zegt hy, iseen 

__kluir van,de lym-aarde, dewelke in de grond 
door de kragt der hitte is gefmolten en afge- 
fcheiden, en boven op het water door de kou- 

‚de wederom tot een grof en hard lichaam ge- 
ftremt, het welk zo hard als ys is ; daarom 

V 2 moeten 
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moeten deze zeer groote klompen wederom 
gebroken, en in (lukken gehakt worden. Als 
de Inwoonders met hunne vlotjes of praampjes 
na zodanig een klomp toe voeren, mogt een 
iegelyk zo veel van dezelve afhakken enme- 
ge neemen, als hem goed dachte, 

49. 
Strabo zegt, datde Wel van dit Jodenpik als 

een Vuurbronis , dewelke in de diepe gronden 
in het middenvan deDoodeZee zyn plaats heeft, 

_en dat uit dezelve dit jodenpik word voortge= 
bragt, hoewel hy bekent,dat juift dit vuur niet al- 
tyd in het midden van het Meir uitkoomt, of 
zyne dampen en jodenpik uvitwerpt, maar on- 
bepaalt en byna overal, gelyk den aart der one 
deraardfche vuuren mede brengt: en om dit 
te bewyzen, haalt hy de plaats aan, daar die 
uitgebrande klippen en bergen, en afachtige 
aarde en uitgebrande koolen gevonden wor- 
den, aan de wefter Oever van de Doode Zee, 
dewelke de Heer Relaud hadde aangehaalt, 
om daar mede te toonen , dat ook op andere 
plaatzen uitbrandingen gevonden worden, 
buiten en behalven het Meir, en dat gevolgee 
Iyk de vier Steden door vuur konnen vergaan 
zyn, alfchoon zy buiten het Dal Siddim gele- 
gen waren, het welke naderhand de Afphal. 
tifche Zee is geworden, en hedendaags noch 
ds, 

$o. 
Het is wel te merken , dat deze geheele 

Kreits, en omgelege Luanden of Bergen (zegt 
Strako) met onderaardfche vieren voorzien 

zyn; 
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zyn; en van die zaaken worden.hier veel be- 
wyzen en tekens gevonden, Die gene, ver- 
volgt hy , dewelke de Inwoonders van dit 
Land geloof geven, verhaalen, dat hier zeer 
veele Woonplaatzen, en zelfs dertien Steden 
geweelt zyn, en datderzelver Hoofdftadt $o- 
doma zeltig Stadien in haar omtrek groot was: 
en dat door de verfcheide aardbevingen, en 
door het uitvlammen en aanftekingen van het 
vier , eindelyk is opgeborften dit groote Meir, 
vervult met bitumiazafe „Leer zwavelige en zeer 
zoute Wateren, dat de Bergen en zommige rot- 
zen daar door als brandendezyn gemaakt, en 
zommige Steden zyn verzwolgen, en andere 
wederom verlaaten van de meníchen, dewel+ 
ke uit dezelve gevlucht zyn. 

sl, 

… Uit dit verhaal van Strabo konnen wy zeer 
klaar bemerken, dat hy zo uit de Joo. 
den, dewelke hy in.zyn levenstyd zeer wel 
kende, als uitde Romeinen, diedeze Landen 
beheerfchten, veele en verfcheide omftandig- 
heden van dit beruchte en ver wonderens waar- 
dige Afphaltifche Meir vernoomen heeft, 
want Strabo heeft gefloreert onder de Keizers 
Anguftus en Tiberius: maar dewyl Strabo de- 
ze zaaken zelfs niet ondervonden heeft, zul= 
len wy naauwkeuriger onderzoek moeten 
doen, dewyl voor de Liefhebbers der natuur- 
lyke Hiftorien en derzelver Oudheden en voor- 
vallen, byna geen roemruchtiger zaak gevon- 
den word, als de verandering van dit groote 
Dal of de groote Valley Siddima in zulk een 

Vv 3 1 berucht 
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berucht Meir , in het welke behalven de A4f= 
phalt noch die wonderlyke eigenfchap is, dat 
deszelfs water het alderzoutfte wateris , het 
welke in eenige Zee of in eenig Meir gevon- 
den word, 

sz. 

Ik vinde in de Befchryvinge van Paleftina 
van de Heer Madrianus Reland, verfcheide 
plaatzen uit Fofephus , tot zyn oogmerk aan- 
gehaalt , wegens de hoedanigheid van dít 
Afphaltifche Meir; en de Heer Reland 
oordeelt, dat Fofepbhus, zelfs een Jood zyn= 
de, en de naauwkeurigfte kenniffe van Pa 
Leftina hebbende, wel de waarachtigfte en ge- 
loofwaardigtte Schryver van dit Meir zal zyn: 
maar ik durve op Jofephus niet zo veel taat 
maaken, om op deszelfs Agthoriteit door te 
gaan , gelyk datelyk zal blyken, want hetis 
waar, dat Jofepbus in het vyfde Boek van zyn 
Joodfehe Oorlogen een geheel Kapittel, zynde 
het vyfde (a) Kapitrel van dit Boek, alleen- 
Iyk van dit Afphaltifche Meir gefchreven heeft, 
dog gemengt met fabeltjes. Dit Meir (zegt 
die Schryver ) «5 zout en onvruchtbaar, zelfs 
de alderzwaarfte lichaamendryvenop deszelfs 
water, als zy an dit Meir geworpen worden. 
Hoe zeer wy anders de uitmuntende geleerde 
Jofepbus achten, begaat hy hier datelyk een 
zeer grove misflag, namentlyk dat de zwaar- 
fte of zeer zwaare lichaamen, in het wâter 
van deze Zoutzee geworpen zynde, boven 

dry= 

(a) Wid, Fofepkusde Belle judaico Lib, V.Cat.V. 
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dryven. Hetis wel waar, dat de lichaamen, 
dewelke lichter zyn als het water, op het wa- 
terdryven, maar geenzins die gene „dewelke 
in het zelfde wolwsmen zwaarder zyn; als by 
voorbeeld een Cubifche voet Water weegt 72 
ponden, en een Cubifche voet Oly weegt 66 
ponden; om’ deze reden zal de oly moeten 
dryven op het water: maar wanneer het wa- 
ter zo veel gefimolten zout in zich bevat, als 
het zelve kan verzwelgen en {melten, is het 
zeker, dat zodanig een Cutifche voet pekel 
of loog zo veel moet verzwaaren in zyn ge- 
wigt, als het zout, dat daar in gefmolten is, 
zwaarder weegt als het water; en dewyl een 
Cubifche voet zout 117% ponden weegt, moet 
een Cubifche voet pekel, of water met ge- 
{molten zout ‚zo veel zwaarder weegen, alsin 
het zelfde wolumen , daar te voren niet als wa- 
ter was, nu zout in dit water als gevangen 
zynde, gedraagen word: maar dewyl de al- 
derfterk{te pekel nimmer zo zwaar kan wee- 
gen,om het water dat daar in is, als het zout 
zelfs, konnen wy klaar begrypen, datde Cx- 
bifche voet pekel nooit kan weegen 117 en 2 
ponden, gelyk het zout droog en zonder wa- 
ter weegt. Ik neem deze proef tegenwoor- 
dig, omdat my niet infchiet de nette zwaarte 
van een Cubifche voer pekel, daar geen zout 
meer in gefmolten; kan worden, niet tegen- 
{taande ik dezelve voor dezen genoomen heb- 
be, want uit deze proef moet volgen, dat al- 
le de lichaamen, dewelke boven het zoute 
water van het Afphaltifche Meir, of tot een 
Cubifche voet gebragt, boven de 1172 pon- 

V 4 den 
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den weegen, noodzakelyk in dit water moe- 
ten zinken, en, omdat zy zekerlyk zwaarder 
als dit water zyn, nooit op het zelfde konnen 
dryven; waar uit on wederfprekelyk moet vol- 
gen, dat alle de lichaamen, welker Cubifche 
voet boven de 117% ponden, en zelfs noch 
merkelyk minder weegen , maar echter z waar- 
der als de zwaarfte pekel, hooit (in deze Zee 
gefmeeten zynde ) op dezelwe konnen dryven : 
daarom kan cok noodzakelyk een Cubifche 
voet marmer, dewelke 252 ponden weegt, 
niet op dit water dryven, veel minder het tin, 
yzer, koper, zilver of het goud. Dat meer 
is, wy konnen dit groote wonder, daar veel 
oude Schryverszo geweldig van roemen, da- 
gelyks vertoonen in de zwaarepekels, of zeer 
zoure wateren, dev7yl wy boven op dezelve 
zien dryven een ey of een ander lichaam , 
welkers volumen maar iets lichter is, als het 
zelfde volumen van de zwaare pekel. 

53: 
In dit zelfde vyfde Kapittel van het vyfde 

Boek der Joodfche Oorlogen verhaalt Yofz- 
phus, dat Keizer Vefpafianus aan dit Afphal- 
tifche Meir gekoomen was, alleen uit nieuws- 
gierigheid om het zelfde te bezien, en dat hy 
eenige menfchen, dewelke geheel niet kon- 
den zwemmen, van boven neer in het Meir 
liet werpen', met de handen op de'rug gebon- 
den, maar dat zy als door de kragt van een op- 
dampende geeft wederom na boven wierden 
geperlt, en boven op het water van het Af- 
phaltifche Meir dreeven. Ik kan in deze ver= 
telling Fofephus niet tegenfpreeken, niet te= 
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gen(laande ik wel verzekert ben „dat geen 
pekel zo zwaar gemaakt kan worden door het 
zout, dat eenig vleefch van dieren of men- 
fchen daar op geheel kan dryven. 

54: 
Het voornaamfte, daar Jofephas in dit bo= 

vengemelde Kapittel zich over verwondert, 
omtrent de Eigenfchappen van het water van 
dit. Afphaltifche Meir, is over. de verandering 
van deszelfs koleur , dewelke driemaal des 
daags in het oppervlak van het Water (na 
zyn fchryven ) verandert, en verfcheidentlyk 
wederom fchittert na de ftraalen van de Zon: 
maar dewyl het Jodenpik of Bitumen judai= 
eum een vette of olyachtige, of liever hars- 
achtige {toffe is, kan de Lezer wel begrypen;, 
die maar eenmaal van zyn leven vet op het 
water heeft zien dryven, welk een verfchei- 
denheid van blauwe , roode ‚groene, geeleen 
zilverachtige koleuren , door de {chitteringe der 
Zonftraalen,op het oppervlak van zulke Wa- 
ters gemaakt worden. 

55 
Maar boven alles, wat geeftig is, en van 

onzen Jofepbus vertelt word, is het vervolg 
van het zelfde bovengemelde Kapittel, nas 
mentlyk dat op veele plaatzen van het Af- 
phaltifche Meir, groote zwarte klompen van 
het Bitumen judaicum of Jodenpik worden op- 
geworpen, en op deszelfs wateren dryven ‚en 
dat deze klompen zich vertoonen als ftieren 
of kaebeeften zonder hoofden ; en dat diege- 
ne, dewelke op dig den bedreeven zyn,-na 

s 

\ 
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hun fchip (leepen en aanhaalen al het joden- 
pik „ dat geklontert-enalsopgehoopt is; maar 
dat, dewyl het zeer taay is, zy hetzelve, als 
hunne floepjes of fcheepjes vervult zyn, niet 
konnen afbreeken , maar als een vaftgebon- 
den bootje hangen zy zelver aan de groote hoop 
vaft, omdat het niet kan ontbonden worderi, als 
{Merk welaan) door het Menftruum meuliebre, 
of ( dat even‘onwaaris ) menfchen pis. Wat 
denktu Leezer ? 

56. 

Zommige Schryvers verhaalen, dat dit jo- 
denpik by de Egyptenaars gebruikt wierd , 
om hunne lyken met het zelfde te balzemen, 
maar onze Jofephbus zegt, dat het zeer dien- 
ftig-is om de fchepen mede te bepekken en 
dicht te ftryken, het welk ik zeer wel kan 
toeftemmen, dewyl ik veel proeven zelfs met 
dit jodenpik gedaan hebbe: ook is het zelfde 
hedendaags onder de naam van de Afphalt zeer 
algemeen bekent by onze Verlakkers, maar 
tegenwoordig een weinig uit het gebruik ge- 
raakt, dewyl het nietalte wel (alleen gebruikt) 
wildroogen,en, alfchoon het vermengt word, 
nooit voor heet water of warmte blyft (taan, 
maar op het zwarte verlakte houtwerk of brand 
„door de warmte, of witte plekken nalaat van 
het heet water; anderzins (trykt het zeerdun 
uit, heeft een onuitfprekelyke glans, en geeft, 
fchoon het ongefinolten uicwendig bruin 
fchynt te zyn, een- gitzwarte koleur op het 
lakwerk, Ook zegt Jofephus, dat de Afphalt 
ender veel geneesmidden gemengt wierd, tot 
wad genee= 
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goneezinge van de menfchelyke lichaâmen. 

e'Oude hadden verfcheide Compofitien van 
Mithridaat en diergelyke Zheriac ‚daar zy 
zulk een groote menigte van Simplicta by 
malkander mengden, dat al wat maar van ee- 
nige naam of achting, of een weinigje ver- 
wonderlyk was, terftond in de Zhertacrnoeft 
koomen, daar het Bygeloof niet weinig toe 
geholpen heeft, en op deze wyze is ook deze 
Afphalt onder die groote mengelmoezen ge= 
raakt. 

57e 

_ Fofepbus regt, dat dit Meir vyf hondert en 
tachtig Stadien lang is, namentlyk gerekent 
tot dan de Arabifche Stadt ZoARO, en dat 
deszelfS breedte zoude zyn hondert en vyftig 
Stadien. ‘Als wy nu elke ffadie op hondert 
en vyftig treden fchatten, zoude dit al een . 
zeer aanmerkelyke plas water moeten ùitmiaae 
ken. Dicht by dit Meir is de Grond of het 
Diftriel van Sodoma, regt Fofepbus, en-by- 
aldien zulks waar is, word daar door“het 
Sentiment, dat Sodoma niet in maar ointrent 
het Afphaltifche Meir gelegen heeft, zeer be- 
kragtigt. De Landeryen van dit Diffri& van 
Sudoma , vervolgt Jofephus , waren eertyds 
onbedenkelyk vruchtbaar , en verrykt met 
fchoone Steden, maar nu is alles uitgebrandt: 
gelyk ook aangetekent is, dat zy om de god- 
loosheid en grouwelen haarer Onderdaanen, 
„door het vuur des Hemels of de Blixem ver= 
teert zyn, Heden op dezen dag , zegt Jofepbus, 
ziet-gy noch de-overblyfzelen. van het Ballen 

lyke 
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Iyke vier, en de uitbeeldingen van de vers 
woefte Steden: en devruchten, die maar van 
enkelde-afch zyn, noch gedurig wederom op- 
groejen, en welker koleur met die der waare, 
vruchten volkomen over een koomt, maar 
aangeraakt zynde datelyk tot afch van mal- 
kander vallen: hoe waarachtig of onwaarach- 
tig dit laatfte is, zal ik op een andere tyd aan 
den Liezer mede deelen, 

58. 
Ten opzicht van Jerzfalem, zegt (a) Fo- 

fepbus, legt het Afphaltifche Meir driehondert 
Stadien van de grenspaalen van Jerufalem, 
het welk is negen duit{che mylen ; en hy geeft 
op verfcheide plaatzen genoeg te kennen, dat 
de omgelege Bergen en Landsdouwen van dit 
Meir zeer dur en onvruchtbaar zyn, (het welk 
zeer wel te gelooven is ) om de kwaade dam- 
pen ‚dewelke gedurig uit deze bitumineufe Lian- 
den en Gronden opftooken, en de lucht als 
befmetten , het welk ook zeer wel over een 
koemt met het geen (6) Francifcus Quaref= 
mius uit Brocardus bybrengt, dat namentlyk 
dit zeer beruchte Meir altyd als rookende 
word bevonden en nevelig, gelyk (zegt Bro» 
cardus) ik met deze myn eige oagen gezien 
hebbe; als ook dat aan de rechter en de lin- 
ker zyde niets anders als onvruchtbaare Ber= 
gen gevonden worden, dewelke alom wyd 

en 

(2) Vid. Flavii Fofephi Antrquisat. Lib, XV”. Cap, 

9 2 
(6) Vid. Hiftor. Eiucidat, Terra Santa Lib. PL 
„Cap. I3. 
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en breedt maar bewoont worden van alder- 
hande Barbaaren , zo ver als deze fchadely- 
ke damp door de winden kan gevoert en ge- 
draagen worden. 

59. 

Omtrent de kreet uitgeftrektheid van 
dit beruchte Meir, fchynen de latere Schryvers 
wel matiglyk met Flavius Fofephus over een 
te temmen, waut die beruchte en vermaarde 
Delvenaar, en Befchryver des Heiligen Lands 
ADKICHOMIUS zegt, dat de breedte van de 
Afphaltifche Zee is vyf a zes mylen, en de 
lengte vier a vyf dagen reizens, het welk ook 
toegeftemt word van Adguzanus uit Arcul- 
bus, in zyn Verhandeling over de Heilige 
laatzen, 11 Boek, 15 Kapittel, het welk te 

meer geloof verdient , omdat deze zelf de 
Boorden van de Afphaltifche Zee bezocht 
heeft. 

6o. 

Ik heb te voren gemeldt, dat dit Meir ook 
de Doode Zee genaamt wierd, om de naar- 
heid der plaatzen , omdat in dezelve geen viflen 
gevonden worden: maar dit word van de 
meefte beveftigt , dewelke kenniffë van dit 
Meir hebben; zy getuigen, dat zelfs niet al- 
leen dit Afphaltifche Meir geen vis teelt, maar 
dat zelfs die vis, dewelke uit de Jordaan, die 
zeer visryk is, en zich in dit Meir ontlaft, 
iterft zo haalt dezelve in dit Meir geraakt; 
maar dat by een iegelyk bekentis, dat de vis, 
zo ras zy van verre de reuk vandit bitumineus 
water gewaar word, datelyk wederom keert, 

en 
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en de Jordaan opzwemt , gelyk zelfs bevef- 
tigt word van Hieronymus en andere Schry- 
vers. « 

Ór. Amr) 
Behalven het Bitunten of jodenpik, dat uit 

dezeAfphaltifche Zee word opgeworpen,is des- 
zelfs Water ook zo uitermaaten zout, dat de- 
zelve om die reden niet alleen de Zoute Zee 
genaamt word , maar om deszelfs uitftekende 
'zoutheid uit te drukken, zomtyds de naam 
heeft van de alderzoutfte of zeer zoute Zee. 
Om dat het Water van deze binnenlanfche Zee 
of dit Meir niet alleen zout, maar te gelyk bitter 
is, zyn veele zo onbedachtzaam geweeft, dat 
zy geoordeelt hebben, dat het zout, het welke 
uit dit Meir gemaakt wierd , ongezond en 
fchadelyk was; maar Quarefmius getuigt, dat 
tot Jerufalem geen ander zout gebruikt word, 
als het welke uit het water van dit Afphalti- 
fche Meir gemaakt word, en dat het zelve 
níet de minfte walging en ongezordheid, zo 
veel als hem bekent is, verwekt. 

ó2. 
Ik kan ook niet zien, om welke reden dit 

zout niet zo goed zoude zyn, als ander zout, 
wanneer het zelve wel gezuivert en gereinigt 
is van zyne vuiligheden: want alle diezaaken , 
dewelke de wateren bitter maaken , als de 
falpeterachtigheid, beeumineusheid enz. kon- 
nen door afwaflching en branding, van het 
zout zeer licht gefcheiden worden; het is tot 
myn oogmerk zeer aanmerkelyk, het geen 
Adainnanus (hier boven gemeldt) uit Arcaiphus 

aan 
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aanhaalt met deze woorden: De Doode (of 
Afphaltifche) Zee geeft, door het tezamen 
Jlaan en wryven van zyne golven en wateren 
tegen de aarde (en rotzen,) tn zwaareterm= 
peeftea overvloedig veel zont uit aan alle de 
Boorden rondom deze geheele Zee, het welk 
niet alleen de rondom naafigelege Natien , 
maar zelfs veele verafgelege Natien groot 
voordeel toebrengt, wanneer het zelve door de 
bitte der Zonne (aande boorden van het Meir) 
genoegzaam nisgewaaflemt en gedroogt is. 

63. 
Dewyl deze Afphaltifche Zee van alle ty- 

den aangemerkt is geweeft, als een van de 
grootfte Wonderen der Natuur, worden 
van dezelve zeer veel zaaken vertelt, dewelke 

“ik hier niet zal melden, omdat dezelve uit 
Bygeloof en Fabeleusheid zyn voortgekoomen, 
en door de getuigeniflen der gener, die deze 
Zee naauwkeurig onderzocht, en zelfs gezien 
hebben, onwaar bevonden worden, gelyk on- 
der anderen, het geen ik te voren hebbe by- 
gebragt uit zommige Schryvers, dat deze Zee 
de Doode Zee genoemt wierd, niet alleen om 
het níet voortbrengen en fterven der viffen , 
maar ook om de onvruchtbaarheid en volko- 
me dorheid van deszelfs boorden en naaft- 
gelege landen , welk laatfte tegengefproken 
word van Frater Anfelmus Minorita, in zyn 
Befchryving van het Heilige Land, Deze Zee 
(zegt hy} zs van Jericho omtrent twee mylen, 
deze Zee word de Doode Zee genaamt, omdat 
deszelfs wateren niet voortvloejen , maar (als 

in 
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in een befloote Meir) flilffaande zyn; en des- 
zelfs water 15 bitter van fmaak. Zommige 
fchryven in hunne Chartabellen, dat het wa- 
zer flinkende ts, en dat om deszelfs bitterheid 
de aarde naaft aan deszelfs boorden genegroen- 

te voortbrengt: maar ik, terwyl ik zelfs de 
woeten in deze Zee wafchte, da met myne 
oogen gezien, dat de Mooren en de Grieken 
zich geheel naakt în dezelve wafchten, enik 
wierd niets van de flank van deszelfs wate- 
ren gewaar , en ik hebbe op de boorden van 
deze Zee het groene gras gezien, het welke 
zy aldaar LOZA noemen, en met het wel- 
ke de beeften gevoert konnen worden, » 

| 64. 
Uit dit getuigenis van Frater Anfelmus 

Minorita , konnen wy klaar zien, dat wy 
door de dorheid en onvruchtbaarheid der lan- 
den, dewelke naaft aan en omtrent de boor- 
den van de Afphaltifche Zee gelegen zyn, niet 
moeten verftaan zodanig een volftrekte on- 
vruchtbaarheid, dat niet hier of elders in voch- 
tige valleyen of op vlakke plaatzen, of zelfs 
tegen het afgaan van de bergen, wel eenige 
groente en gras zoude gevonden worden. 
Zelfs Diodorus Stculus, die geleeft heeft on- 
der Julius Cefar, en zelfs noch onder Kei- 
zer Aaguflus, getuigt, dat omtrent dit Af. 
phaltifche Meir veel Dadelboomen groejen, 
dus fpreekt hy (a) zelfs : Zu het Land der 

’ Naba- 

(a) Wid. Diodori Sieuli Bibliothec, Hiftor, Lab. IL, 
Cap. 43. 
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Nabateers (verftaat (a) hier door de Naba- 
“teeifche Arabieren ) zs een groot Meir , het 
vwelke jodenpik voortbrengt, waar van zy geen 
gering inkoomen trekken: uit deszelfs midden 
kookt jaarlyks het jodenpik na boven, welker 
grootfte klompen de Ingezetene een flier noe- 
men, en de kleinfte een kalf. De tekenen, dat 
het jodenpik opgeheven zal worden , krygen de 
lugezetene wel twintig dagen te voren , want 
aan alle kanten eenige mylen in ’t rond van bet 

_ Meir, waaffemt het Meir een flank als met een 
waaflem overal uit, en alles wat daar omtrent 
van zilver of goud, of koper gevonden word; 
beflaat deze waalfern, en doet deszelfs koleur 
veranderen, dewelke nochtans wederom zyn 
oude glans verkrygt, als al bet jodenpik zyn 
damp heeft uitgerookt: dewyl nu de naaft ge= 
legene plaatzen, zo door het ( onderaardfche) 

IL. Deer. X vier, 

(4) De Lezer moet zich hier niet over verwon- 
deren, dat Diodorus Siculus dit Afphaltifche Meir ftelt 
in het Land der Nabateifthe Arabieren,dewyl dezelve 
niet zeer ver van ’t Afphaltifche Meir afgelegen waren. 
Ik vinde bySrrabo,die zulk een uitmuntend Schryver is, 
veel grooter misflag omtrent dir Meír,want in de plaars 
van het Afphaltifche Meir geeft hy het de naam van het 
SIRBONIiscH Meir, daar ondertuffchen het Sir= 
bonifth Meir langs den Oever van de Middelandfche 
of Egyptifche Zee legt, tullchen Damiate en de 
Berg Cafius, niet verre van een tak vande Nyl, op 
de grens{cheiding tul{chen Egypten en Paleftina, zo 
dicht aan de Middelandíche Zee leggende, dar tuf. 
fchen beide maar een zeer naauwe doorgang is: het 
zelve word hedendaags van de Ingezetenen le Baran- 
guerlis genaamt, en word hoe langer hoe naauwer 
en drooger, zo dat het zelve nu meerder na een 
„Poel als na cen Meir gelykr, 
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wier , als door dampen en ffank bedorven zyn, 
konnen de meufchen daar niet zeer gezond en 
lang leven , nochtans IS DIT LAND 
VRIJCHTBAAR IN PALM- OF 
DADELBOOMEN, voor zo ver als het 
zelve door zoete bronnen en vlieten hier en daar 
befproeit word. Aldaar word in een zeker Dal 
die (koftelyke) Balzem voortgebragt , van de- 
welke zy een zeer groot inkoomen genieten, 
dewyl deze Heefter (daar dezelve uitdruipt) 
nergens anders in de wereld gevonden word, 

/ 65. 
Het geen Diodorus Siculus hier van de Bal- 

zem meldt, zal ik na dezen verklaaren, de- 
wyl zulks de moeite waardig zal zyn: anders 
geeft deze Plaats van Ötvdorus Siculus ons 
zeer veel licht, waarom zommige Schryvers 
getuigen, dat de wateren van de Afphaltifche 
Zee (tinken , en zommige Schryvers zulks 
wederom ontkennen; want die Perzoonen, 
dewelke aan de Doode Zee of het Afphaltifche 
Meir zyn geweeft, alsde onderaardfche Bron- 
nen van het jodenpik ftooken en opwellen, 
en met haar (tank alles vervullen, zullen ge- 
tuigen, datde wateren van deze Zee flinken: 
en wederom die Perzoonen , dewelke aan de- 
ze Zeegeweelt zyn, wanneer de opdampingen 
van de onderaardfche bronnen van het joden- 
pik lang zyn opgehouden geweeft, en dat de 
lucht en het water daar minder van befimet 
zyn, en ook de vettrigheid en zwavelachtig- 
heid van het eerft uitvloeyendejodenpik , door 
het kragtige zout van dit Zeewater nu gep 

als 
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als verteert en verbeeten is; die Perzoonen, 
zeg ik, zullen getuigen, gelyk enze Frater 
Anfelmus Minorita, dat de wateren van deze 
Zee niet ftinken. Doet hier ook by, dat op 
de naaftgelege plaatzen en boorden, als de 
jodenpik-mynen opdampen uit de Zee, de 
groente en het gras zullen beginnen te kwy- 
nen, en {taan als verdort, en zommige als 
totafch gebrandt en verfchroeit: en dat we- 
derom ‚zo haaft als deze brand- rook- en damp- 
tyd over is, alles wederom verfrift en ver- 
groentword, endeze zaak oordeel ik de oor- 
zaak van zo veei tegenberichtente zyn. 

66. 
Wat de Standplaats van de Doode Zee of 

het Afphaltifche Meir betreft, dezelve wierd 
gerekent onder de Landen en het Erfdeel van 
de Stamme Juda, (trekkende in zyn lengte 
van noordweft tot zuidooft , fluitende met 
zyn noordelyke kant tegen de Landen van de 
Stamme Auber, en met zyn ooftelyke zyde 
tegen de woeftyne der Moabiten en woeft A- 
rabien; met zyn weftelykezyde, dewelke de 
tongeder Zeegenaamt word, nade woeftyne 
van Ítenig en woeft Arabien en het roode Meir, 

67. 
Het Zout, dat uit dek Zee door alle lan- 

den vervoert word, vergaderen zy in zoutput- 
__ ten,‚en in zoutkuilen en laagtens, daar deze Zee 

met ftormen zyn zwaare pekel inwerpt; en 
‚ wanneer het water door de heete Zon daar is 
uitgewaaflemt, word het zout op de grond 

X 2 -… ge- 
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gevonden. Hier van fpreekt de Propheet E- 
zechiel: (a) Dog haare modderige plaatzen 
ende haare moeraflen en zullen niet gezond 
worden, zy zyn tot zout overgegeven, Op 
verfcheide plaatzen word ook ín de heilige 
Bladeren melding gedaan vanhet Zoutdal, als 
by voorbeeld: (4) Ookmaakte (zich) David 
eenen naam, als hy weder kwam, na dat hy 
de Syriers geflagen hadde , in het ZO UT- 
DAL , achtienduizend. Dit Zoutdal legt 
aan de Tong van de Zoute of Afphalti- 
fche Zee, en dewyl het zelve zo groot was, 
dat geheele Legers tegens malkander in het 
zelve konden vechten, behoeven wy niet te 
twyfelen, of dit Dal is eigentlyk een onge- 
meene groote Vlakte, ín en omtrent dewel- 
ke veele zoutputten geweeft zyn, door gemeen- 
fchap der Afphaltifche Zee, en onderfpoe- 
lingen by groote ftormen en tempeeften; dit 
Dal leide tegens de Grenspaalen der Edo- 
miten, of die Volkeren, dewelke tuflchen de 
tong van de Zoute Zee, Arabien, EFgypten 
en Juda woonden, (c) Want David leide 
in ganfch Edom bezettingen. In dit Dal zyn 
verfcheide zwaare Slagen voorgevallen, want 
behalven daar boven van gemeldt word, zegt 
de Pfalmift: (d) Als by gevochten hadde met 
de Syrters van Mefopotamie , ende met de 
Syriers van Soba: erde Foab weder kwam, 
ende de EDO MITEN floeg in het Zout- 

dal , 

(2) Ezechiel XLVII: xx. 
(6) 2. Samuel VIII: 13. 
(e) 2. Samuel VIII: 14. 
(d) Pfalm LX. 2, 
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dal, twaalfduizend. Ook floeg (a) Amafia 
Koning van Juda in het Zoutdal tienduizend 
Edomiten. ' 

68. 
Het Zout van de Afphaltifche Zee moet by 

die Volkeren al zeer lang ingebruik , en ook 
bekent geweeft zyn, want omtrent de Boor- 
den van de Afphaltifche Zee was een Stadt, 
behoorende onder het Erfdeel van Juda, de (4) 
Zour-STADT genaamt. Deze Zout-Stadt 
leide in de Woeftyne met noch andere vyf 
Steden en haare Dorpen. Flavius Fofepbus blaast 
dezelve in ’ Land van Edom, het geen wel 
te zamen kan gaan, dewyl Edom onder de 
gehoorzaamheid van Juda gebragt is geweeft, 
en tegens de Zout-Zee en deszelfs Boorden, 
en by deszelfs Tong, daar ook deze Stadt ge- 
legen heeft , aanftiet. Na dat de Jooden, 
zegt (c) Fofephus, onder hunne drie Gezeraals, 
namentlyk NieEr, Sira, en JOHANNES, 
van Antonius ‚Gouverneur van de Sterke Stadt 
Afculon, geflagen waren , en de meefte ge- 

„kwerft , vluchteden de overige met Niger, 
dewelke noch maar alleen van de drie Gene- 
raals overig was, in een plaats van Edom, 
dewelke van Zout genaamt wierd, of Stadt 
des Zouts, en dit is zekerlyk dezelve Zout- 
Stadt, dewelke wy hier boven gezien hebben, 
dat met de andere vyf Steden in de Woeftyne 
onder het Erfdeel van Juda behoorde. 

X 3 Het 

a) 2. Koningen XIV: 7. ‘ / 
K Gijs XP: 62. { KN 
(«) Flav. Fofephi de Bello Fudaico Lib, III, Cap.l. * 



322 Natuur- en Konft-Kabinet, 
69. 

Het Water van het vermaarde Afphaltifche 
Meir is zo zwaar bevrucht met zout, dat zich 
niemant moet verwonderen, dat de Dalen, 
Valleyen , Luaagtens , en deszelfs Boorden, 
daar dit water overftuift of zomtyds over- 
vloeit, alom vol zout zyn, het welke door 
de heete zonne-ftraalen gedroogt , eenige uu=- 
ren ver van de Zee op zommige plaatzen ge- 
vonden word. Degroote Galenus, een Prins 
onder de oude Griekfche Geneesheeren , heeft 
hiet onaardig over het Zout van de Doode 
Zee (a) gefchreven. Het Water , zegt hy, 
het welk in een Meir van Paleftina gevon: 
den word, by zommigen de Doode Zee,en by zom- 
migen de Jodenpikkige Poel genaamt, 15 niet al- 
leen zout, maar cok daarenboven bitter, en het 
zelve geeft ook een zout uit , dat insgelyks bitter- 
uchtig van fmaak is; zelfs in den eerften opflag 
fchynt dit (Water )gelyk ook de gebeele Zee, veel 
witter, enook veel dikkertezyn, en geheelgelyk 
als die pekel , in dewelke geen zout meer finelten 
kan, want het heeft zeer veel zout in zich en by- 
aldien zich iemant in dit Zeewater inlaat of in- 
dompelt, zalhy (uithet water Roomende) over 
zyn geheele lichaam, als met zeer fyn zout 
overfkrooit Jchynen; daarom 15 dit Zeewater zo 
veel zwaarder by andere Zeewateren, als het 
gewoonlyk Zeewater is by zoet Rrvter-water; 
daarom kunt gy ook niet wel in deze Zee na 
beneden duiken, omdat het water zo zeer na 

bo- 

(4) Vid.Galeni de Simplicium M edicamentor. Facul. 
zat. Lib,IV, Gap, 20: 
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boven licht en als opheft; dierhalven , al 
word een menfch, aan handen en voeten ge- 
bonden, in deze Zee geworpen, zal by niet 
na de grond zinken, en gelyk als de Schepen 
veel zwaarder laft in de Lee konnen draagen, 
(zonder te zinken) als in verfche wateren, zo 
konnen ook de Schepen veel meer laft voeren, 
zonder te zinken, in de Doude Zee, als in de 
andere Zéen, want indit Zeewater ts een zout, 
het welke van een zwaare aardachtige floffe- 
byhbeid is. 

70. 

Galenus {chynt hier eenig onderfcheidt te 
ftellen tuflchen het Zout van de Doode Zee, 
en het algemeen Zee-zout, als of dit zour 
zwaarder en aardachtiger was. Ik geloove 
om veel redenen, dat zulks ook waar is, want 
als wy acht geven op de Plaats en het geheele 
Land, daar de Doode Zee en deszelfs Wa- 
teren gevonden worden, moeten wy begry- 
pen, dat het Zout van het Afphaltifche Meir 
meer door het onderaard{che vier gebrandt en 
gefixeert is, als het zout, het welk in de al- 
gemeene Zee gevonden. word, en dat voor 
het groot{te gedeelte maar door het water ge- 
Ímolten word, van het Sal Gemme of het 
Mineraal-zout of Zout der Aarde, het welke 
in de gronden van de groote Zëen gevonden 
word. Dat wy hier reden toe hebben om te 
gelooven , zal niemant ontkennen, die maar 
op het uitftooken van de Afphalt of het Joden- 
pik van deze Zee acht geeft. De onderaard- 
Íche bitumineuft Kolken , door het onderaard- 

X 4 fche 



324 Natuur- en Konft-Kabinet, 
fchevuuraan * ziedenen rooften geraakt zyn- 
de, doen de vluchtfte deelen van het Sa/ Gem- 
me of Zout der Aarde, met de bitumineufe 
dampen wegwaaflemen, en ftonken en bran- 
den het overige tot een loogzout, het welke, 
wanneer het doorzakkende Zeewater daar by 
koomt, om het zelve in zyne diepe hoolen en 
rioolen te fmelten, en af te lekken van al 
het water, dat in deze Zee is, een volko- 
men loog maakt, dewelke gelyk de loogen 
der vafte zouten bevonden word, a's de 
loogen van pot-afch, weed-afch , fouda, en an-= 
dere vafte en gebrande zouten van hout, krui- 
den enz. gebrandt. 

JL. 

Ik heb vier redenen, dewelke my bewee- 
gen om dus te redenkavelen. 1. Om dat de 
loogen der gebrande loog-zouten bitterachtig 
van fimaak zyn, gelyk het water van deze 
Doode Zee. 2. Omdat de Schryvers getui- 
gen, dat dit water zeer afveegende is , en 
veel beter bekwaam om de vlekken uit de kle- 
deren te waffchen, als ander water. 3. Om- 
dat het Sodometifche ‘Zout, het welke uit dit 
water gemaakt word, en overal in’t Heilige 
Land gebruikt word, veel {cherper en door- 
dringender, enafveegender is, als het gemeen 
ne Zee-zout. En 4. Omdat dit water zo on- 
gemeen zwaar bevonden word : het welke 
aan de loogen der loog-zouten een onaffchei- 
delyke eigenfchap is, behalven dat de groote 
menigte des zouts, dewelke in dit water op- 

Be 

ehs 
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geloft is, het zelve een groote'z waarheid moet 

72 

Niet tegen{taande ik dit Zeewater van deze 
_Doode Zee by de zwaare loogen der loogzou- 
ten vergelyke, gelieft de Lezer niet aan te 

‚ merken, dat ik echter tuflchen dit Zeewater 
en de zwaareloogen der loog-zouten , en tuf- 
fchen het zout van deze Zee en een loog-zout, 
geen onderfcheidt zoude (tellen , maar ik ftel in 
tegendeel valt, dat de zwaare loog-zouten en 
loogen in veele omftandigheden verfcheelen 
van het water en het zout van de Doode Zee. 1. 
Dewyl het zout van deze Zee niet zo veel 
vuur en in die omftandigheden gehad heeft, 
als de gemaakte loog-zouten. 2. Omdat de 
Materie, daar de loog-zouten van gebrandt 
worden, in veele omftandigheden verfcheelen 
van het Sal Gemma, daar dit Zout van voort- 
koomt. En 3. Omdat zich duizend zaaken, als 
Salpeter,Zwavel,enz, met dit zout en Zeewater 
vereenigen, dewelke in de loog-zouten noch 
loogen niet gevonden worden; dog ik trachte 
alleenlyk maar aan te dringen , dat het Sodoratt1- 
fche Zout van de Doode Zee zeer veel overeen- 
komft met de loog-zouten heeft, om op deze 
wyze het onderfcheidt uit te leggen ‚dat tu{fchen 
dit Sodomitifche Zout en het andere Zeezout ge- 
vonden word, en het waare onderfcheidt te 

‚ontdekken, het welke ook gevonden word 
tuffchen het water van dit Sodowzizifthe Meir 
en andere zoute Wateren. 

k Xs De- 
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_ Dewyl de ENEN Peg ree dewelke 
over het Water, het Zout, en andere Hoeda- 
nigheden van deze Afphaltifche Zee gefchre- 
ven hebben, of zeer bygeloovig zyn geweeft, 
en daarom datelyk alles onder de Wonderen 
gebragt hebben; of zeer onervaaren in de na- 
tuurlyke Hiltorien, moeten wy ons niet vers 
wonderen, dat wy by dezelvede rechte Hoee 
danigheden van dit Water en Zout, met des= 
zelfs natuurlyke Oorzaaken, niet recht be- 
fchreven vinden, en dat zy byna voor alles 
ftil hebben geftaan ‚ en de zwaarte van dit. 
Zeewater, en veele andere van deszelfs Eigen- 
fchappen, als onoploflelyk hebben geoor- 
deelt; maar welke oorzaak konnen wy 
lichter be egrypen, als die, waar door het Wa- 
ter van deze Zee zo bovengewoon zwaar 
word gemaakt? Verbeeld u eens Opmerkende 
Lezer , een geheele grond zo Dalen als Bergen, 
dewelke beftaat zo uit aderen van Sal Gemme 
alsBitumen judaicum of Liym,enz.gelyk de lym- 
putten getuigen (daar ten tyde Abrams van 
gefproken word by Mofes ) in het Dal van Std- 
dim, en noch hedendaags de Bergen en Val- 
leyen ‚en heete fulferachtige, fmitskoolige, en 
andere bitumineufe gronden; verbeeld u nu, 
dat deze grond door zwaare aardbevinge en 
onderaardfch vier geheel word omgeroert, en 
een geheele Valley van vyf dagen reizens lang, 
en vyf a zes uuren breedt , benevens veele 
Bergen worden omgekeert, en van haare wor- 
tels worden afgefcheurt , en uit haare.naaden 
worden gerukt, om te zinken in een gronde- 

loo- 
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looze vuur-kolk, die onder zeer diep in de 
gronden des aardryks door zeer lange tyden 
was uitgebrandt en hol geworden: wat kunt 
gy van deze omftandigheden nu anders ver- 
wachten, als dat dit onderaardíche vuur in 
die gronden heeft ontbonden de zwavel , kool, 
en andere brandende ftoffen, en noch dage- 

_ Iyks ontbindt, in zo ver als her Water, het 
welk door de Rivier de Jordaan en andere 
_ Rivieren, (ziet Tabula VIIl.) dewelke zich 

in de Doode Zee ontlaften, als ook het wa- 
_ ter van alle de naaftgelege Bergen , wil toelaa- 

ten aan dit vier, om op deze of gene tyden 
_ meerder of minder door te (tooken , want dit 

__ water nu toegang gekregen hebbende tot inde 
zeer diepe gronden der aarde, ontmoet zulk 
‚een overvloedt van zeer. heet en dorftig zour, 
dat het zelve in een volflage en zwaare pekel 

‚ verandert word, die gedurig zyn zout op de 
_ Stranden en Valleyen ontlaft, en wel weder- 
„om ververfcht word door het verfche water’, 
dat gedurig in deze Zee koomt ftorten uit de 
Rivieren ‚ maar niet verzoet kan worden , 
omdat dezelve in zyn diepe kolken oneindig 

‚maal meer zout bezit, als door de Wateren 
_ gefimolten en gedraagen kan worden , waar 
door dit Zeewater ook altyd even zout en 
even zwaar blyft, dewyl het inftroomend 

_ verfch water wederom 20 veel zout oploften 
4 ontmoet, als in het zelve gedraagen en geiaa- 
_ den kan worden. 
kÀ 

te 
X 14: 

Wy moogen hier ook wel aanmerken , dat 
in 
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in deze Landen veel bittere wateren gevonden 
worden, als by voorbeeld tuffchen de Nylen — 
het Roode Meir, en ook op veele plaatzen — 
in ftenig Arabien en elders; wy weeten, dat 
de zitreufe en falpeterachtige gronden van A« 
rabien, en zelfs aan de Boorden van de Nyl, 
niet alleen veel zout , dat falpeterachtig en 
bitterachtig van fimaak is, uitleveren, maar 
dat zelfs ook aan de boorden van de Nyl en an- 
dere Rivieren, uit die bíitterachtige en falpee 
terachtige Hoedanigheid het kruid Kali groeit, 
daar de naam Alkalt uit voortkoomt, dat zo 

veel wil zeggen, als van't kruid Kali, want met 
al wordzo veel betekent, als met vaz; en dewyl 
van dit kruid Kal: de Souda gebrandt word, en 
het zelfde een van de kragtigíte loog-zouten 
is, hebben de Natuurkundige alle de zuur- 
temperende loog-zouten of haar weêrgaa, met 
de naam van Alkali gedoopt. 

75: 
Onder andere dingen, zegt Galenus op de 

boven aangehaalde plaats, dat hy de ydele 
Ambitie van een zeker ryk Man in Italien 
hadde aangetoont, omdat deze zo veel Wa- 
ter uit de Doode Zee hadde doen overbren- 
gen uit Paleftína in Italie, dathy met het zelf- 
de een geheele Regenbak hadde konnen opvul= 
len, en dat Galenus (zo als hy zich inbeeldt) 
datelyk diergelyk water ten opzicht van de 
zwaarte hadde gemaakt, met alleenlyk maar 
zo veel zout in gemeen regenwater te werpen, 
dat in het zelve geen meer zout konde fmel- 
ten, en ophet zelveeen ey of iets anders konde 

dry- 
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dryven; en wanneer (zegt Galenus) iemant 
die proeft in de hondsdagen of het heetfte van 
de Zomer doet, zal hy noch meer zout in het 
water doen fmelten door de warmte, en ver- 
volgens het water noch zwaarder maaken : 
maar de groote Galenus, als ik zulks aan zo- 
danig een beroemt Man zeggen mag, heeft 
hier geen acht gegeven , dat hy juift niet daar- 

„om het zelfde water konde maaken van ge- 
meen Zeezout en regenwater, al konde hy 

‚door ’% inwerpen van zout even dezelfde pe= 
kel maaken, voor zo ver als de zwaarte al- 
leenlyk maar belangt, dewyl in het zout en 
te gelyk ook in het water van de Doode Zee, 
behalven de zwaarte, noch veel meer eigen- 
fchappen van Salpeterachtigheid, Bitumineus- 
heid, Alcaline Eigenfchappen , fteenachtige 
zappigheid, en hitzige vuurigheid en zwavel 
enz. verborgen en opgeflooten waren , de- 
welke in zyn gemaakte pekel niet gevonden 
worden;waarom ik oordeele, dat de groote 
Galenus niet zo veel reden gehad heeft, om 
dezen Italiaan door te (tryken , als by wel 
geoordeelt heeft. 

76. 

Galenus begaat noch een misflag, dewelke 
grooter is als de eerfte, namentlyk, hy oor- 
deelt, dat zyn pekel , gemaakt uit gemeen Zee= 
zout en water, ook wel bitter kan gemaakt 
worden, alleenlyk maar door ’t kooken over 
het vuur, want alles wat zout is word bitter, 
zegt Hy, als gy het zelve maar een weinig 
meerder kookt, het welk ik wel hertelyk ont- 

ken- 
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kenne van de Pekel, die van gewoonlyk Zee- 
zout. gemaakt is. Galenus meent, dat de bit- 
tere fmaak van het Zeewater en Zeezout van 
het Afphaltifche Meir ook nergens andersvan _ 
daan koomt, als omdat dit Zeewater door 
de hitte der Zonne meer gekookt word; maar 
inderdaad de hitte der Zonne zoude dit nooit 
konnen uitwerken, gelyk blykt aan het zout 
water, het welk in noch veel heetere landen _— 
gevonden word „en daar zeer veel hitte ont- 
vangt, en echter daarom nooit bitter word, 
dewyl de bitterheid van dit water en van dit 
Sodomitifch Zout, een geheel andere oorzaak 
heeft ‚buiten en behalven de hitte: 

77e 
De Viflen, dewelke in dit water van het 

Afpbaltijche Meir geworpen worden, vervolgt 
Galenus, flerven datelyk , omdat het water vol- 
komen bitter , ente gelyk morf]ig en opdroogende 
is, enutt zyn natuur als een roetachtigherd, die 
door roefting veroorzaakt is, (aan de{imaak ) 
mede deelt, Zy noemen dit Zout Soadomitifch 
Zout, na de Bergen, dewelke dit Meir om- 
ringen, en welke Bergen Sodoma genaamt wor- 
den: en dewyl dit water, gelyk ook het zout, 
Juift niet zo geheel bitter van fmaak is, ge- 
bruiken de Bewoonders van bet Land dit zout 
tot alderhande zaaken , daar wy ons keuken-zout 
toe gebruiken; de kragt van dit zout is niet al= 
leen zeer opdroogende , maar daarenboven veel 
meer verdunnende, als ander zout, omdat het 
zelve meerder gerooft is, als ander Zeezout. 
Waar mede nu Galenus immers zelfs genoeg 
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bekent, dat dit zout en deze pekel geheel wat 
anders is, als die pekel, dewelke hy in Ita- 
lien maakte, en met deze wilde vergelyken. 
Ja zelfs bekent Galenus noch in het zelfde Ka- 
pittel, dat dit Sodom:tifch Zout veel meer af- 
veegende en rypmaakende is, als het Zee- 
zout, en dat het Zeezout wederom meer za- 
mentrekkende is , als dit Sodoyzitifch Zour, 
het welke meer met de falpeter (nazyneigen 
zeggen) overeenkoomt, 

78, 
Wy vinden by de Schryvers, dewelke over 

deze Afphaltifche Zee gefchreven hebben, 
een groote twift, wegens de Statwa van de 
Huisvrouw van Lot, dewelke in een Zoutpis 
laar verandert is. Zommige verzekeren, dat 
zy deze Zoutpilaar zelfs gezien, betaft en bee 
vonden hebben, en noemen zelfs de Plaats, 
daar dezelve noch hedendaags ftaat en gevon- 
den word; andere ontkennen deze zaak, en 
verzekeren, dat de Zout-kolom, in dewelke 
de Huisvrouw van Lot verandertis, lang ver- 
gaan en gefimolten is geweeft, 

79 
De Man Gods Mofts heeft ons een befchry- 

ving, van deze zaak nagclaaten, en op wat 
wyze de Stadt Zoar, in dewelke Lot vluchte, 
gefpaart wierd, en zegt (a) vervolgens; De 
zonne ging op Pee: de aarde; als Lot te Zoar 
(of Zegor) inkwam. Doedede de Heere zwa- 
zel en vier over Sodom en Gomorra regenen, 

Vlis 

(a) Genefis XIX: 23. 24: 25. 26, 
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wan den Heere, uit den Hemel, Ende hy keers 
de dezelve Steden om, ende die ganfche vlakte; 
ende alle inwoonders dezer Steden, ook het ge 
‚was des Lands, Ende zyne Huisvrouwe zag 
om van achter hemm; ende zy wert een zouipt- 
laar. Hier blykt niet alleen, dat Godt deze 
Steden met zwavel en vier bezocht heeft , maar 
daarenboven, dat hy dezelve met de geheele 
vlakte Stddim heeft omgekeert, en dezelve 
met alle deszelfs Inwoonders , Gebouwen, 
Gewaflen, en andere Cieraaden, het onder- 
fte boven heeft geworpen, door aardbevinge 
en omkeeringe van het geheele land : waar uit 
wy zeer licht konnen begrypen, als Godt die 
middelen heeft gebruikt, dewelke ik te voren 
heb aangetoont , (namentlyk een fchielyke 
inftorting van een onder uitgebrande holle boe- 
zem der zwavelachtige aarde, en behalven den 
regen uit den Hemel van zwavelen vier) dat 
noodzakelyk in die ingeftorte holte door de 
tyd een Zee heeft moeten groejen, van het 
gedurig aanftroomend Rivier-water , het wel- 
ke hier in en na toe vloeit door de Rivieren, 
dewelke in Zabula WVIIL vertoont worden, 
en dewelke haare wateren noch hedendaags 
in deze Zee ontlaften. 

80. 
lemant zoude nukonnen vraagen, op welk 

een wyze nu het zout te pas kwam, en waar- 
om juift de Vrouw van Lot in een zoutpilaar 
verandert wierd, daar de Heere zwavel en 
vuur gebruikte, in de oefeninge van zyn ftraf 
over Sodorza en Gomorra; maar Mofes geeft 

ons 
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ons te kernen , dat door de wraake Gods de 
dorheid en het verderf van deze geheele Luands- 

douwe, niet alleen uitgewerkt wierd met 2 wa- 

vel en vier , maar daarenboven ook met zout, 

gelyk blykt uit de volgende woorden: (2) 
Dan zal zeggen het navolgende geflacht, uwe 

kinderen, die na ulieden opftaan zullen, ende 

de vreemde, die uit verre landen koomeg zal: 

als zy zullen zien de plaagen dezes lands, en- 

de deszelven krankbeden, daar mede de Heere 

bet gekrenkt beeft ; Dat zyne ganfche aarde zy 
zwavel , ende ZOUT DER VERBRAN- 
DINGE ; die niet bezaecit zal zyn, en gene 
(pruite zal vaortgebragt hebben , moch eenig 

kruid daar in zal opgekoomenzyn , gelykde om- 

… keeringe van Sodom, ende Gomorra, Adama, 

ende Zeboim , die de Heere heeft omgekeert in 

_zynen toorn, ende in zyne grimmigheid. Uit 

deze plaats van Mofes blykt nu klaar, dat ver- 
_ volgens ook de geheele vervloekte en geltraf- 
te Aarde ís doormengt met zwavel of bitu- 

_ minenfe tof, en ZOUT DER VERBRAN- 
_ DINGE of uitgebrandt Zout. 

Sr. 
_‚ Deze Zoutpilaar van Lots Vrouw vertoont 
_ Adrichomius, in ya geographifche Kaart van 
het Erfdeel der Stamme Juda, tufchen Sodo- 
maen SEGOR of ZoARr, aan de boorden 

_ van de Zoute of Afphaltifche Zee, het wel- 
_ ke ook de rechte plaáts zoude moeten zyn, 
 teweten op de weg van Sodoma nâ Zoar; en 
Me Il. Deer. Af Fla- 

… (a) Deuteronomium XXIX: 22. 23e 
E 
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Flavius Fofephus (a) getuigt ftoutmoediglyk , 
dat deze Zoutpilaar van de Vrouw van Lot 
in zyn tyd noch overig en behouden was; en 
Brocardus verklaart in zyne Reisbefchryving, 
als ook Breidenbach en Salignac , benevens vee- 
le Schryvers van onzen tyd, dat dezelve noch 
in hun tyd zelfs te zien was, en dat dezelve 
ftaat tuffchen de Stadten Berg Exgaddi en 
de Doode Zee, niettegen(taande de Sradt Ex- 
gaddi een weinig van Zoar afgelegen is, en 
wel voornamentlyk, als Zoar gepiaat{t word 
aan de Tong van ’ Afphaltitche Meir, vol= 
gens de Heer Reland: daar ik zeer weinig re- 
den voor vinde, dewyl deze Reis voor Lot, 
om te ontkoomen uit Sodoma, veel te lang 
geweelt zoude zyn, behalven andere bewye 
zen, dewelke deze gedachten om verre wer- 
pen. Brocardus zegt: Aan de andere zyde 
van Jericho , teweten na de kant van de 
Doode Zee, is het plaatsje (b) Segorof Zoar, het 
welke legt aan den Berg Engaddi; en tuf]chen 
dit Plaatsje en bet Afphaltifche Meir is de 
Zoutpilaar „ in dewelke de Vrouw van Lot 
verandert is 5 om dewelke te zien, ik veel 
moeyelykheid onder ’t reizen heb moeten on- 
dergaan ,‚ maar ik heb wochtans myn verlaa- 
gen niet konnen voldoen , dewyl de Iawoon- 
ders my verklaarden, dat de plaats ontoegang-= 
kelyk was, en niet zonder perykel des doods 
kunde bezocht worden, om de Biduins, den 

“welke 

(a) Vid. Flavii Fofephi Antiquitate judaic. Lib,1. 
Cap. 12. é 

(£) Ziet Tabula PIII. hier achter bygevoegt. 
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„welke daar woonden , en zeer wreede men- 

_ fehen waren; als vok om eenige andere rede- 
nen, dewelke hy aanhaalt. 

82. 
Frater Anfelmus Minorita ftelt deze Zout- 

pilaar van de Vrouw van Lot, boven de Doo- 
de Zeein Arabie , naar de ooftkant ,dus {preekt 
hy by. Quarefmius. Aan de ooftelyke boorden 
wan de Doode Cof Afphaltilche) Zee legt de 

… plaats Segor of Zoar ‚ineen Deel van Arabie, al- 
waar de Zoutpilaar is, in dewelke de Vrouw 
van Lot is verandert , om dewelke te bezien 
de toegang zeer gevaarlyk is, om de Maara- 
giten (ot Arabieren, ) dewelke daar vertoe- 
wen , en dewelke niemant fpaaren. Dikwils 
(zo als verhaalt word) waft deze Zee zoda= 

_ mig uit een opzwellinge, dat de geheele Sta- 
êua bedekt word, en niet gezien word, zon= 
èyds valt wederom de Zee zodanig, dat de= 

_ Ze Statua kan gezien worden tut aan dé 
ze 

Seg 

Ex EE 

burft, en zomtyds tot aan de knie. 

Uit alle deze Koike aangehaalde plaatzen 
kan de Lezer zeer wel bemerken, dat die 
Schryvers noch niet eens zyn , waar het Plaatsje 
B orzZaar legt,en veel minder,waar de Zouts 

pilaar eigentlyk gevonden word, en dan noch 
ook, of dezelve (taat op het vatte en drooge 

_ land, of aan de ftrand in de Zee en in het 
Zeewater, In de Reis van de vermaarde 
Rasa: BENJAMIN T UDELENS, dewlkevoor- 
gevallen is 1173. (taat met volle woorden, 
dat twee mylen van Ee Doode Zee een groo- 

ì p) te 
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ze hoop zout gevonden word, in dewelke de 
Huisvrouw van Lot verandert is, enalfchoon 
door het lekken der Beeften en het Vee, deze 
zouthoop zomtyds vry wat vermindert is , 
groeit zy echter wederom tot haar voorgaan- 
de grootheid. Tertullianus in vyne Verzen 
over Sodoma, gaat zo ver, dat hy niet alleen 
verzekert, dat de Statze van zout, indewel- 
ke Lots Vrouw verandert is, noch in zyntyd 
aldaar gevonden wierd, maar dat dezelve noch 
door regen of wind vermindert wierd, en dat 
zelf, alfchoon iemant een ftuk van dit zout 
afbrak, het uit zich zelfs daar wederom aan- 
groeide. De Brduins, dewelke van deze plaats 
gedurig zout bragten aan de Paters tot Jeru- 
falemm, in de tyd van Quarefmius, verklaare 
den het zelfde, en dat zelfs by die Zouiko- 
lom een kleine Kapel (tond. 

84. 

De Lezer zal buiten twyfel nu verwondert 
zyn, tot welk een einde alle deze mooje Hilto- 
rien van my zyn bygebragt, te meer omdat 
de opmerkende Lezer uit mmye fchryven wel 
zal bemerkt hebben, dat ik zelfs aan dierge- 
lyke lofle vertellingen geen geloof behoorete 
geven. Cm dan den Lezer te voldoen, wil 
ik welgaaren bekennen , dat ik van naturen al 
zo;ongenegen ben,een aaloude zaak,en dewelke 
van veele veveftigt word, datelyk geheel te 
verwerpen, omdat ik juilt de wyze, op de 
welke eczeive gefchiedt, nier kan begrypen, 
gelyk veele Menfchen zeer onbedachtzaam en 

onvoor- 
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onvoorzichtig doen ; als ik hartnekkig ben, vm 

‚niet alles aan te neemen en te gelooven, dat 
‚door de Schryvers en de Menfchen verhan- 
delt word; vorder oordeel ik, dat naauwe- 
lyks een eenige aaloude Fabel in wezen is, 
dewelke niet van een waarheid, die zy {cha- 
duwachtig verbeeldt, haar oorfprong heeft, 
maar wat reden zoude ik hebben , om aan 
deze zaak te twyfelen? Waarom zoude ik 
niet gelooven, dat hier of daar ‚ja zelfs op ver- 
fcheide plaatzen aan de boorden van die 
alderzourtte Zee, een groote klomp zout ge- 
zien word, dewelke honderden van jaaren in 
deze of gene heete Valley geltaan heeft, en 
veroorzaakt is geworden, door de gemeen- 
fchap van het (tuivend Zeewater uit de alder- 

„zoutfte Zee, en dat te gelyk daar by verziert 
is geworden, dat deze nu juift dezelfde Zout- 
kolom geweeft is, daar de Vrouw van Lot 
in veraudert is: en dewyl naar alle waarfchyn- 
lykheid, en gelyk ik ook zekerlyk weete, op 
meer als op eene plaats aan de boorden van 
deze alderzoutfte of Afphaltifche Zee, zoda- 
dige Zoutklompen en Zouthoopen gevonden 
worden, zalelke naby gelege Plaats of Volk 

_de haare willen uitventen voor derechte Zout- 
pilaar , in dewelke de Vrouw van Lot verandert 
is geweeft ; waar door veroorzaakt word , 

dart de oude en nieuwe Schryvers verfcheelen 
in de plaats, daar de Zoutpilaar van de Vrouw 
van Lot eigentlyk gevonden word. | 

85. f 
Wat de Hiftorie van het verwoeften ( door 

ME 3 Gods 
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Gods oordeel ) der vier Steden belangt, doof 
zwavel en vier, het omkeeren van dit geheer 
le land, het veranderen van het Dal Siddim 
in een Zee van vyf dag reizeos lang en vyf à 
zes mylen breedt, het veranderen van Lots 
Vrouw in een Zoutpilaar ; ik wil gaarne be- 
kennen , dat ik alle deze zaaken geloove, en 
als waarheden aanmerke; maar of zommige 
van die zaaken figuurlyk of woordelyk moe- 
ten verftaan worden, laat ik aan de wyze uit- 
legging der groote Godsgeleerden , dewyl on- 
der dezelve omtrent de figuurlyke of eigent- 
Iyke zin van zommige dezer zaaken groot 
veríchil ís: ik zal alleenlyk maar blyven by’ 
myn beftek, dat is, om de natuurlyke Hifto- 
tie van de Bybel, zo veel als ik kan, op te 
helderen. 

86. 

Wanneer die goede Vaders de Pelgrims, 
Reizigers, Woeftyniers, of andere vroome 
Lieden , onder de welke niet weinige gevonden 
worden , die zeer bygeloovig zyn, aan de 
Afphaltifche Zee op de eene of de andere’ 
plaats, omtrent de Oever of in de eene of an- 
dere Valley, een groote Zouthoop, of Zout- 
key of Zoutklomp ontmoeten, van dewelke 
de naaftgelege Dorpelingen, of zelfs de Ar- 
beiders , dewelke aan de Afphaltifche Zee in … 
de zourtputten werken ,-en het Sodozzrifch 
Zout aflaaden, het welke overal verzonden 
word, by overlevering vertellen, dat eigent- 
Iyk noch is de zelfde Zourpiiaar, daar Lots 
Vrouw in is verandert, zouden dan deze Pel- 

grims 
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‚_grims zulks niet gelooven, en van dezelve 
„€en klompje atbreeken, om aan hunne Pel- 
‚_ grimagie op hun te rug kom(t meerder aanzien 
) te geven? Wanneer nu door de opftuiving en 

overftrooming dezer alderzoutfte Zee ( wel- 
kers Water zo zout is, na ’t verhaal van The- 
venot in zyn Reize, dat het in de mond ge- 
noomen zynde dezelve als brandt) de gaten 
of breuken van die afgebroke ftukken weder- 
om vervult worden met zout, het welke daar 
gedurig aandroogt door de groote brand van 
de Zon en arabifche hitte, en aan deze Vaders 
of Pelgrims door de Inwoonders, van dit we- 
der aangroejen aan die Zouthoop veel. voor- 
beelden van oude lidtekens getoont worden, 

‚zullen deze niet licht, door bygelovigheid ge- 
dreeven, en van de natuurlyke oorzaak on- 
kundig, tot een wiraculeufe uitlegging over- 
gaan, waar door by andere Volkeren onze 
geheiligde Godsdienft niet weinig ten toon 
geftelt word? Wanneer Godt een zaak by mi- 
rakel heeft willen uitvoeren, zoude ik nie- 
mant raaden zo dwaas te zyn, omtetraetten, 
deszelfs nátuurlyke oorzaaken door zyn 
redeneering kwanzuis uit te vinden, en dier- 
halven het Mirakel trachten over te brengen 
tot een gewoonlyk natuurlyk gewrocht ; des- 
gelyks moeten wy ook een zaak , die door de 
dagelyk{che natuurlyke beweeging gebeurt , 
_nimmeer voor een Mirakel of Wonderwerk 
te boek ftellen, ten zy wy niet Superflitieus 
willen worden. 

87. 
In Spitsbergen en andere Landen na de 

Va AL 3 Naor- 
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Noorder Pool, worden aan de oevers van het 
water in de groote Inhammen en Baayen, en 
ook aan de Oevers van de Zee, en zelfs een 
weinig meer op het land, gevonden bergen 
van ys, dewelke 7o à 8o vademen hoog zyn, 
en dewelke honderden van jaaren gettaan heb- 
ben, niet tegenftaande door de warmte der 
Zon, van derzelver toppen en vlaktens dik wils 
afgefmolten word; maar het opftuivend water 
in de harde vorft, en de gevalle en ondooi- 
de fneeuw, dewelke weder op dezelve be- 
vrieft, vervullen dit verlies dikwils rykelyk, 
Waarom zoude ook in een Land, dat van 
Pik en Sulfer kookt, en zelfs ftyf van heet 
zout is, en het welk gedurig gebraaden word 
van een zeer heete Zon,(dewyl het Afphaltifche 
Meir op dertig graaden Noorder-breedte legt) 
niet zodanige hoopjes zout door het (tuivend 
Zeewater konnen aanwaflen , en gemengt met 
alderhande onreinigheid van zand en aarde, 
eenigzins beveltigt worden door de tyden de 
hire? 

Wy hebben zeer veele Voorbeelden, inde 
natuurlyke Hiftorien, van opflapelingen van 
Zout. (a) Plinius zegt, dat het Meir van 
Zranto, het welke nu onder het Koningryk 
van Napels behoort, in de heetfte zomer ge- 
heel in zout opdroogt, het welke omtrent een 
knie hoog op de grond legt, als al het water 
door de Zon is geflorpt; dat ook het zelfde 
gebeurt in Szcifte in een Meir, het welk Co- 

rani= 

(4) Via. Plinui Libe XXXI. Cap. 7. 
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ranicus genaamt word, als ook by het Sici- 

_ liaanfche Steedtje Gela, nu Zerra Nuova ge- 
naamt, im de Vloedt Gela, dewelke voor by 
dit plaatsje vloeit, daar eigentlyk de uiter(te 
einden maar opdroogen; als ook in Phrygie, 
Cappadvcië, daar veel zout, ja tot in het mid- 
den van de Meiren, in de heete Zomers ge- 
kookt word alleenlyk door de Zon; dit Zout 
is nu (na het zeggen van Plinius) korlig en 
fyn, maar niet klompig of kluitig. Het zout, 

“zegt hy, dat uit de Zee van zich zelfs groeit 
als £chuim aan de klippen en boorden, is we- 
derom van een andere natuur , dewyl het Zee- 
zout, dat aan de klippen groeit, in’t gemeen 
zeer fcherp is. Zommig Zout word geheel 
uit de Meiren en op de heete Stranden ge- 
droogt; andere Vloeden worden door de groo- 
te hitte boven eenigzins metseen zoute kor(t 
elegt, als of het ys was, terwyl het water 

onder dit korftje vloeit, gelyk by de Cafpz- 
fche Poorten van den Zaurus; waarom ook 
deze Vloeden de Zout-vloeden genaamt wor- 
den. Desgelyks worden ook Vloeden gevon- 

den in Armerien, en byde Murden, of Vol 

ne 

keren, dewelke tu{fchen Meden en Armezien 
inwoonen ; als ook in Badrie , daar de 
Vloeden Ochus en Oxzas haar zoute ftremzels 
aan de overhangende klippen kletzen. In 4- 
frica worden Meiren gevonden, dewelke zeer 
troebel zyn van water , maar echter veel zout 
uitleveren, Daar worden geheele Bergen ge- 
vonden (vervolgt Plinius) van natuurlyk 

- Zout, gelyk de Berg Oromenus in de Indiën, 
uit dewelke het Zout, gelyk de Steenen uit 

Urs: de 
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de Steengroeven, gehakt word „ en wederom 
zedurig aangroeit. Het Zout ‘word ook. uit 
ke aarde gegraaven uit geheele Zoutmynen, 
gelvk op veele plaatzen in Cappadocie „en al- 
waar het zout gekapt, en geha kt word op-de 
wyze als (teen in zeer groote klompen; De 
Honte Ptolomaus vond ook by de Stadr(a) Pen 
lufium , tuffchen Egypten en Paleftina, van 
dit fteen-zout of zout der aarde, of Sal Gem- 
ma, terwyl hy bezig was zyn Leger te begraa- 
ven, en ook naderhand tuffchen Egypten en 
Arabien-in morflige plaatzen , door het boven 
aflichten van het zand. 

89. 
De piaatzen en gronden, onder dewelke 

het Zout groeit, zyn gemeenlyk zeer fchraal, 
en na de verfcheidenheid van het Zout ver- 
fcheiden, want ík wil hier niet fpreeken van 
het Zout van Ammoniac, van Salpeter, A- 
Juin, Vitriool, Chalcanthum;, Chalcitis , Mi- 
Íy, Melanteria, Sory, en veelderhande ande- 
re foorten van zouten, maar alleenlyk van 
het Sal Gemme of gemeen Zout; en omtrent 
dit zullen wy echter moeten toeftemmen, 
dat het zelve verfcheiden is, na dat de plaat- 
zen eù gronden , daar het zelve gevonden 
word, verfcheiden zyn; en dewyl dit Sado. 
mit fch Zout , daar zodanige vafte Zourpi- 
laaren en Zoutklompen van groejen, (als die 
gene, dewelke zy de Zoutpilaar van de Vrouw 
van Lot noemen ) uit een grond voortkoomt, 
dewelke te gelyk fulferachtig en vol vaurdee- 
len is, konnen wy wel begeypen, dat her zel- 

ve 
bi) Ziet Tabula VIII, hièr van't Heilige Land by- 

gevoegt 
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ve veel vafter, drooger, en meer in malkan- 
der geklonken en gebrandt, en vervolgens 
minder fmeltbaar moet zyn, âls het gewoon- 
Iyk Zee- of ons Keuken-zout. Phlziu;s ge= 
tuigt, dat by (a) Utica in Africa Zout voort- 
koomt heuvels-gewys, het welke, na dat het 
door lange tyd van de hitte der Zonne 
gedroogt is, en hardis geworden, op deszelfs 
hardfte toppen dikwils naauwelyks niet aan 
ftuk te hakken is, en byna ingeen water wil 
fmelten. 

go. 
__Het Zout van de Doode Zee, of het Sodo- 
gaitifche Zout is niet het eenigfte, het welke 
in zwavelachtige en betuminenfe gronden valt, 
want Plinius verhaalt, dat die van Babel 
hun Water, daar zy Zout uit kooken, eerft 
uitrooken ‚tot dat het een Oly word , dewel- 
ke zy daar boven affcheppen, en in de lam- 
pen branden, vindende onder deze oly op de 
odem van de zourpan het zout leggen. Dat 

ook het Sodomatifch Zout zeer hard moet zyn, 
en wel tot zodanig een zoutklomp , die niet 
gemakkelyk {melt van de regen, kan aanwaf= 
fen , blykt uit deszelfs zourigheid, want 
het alderzoutfte zout is het alderhardfte. 

: O1. 
Aan niemant, dewelke ook maar eenigzins 

in 

(a) Dit Oude Utica word hedendaags Bezfert ge- 
naamt, en is een Stadt in ’t Koningryk van Tunis, 
in die Geweften een befaamt Rootneft, hoewel dit 
nieuwe Urica of Benfert opgebouwt is uit de Fuinen 
en Steenen van het zeer oude, groote en. vermaars 
de Uzica, Á 
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in de natuurlyke Hiftorie ervaaren is, kan on- 
bekent zyn, op welk een wyze deze inland- 
fche Doovde Zee, dewelke maar een binner- 
landích Meir is, en geen gemeenfchap fchynt 
te hebben met de groote Zee, om zout wa- 
ter uit dezelve te ontvangen, (maar wel 
om zyn water door orsderaardfche Cazaler 
in dezelve te ontlaften ) echter - zodanig 
zout van {maak en vol zout kan zyn, dewyl 
de Landen van geheel Egypten, Arabien, 
Syrien, Babylonien, en Mefopotamien, van 
zout, fteen en fulfer als aan malkander han= 
gen. Zelfs tegenwoordig word het zout „dat in 
de groorfte Hoofdftadt en Koopftadt vanSyrien, 
namentlyk Aleppo, gebruikt word (na’t verhaal 
van de Heer Zhevenot ) gemaakt van het regen- 
water, het geen in de winter in een laage en 
ruime plaats valt, en op dietydeen foort van 
een poel maakt, op een plaats anderhalf Ka- 
ravaans dag-reizens van Aleppo gelegen. Dit 
water het zout uit de aarde, daar het op ge- 
vallen is, gefmolten hebbende,{tremt naderhand 
doorde hitte, teerlings-gewys, als het gemeen 
Zee-zout,en word met Muilezels tot Aleppo ge- 
bragt. En wat de zwavelachtigheid van deze 
gronden belangt, daar van is buiten het Jodenpik 
en dezwavel, die ook in Babylonieen op veel 
plaatzen gevonden worden, ook te gelyk de 
wonderlyke wind SAMIEL een genoegzaam 
bewys van. 

92. 
Deze wind (a) SaMiEL befchryft de Heer 

Zhe- 
(a) Deze wind SAMrEL word nict alleen ge- 

vonden in Mefopotamien , maar ook in RE 
y- 

ii EE tr ain 
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_ Thevenot op de volgende wyze: Wanneer wy 
be (b) MOSUL gekoomenwaren, wierder 

beflooten vyf Keleks te maaken; vermits veele 

wan de Karavaanen te water wilden gaan, om 

de SAMIEL tevermyden, en van deze was 

ook ik. Wat de andere ( van onze Karavaa- 

ze) belangt, zy vertrokken op Woensdag den 

30 Juny, en namen bun weg door Mefopota- 

mie na Bagdad, het welk 1n der daad de kort- 

ffe îs, maar na verloop van twee dagen kree. 
gen 

Syrien, en op verfcheide plaatzen in Arabien , zelfstot 

aan Suratte toe ; en de Lezer kan eens oordeelen, welk 

een hirte gevonden moet worden in de landen van Pa- 

leftina,daar de Afphaltiche Zee gevonden word, dewyl 
de Alphaltifche Zee legt noorder-breedte van de negen- 

enrwincigftetot de eenendertig!te graad , daar de Stade 

Moful op de zesendertigte graad noorder-breedte 

legt: en van deszelfs hire, als ook vande hirte van 

geheel Mefopotamie zegt Thewenot: Het is niet mo- 

gelyk na buiten de Stadt te Zaan, als na dat de Zon 

een wur onder is geweeft , en dan zjnde muuren noch 

zo heet, dat men een half voet ver daar af de 

avarmte kan woelen, als van heet yzer: hoewel ik, 

(zermyl ik door Mefopvtamte reisde) op de wyze der 

Turken een groote zwarte fyne kap over myn aan- 

gezicht droeg, verbrande echter werfcheide maalen 

myn voorhoofd, dië mierdrooden zwol zeer op, als ook 

myne handen, dat daar het wvelaf ging. 

(b) De Stadt Mosur is voor dezen AAsSOUR 
genaamt geweelt , zy is gefticht op den Gever van 
de, Rivier de Zigrrs , zy behoort onder de Turken, 

en onder het gebiedt: van het eigentlyk Afjrien, 

dat voor dezen zulk een magrig yk geweeft is, 
dat her de eerfte van de vier Morarshien geacht 

word. Aan de andere zyde van de Rivier over de- 

ze Stadt Moful begint de plaats, daar eertycs die vere 

maarde Stadt NiNtve (kond, 
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gen wy tyding , dat ’er alreeds zes dood wás 
ren geraakt (door de Samiel.) Dit woord 
SAMTIEL ts eigentlyk te zeggen VERGIF- 
ZIGE WIND. De wind SAMIEL is een 
zeer heete wind, die des Zomers van Moful 
af , zelfs tot aan Suratte toe waeit , zy heerfcht 
alleenlyk op *t land en niet opt water; wan- 
neer temant deze wind ingetrokken of ingea= 
demt heeft, valt hy terfbond dood op de plaats 
zeêr, hoewel zommige zomtyds noch zo veel 
tyd hebben om te zeggen, dat zy van binnen 
branden Zo haaft als uu eenig menfch door 
deze wind dood ter aarde is gevallen, word 
hy zwart, en zyn vleefch , als of het murfge= 
Rookt was, Zy zeggen, dat 'er een zeer dan 
vuar gelyk een hair in deze wind is, en dat 
eenige het zelve gezien hebben. En alle, die 
deze vuurftraalen inademen, fterven, maar 
die naalt hen ftaan, worden niet eens van de- 
zelve befchadigt; waar uit de Lezer wel kan 
zien, dat dit niet anders zyn als aangelteeke 
zwavelvlammetjes , dewelke uit de zwavel- 
achtige landen opwaaflemen , als een onzicht= 
baar vuur, en door het welke de Oude P/4 
ninsis geftorven, ín het bezichtigen van den 
Berg Vefuvins; en de Slaaven, dewelke hem 
droegen, gevoelden niet het minfte ongemak. 
Omdat deze Sulfer- vlammen alseen vuurgeeft 
in alle die landen hier en daar uit de aarde 
fchieten, worden zy niet ontdekt van diege= 
ne, dewelke ophet Water ot op de Rivieren’ 
zyn. 1. Omdat de Rivieren niet zodanig een 
vuargeeft konnen opgeven. En 2. omdat 
haar dikke en nacte uitwaaflemimg deze geeft, 

7 daar 

c mined 

ni: 



„September en Oioler 1719. 349 
daar overkoomende, uitbluft. „Deze wind 
_ wSamziel waeit ook op zommige plastzen ia 

ve EEN 

Perfien, daar zy den zelven de Wind Badsfae 
maour noemen, na een plant die vergiftig is. 
De Heer Zhevenot verhaalt, dat tot Baf/ora 
(een zeer bekende Koop(tadt aan het uiterfte 
van woeft Arabien gelegen, twee dag reizens 
beneden de plaats, daar de Euphraat en Tigris 
tot malkander en in een fchieten, 18 mylen 
van de Golf van Perfien ) in de maanden Ja- 
ly, Auguftus, en September 1665, een byna 
ondraaglyke hitte was, en dar’er in de raaud 
July in twintig dagen door de wind Sauter 
vier duizend Perzoonen tot Bafjora (tierven. 

93 
Behalven deze Rensel. worden ook 

in Aflyrien, Mefopotamien , Babylenien , 
Syrien, Paleftina en Arabien, Bergen gevon- 
den,daar de zwavel uitgehaalt word,dus fpreekt 
ook zelfs van die zaak de gedachte Heer 7hee 
venot. Dese wy van Mofal op de Rivier de 
Tigris voeren, begonden wy ter rechterhand 
kleine Bergen te krygen, en wy voeren voor by 
een Berg, daar meu Sulfer uithaalt, die men 
zuivert , en tot flokken giet. Deze Sulter iseen 
zeer witte aarde , en deze geheele Berg as by= 
na niet als louter Sulfer. Ook zegemgoy aan 
de kant van Mefopotamie Sulfer-bergen ‚waar 
van ons de reuk zelfs in de neus kwas. Zelfs 
worden hier veel Zwavel-baden gevonden, de= 

„welke natuurlyk heet zyn. Na dit Gebergte 
zagen wy verfcheide Sulfer-bergen, en onder 
andere een zeer hooge, waar van dè Sulfer, 

die 
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die ons kragtig in de neus kwam, uitftekend 
geel was, uit welk alles blykt, dat alle deze 
Landen vol zwavel en zourzyn, waar doorde 
Liezer deze wind SAMIEL wel kan begrypen. 

Die 
Maar al hadden wy geen reden om teden- 

ken, dat de hooge Zout-keyen, of Zourtpi- 
laaren, dewelke hier en daar aan de kanten 
en oevers van de Doode Zee gevonden wor- 
den, voortgebragt zyn door het {tuiven en o= 
verftroomen van het Afphaltifche Meir, zou- 
den wy konnen ftellen ‚dat dezelve als gegroeit 
waren uit de grond, gelyk zulks gebeurt in 
Perften, en verhaalt word van de Heer Zhe- 
venot, daar hy kwam een weinig beooften 
Ifpabaa: Daar groeit geen Kruid, zegt hy, 
en men ziet daar op zommige plaatzen groote 
flukken aarde , die wit zyn , van natuurlyk 
zout. Dit zout word van 't regenwater ge- 
maakt, ’t welke zich met deze aarde, die ge- 
weldig zeltig is, vermengt, en ‘ereen zout af- 
maakt, ’t geen 'er aan alle kanten uitbarft. 
Noch verhaalt Zheverot in zyne Befchryvin- 
ge van de Woeftyne van Size Machartus in 
Egypten, niet verre van de Nylen van Cairo, 
dat in deze Woeftyne zeer veel zout gevon- 
den word, en dat daar in legt het Meir van 
Natrog, het welk in tweën gedeelt en zeer 

‚raar is om gezien te worden, wazt, zegthy, 
het gelykt een tocgevroofe poel, op welker ys 
een:g [neeuw gevallen is ; ’t noordelykfte gedeelte 
wan dit Îleir werd gemaakt door een water, 

welk onder uit de aarde fpruit, zonder dat 
maen de plaats kan bemerken, en het zuidelyke 

duur 
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„door een dikke bron, die wel tot de hoogte van 
een knie uit de aarde bobbelt,en terftont gelyk 
als tot groote flukken ys te zamen flremt : 
door dit water , ’t geen Foodachtig is, word de 
Natron in het algemeen ineen jaar gemaakt en 
volmaakt,boven op ziet meneen rood zout van zes 
of zeven vingeren dik; vervolgens een zwarte 
Natron, die in Egypten tot loog gebruikt word, 
en éindelyk ontdekt men de Natron , die byna ge- 
dk bet eerfte zout dog walter is; alledagen koo- 
men een mentgte Kemels aan dit Meir om met 
Natron gelaaden té worden: van dit Meir 
vervoegt men zich na een ander, alwaar men 
omtrent de tyd van Pinxter zout ziet , ’tgeen 
Zich op de wyze NB. van een Pyramide op 
boopen zet ‚ en daarom ook Pyramidaalfch 
Zout genaamt word, Waar uitte gelyk blykr, 
dat geen zaak gemeender is in alle deze landen; 
als: het Zout ende Su/fer, en andere branden- 
de en bitumineufë ftoffen , welker opmerkin- 
gen vervolgens aan ons ophelderen den aart, 
natuur, en hoedanigheden, dewelke wy ge- , 
toont hebberrte zyn in de Lianden van Soan- 
ma, en allediegelegen zyn omtrent de Doode 
Zeezals ook den aart,‚natuur en hoedanigheden , 
dewelke gevonden worden in het Water, Zout, 
en Afphalt van het roemruchtige Afphaltifche 
Meir, Ĳ | 

95. 
Het is zeer aanmerke!yk, dat zomtyds het 

__ Zout door de uitdampingen en waaflems der 
_ Mineralen, Steenen, Sulfers, en andere Lic- 
haamen, zo hard word alsfteen, en niet licht 
Ímeltbaar. Die van Ethiopien gebruiken een 

IL. Deer. Z zeker. 
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zeker zout in de plaats van geld, dat zy tot 
vierkante ftukjes maaken, gelyk ftukjes zeep ; 
dit zout hakken zy aan den oever van de Roo- 
de Zee, vyf of zes dag reizens eer men van 
Cairo te Dangala koomt; en de plaatzen, 
daar het gehakt word, heeten Arka, volgens 
het verhaal van de Heer Zhevenot, 

Maar terwyl ik bie van de beruchten Rei- 
ziger de Heer Thevenot fpreeke, en deszelfs 
getuigeniffen by de geheele Wereld in groote 
achting zyn, en voor waarachtig gehouden 
worden, zal ik mede deelen een weinig van 
het geen die Heer van de hedendaagze toeftand 
van het Afphaltifche Meir verhaalt. Hondert 
dtaltaanfche Mylen heeft deze Zee (zegt Hy) 
in de lengte, en vyfentwintig in de wydtre, 
HET AARDRTYK,’t geen wit en met 
zout en afch vermengt is, word drie fran- 
Sche mylen in ’t rond niet gebouwt. 

nE 
Ik moet hier een aanmerkinge maaken van 

groot belang, raakende dit bitter Zout, en 
tot noch. nader opheldering van het geen ik 
van dit zout gezegt hebbe, namentlyk dat wy 
het zelve moeten aanmerken te beftaan uit Sa/ 
Gemme , uit Salpeter , gelyk blykt uit zyn bitter= 
heid en doordringentheid enz. en dat het ís vaft- 
gemaakt door zwavel,daar dezeluanden vol van 
zyn,dewyl behalven het Sa! Geimme of SalFoffi= 
le in deze fteenige gronden zeer veel Nitrum, 
of Steen=zout of Salpeter groeit, in zo verre 
dat zelfs de meefte gronden en wateren, Ja 

zelfs 
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zelfs de Nyl, de;landen van Egypten, Ethio= 
pien, Paleftina, Syrien, en Mefopotamie, 
falpeterachtig zyn, gelyk blykt uit tgeen wy 
van het Natron of de Salpeter gezegt hebben 
uit Thevenot, dewelke jaarlyks uit het Meir 
van Natron in de Woeftyne van Macharius 
gehaalt word, waar by gevoegt kan worden, 
geen Plinins regt, dat in Egypten een groo- 
te menigte Salpeter-putten gevonden worden; 
maar dat de Salpeter by Memphis fteenachtig 
was, en op hoopen gebragt zynde wederom 
als fteenachtig wierd , van welke zitreufe Steen- 
hoopen hy verklaart, dat zeer veel by Mem- 

_… phis gevonden wierden. Als wynudezezaak 
overbrengen op het bitter Sodomsstifzh Zout, 
konnen wy te lichter begrypen, op welk een 
wyze aldaar aan de kanten van het Afphaltifch 
Meir Zout-klompen, Zout-pilaaren , en groo- 
te Zout-hoopen hier en daar gevonden wore 
den , dewelke verhardt en half als verfteent 
zyn , en by de Reizigers de naam van de 
Vrouw van Lot gekregen hebben, De Sal- 
peter, ende falpeterachtige wateren en poelen 

__ worden ook gevonden in alle landen van de 
Wereld, zeer veel in Macedonie, Tracie, 

in Meden en Perfien; maar het Sal foffile of 
Mineralifche Zout, door het welke ik en Sa/ 

„ Gemme en Sal foffile beide verftaa, fchoon 
dezelve eenigzins verfcheelen, word wel zo 
veel in Europa gevonden, maar echter ook ge= 
noegzaam in Afia, en andere Deelen van de 
Wereld. Het Nitrum der Ouden, het welk 
van onze hedendaagze Salpeter verfcheelt , 
word ook noch hedendaags genoeg in Egyp- 

Za ten 
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ten en andere Oofterfche Landen gevonden,ge“ 
Iyk blykt uit Zhevenot, Het Nitrum der Aalou- 
den had dit met het Zout gerneen , dat het zelve 
of uit de grond opgroeide,of uit het zitreufe wa- 
ter geltremt en bereid wierd,zo datde menfchen 
niets als het vergaderen daar toe deden; maar de 
hedendaagze Salpeter word gemaakt, het zy in 
delndtèn,of in de Europeifche Provintien,en tot 
ons gebruik bereidt. Het Nitrum der Aalouden 
wierd nooit gevonden in de grond, op de 
wyze als het Sa/ Gemme, of het Sal foffile, 
maar wierd vergadert (daar het geftremt gevon= 
den wierd) in de wilderniflen en verlaate 
vlaktens, of uit het water „daar het ftremde door 
de Zon, en door het uitdampen van de vochs= 
tigheid. Zommige Vlaktens wierden geheel 
grys en wit van dit geftremde Nitrum der Aal- 
ouden. In de Woeftyne van Arabie word 
noch hedendaags overvloedig veel van deze 
op het oppervlak gettremde Nitrum gevon-= 
den, en bok zelfs in verfcheide plaatzen in 
Duitfchland. 

98. 

Wat het bitter Zout belangt, het zelfde is 
in de 1udiën veer gemeen , en ouwelingszeer 
gemeen geweelt, dus fpreekt Johannes Mefua. 
De vermaartfte foorten van Zouten zyn vier. 
1. Sal Pants, 2. Sal Gemma. 3. Sal Napbthe. 
En 4. Sallndus, Door dit Sa/ Panis moeten 
wy verftaan het Keuken-zout, of zout uit Zee- 
water gemaakt, of uit de grond gehakt ; door 
het Sal Gemim.e een en het zelfde Zout ‚maar 
zuiverder en helderder als kriftal, en daarom 

vry 
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wry fcherper } door het Sal Naphthe dit bitter 
Zout van Sodoma, ook uit Babylonien, het 
welke noch na de berumineusberd ltinkt, en 
dikwils zwartachtig is (hoewel dit Sa/ Naph= 
the tweederley is) en kragtig, fcherp en zout; 
en dour het Sal Indus het Zout van Am- 
muvniac. Schoon deze verdeelingen der Zouten 
niet naauwkeurig en onderfcheiden genoeg 
zyn, konnen wy echter zien, dat het Zout, 
het welke uitde Naphtha bereidt wierd, byna 
met dit bitter zout van Judea over een kwam; 
hoewel ook noch andere bittere zouten ge- 
vonden worden, gelyk zal blyken , wanneer 
ik van de Zouten zelfs handele. 

99. 
De aarde is op veel plaatzen zodanig zout 

in de landen van Egypten en Paleftina, dat 
de Heer Zhewenot verhaalt, dat zy behalven ver- 
fcheide Zourtputtenen Zoutbronnen , tuffchen 
Cairo en Jerufalem op die reis zagen een gragt, 
dewelke vol was met wit zout, het welk 
voortkwam van de regen, dewyl het zand op 
deze plaats zeer zoutachtig was. Om welk 
alles wy ons geheel niet behoeven te ver- 
wonderen , over dezoutigheid en de bitterheid 
van de vermaarde Afphaltifche Zee , welker 
zout de Jooden onder hunne heilige Offer- 
handen gebruikten : maarof wy jui(t zo maar 
voor waarheid moeten aanneemen, het geen 
de Schryvers van deze Afphaltifche Zee ver= 
haalen,dat geen eenige vis of fchulp,oefter of iets 
dat leven heeft, in deze Zee zoudekonnen 
leven „is naauwelykste denken, te meer om dat 

Z 3 MAUN= 
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MAOUNDRELL zelfs getuigt, eenige hoorent- 
jes, fchulpjes en Zee: flakjes gevonden te heb- 
ben aan de boorden en ftranden van de Doo- 
de Zee, 

1009. 

Het is zeer aanmerkelyk, dat meeft alle de 
oude Wereldbefchryvers , van dit Afphaltifche 
Meir melding hebben gemaakt, maar dewyl 
zy zeer weinig licht aan ons geven, en dik- 
wils met malkander verwart hebben het Sir- 
bonifch Meir met het Afphaltifche, of het Af- 
phaltifche Meir van Paleftina met een Meir 
van Babylonie, daar Bitumen (dog van een 
andere foort) gevonden word ; als ook dat zy 
dikwils omtrent dit Meir alles van malkande- 
ren ontleent hebben, kan ik niet goed vin- 
den, om hunne getuigeniflen aan den Leezer 
medetedeelen ; maar hoope, dat ik voor deze 
reis genoeg van dit roemruchtig Meir hebbe 
opgeheldert, terwyl de Lezer de nader Ver- 
handelinge der Wateren van de Bybel te 
verwachten heeft. 

Zesde 
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| Zesde Verhandeling van het GOUD, 
waar in gebandelt word van het VE R- 
GULDERS AMBACHT. 

Ie 

HE Goup word zeer veel gebruikt, om 
met het zelve alderhande zaaken te ver- 

gulden, als by voorbeeld 1, Alderhande an- 
dere Metaalen, als Zilver, rood en geel Ko- 
per, Staal, Yzer enz., in welke Metaalen 
’ goud op derzelver oppervlak ingebrandt of in- 
gewelt word, door behulp van Kwikzilver 

_enz. 2. Alderhande Glas, als ook Lioodrt-glas of 
Amaus, Porcelein, Steen zo wel natuurlyk, 
als gebakken in Vafen, Potten ‚Bakken, Muur= 
fteentjes enz. als ook op alderhande geboet- 
zeerde Beelden en Werken van Aarde, van 
Wafch, van alderley Paffa, op Gibs enz. in 
het welke het Goud of ingebrandt word met 
Borax; of door vernis, of lym, of goud- 
grond op het zelfde gelegt word. 3. Op al- 
derhande Stoffen, Zyden, Zatynen, Liywaa- 
ten, alleenlyk door lym, of ingewerkt met 
goud-draad, op alderhande goude Linten, 
goude Stoffen, goude Lakenen, goude Da- 
maften, goude Kanten, goude Galonnen, 
goude Koordenen Kreelen, goude Paflamen- 
ten, goude Franjen, goude Knoopen en Luf- 

fen, en honderderhande Galanterien, door- 
‚werkt met goud of verguldt-draad. 4. Op al- 
derhande Papieren,Parkamenten,Kalfsleeren,en 
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achter Boeken enz. met goude letteren, af- 
zettingen van goud op wereldkaarten, in 
Atlaffen, op Tytelplaaten, in Prenten, de- 
welke afgezet worden met waterverwe enz. 
s. Op alderhande Lakwerken over Hout, 
over Koper, over Tin, over Loodt, en op 
alderhande houte Werken, Lyften, Randen, 
uitgefneede Beeldwerken van hout, en houte 
Beelden , Rytuygen , Wagens, Koetzen, 
Chaizen, aan Zolders, wanden, lyften van 
Schilderyen , Spiegels , Tafels , Geridons , 
door middel van goud-gronden, of kryt gron- 
den, of verniflen ; en vorder op veelderhande 
andere zaaken , gelyk ter zyner tyd en plaats - 
zal blyken, dewylik my niet zal binden aan 
eenige ordre „in het mede deelen van alledeze 
zeer vermakelyke Verguldingen. 

2e 
Het Zilver word op driederhande manier 

verguldt of met Goud overtoogen. 1. Wan- 
neer over een zeer dun blaadje zilver gelegt 
word een dun geflagen blaadje goud, en de- 
ze twee bladen zo lang met een hamer gefla- 
gen worden, tot datzy zeer valt in malkander 
ingelyft zyn, en zeer valt te zamenhangen. 
2. Wanneer over een zilvere Plaat van een 
duim dik een goude Plaatje word uitgeflagen, 
en zo lang ingewerkt met de hamer, dat de 
twee plaaten zich zeer fmedig laaten uitflaan 
tot alderhande vergulde werken. De vergul= 
de Werken, dewelke van dit laatfte zilver 
gemaakt worden , zyn tweemaal zo duur, 
ten opzicht van het vergultzel, als die van de 

voor 



Septemberen Ofaber 1719. 357 
voorgaande gemaakt worden , omdat deze laat” 
fte flerker verguldt zyn, en op dezelve het Ver” 
guldt langer duurt. 

3 fj 
Van zodanige vergulde en uitgeflage blaad- 

jes, zo wel van de eerfte foort als van de 
laatfte , worden veelderhande Orzamenten en 
Vercierzelen gemaakt voor deKinderen en voor 
de Vrouwen, als lovertjes, ftarretjes, halve 

_maantjes, en diergelyke dun uitgeflage flikke= 
rende {chubbetjes en beeldtjes, dewelke de 
Vrouwen voor dezen in haare hulzels, kap- 
pen, en in haare vlechten en fluyers enz. plee= 
gen te draagen, om op de minfte beweeging 
van het hoofd glans en flikkeringe te verwek- 
ken , gelyk dezelve ook noch hedendaags op 
de Toneelen vertoont worden, en ook ge- 
bruikt worden tot het opfchikken van poppen, 
kroonen, werken van wafch, en diergelyke 
vercierzelen, 

4: 

Ten derden worden ook de zilvere ftukken 
verguldt, dewelke juift niet gemaakt zyn van 
zulke uitgeklopte bladen, maar van zeer dik 
en zwaar Zilver, gelyk daar zyn Schotelen, 
‘Tafelborden, Bekers, Zoutvaten, Meffen, 
Lepels , Vorken , Drink-koppen , Choco- 
laat-koppen, Drink-kannen , Wafch- en Spoel- 

bakken, Lampetten, Doozen, Ketels „Potten, 
… Bakken, Penningen , Kettingwerk , Kasjes van 

Zak-horologien , ‘alderhande geeftige uitbeel- 
dingen van Viflen, V ogelen, en kruipende Die- 
ren ‚gemaakt van zilver, tot drinkbekers, fpaar- 

s pot- 
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potten , en hondertderley geeftige werken „ 
dewelke verguldt worden. Deze Vergul- 
ding gefchiedt door middel van kwikzilver op 
de volgende wyze. 

se 
Neemt een dragma goud van 24 karaat, 

of ten minften daar geen of zeer weinig zilver 
meer in ís, flaat dit uit in een plaatje van vier 
duim breedt in de lengte, en tweeduim breedt in 
de breedte ; fnydt dan dit uitgeflagen plaatje zeer 
klein en in zeer kleine fnippertjes, werpt de- 
zelve in een gietkroes, en doet daar tege- 
lyk by zes dragma kwikzilver : als dit wel ge= 
mengt is, giet dan alles gezwindelyk over in 
een andere gietkroes, dewelke in de heete 
brandende koolen geplaatít ftaat , deze moet 
vaftgehouden worden in dit vier meteen tang, 
zolangtotdat het kwikzilver alhet goud zo- 
danig heeft opgedronken, dat niet het minfte 
flikkeringtje of fprankje van het goud overblyft 
of gezien kan worden ; deze fmelt- of gietkroes 
moet van binnen met kryt beftreeken wor- 
den, eer het goud in dezelve gedaan word, 
om te amalgameeren of in de kwik te fmel- 
ten: zo haalt als nu het goud door de kwik 
opgegeeten is, giet het zelve uit de fmelt- 
kroes in een groote Sint Jacobs Schulp, de- 
welke vol water is, of in een ander kopje, 
of kroesje of tellje; na dat nu deze Amal- 
gama of kwikzilver met zyn opgeflokte goud 
is koud geworden, moet het water uitgegoo= 
ten worden, en gy zult de kwik met zyn 
goud bevinden, als een fyn meelig papje, jn 

wel- 
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“welke met de vingers kan uitgeraapt wor 
den, 

De Vaten, of Huiscieraaden, of Kleino- 
dien, dewelke Verguldt zullen worden , moe- 
ten eerft gloejend gemaakt worden in dekoo- 
len, en naderhand wederom uitgebluft wor- 
den in water, daar gedroogde wynmoer en 
zout in opgewelt is, op dat dezelve wit 
zoude worden, en dan noch door een bor- 
fteltje van zeer fyn koperdraad van alle haar 

vuiligheid, {tof en zand gezuivert worden, en 
welgedroogt; wanneer dit Amalgama met een 

verguld-yzer over deze vaten geltreeken'word, 
en wanneer het werk geftreeken is, word het 
zelve gedurig by beurten in het vuur heet ge- 
maakt, en word de Amalgama met een fyn 
bortteltje overal gelyk geftreeken, op dat alle 
de plaatzen egaal verguldt zouden worden ; 
wanneer nu eindelyk door de hitte des vuurs 
de kwikzilver is uitgeftookt en opgeheeven, 
koomt het Goud met zyn glans voor den 
dag ; dog byaldien het eene of hetandere ge- 
deelte van het ftuk niet egaal of genoeg ver- 
guldt mogte zyn, moet die plaats wederom 

__ met een weinig van de gemelde Amalgama 
beftreeken worden, en wederom op het vuur 
heet gemaakt, ingebrandt, en de kwikzilver 
van dat gedeelte amalgama ke als vo= 
ren uitgeftookt. 

7e 

Byaldien nu de Lezer weet, wat een 4- 
malgama is, of een Metaal, dat door kwik 

ont- 
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ontbonden is tot een zacht deeg, zal hy te 
gelyk ook konnen begrypen; tot welk een al. 
deruiterfte fynheid dit goud, dat door deze 
kwik als gefimolten is, ontbonden word; 
waarom het voor zyn verftaùd niet zwaar zal 
vallen, van te konnen begrypen de reden, 
waarom het goud op deze wyze op het zilver , 
word vaft gehecnten blytt zitten, dewyldit zo 
zeer verdeelde goud doorde hitte van het vuur 
dringt in de oppervlakte van het zilver, en 
zulks te meer omdat het zilver door de 
hitte beter bereidt is, om zich met het goud 
te vereenigen, dewyl het zelve door het vuur 
leenig is gemaakt ; welke leenigheid de eerfte 
graad is, om tot de fmeltinge overte gaan, 
ten minften in zo verre, dat het zich met het 
gefmolten en zeer fyn ontbonden goud kan 
vereenigen; en wanneer deze beide vereenigt 
zynde,koud!geworden zyn, als in malkander 
gewelt konnen gehen en blyven. 

Op de zelfde manier als het Zilver verguldt 
word, konnen ook verguldt worden het rood 
koper en het geel koper „ maar het yzer en het 
ftaal moeten eer{t zeer dikwils gezuivert wor- 
den en gepoly{t, en overftreken en afgewafïchen 
met wyn, in dewelke opgewelt is gedroogde 
wynmoer een deel, zout van Armogtac een half- 
deel,{paanfch groen insgelyks een halfdeel, bene= 
vens een weinigje zout: na dat het yzer of 
ftaal hier zeer dikwils mede gezuivert en af- 
gewaflchen ‚en wederom gedroogt is , word het 
zelfde met de Asmalgama van gouden kwik 
verguldt „ even gelyk als van het zilver ge- 
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dept is. Het verzilveren, vertinnen enz, zal 
op zyn tyd en plaats mede gedeelt worden. 

9. 
Behalven de vergulding der Metaalen door - 

infmelting, kan ook het Glas door infinelting 
of inwelling verguldt worden, en deze ver- 
gulding moet gefchieden door tuffchenkomtft 
vaneen wezen, het welke zich kan vereenigen 
met het glas, en te gelyk ook met het goud. 
Om nu het rechte gebruik van deze vergul- 
ding, en een waarachtig en ryk denkbeeld van 
dezelve aan den Lezer medetedeelen, zal het 
dienftig zyn, dat de Lezer weete het onder- 
fcheidt, het welke in het Glas gevonden 
word. 

Io. 
Het zuivetfte, witfte en fynfte glas is ge- 

woonlyk zachter en gemakkelyker te fmel- 
ten, als hetgroene, flechte', engrof glas; dit 
is (tug, wreedtr, en fteeniger vah aart, als het 
fyne, witte, kriftallyne en zuiver helder glas, 
Wanneer het glas gemaakt word van dealder- 
befte en blinkentfte vuurfteenen, word de zoute 
Souda of het Pot-afch-zout, by het zelve in 
meerder of minder guart:tert gedaan , of meer- 

___ der of minder gezuivert, na dat zulks vereifcht 
word; maar hoe zuiverder en meerder zout 
by deze zuivere keilteenen gedaan word, hoe 
fchoonder en fmeltbaarder glas uit dezelve 
voortkoomt; en hoe onreinder wederom de- 
ze ftoffen zyn, als by voorbeeld ongezuiver- 
de afch of Souda , en in de plaats van vuur- 
fteen zand of zandige keifteen, hoe ftugger, 

/ 

harder 
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harder en wreeder het glas, dat daar uit voort- 
koomt, gevonden zal worden, hoewel ik hier 
nu juift nier zal melden, dat zomtyds wel veer 
helder , klaar en zuiver glas gevonden word, 
het welke echter wreedt, bros en ftug in het 
fmelten is, om dat aan het zelve de metally- 
ne eigenfchap een weinigje ontbreekt; en hoe- 
wel ik hier ook niet zal melden, door welke 
metallyne toezetzels van Meny enz. zomtyds 
deze gebreken geholpen worden: want ik heb dit 
alleenlyk maar willen by brengen , omtedoen 
begrypen, dat op het fmeltbaarfte, fyníte en 
metaalachtigfte glas, het goud in het vergule 
den van het glas alderbeft wil hechten en be- 
ftendig blyven. 

IL. 

Dus ver heb ik nu gefproken van het gemeene 
zo wel fynalsgrof Gias, het welke wy gebrui- 
ken tot kelken , drinkglazen, romers, bokaalen, 
bekers, kannen, zoutvaten, kandelaars, ta- 
felborden , bouterlles, fleflen, venfter-glazen en 
ruiten enz. madr nu is ook zeer wel bekent, dat 
wy noch een ander glas hebben , daar mede gea- 
molieert word; dit glas word Amaus of {melt- 
glas genaamt. 1. Omdat het zelve zo licht op 
de Metaalen infmelt, daar het bovengemelde 
onbekwaam toe is. En 2. omdat het zelfs 
eigentlyk metallyn glas is ; want zommige 
Metaalen en Mineralen gaan door langdurig 
‚geweld van vuur in glas over, gelyk by de 
Liefhebbers genoegzaam bekent is, hoewel ech= 
ter de Amaufen of Amolieer-glazen gemaakt * 
worden van gewoon zuiver glas, met metaal 
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affen gemengt, en tot glas gefmolten, gelyk 

vd 

Ee 

„glas met loodt of tin-as gefmolten, zodanige 
amaus uitlevert. Ik zal hier nu niet hande- 
‘len, op welk een wyze deze Amaufen ge- 
koleurt en toebereidt worden, noch ook nier, 
dat dezelve konnen gemaakt worden op een 
wyze, dewelke noch niet bekent is, maar ik 
zal alleenlyk maar aan myn Lezer in gedach- 
ten brengen, waar toe deze Metaal-glazen 
eindelyk dienen, en gebruikt worden. 

12. 
Van de fmelt-glazen of Amaufen worden 

gemaakt. 1. Spiegels, dewelke wy dagelyks 
gebruiken, en meerder of minder metallyn 
zyn, gelyk ik zal mede deelen, wanneer ik 
van de Spiegels-fpyzen handele, 2, Alderhan- 
de gekoleurde Steenen van Robynen, Gra- 
naaten, Turcooizen, Sapphyren , Smaragden, 
Opaalen , Topaazen, Berillen, Amatiften, 
Hiacynthen enz. hoewel dezelve niet tot die 
hardigheid konnen gebragt worden „als de na- 
tuurlyke edelgefteentens , maar anderzins zeer 
fchoon van koleur. 3. Tot Brooden; gelyk 
het Amolieerglas , het welke de Goud{meeden 
of Zetters gebruiken om te amolieren , en 
met het welke de koftelyke geamolieerde zil- 
vere Serviezen en goude Kleinodien zeer kon- 
ftig befchildert worden, gelyk in deze Amo- 
lieer-konft eenige groote Meefters in ltalien 
en in Vrankryk gevonden worden. 4. Tot 
het gieten van alderhande Koraalen, dewelke 
van alderhande koleuren in de Koraalwinkels 
gevonden worden. $. Tot het verglazen van 

Pot- 
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Potten, Pannen, grove en fyne Porceleinett; 
Vafen „geele, groene, blauwe, roode Vloer- 
fteen, als ook blauwe Pannen op de Daken, 
en witte Steentjes met blauw, rood, bruin; 
purper of zwart gefchildert ; want al het ver- 
glaaft, het welke zelfs over de fynfte Porce- 
leinen ín China en Japan; en over al het bo- 
vengemelde gelegt word, is niet anders als 
Amaus of fmeltglas, of Metaal-glas. 6. Tot 
het glas-fchryven, en bakken van verfcheide 
fchoone koleuren in glaze ruiten en ander glas , 
gelyk in de Kerken enz. op veel plaatzen ge- 
vonden word, met befchilderde wapens , lof- 
werken , bloemen ‚ dieren, en diergelyke 
fraaje zaaken. 

13 

Na dat ík nu getoont hebbe, hoe wy twee- 
derhande foort van glas, teweten dagelyks of 
huisraads-glas, en metaal-glas hebben, en dat 
het weekfte en het fmeltbaarfte alderbek waamift 
is om verguldt te worden, teweten op die 
wyze, dat het goud met het zelve vereenigt 
is, zal de Lezer wel konnen bevroeden, dat 
de Amaufen veel bekwaamer konnen zynom 
verguldt te konnen worden, als het gewoons 
lyk Glas, en dat dierhalven de Ooftindifche 
of Delffche Porceleinen „omdat derzelver Ver= 
glaaft Amaus is, beter en lichter te vergulden 
zyn, als de drinkglazen, of het dagelyk{che 
huisglas of eigentlyk gewoonlyk glas, 

I 4. 
Alhoewel nu de (imeltglazen of de metally- 

ne glazen zeer licht te vergulden zyn, moet 
4 ae 
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de Luezer daarom niet oordeelen, dat de an- 

dere harde glazen niet verguldr zouden kon- 

“nen worden , o ja: maar tot dezelve ís maar 

een weinig meer opletrentheid van nooden, 

als ook een weinig meerder kragt van vuur. 

15 
Gelyk in het vergulden van het zilver , rood 

en geel koper, yzer, {taal enz. het kwikzil- 

ver gebruikt word, moet tot het inbranden 

en inwellen van het goud op het glas, de Bo- 

rax gebruikt worden; deze is als een Liym; 

dewelke het goud-meraal op het glas vaft lymt, 

omdat dezelve bekwaam is, om zich met elk 

van beide te vereenigen, want de Borax is 

een zout, het welke groeit in de Goud- en 

andere Metaal-groeven , en dierhalven een 

metallyne Eigenfchap in zich behouden heeft 5 

“en dewyl de Borax te gelyk een fimeltbaar 

Zout is, het welk met de vafte zouten , daar het 

glas ten deele uit gemaakt word, over een 

koomt, behoeven wy ons niet te verwonde- 

ren, dat door middel van de Borax het Goud 

op het glas vat gehecht word, en op deze wy= 
‚ze de befte vergulding op het glas gefchiedt. 

16. 
Wanneer gy uw glas wilt vergulden, zo 

neemt Borax, zo veel als genoeg is, {melt 
dezelve in zeer zuiver en doorgelekt re- 
genwater , doet by dit water een weinigje zeer 
zuivere en witte lym, ftryket dit borax-water 
op het glas, en bekleedt naderhand dit alles 
met goud, plaatft uw glas in een aarde por, 
en laat het door vierinbakken, of ineen oven 

il, Deer, Aa of 
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of andere heete plaats: indien het glas, het 
welke gy tracht te vergulden, hol is, alseen 
drinkglas, fles, kan, of ander holvat, moet 
dit glas, of deze fles met zand, of kalk , of 
zout gevult worden van binnen, op dat dee 
zelve niet invalie door {melting ; op deze wy- 
ze kan met zodanig Borax-water, het welk ge- 
gomt is, alles op het glas getekent worden, 
van letters of goude wapens, of al wat iemant 
behaagt, en op deze wyze verguldt zynde „word 
het overtollige goud met een borftel af- en weg= 
geveegt, eerde inbranding gefchiedt. Deze in- 
branding met borax is de belte, en voor alles 
beftendig. 

17. 
Gelyk nu de vergulding op het glas kan 

gefchieden, door middel van de borax, kan 
ook alles verguldt worden op dezelfde ma- 
nier , het welk verglaaft is met amaus of 
fimeltglas, en zelfs noch veel lichter en be- 
ftendiger, dewyl het goud door middel van de 
borax veel eerder vereenigt met de metallyne 
glazen of amauzen, als met ons gewoonlyk 
Kriftallyn glas; daarom kan al het aarde vaate 
werk, het welk verglaaft is, niets uitgezon- 
dert, door de borax en ’t blad-goud verguldt 
worden, gelyk ook alle witte muurfteentjes , 
Delffche of Ooftindifche Porceleine Koppen, 
fchotels, potten, en vorders alderhande Por- 
celein. Op deze wyze konnen ook verguldt 
worden alle Metaalen, die geamolieert zyn, 
het zy met een of meer koleuren. lemant zoude 
konnen laaten maaken een Servies, of alder- 
hande vaten of fchenkborden enz; van wit, 

geel , 
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geel, of rood koper, of van zilver, en het 
zelve met een melk-wit amaus beleggen en laa- 
ten inbakken; of met hemelsblauw of amaus 
van robynkoleur, en naderhand het zelve be= 
fchilderen met bloemen of andere fraaje def/et- 
nen door borax-water, het welke eenigzins ge- 
droogt zynde met bladgoud, zoude konnen 
bedekt worden „en dan ingebakken, het welke 
zeer heerlvke en {choone werken kan geven, 

18. 
‚Als iemant deze konft van vergulden over 

het verglaaft , door behulp van de borax en 
het blad-goud, en daar by de natuur der ge- 
koleurde fimelrglazen kent, kan hy ook al 
het Porcelein met alderhande koleuren en gou- 
de bloemen bewerken, op de wyze en manier 
als het Japanfch Porcelein, hoewel my ook 
een wyze van vergulden en verzilveren bekent 
is op het verglaasde aardwerk, dewelke ge- 
fchiedt zonder goud of zilver, en echter zeer 
beftendig goud en zilver verbeeldt, 

18 1) 
„ Nu zal ik noch een andere manier leeren,door 
dewelke het Metaal, het verglaaft aardwerk, 
en onverglaaft aardwerk , het glasen ’t porce= 
Jein, en alles wat het vuur maar eenigermaaten 
„uit kan ftaan,beftendiglyk kan verguldt worden; 
deze vergulding gefchiedt dooreen vernis, het 
„welke beftendig 1s voor de brand des vuurs : en 
dewyl niemant deze verguldinge kan gewaar 
_worden.noch verrichten, aan dewelke dit vernis 
onbekent is, zal ik aan myne, Luandslieden 
mede deelen dit weergalooze vernis , door het 

Aa z wia wel- 
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welke, even als door de borax , hetgoud kân 
gelegt worden op porcelein , en op alderhande 
aarde werken, op glas , en op aldeshande 
Metaalen, in zodanig een beftendigheid , dat 
noch water, nech lucht, noch vier het vers 

nis, noch goud of zilver, daar het mede ver- 
guldt is, eenigzins kan deeren. 

20. 
Dit boven gemelde Vernis beftaat uit Brand- 

fteen, uit gekookte Liyn-oly, en uit oly van 
Terpentyn, alles ondet malkanderen gefmol- 
ten, en gebragt tot een zeer zuiver en vloeibaar 
Vernis. Watnueigentlyk de gekookte Lyn- 
oly belangt, deze word op de volgende wyze 
bereidt : gy neemt twaalf pond Lyn-oly, 
een half pond witte Vitriool, een half pond 
Omber , twaalf loodt Geruis, en een pond 
Goud-glid; de Omber, Ceruis, enhet Goud- 
glid moeten alle zeer fyn geftampt worden, 
en door een tyne zeef gejaagt, en in de lyn- 
oly gedaan, en met malkander over een zeer 
goed vuur op een hangyzer gezet worden; de 
pot, daar dit alles in gedaan word , moet 
nieuw, zuiver, fchoon van aarde , en zeer 
groot en fterk zyn: groot moet dezelve zyn, 
omdat de oly dikwils door het vuur zeer hoog 
opryft, en uit de pot zoude overkooken; on- 
der het kooken van deze oly, dat zeer lang moet 
duuren, word dezelve zeer dik wils met een fpa= 
tel van palmhout of yzer gsroert , op dat de poe- 
der niet op de grond zoude blyvenleggen ; ook 
moet de oly (het welk een zeer noodzakely- 
ke zaak is) gedurig gefchuimt worden; als 
nu eindelyk de oly bruin en zuiver geworden 

is 
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ie, door lang kooken en veel fchuimen, moet 
by dezelve gedaan worden de witte Vitriool, 

' at: 
Wanneer de witte Vitriool in deze koo- 

kende oly geworpen word, maakt dezelve in 
de oly een groot geraas, en een ongelooflyke 
opbruizinge ; daarom is het noodzakelyk, dat 
gy in de kookende oly maar een weinigje ge- 

_ ftooten witte vitriool te gelyk inwerpt, gedu- 

ER snid Á 

nn 

rig wederom zo lang wachtende, tot dat de op- 
bruizinge is opgehouden; ook kunt gy de wite 
te vitriool onder de bovengemelde poejers men- 
gen, en zo ras als de Oly begint te kooken, 
uwe gemengde poeders by kleine gedeeltens 
inde kookende oly-doen , elke reis wachtende, 
tot dat de opbruizing ophoudt, en de oly zo 
lang koakende , tot dat het fchuimen gedaan 
is. De reden, waarom deze opdroogende 
poeders by die oly gedaan worden, is omde 
oly te voorbereiden, dat dezelve onder het 
gebruik (terk droogt, enuweverwen of lak- 
ken, of alles wat gy met dezelve vermengt, 
om daar mede te fchilderen of te verlakken, 
zo hard en zo droog maakt als een klok. 
Onder alle deze poeders, het zy Omber, het 
zy goud-glid, of het zy ceruis, is niets, het 
welke de gefchilderde en geverfde dingen zo 
fterk doet opdroogen , als de witte Vitriool. 

22: 
Wanneer nu deze oly wel gekookt, en 

koud is geworden, moet dezelve overgegoo- 
ten worden in een groote kan, daar dezelve 
in bewaart moet worden, want hoe ouder 
dezelve is geworden door de tyd, hoe dezel- 

Aa 3 ve 
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ve meer en meer glans verkrygt. Ik hebbe 
oly, dewelke nu zeven jaar'oud is, maar de- 
zelve geeft aan alles, het welke met dezelve 
gefchildert word , een glans, even als een 
brand{teenig vernis; waarom ik ook aan alle 
de Liefnebbérs van deze Konften ten hoogften 
aanpryze, dat zy altyd oude oly houden (taan, 
en genoeg in voorraad vooraf bereiden; hoe- 
wel echter de oly, die op myn bovengemelde 
wyze gekookt word, tot alles datelyk kan 
gebruikt worden, en zeer haaftiglyk droogt 
en blinkt, maar ik gebruike noch een andere oly 
tot de brandfteenige Vernis, die ik op een andere 
tyd zal mede deelen. 23: 

Als gy nu van de gekookte oly voorzien zyt, 
moet gy, om uw Vernis te maaken, twee 
pond brandfteen, het welke geheel zuiver en 
aan matig groote ftukjes is werpen in eeri 
zeer flerke kopere kerel , dewelke gemaakt ís 
op de wyze van een ertpot of DecoZum-ke= 
teltje met een kopere dekzel, het welke- zeer 
dicht fluit; deze ketel moet geplaatft worden 
in zeer heetbrandende koolen, en met zo veel 
kragt aangeftookt worden, tot dar de brand- 
fteen in dezelve gefmolten is, en vloeit even 
gelyk dun regenwater; neemt dan uw ‘ketel 
met de gefmolten brandfteen van hetvier, en 
giet twee pond van de boven befchreven ge= 
kookte lyn-oly by deze twee pond gefmolten 
brand{teen, maar uw lyn-oly moet insgelyks 
zo heet en kookende zyn, als de gefimolten 
brandíteen, dewyl anderzins de, vereeniging 
van de Iyn- oly met de gefmolten brandfteen 
niet zwude konnen gefchieden, wantdebrand= 

fteen 
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fteen zoude aanftonds ftremmen , daarom 
moet alles kookend ja gloeyend heet gedaan 
worden; als nu deze oly met de gefmolten 
brand{teeen wel vermengt is , moet by dit 
mengzel van vier pond gegooten worden vier 
pond oly van Terpentyn. 

24. 
_De Oly van renee moet zelfs koud 

zyn, als dezelve by deze zeer gloeyend heete 
“_ ftofen word gegooten, en met dezelfde word 

vermengt ; ook moet naauwkeurig bezorgt 
worden, dat deze zamenvoeging in de lucht 
gefchiedt, dewyl anderzins door dezelvezeer 
licht brand word verwekt,doordien de waaflem, 
die uit de ketel vliegt, als de oly van Ter- 

__pentyn,daar ingegooten word, van een kaars 
of vuur, dat in het vertrek mogt zyn, date- 
Iyk vlam zoude vatten, en alles in brand ftaan; 
ook moet zorg gedraagen worden, datde oly 
van Terpentyn zeer“zuiver en zeer witis, en 
voor alle andere zaaken, dat maar een wei- 
nigje oly van Terpentyn te gelyk in de ketel 
gegooten worde, want elke reis als. by het 
heete brandften-vernis maar een weinigje oly 
van Terpentyn word gegooten, vliegt het zel- 

ve met een groot geraas na boven; daarom 
moet gezwind het dekzel gedurig op de ketel 
gedaan worden, tot dat het geraas over is, 
en op die wyze beetje voor beetje de oly van 
Terpentyn in de ketel gegooten worden; dog 
wanneer het geraas en de opbruizing ophoudt, 
(gelyk gefchiedt, alsby het Vernis een mati- 
ge Quantiteit van de oly van Terpentyn is 

‚ gemengt) kan het overige van de oly van 
Aag Ter- 
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Terpentyn wel ingegooten , en gemengt wor-= 
den met het brandfteen-vernis, door welke 
vermenginge uw zeer treffelyk Vernis einde- 
Iyk bereidt is, 

EE 
Ik zal van het gebruik van dit zeer uitfter- 

kend Vernis nu niet fpreeken, dewyl ik het 
zelve zal befchryven, als ik vande Verniffin- 
gen en Verlakkingen handele , maar (voorzo 
ver als hier myn oogmerk ís) van het vergul- 
den, en het verguldt in te bakken op alder- 
hande Metaalen, aarde en porceleine vaat 
werken, gelieft de Lezer maar te begrypen , 
dat alles, het welke met Vernis geltreeken, 
word (zo wel Zilver, geel, wit en rood 
Koper, Yzer, als Porceleinen, en alderhan- 
de rouw en fyn aarde vaatwerk, het zy ver- 
glaaft of nietverglaaft) in een heete oven of 
zeer dicht toegefloote en fterke aarde pot, 
dewelke met koolen aangeftookt word, 
moet ingebakken worden; by voorbeeld: gy 
neemteen Thee-ketel,Tabaks-komfoortje, Ta- 
baks-doos van koper of vanaarde, of van por- 
celein, het zy fyn of Delffch, of iets dierge- 
Iyks, het welke het vuur kan uitftaan, en be- 
ftrykt dezelve met het gemelde Vernis; plaarít 
dit beftreeken Var, of Komfoor of Kan in 
een groote en fterke pot , dewelke met vuur 
is aangeftookt, legt op deze pot een dicht ge- 
flovoren dekzel, daar vuur op legt, en bakt 
het geen gy vernift hebt langzaam, dog met 
genoegzaam en egaal vuur, tot dat het Ver- 
nis wel is ingebakken, en uw grond zeer wel 
is gedekt, en uw vernifte vat zeer at als 
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Spiegelglas is geworden. Zo wanneer om de 

« dunheid van uw vernis, en de doorfchynent- 
__ heid van uw koper, yzer of porceleinenz. de 

grond niet genoeg is gedekt, moogt gy ‘het 
_ zelfde zo mepigmaal overftryken en bakken, 
_ als het u belieft. 

26. 
Op deze wyze kunt gy alles verniffen, watu 

behaagt, en t welke het vuur uitftaan kan; en gy 
zult bevinden, dat uw vernis voor het vuur, 
inkooken, branden, of anderzins, beftendig 
zal zyn en blyven ; byaldien gy nu dit ver- 
lakte, of op deze wys vernilte vaatwerk of 

huisraad, wilt vercieren met goude of zilvere 
bloemen, of andere vercierzelen van goud of 

zilver, fchildert gy met uw vernis op dit ver- 
lakte goed alles wat u behaagt, en tegen dat 
het zelve byna droog is geworden, legt gy 
blad-goud of blad-zilver op het zelfde; en 
wanneer uw vernis beendroog is geworden, 
veegt gy het goud, het welke niet op uw ver- 
nis ís gehecht, noch ook niet op het zelve 

___behoort, meteen berfteltje weg, en uw Schil- 
„dery zal van goud of zilver zyn; het welk 
om beftendig vaft te hechten, gy op dezelfde 
“wyze inbakt,-als te voren met het vernis ge- 
leert is, zo dat gy op deze wyze zeer valt, 
zeer beftendig, en zeer cierlyk kunt vergulden 
op alderhande Metaal , op aarde werken , 
Porceleinen, en zelfs (als gy de behandeling 
wel verftaat) op alderhande glas en fteene va- 
ten, het zy rouw of fyn enz. Waar door ik 
nu drie verfcheide wegen heb aangetoont, 
door dewelke gy beftendiglyk kunt vergul- 
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den. 1. Met Kwikzilver. 2. Met Borax, En 
3. met Brandfteen*Vernis , zodanig dat uw 
goud tegen vuur, ‘water en lucht beftaan 
kan. 

27. 
‘ Op het glas kan ook een goud-grond ge= 
maakt worden op de volgende wys ; neemt ara= 
bifche gom, {melt dezelve in wyn-azyn,die gefsl- 
treert is door lekpapier; als de gom eenige 
tyd in de wyn-azyn geftaan heeft, word de- 
zelve wit, even als wit meel, drukt dan den 
azyn uit de gom geheel droog , doet dan by 
deze gom een weinigje gom van Amandel- 
boomen of van Kerffeboomen, en een wei- 
nig fchoon doorgelekt regenwater , mengt dit 
in een glazen mortiertje tot een behoorlyke 
lym, daar gy mede kunt {childeren op het glas; 
wanneer dit nu uit zich zelfs byna droog is 
geworden, dog zodanig dat het zelve noch een 
weinig kleverig is, legt dan het goud daar op, 
het welk door het glas moet heen fchynen, 
als gy uw vernis helder en dun genoeg ge- 
maakt hebt: wanneer nu alles geheel been- 
droog is geworden, moet het overige goud 
afgewifcht worden; dit afwiflchen gefchiedt 
of met een zacht penceeltje of met boomwol, 
terwyl gy het glas van verre tegen een kooltje 
vuur houdt, om de waaflem of iets diergelyks 
te droogen, die aan uw glas mogt zyn ge- 
raakt, en uw overtollige goud mogte doen 
aankleeven ; als gy met deze blaadjes goud 
zult vergulden, legt gy dezelve op een zeer 
droog en zuiver kuflente van zeem leer daar 
toe gemaakt, en {nydt met een mesje uw goud- 

blaadje 
d 
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bláddje zodanig klein gedurig „als:gy te gelyk 
van nooden hebt ; neemt dan een flokje zuivere 
boomwol , en bevochtigt die met uw adem, 
en drukt dan dezelve op het aan{tuk ‚gefnee= 
den goudblaadje ,-op-dat het goud daar „aan 
blyve hangen, en aan het glas of vernis ge- 

drukt worde. 7 
28. 

„Om de goud-grond beftendiger te maaken, 
kan genootnen worden doorfchynendeMa- 
flix, die tot een zeer fyn meel geftampt en gezift 
is,’ {melt dezelve met gomwater over een ma- 

_ tig vuurtje, tot de dikte van een vernis , fchil= . 
‚dert hier mede ‘en bedekt het zelve (op-de 

__ wyze als te voren verhaalt ís) met goud , zil= 
ver, of ander platgeflagen metaal tot-blade- 

ren; houdt, als alles droog is, en geborftelt 
en gezuivert is, uw glas by een kool vuur, 
op dat het beftendig worde. 

29. 
“Ook kunt gy tot de goud-grond u bedienen 
van zilverglid, wryft dezelve zeer fyn op een 
porphyr-fteen tot een ongevoelig meel ‚ wryft 
dan dezelve met een vernis gemaakt van Ter- 
pentyn, dewelke zeer dun is, fchildert hier 
mede op uw glas, of op alles wat gy wilt 
vergulden, en handelt met uw blad-goud , 

_ bladzilver of ander metaal, als voren. 
ved 20, 

Als het:u behaagt, kunt gy u ook tot een 
goudgrond'bedienen van Meny , geele Ooker, 
en Loodtwit „van elk een loodt, Zilverglid 
twee loodt, Vernis gemaakt van fpyk-oly , en. 
met de boven, gemelde poeders zeer fyn ge= 
de wreeven, 
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wreeven tot een behoorlyke fchilderverf; hier 
mede gefchildert zynde laat het zelve twaalt 
uuren droogen, en legt dan uw goud, zilver 
of metaal op het zelfde, en handelt als vo- 
ren; dog byaldien gy bedreven zyt in het be- 
reiden van de Goniu-waters, van de Vernif- 
fen, en in het uitkiezen van de Poeders om 
te droogen,zult gy u aan alledeze voorfchrif- 
ten niet behoeven te binden, maar alleenlyk 
naauwkeurig waarneemen , dat uw gom-wa- 
ter, uw vernis, en uwe poeders zodanig 
moeten zyn, dat de goudgrand noch te vet 
noch te mager zy ; want byaldien dezelve 
te vet en te kleverig is, zal uw goud zyn 
glans verliezen, en niet recht droogen, en 
ras verflyten ; en byaldien dezelve al te hard „ 
te glasachtig, en te mager is, zal uw blade 
goud «ras afflyten, en afvallen van de goud- 
grond. 

L 
Wanneer de haden ‚ dewelke ik hier voor 

befchreven hebbe, zeer oud is geworden, is 
dezelve alleen bekwaamtot diergelyken goud- 
grond op glas, op verlakte en andere zaaken, 
die het vuur konnen verdraagen, en laat zich 
zo wel inbranden byna als het branfteen-ver- 
nis, daar ik van gefchreven heb; maar wilt 
gy vergulden, dat gy uw verguldt polyíten 
kunt, zo neemt van die boven gemelde lyn- 
oly, en fyn gewreeven wit kryten meny , maakt 
dit tot een bekwaame fchilder-verf, {childert 
hier mede op glas, hout, en alles wat u be- 
haagt, belegt het zelve met uw blad goud, 
zilver of ander metaal ; droog geworden zyn» 

de 

EE 
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de veegt en zuivert alles af, en legt over uw 
goud of zilver een fyn poftpapier, poly{tover 
het zelve met detand of een polyft-ftaal. Ook 
kan tot een polyft-grond genoomen worden 
onze oude lyn-oly, en daar by gemengt eeni- 
ge druppels Maftix-vernis; dit gewreeven al- 
leenlyk met loodwit, maakt een goede grond, 
fchildert hier mede , belegt het zelve met goud 
enz,, droog zynde poly(t uw goud ‚als voren 
gezegt is. 

À, 
Zommige neemen zoe het maaken van de 

goud-grond-een deel geel ooker, drie deelen 
Meny, vier deelen Bolusarmena, en een wei- 
nigje witte vitriool; dit alles word zeer fyn 
gewreeven met goede brandewyn, en nader- 
hand met onze voorbe{chreven oude lyn-oly, 
tot de dikte van een fchilderverf; eindelyk - 
worden daar by gevoegt eenige druppelen ver- 
nis van fpyk-oly: ftrykt deze goud-grond over 
Hout, Metaal, Yzer, Glas, Aardwerk , Tin, 
Loodt enz. of alles wat u behaagt, legt op 
dezelve, als dezelve byna droog is, uw blad- 
goud, zilver, of andere foely , en handelt 
vorder, als te voren geleert is. 

33: 
Om de goude letters of wapens, of eenige 

„andere fchildering van goud, op glasenz. zeer 
valt te doen (taan, neemen zommige de vol- 
gende goud-grond: een deel lood-wit , een 
deel vermilioen, een deel fyn gezift amaus 5 
dit alles zeer lang op een (teen gewreeven, 
word met zuivere lyn-oly gemengt, en eeni- 
ge druppels goed vernis „ die helder is; fchryft 

o 
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of fchildert wat u behaagt, en legt uw. blad- 
goud als voren; hoewel tot het bladzilver kan 
genoomen worden alleenlyk loodswit, lyn- 
oly, en eenige druppels goede Vernis, 

4 
Alles, het welk md kleverig is, en wel wil 

droogen , kan tot goud-grond en om te vergul- 
den gebruikt worden , als by voorbeeld wit 
van. eyeren ‚de zeueilago of flym van kwee-kor- 
len uitgetrokken met water, balzem Copafbe, 
viflym ontbonden met brandewyn , en nader- 
hand bereidt met water, fchaafzel van parke- 
ment, gefinolten gom, Zragacaa, arabifche 
gom, gom van amandelboomen, kerfleboo= 
men, jeneverboomen, gemeene lym, gom 
Anmmontac , Galbanum ,Opoponax, Aloë, zelfs 
het duivels drek,Caraxza, alderhande foort van 
verniffen ontbonden door fpyk-oly of oly van 
Terpentyn, of lyn-oly, of door brandewyn of 
voorloop, of door enkeld waterenz. Van wel- 
ke gemelde zaaken zommige moeten gemengt 
worden met drooge poeders , zommige met 
water, zommige met oly ‚, zommige met voor- 
loop , na dat wy de goud-grond meerder of 
minder vet of {chraal van nooden hebben, of 
na datde (tukkenzyn, dewelke verguldt moe- 
ten worden, als Parkement, Papier, Zatyn, 
Zyde, Hout, Yzer, Koper, Zilver, Staal, 
Glas, Lakwerk, en veel andere Stoffen. 

35 & 
Daar is ook zeer veel onderfcheidt tuffchen 

de Olien, dewelke gebruikt worden tot de 
goud-gronden ; als by voorbeeld onder de Liyn- 

„oly is de oudftedebelte. Tot het agnaen en 
f mÈ- 
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finedig maaken van de goud-grond,is ook zeet 
dienftig de gal van vis, en ook anderegal: de 
neut-oly is een weinig witter als de lynzaad-oly, 
maar dezelve wil zeer bezwaarlyk droogen : de 
boom-oly is wel matiglyk wit , maar dezelve 
wil geheel niet droogen: de befte oly , dewelke 
my bekent is, en dewelke de witfte ende zui- 
verfteis, en dietegelyk beft wildroogen, isde 
oly, die geparft word uit het zaad van de witte 
flaapbollen. De Olien „die niet droogen willen, 
moeten gekookt worden met droogende pue- 
ders van Meny , Lood-wit, Goud-glid enz., 
maar onder alles is niets, het welk een oly meer 
der bekwaam maakt omte droogen, als de wit. 
te Vitriool. 

6 
Ik heb dikwils heid h of Zilver-grond 

gemaakt, dewelke doorfchynend. was, op de 
volgende manier. Neemt vandebefte Matix 
in graanen zonder te ftooten, finelt dezelve zeer 
zacht en langzaam op zacht vuur, ineen glazen 
kolf, met witte oly van Terpentyn, mengt by 
dit zeer fchoon Mafttx- vernis oly van wit papa- 
ver-zaad; deze grondis goed omte vergulden 
op glas, en alles wat doorfchynende is, en is 
noch van een ander zeer fraay en wyd uitge- 
ftrekt gebruik ; het welke ik op een andere plaats 
zâl mede deelen. 

„A 
Het Blad goud of Biad-citver word ook be- 

reidt,‚om met het zelverte fchryven, of een gou- 
de of zilvere inkt van het zelve te maaken ; 
neemt een weinigje keuken-zout, gloeit het 
zelve, doet by het zelve gom-water, het welke 

zo 
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„zo dik is als oly, wryft het fyn op een fteen , neemt dan, 
„eenige blaadjes goud of zilver, en wryftdezelve met 
deze pap zeer fyn, doer alles daar na ineen glas met 

“ lauw en zeer zuiver water, giet het water zachtjesaf, ent 
vervat zulks zo lang, tot dar uw goud of zilver genoeg 
uitgewaffchenen gezuiverris, droogtuw goud- of zil- 
ver-poeder , bewaart her in (chulpen , en als gy met het. 

„zelve gelieft te (chryven „ neemt dan een weinigje van 
“zelve, en mengt het met zeer wit en zuiver gom water 
tot een behoorlyke dikte ; als uw fchrift droog is, moet 
gy daar over leggen poft-papier , en het zelve mer 

„de tand polyften ; gy kunt ook eenige blaadjes goud of 
zilver met uw vinger in een porceleine kopje in dik 
„gomwarer, daar zout van Ammoniac in gefmolren is „ 
ZO lang wryven,tot dat het goud fyn word, walcht het 
zelve af alsvoren , en tempert het met gomwater, a's gy 
denkttefchryven , polyít als het droog is met de tand ; 
anders kunt gy ook eenige blaadjes blad-goud of zilver 
neemen , en die leggen in een plat glaasje met een zeer 
vlakkebodem, dewelke gy eert te voren had nar ge- 
maakt, wryft dan met uw vinget zeer lang en zacht 
op een kleine diffantie, tor dat gyal herblad-goud of 

„zilver gebroken hebt, en aan de bodem van het glas als 
‚ valt gewreven hebt, evenals of die was verguld; als 
het goud begint te hechten, kunt gy het veilig mer 
fchoon water afwaffchen, en het vergultzel noch al 

-vafter hechten; dog als gy het zelve belieft te gebrui- 
ken „ mengt dan maar ftyf gomwarer mer hergoud, 
dat op de grond vaft zit, en po!yit uw Schrift, als het 
‚droog is, met de tand; des kuot gy op deze of ver- 
fcheide andere wyzen, van het blad goud of blad-zilver 
“bereiden fchryf-goud’, in de wandeling fchulp-goud ge- 
“naamt, van het welke ik na dezen meer zaaken zal 
__mededeelen, ik. 

NB, In 'r Kabinet July en Aucufty is by abuis op zom; 
mige plaatzen van de Heer Thomas Burnet gemeldt, 

als ofhy was Bilfchop geweeft, dog niet Hy , maar, 
de Heer Gilbert Burnet is geweeft Bilfchop van Salis- 
ury. Ê î 
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BN so T UUR. 
EN ‘ 

KONST-KABINET, 
Voor de Maanden 

_NOVEMBER en DECEMBER. 

1719. 

Vyfde Verhandeling van de ALGEMEE: 
NE natuurlyke Hiftorifchryverssen in de= 

_zelwe het Vervolg van ’t kort begryp der 
Natuurlyke Hiftorie van FERRAN- 
DUS IMPERATUS. ° 

ast 
A dat, Ferrandus Imperatus van 
de Aarde en het Water, in de ze- 

zen ven voorgaande Boeken gefpra- 
1E DNA ken heeft , handelt hy in het 
EISEN achtte en negende Boek van zyn 

Algemeene natuurlyke Hiftorie 
van de Lucht, beftaande het achtte Boek uit 
XXI Kapittels , en het negende Boek uit 
XVII Kapittels. Voorwaar de Lucht, voor 
„zo ver als wy dezelve kennen, is eenvande . 
wonderlykfte Wezens, dewelke in de gehee- 

Bb 2 le 
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le Natuur aan ons bekent zyn; dezelveis ons 
Element, daar wy met zeer veel heetbloedige 
en ook andere Dieren in leven, gelyk'‘de 
Viffen in het Water: ja wy konnen in een 
zeker opzicht zeggen, dat de Vogelen door 
dezelve zwemmen, even gelyk als de Viflen 
door het Water. 

| 
Van alle de natuurlyke Wezens, dewelke 

Godt gefchaapen heeft en onderhoudt, en die 
tot onze kenniflegekoomenzyn, isde Lucht, 
dewelke wy uit- en inademen, het min{t aan 
ons bekent; niet tegen{taande wy na de dood 
van dezen onzen Ferrandus Imperatus, en ze- 
dert het gebruiken van de Luchtpomp van den 
hoogwaardigen Robertus Boyle , door zeer 
veele proeven veel meer kennifle van de Lucht 
hebben gekregen, als de geheele Aaloutheid 
ons van dezelve heeft nagelaaten. Dat de 
dampkringachtige Lucht indrukkelyk en we- 
derom uitzêttelyk bevonden word, is zeer al- 
gemeen bekent, en zelfs ook van de Aalou- 
den, die gefchreven hebben over de door lucht 
of wind beweegende Konfltuigen. De Lucht 
kan aan een onkundige voorgeftelt of verge- 
leeken worden by eeu fpons, of by veeren, 
of byeideren dons, het welke zich zeer laat in= 
perffen, en zich zelve, als de drukkende en 
perffende oorzaak weggenoomen word, we- 
derom zeer wyd en breed uitzet, 

eN 
Die het Vacuum of Ledige Ruim Mlellen, 

oordeelen, dat in de natuurlyke Confiftentie 
van 
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van de Lucht meer ledig is, als in die van het 

Water en de Aarde, of andere zwaarder wee- 

gende lichaamen ; en dat dit de reden zoude 

zyn, waarom de Lucht zich ook meerder als 

die Lichaamen laat inperffen , en dat uit hoof- 

de vandit Ledige, de Lucht zo bekwaamelyk 

alle Luichaamen door laat pafleeren, en in haar 

fchoot kan ontvangen en draagen , zonder 

veel tegenftand te bieden ; mitsgaders dat de 

ongewoone fynheid en dunheid van de Lucht, 

als ook des zelfs vloeibaarheid en rafligheid in 

beweeginge hier van afgeleidt moogen wor- 

den; ten miníten dit is zeker, dat wy by een 

‚flies vol lucht konnen inperflen noch een zeer 

groote menigte lucht, tot ZO lang als alle de 

Jucht, dewelke in de fles geperlt word , ge- 

koomen is tot zyn uiterfte indrukkelykheid : 

het welke met het water niet kan gefchieden. 

De Nering Lucht ‚in dewelke, als 

Lucht, noch reuk ‚noch {maak, noch ko
leur ge- 

vonden word, (ik wilnu van het Experiment 

van Newton hier niet fpreeken)is echter het mid- 

del, waar door wy zieu, hooren en ruiken ; 

de grofheid van onze zintuigen zyn de oor- 

zaak, dat wy zo gelukkig zyn, dat wy proe- 

ven, zien, eu naauwkeurig gevoelen en rui- 

ken konnen; want byaldien onze Zintuigen 

zo fyn waren, dat wy de Lucht als Lucht 

konden zien, proeven, ruiken, en naauw- 

keurig voelen , ( want in ’c algemeen konnen 

wy de Lucht eigentlyk wel voelen) zouden 

wy geen andere wezens zodanig konnen 

Bb 3 zien, 
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zien, als nu tegenwoordig, dewyl de Lucht, 
die wy zagen, en altyd tuffchen ons en deze 
wezens in gevonden word, zulks ons zoude 
beletten of geheel of ten deele; maar nu isde- 
zelve doorfchynende voor ons gericht; oor- 
deel ook desgelyks van de finaak , het gevoel, 
en de reuk. Nu behoeven wy niet te vraagen, 
waarom-Godt ons gefchaapen heeft, dat wy 
de zeer onbefchryfiyke kleine Diertjes , de- 
welke wy door ’t vergroot-glas ontdekken , 
niet met onze oogen konnen zien? dewylhier 
uit deze myne Bedenkinge klaarlyk blykt, dat 
ons gezicht, en vorders de anderezinnen niet 
al te fcherp moeten wezen, dewyl wy dan 
dikwils veel minder van de andere zaaken, 
dewelke wy nu zeer wel konnen zien, proc- 
ven , betaften en ruiken , zouden gewaar 
worden ; maar ik zal deze vordere Bedenkin- 
ge fpaaren, tot dat ik eens zelfs van de Lucht 
handele. 

Se 

Ariftoteles heeft geoordeelt, dat de Luucht 
warm en vochtig is, ten opzicht van zyn ver- 
fcheide taftbaare Hoedanigheden ; maar onze 
Ferranadus Imperatus oordeelt, dat de Lucht 
meer droog als vochtig geoordeelt moet wor- 
den , om de volgende ondervindingen en proe- 
ven, dat is: dat alle Menfchen de zaaken, 
dewelke zy willen laaten droogen, in de o- 
pen tucht hangen „het welk noch beft gefchiedt, 
als de lucht veel bêwogen word , waar uit 
de droogheid van de lucht, na zyn gedach- 
ten, klaar blyket: en als het al gebeurt, dat 

de 
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de Lucht zeer vochtig word bevonden, ge= 
fchiedt zulks meer van dampen en vochten, 

‘die in dezelve gedraagen worden, en die eí- 
‘__gentlyk zelfs water zyn, als door de ftoffe- 

lykheid van de lucht3 dit is de reden, waar- 
om by zuivere en heldere fyneluchten, gelyk 
by het waajen vaneen noorde of noord-oofte 
wind, de lucht veel drooger bevonden word, 
als in dampige tyden en met natte winden; 
hoe hoager ook de lichaamen van Planten en 
Dieren inde lucht verheven zyn, hoe zy meer= 
der droog zyn, even als of de vochtigheid 
haar mede gedeelt moeft worden van dedam- 
pen, die om laag en nader op het aardryk 
hangen en omzwerven. Dat ook de Lucht 
niet -warm of heet, na Ariffoteles gevoelen, 
maar eerder koud is, blykt klaar door de be- 
vinding , want hoe de Lucht zuiverder is, en 
hooger van het aardryk afgelegen, hoe kou- 
der dezelve ook gevonden word, gelyk blykt 
uitdefneeuw, hagelenkoude, en nevels ,de- 
welke op de hooge Bergen gevonden wor- 
den; dat de Lucht verkoelende is, en niet 
heet, blykt omdat de Menfchen en Dieren 
dezelve gedurig inademen , om daar door 
verkoelt te worden. 

Onze Ferrandus Imperatus kan echter niet 
ontkennen, dat de Lucht een Onderwerpis, 
het welke alle de vier Hoedanigheden, na- 
mentlyk van droog, van vochtig, van heet, 
en van koud kan ontvangen, nade verfcheide 
uitwaaflemingen en lichaamen, dewelke inde 

4 Bb 4 lucht 
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lucht omgedraagen worden , en na de verfchei- 
de Gewelten dezer Wereld, en de verfcheide 
jaar-getyden, en hondert andere oorzaaken , 
dewelke de getempertheid des Luchts gedurig 
konnen veranderen en ontroeren, en de be- 
trekkelykheid des Luchts op het gevoel der 
Menfchen, nu zus en datelyk wederom an- 
ders konnen doen zyn. 

7. 
Galenus en Oribafins hebben veel gehandelt 

van de verfcheidenheid des Luchts, betreffen- 
de onze gezontheid of ongezontheid ; en voor. 
waar dewyl wy door de Lucht moeten leven, 
behoorden wy veel meer acht tegeven, wel= 
ke luchten met onze lichaams gefteltheid beft 
over een koomen, want het is zeer aanmer- 
kelyk, dat de Lucht, dewelke Paulus voor- 
deelig is , aan Petrus dikwils zeer veel nadeel 
toebrengt ; de befte lucht word geoordeelt, 
dewelke zuiver is en bevrydt van moeraflige 
en flikkerige dampen, nevels en uitwaafie- 
mingen, endewelkegeenzins bedorven word, 
noch vervuilt door de uitwaafleminge van on- 
deraardíche holen en diepe fpelonken: ook 
word de lucht dikwils zeer befinet van naaft 
aangelege flyk- of drek-rioolen , dewelkezom- 
tyds de vuiligheid van een geheele Stadt of 
van veele Wooningen ontlaften ; de lucht is 
ook dikwils zeer kwaadaardig, dewelke be- 
Îmet word door de ftank van dieren , verrot- 
te gewaflen, en meft, Op alle de plaatzen, 
omtrent dewelke zyn veel ftilftaande Wate- 
ren, Moeraflen, Poelen, of flinkende Meirt- 

jes 
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jes en Ried-broeken, is de lucht onzuiver: 
De Lucht, dewelke in zeer diepe en fchim- 
melige plaatzen lang opgefloten is geweeft, 
word vervuilt, bedorven en zeer ongezond, 
gelyk in onderaardfche plaatzen , Mynwer- 
ken, diepe kelders enz. Hoe meer de lucht 

_doorgewaait en gereinigt word door de wind, 
en door de zoete regen afgewaffchen ‚door de 
warmte gedroogt en geftooft word, hoe de-= 
zelve gezonder is. De Menfchen, dewel- 
ke van een zeer goede Complexie ryn, verei- 
fchen een getemperde lucht, maar de Men- 
fchen, in dewelke de eene of de andere Hoe- 
danigheid doorfteekt, vereifchen wel meeft 
een lucht van een tegengeftelde hoedanigheid, 
als by voorbeeld: voor een koude Complexie 
paft wel een warme lucht ; voor een zeer hee- 
te Complexie wel eenkoelder lucht; vooreen 
vochtige Complexie wel een droogelucht; en 
voor een drooge Coxsplexse wel een vochtige 
lucht, die gematigt id 

In het wel gebruiken van de lucht voor on- 
ze gezontheid, moeten wy naauwkeurig let- 
ten op de tyden van het jaar; by voorbeeld, 
wy zeggen, de Winter is koud en vochtig, 
dat is te zeggen, dat gemeenlyk in de winters 
de koude grooter zal zyn als de warmte, en 
de vochtigheid gemeenlyk de droogte overtref- 

“fen. Even gelyk noemen wy de Zomer warm 
en droog, omdat gemeenlyk in de zomer de 
hitte de koude zal overtreffen, en de droog- 
te de vochtigheid. Van de Herfft kan menzeg- — 
gen, dat in dezelve juift geen alderuiterfte 

Bb s hoe 
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hoedanigheid doorfteekt. van ‚de alderuiterfte 
koude of de uiterfte hitte, maar in deze lan- 
den konnen wy wel vaftftellen , dat de voch- 
tigheid in de Herflt de droogte te boven gaat, 
en dat de herfll te gelyk die kwaade hoedanig- 
heid eigen is, dat zy een ongelykheid van 
Temperament voortbrengt, en de lichaamen 
der Menfchen zeer traag, loom, ftyf en zeer 
fcheurbuikig maakt, zinkenachtig, huiverig, 
verkouden, en een rauwheid veroorzaakt in 
de Humearen , dewyl de Herfft dikwils op 
eenen dag drie a viermaal van weer kan ver- 
anderen ; de Lente is de gezontfte tyd van het 
jaar in deze Landen; de Lente is dik wils ma- 
tig droog en matig warm „ hoewel wy daar- 
om de zelve niet warm en droog moogen 
noemen; de ziektens , dewelke in dezelve 
voorvallen, worden matig ras ryp, en fcheiden 
gemakkelyk , maar de ziektens in de herf(t 
zyn kwaadaardig, worden zeer langzaam ryp, 
en fcheiden zeer gebrekkelyk en ongemakke- 
Iyk, en zomtyds gevaarlyk ; de Zomers zyn 

. veeltyds oorzaak van de ziektens , dewelke 
in de herf{t voorvallen , na dat zy de vochten 
der Menfchen meerder of minder verbrandt 
en uitgerookt, en de lichaamen verzwakt heb= 
ben. Hier koomtnochby, dat,daarde zomer- 
hitte de Mumeurzn na buiten en na de huid 
heeft gelokt, de herflt, nattigheid en griilige 
koude de Humeuren van de huid nabinnentoe 
perft, en half doet veritikken en verbroejen. 

9. » 
Indien een Lichaam, het welk vol goede 

Î zap. 
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zappen is, en wel. geftelt van vatte decien, 
de lente ontmoet , heeft het: zelve zelden 

_ uit de lente-lucht nieuwe ziektens of onge= 
‚ makken te verwachten „gelyk wel gebeurt in 
de andere drie getyden van hee jaar, dewelke 

‚ door haar of al te groote vochtige koude, of 
al te groote drooge hitte, of alte fchielyke 
verarideringe, in de-gezont{te lichaamen dik- 
wils nieuwe ziektens verwekken; want laat 
een lichaam by uitnementheid wel geftelt we= 
zen, zegt Galenus , nochtans verwekt en ver= 
meerdert de zomer dikwils in het zelve de 
geele gal, de herflf de zwartegal, en de win- 
ter de flym; want de zomer koomt beft over 
een met koele en vochtige Complexien, ende 
winter is wederom over een komftiger voor 
menfchen, dewelke van een heete en drooge 
Complexie 1ynz daarom zullen Menfchen van 
een heete en drooge Complexie ; die ander- 
zins gezond zyn, door de zomer dikwils na- 
deel Iyden , en-die van een koele en vochtig 
Complexie zyn, door de winter; maar wy 
moeten omtrent de vier Getyden van het Jaar 
begrypen, dat alle deze aanmerkingen alleen- 
lyk plaats hebben, wanneer e!k Jaargetyde 
tyn gewoonlyk faizoen behoudt. 

Io. 
ÄNTHYLLUS heeft vaft geftelt, dat de 

Maan in elke maand vier byzondere Maand- 
getyden maakt, zo als de Zon in elk jaar vier 
byzöndere Jaargetyden maakt; gelyk’ de eerfte 
week van de nieuwe Maan, beginnende tot 
het eerfte quartier maans,vergelykt ‘ANTHYL- 
din: LUS 
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LUS by de Lente; want, zegt hy, indezetyd 
is de Maan warm en vochtig, en de Hoeda- 
nigheid van de Lucht word dan ook bevon- 
den dezelfde te zyn, en is ook de lucht op 
dien tyd vochtig, en moet aangemerkt wor- 
den als de lente-tyd; de tweede week, de- 
welke loopt van bet eer{te quartier tot volle 
Maan, vergelykt ANnrnyrLus by de zomer, 
omdat dezelve zeer veel bybrengt tot het ryp- 
maaken van de vruchten; de derde week , 
dewelke is tuflchen de volle maan en het laat- 
fte quartier, is van een drooge gefteltheid, 
maar verbeeldt anderzins de herflt ; de laatfte 
week, dewelke loopt tuffchen het laat{te quar- 
tier en de opkoomende nieuwe maan , is zeér 
overeenkomf{tig met de winter; maar dit is 
noch aan te merken, dat, gelyk het eigen 
aan de Zon is te verwarmen, het eigen aan 
de Maan is te bevochtigen; want de Maan 
maakt de al te vochtige harflenen noch voch- 
tiger , doet het vleefch rottig worden, en 
maakt de lichaamen van die gene, dewelke 
onder de blooten hemel flaapen, zeer voch= 
tig, zeer (lomp en dommelig, zwaarheid in 
het hoofd, vallende ziektens, en andere ge- 
breken, uit verflymde en: verkoude en al te 
vochtige har{lenen. 

s) ARORE : 
Het heeft ook aan Azthyllus behaagt, de 

verfcheidenheid van de lucht aan te merken 
in elke dag; door een dag verftaa ik, zegt 
Hy, een dag met een nacht, zynde een tyd 
van vierentwintig uuren : de morgenftond 

moogen 
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moogen wy wel vergelyken by de lente, zy 
geeft zeer geruíte en zuivere flaap, en vere 
kwikt niet alleenlyk de lichaamen van de zie- 

_ ken, maar zelfs ook van de gezonde men- 
fchen ; zelfs ‘bevinden wy aan de koortzige 
en ook aan terifigachtige Menfchen, dat zy 
dit gedeelte van den dag van vierentwintig uu- 
ren met het meefte gemak doorbrengen; ook 
is in de morgenftond de Lucht voorzien met 

_ een wolk én een dauw , dewelke gedurig voor 
de oofter Zongaat, en dewelke ontbonden en 

fyn gemaakt is door een zachte en liefiyke 
ftoving van de ftreelende Morgen-Zon. Als 
wy op het landzyn, konnen wy defrifle mor- 
genlucht ‚en de uitwaaflemingen van bloemen, 
vruchten en kruiden, ruiken in de morgen- 
ftond, het welk des nachts niet kan gebeuren 

„om de koude, en over day niet omde warm- 
te, dewelke deze geurige uitwaaflemingen te 
fchielyk breekt en verfpreidt. De Middag kan 
met recht by de Zomer vergeleeken worden , 
om deszelfs droogte en warmte, en de Na- 
middag om de wefter zon by de Herf{t, maar 
de Nacht volkomen by de Winter, die wy in 
twee deelen konnen verdeelen, namentlyk in 
een voór-nacht en in een na-nacht, gelyk wy 
de winter in een voor- en na-winter konnen 
verdeelen ; in de voornacht is de flaap voor 
de zieke Menfchen dikwils zeer ongeruft, en 
zelfs nadeelig , voornamentlyk voor die gene, . 
dewelke met veel dampen na deharflenen, en 
opftraalingen van gallige of andere fcherpe 
buimeuren aangedaan zyn, en voornamentlyk 
die gene zelfs onder de zogenaamde gezonde, 

welker 
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welker maag en eeríte wegen met veel fcher- 
pe, flymige en-zuure ltoffen bezet zyn ; de- 

ze zult gy bevinden, dat in het begin van de 
nacht eerft zullen flaapen dog ongeruft , 
maar na twee a drie-uuren ‚als de vervuilde 
Chyl en flymige Chy/ uit de ingewanden in 
% bloed koomte, zyn zy zeer ongemakkelyk 
en benaauwt, daar op beginnen zy te zwee- 
ten, datis: devuiligheden, dewelke het voe- 
dende zap uit de ingewanden hadde met zich 
gevoert, worden na buiten geftoten , wan- 
neer zy in de morgenftondin een zeer zozte 
en vafte flaap, die hen verkwikt, geraaken. 
In de voornacht, zynde totaan twee of drie 
uuren toe gerekent, worden in het lichaam 
opgewekt en wakker gemaakt alle vervuilin- 
geu, neften, kwaade {toffen en bedorve hu- 
meuren , door de aanftroomende Chy/, en de 
Wryving, die dezelve verwekt met de voach- 
ten , om haar onreinigheiden ongelykheid met 
die vochten,daar zy zich mede moet vere=nigen; 
om die reden verheffen zich de nacht“pynen, 
hoeften , zinkinken ‚vloejingen;, zzflammatien, 
fpanningen, koorftzeny-brand en broejingen, 
winden, phantazyen ; opdampingen, benaauwt- 
heden: in de na-nacht begint dezen” oorlog te 
ftillen, en met devaankomft van Aurora ge- 
heel te eindigen ; echrer moëten wy hiet vaft 
ftellen ‚dat deze zaak in alle gevallen en in 
alle ziektens: op -develfdeewyze toegaat ‚0 
neen | zommige ziektens beginnen eerít_ te 
woeden met de morgenftond:, en houden niet 
eerder op als op het: middenvan den dag, 
gelyk de szflangmatsen der. harflensvliezen , # 

e 
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en-de hartnekkige ontfteekingen der oogen of 
OraTHALMIZ. 25 ws 
IN 12 
_ Behalven deze aanmerkingen van,de ver- 
fcheide gefteltheid van de Lucht inde vierge- 
tyden van een jaar, van een maand „en van 
een dag, zouden wy boven deze veranderin- 

en voor al acht behooren te geven, dat, de 
gefteltheid der jaar-getyden zeer veel afhing 
van de Situatie der Dwaalfterren, alsook van 
die der vafte Sterren ; want te willen bewee- 
ren, dat deze alle geen vermogen op onze 
dampkringachtige Lucht , en vervolgens op on- 
ze lichaamen hebben, is een taal van onerva- 
renen; ik bewaar deze zaak tot op een ande- 
re tyd, omdat Ferrandus Limperatus die zaak 
niet afhandelt. 

13e 

De aanmerkingen , dewelke wy over de 
verfcheide hoedanigheid des dampkringachtigen 
Luchts maaken, uit de vier getyden van het 
jaar, van de maand, van de dag, van de ge- 
fteltheid en Situatie der Planeeten, en vande 
Situatie der vafte Sterren, heeft altyd zyn 
grond op de werfcheidenheid vanhet Geweft 
des Aardryks, het welke wy bewoonen ;gelyk 
allede Deelen naar de Zjter „het-Meotis Meir, 
of de noordelyke Deelen zyn koel en koud; 
de Deelen naarden Middag!yn, oftu{chen.de 
Tropici en Middaglyn, zyn wederom warm, 
gelyk Ethiopien en Indiën ; de Middel-gewef- 
ten tuflchen de Polez en de Zropici zyn, we. 
derom getempert: wy vinden ook een groot 

ver- 
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verfchil in de getempertheid vande geweften, 
naar de gedeeltens van de Wereld , tegens 
dewelke zy aanleggen, of daar zy natoe zien; 
want zommige worden door de Oofter-zon, 
en andere wederom door de Wefter-zon aange« 
daan ; andere leggen naar het Zuiden; andere 
naar het Noorden. Ten derden moeten wyde 
verfcheidenheid van de dampkringachtige 
Lucht ook afleiden van toevallige oorzaaken, 
gelyk alsde Lucht, (onder dewelke leggen veel 
moeraflige en poeligeplaatzen ) verftoppingen 
in de mild, fteen in de blaas, kalk en graveel 
in de nieren enz, verwekt; ook word de 
dampkringachtige Lucht in zyn verfcheiden 
Temperament teer verfcheiden door winden, 
dewelke het eene Gewelt meer onderwor- 
pen is als het andere, engma de geweften;, 
daar deze winden van daan koomen waajen, 
of de Landen, of Zeën, of Moeraflen, of 
Boffen „daar dezelve over koomen waajen ; of 
óok wel na de uitwaafleminge van elk Land- 
fchap, dewelke zommige zeer goed voor de 
gezontheid der Menfchen zyn, en zommige 
zeer fchadelyk , gelyk inde zwavelachtige, bi- 
tumineufe , en zommige mineral{che Lan- 
den. Wy vinden ook zommige Landen , de- 
welke in koude Lucht-ftreeken.leggen , en 
echter warmer zyn, als haar luchts trempera- 
ment ten opzicht vande Zon medebrengt; en 
andere wederom, dewelke leggen ineen warm 
Gewelt des Luchts, en echter veel koelder 
zyn, alshet Temperament van haar lucht an-- 
derzins moefte mede brengen: maar dit word 
veroorzaakt van haare laagte of hoogte, want 

de 
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de zeer laage Landen zyn warmer, ch dezeer 

hooge kouder, als haar Geweltes (tand ten 

opzicht van de Zon anderzins zoude mede 

brengen ; insgelyks zyn ook de naaft aan Zee 

gelege Landen veel koelder, als de Landen, 

dewelke daar aan grenzen, en binnenslands 

infchieten , behalven duizend andere waarnee- 

mingen van Bergen Boffchen , holligheid, 

“hoogte, verfcheidenheid van gronden van de 

Landen , dewelkein deze zaak van zeer groot 

nut zyn. | 
14: 

Athenaeus heeft onder de Ouden veel aange- 

naame Aanmerkingen (van de verfcheiden=- 

heid des dampkringachtigen Luchts ‚) d
ewelke 

onze aandacht zeer wel waardig zyn, als by 

voorbeeld: de Lucht, zegt Hy, dewelke van 

de Zon verlicht en beftraalt word, is zeer 

verfchillende van de duiftere Lucht, dewelke 

van alle licht ontbloot is, gelyk blykt aan de 

Dag-lucht of de Nacht-lucht. De Lucht, 

dewelke van de Zon doorftraalt en geraakt 

word, is warmer en ook meerder verdunt, 

als de fchaduwachtige, die inderdaad veel gro- 

ver en koelder is; daarom moeten wy ons 

niet verwonderen, dat de avond. en nacht- 

luchten zo zeer fchadelyk zyn voor de Men- 

fchen , dewelke onderworpen zyn zine 

kingen, vloejingen, {cherpe en zeer dunne 

bumeuren, afgaande koortzen, inflammatien 

enz., want ons lichaam word van een fyne 

en warme lucht veel doordampiger, en bek waa- 

mer tot de uitdampingen en totde beweeging 

Il. Deer. Cc ge- 
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gemaakt : ook worden de kwaade vochten 
eerder ryp en bekwaam gemaakt tot de 
fcheidinge, als ín een grove en koude 
lucht ; zelfs de lucht, dewelke in een 
Stadt is, verfcheelt zeer veel van de lucht, 
dewelke maar even buiten de Stadswallen en 
over het open veld hangt, dewyl de lucht in 
de Stadt opgehouden word in de huizen, en 
door dezelve warmer word gemaakt: maar 
niettegen{taande haare warmte, ís echter de 
lucht in de Stadt veel dikker, als buiten de 
Stadsgragten ; zelfs de Zon maakt de lucht in 
de Stadt wel warm,en zelfs broejende, door 
zyne (traalen, maar zy kan dezelve niet zo wel 
verdunnen, dewyl de lucht in de Steden meer- 
der word opgevult en verdikt met alderhande 
dampen, en niet genoeg bewogen door de 
wind, want door de beweeging word de lucht 
gezuivert, gereinigt, en zeer verdunt: behal- 
ven dit alles, is ook de lucht in de Stadt gro- 
ver, omdat de lucht in de Stadt meer fcha-= 
duweheeft, en niet overal en gedurig van de 
Zon doorftraalt word, gelyk op het bloote land. 

18: 
Dewyl de lucht buiten de Stadt fynder, be= 

weeglyker en zuiverder is, als in de Stadt, 
maakt dezelveook meerder honger, en fcherpt 
de ftompe maag veel beter, als de lucht inde 
Stadt: en dewyl dezelve door ons geheele lic- 
haam dringt, en wederom door onze zweete 
gaten uitdampt, kookt de fyne en zeer bewo= 
ge lucht ook veel beter onze fpyzen, en ver- 
dunt en ontbindt veel beter alle onze alte traa- 
ge en verflymde zappen en ftramme gewrich- 

ten 
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ten. De lucht in de Stadt vervult de lichaa- 
men met flymen , en maaktdezelve alte veel 
opgepropt van grove, rauwe, taaje, fcher 
pe en flymige bumeuren , dewyl zy om haar 
loomheid, dikheid en grofheid niet bekwaam 
genoeg is, om onze voedzels te kooken, en 
onze Zappen te reinigen van derzelver rauw- 
heden, overtolligheden en uitwerpzelen; de 
lacht buiten de Stadt fcherpt de zinnen, het 
gehoor, de reuk , het gezicht, de fimaak enz. 
zy opent de pypen en buizen van des men- 
fchen lichaam, en bevordert de zuivere voe- 
dingen; gelyk wy gewaar worden, als wy 
veel in dezelve verkeeren , ende alles wel 
waarneemen. 

16. , 
Alfchoon, zegt Perrandus Imperatas, de 

warmte de lucht verdunt in ’*t algemeen aan- 
gemerkt, moeten wy daarom niet valt ftel- 
len, dat echter de lucht niet zeer verdikt kan 
zyn, alfchoon dezelve zeer verwarmt ja heet 
ds, gelyk blykt in de laage of valleyige plaat- 
zen, daar de Zon fchynt, en daar de lucht 
warmer is, als op de verheve plaatzen, en 
echter dikker ; omdat zy minder gezuivert is. 
De heete Maanden, vervolgt Hy ; hebben een 
dampige en dikke lucht, uit gebrek van wind, 
en om de grofheid van de uitwaaflemingen, 
des Aardryks, en dewyl de zuide winden met 
een groote menigte uitwaaflemingen en dam- 
pen na ons toe koomen waajen, zyn dezelve 
heet en verftikkende, en maaken onze zin- 
nen (tomp en dof: de drooge en fyne noorde 
winden ; of liever de noord-oofte winden hel- 

Ge 2 deren 
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deren en klaaren de lucht op, zy verdunnen 
dezelve, maaken de lucht fyn en fcherp, en 
wakkeren onze zinnen op. Tuffchen een in= 
geflote of overdekte lucht, is ook veel onder- 
fcheidt, gelyk by voorbeeld : de lucht, de- 
welke zeer lang ingefloten is in gebouwen, 
huizen en kelders, is geheel anders, als de 
tucht, dewelke alleenlyk maar overdekt is, 
gelyk onder zeer hooge en groote boomen, 
en in groote boflchen. 

17. 
Wy moeten de Lucht voor ons aanrner- 

ken, gelyk het Water voor de Viflen, en dat 
even gelyk als het water altyd water blyft , 
de lucht ook altyd lucht blyft; maar ook 
dat, gelyk het water veele zaaken in zich kan 
Ontvangen en draagen, even gelyk ook de lucht 
veele zaaken in zich kan draagen, en dat even 
als het water meerder of minder klaar, hel- 
der, doorfchynend, of troebel, dun of dik 
word, na de ftoften, dewelke daar van bui- 
ten in koomen , op dezelve wyze ook de 
lucht minder of meerder klaar, helder , 
doorfchynender , of troebelder , dun- 
der of dikker word, na de zaaken, dewelke 
daar in geraaken ; daarom dienen wy hier zan 
te merken, dat Afheneus, en met hem onze 
Ferrandus Emperatus, de Lucht, en de ftoffen, 
dewelke zich in de Lucht inwerpen , een wei- 
nigje te veel met malkanderen verwart, en 
als voor een lichaam fchynt te ftellen, want 
de Lucht kan nimmermeer door de warmte 
verdikt worden, noch in warme plaatzen kan 
de dampkringachtige Lucht nooit dik en grof 

zyn, 
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zyn(als lucht aangemerkt;)dew yl de lucht altyd 
en in alle voorvallen,en op alle plaatzen door de 
warmte ongelooflyk veel verdunt word: maar 
dit is egter een waarheid,dat in deze door warm. 
te zeer verdunde lucht. wel een groote me- 
Rigte zwaveldampen , en olyachtige en warer- 
achtige. moeraflige uitwaaflemingen , uit de 
grond opgeheven , zich konnen onthouden, 
en op die wyze de lucht dik en hairig, en 
zwaar doen fchynen 3 maar dat deze zaaken de 
lucht niet zyn, blykt zo ras- als zy of door 
eenige flagregens wederom uit de lucht wor- 
den weggewaflchen, of door blixem en weer- 
lichten worden verbrandt en verteert, en dus 
de lucht vandezelve word gezuivert, gelyk als 
het troebel water, door neerltorting, door 
kooking, en door, doorlekking van zyne on- 
reinigheden zuiver en klaar word gemaakt. 

tr ARES Ì 
“Maar om wederom te fpreeken van de oor= 

zaaken, dewelke de lucht ltichtelyk koomen 
te veranderen, is het waar, dat de Landen en 
ftandplaatzen zonder Boffghen of Boomen, en 
dewelke naakt; ftaan voor de verhevelingen 
van de dampkringachtige Lucht, meer veran- 
deringen van haar lucht onderworpen zyn, 
door de kragtdadigheid der hitte, de verwoede 
heid der winden, (neeuw, hagel ,donder-buyen, 
regenen, vorft, en diergelyke, als de Landen 
en Plaatzen, dewelke met lommerryke Bof- 
fchen en Boomen bedekt zyn, hoewel een groot 
onderfcheidt moet: gemaakt worden, na dar 
deze plaatzen meerder of minder bedekt zyn 5. 

Cc 3 want 



4oz Natuur-en Konft-Kabinet , 
want in plaatzen , dewelke zeer veel door 
kreupelboffchen en andere boffchen bedekt 
zyn, en dewelke veele uitdampingen onder- 
worpen zyn, kan delucht zeer bedorven , en 
befmettelyk en ongezond worden; en in die 
omf{tandigheid is de buitenlucht of de bloote 
landlucht beter ‚alsde luchten in de Steden ‚en 
in al tebofchachtige en fchaduwachtige plaat- 
zen; hoewel een bloote lucht dikwils zeer 
befmet kan worden door uitdampingen van 
Moeraffen, modderpoelen , (til{taande wateren, 
Meiren, onderaardfche Myndampen, enz. En 
in zodanige omftandigheid moeten wy de lom- 
merryke en bebouwde plaatzen verkiezen voor 

onze gezondheid, dewyl de winden de lucht 
voerende door de boomen engebouwen, de- 
zelve zuiveren, en veele dampen doen hangen 
en uitziften door de bladryke Boffchen en, Ge= 
bouwen enz. 

19. 

Over de Landen, dewelke vlak en van 
boomen ontbloot, en naakt leggen, zullen 
ook de verdikte dampen en wolken niet zo 
lang hangen en verftikken, maar veel rafler 
en eerder over dezelve heen waajen, als over 
de Landen, dewelke met zeer hooge Bergen 
en groote Valleyen voorzien zyn, dewyl de 
Wolken aldaar meerder ftuyten, en verkrop- 
pen tegen de toppen der hooge Bergen, waar 
door een en dezelve dampen langer blyven 
hangen boven zodanige valleyachtige Landen, 
waar door dezelve dan ook meerder geplaagt 
worden met onreine Nevelen en Uitwaatle- 

mun= 
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mingen uit haar eige gronden, dewelke niet 
zo wel opryzen konnen, noch het land van 
dezelve ontflagen en gezuivert worden ; waar 
uit valt geftelt mag worden , dat de al te 
bloote lucht , en dewelke al te veel 
veranderinge onderworpen is, alsook deal te 
bedekte lucht, of dewelke niet genoeg bewo- 
gen en verandert word, niet zo goed is, als 
een lucht, dewelke van een gefteltheid is tuf- 
fen beide : datis ‚niet al te bloot door naak- 

e en ontbloote landen, noch ook niet al te 
bedekt en bedompt door bergen, boomen, 
zwaare boffchen, en zeer dicht en hoog be- 
timmerde huizen in de groote Steden. 

20. 
Maar om wederom van Atheneus te {pree- 

ken, en te zien hoe veel aandacht de Oude 
op deze zaaken gehad hebben. De plaatzen, 
zegt hy , in de hoogte gelegen , worden 
boven alle lichter alderhande winden ge- 
waar; koud zyn zy , omdat zy minder egaale 
oppervlakte hebben, en daarom ook minder 
wederomftuyting van de ftraalen der Zonne, 
en zy ontvangen de winden uit deeerfte hand, 
dewy] dezelve van alle befchuttinge of om- 

_heininge ontbloot zyn , waar door het. ge- 
beurt, dat al{choon haare Inwoonders zeer 
gezond leven, zy echter door de ongemakken 
der koude in de winter zeer gekwelt worden, 
De laage plaatzen zyn niet zo gezond voor 
derzelver Inwoonders, voornamentlyk in de 
zomer, om de uitftekentheid van de hitte, 
als ook dat zy in dietyden om haare laagheid 
miet genoeg doorwaait worden, voornament- 

Ce 4 yk, 
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lyk , wanneer de hooge plaatzen aan allekan= 
ten omringt worden methooge Bergen, waar 
door de lucht als ingefloten word, en half in 
brand gezet door de verdubbelingen en veeivul- 
digheid der wederomftuytinge der Zonne-ftraa- 
len, en de gedurige inhangende brand. Als 
nu zodanige ftreeken zwaar met boflchen en 
boomen gedekt zyn , flikken derzelver ‘In- 
woonders half in de zomer, dewyl zy van 
geen winden worden doorgewaait; en in de, 
winter lyden zy veel koude, dewyl voor hen de 
Zon belemmert word. Landftreeken en Steden, 
dewelke Rivieren genieten, die altyd vloejen, 
verkrygen van dezelve een zeer goede Hoe- 
danigheid, als haare gronden uit de natuur 
droog zyn: maar byaldien haar grond uit de 
natuur. vochtig is, verkrygen zy door de Rií- 
vieren groot nadeel, want de lucht door der- 
zelver wateren te veel bevochtigt, en gedurig 
door de ademhaaling in de menfchelyke lic- 
haamen ingehaalt, maakt insgelyks derzelver 
lichaamen te vochtig ; ook word de lucht op 
die plaatzen des morgens en desavonds, door 
de koude vloeden en golvingen van die Rivie- 
ren in natte landen zeer ontítelt, en verkouwt 
der menfchen lichaamen , en maakt de zomers 
van die Landen volkomen als de herfften van 
andere Landen; gelyk ook dat-de moerige,moe= 
raflige en poelige gronden de lucht zeer be- 
{metten, verdikken , en vol verrotting maa- 
ken, is by een iegelyk genoegzaam bekent 3 
zelfs zyn de gewaffen en vruchten van die 
Landen dik wilste vochtig oftekoud. In veel 
laage,poelige en moeraffige Landen zyn de mor- 

gen{tone 
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gen{tonden en avondftonden dikwils zeer 
koud, en de middagen en’ namiddagen zeer 
heet; de herflten zeer miltig en ongezond voor 
het lichaam, en ae meefte lichaamen vol mild- 

__guchten en fcheurbuiken , en zeer geplaagt 
met winden. 

21. 

De plaatzen , dewelke behoorlyk droog 
zyn, maaken het geftel des menfchelyken lic= 
haams valt endroog, open , doorwaaflemen- 
de, zuiver, en warm van natuur, en bevrydt 
van winden; zy zyn bekwaamer tot kooking 
der fpyzen en der humeuren, De Middellan- 
den, dewelke laag zyn, konnen niet zo ge- 
zond zyn, als de Landen aan de Zeekant, 
dewyl deze beter doorgewaait worden ; de 
lucht is fynder, gezuiverder, gezonder, en 
meer doorgewaait, als op de vlakke landen. 
De matig verheve Eilanden tuffchen de vafte 
Kuften ingelegen', zyn gemeenlyk zeer ge- 
zond; maar nu moeten wy aanmerken, dat 
Atheneus alle deze zaaken maar vaftftelt, als 
door geen andere omftandigheden deze ge- 
fteltheid verandert word, het zy door naaft- 
gelege landen , of byzondere gronden, of 
naaltgelege wateren , of byzondere opdam- 
pingen en opftokingen van het aardryk, de- 
welke dikwils de plaatzen , die om haar ftand-. 
plaats zeer gezond zonden zyn, ongezond ja 
onbewoonbaar maaken. 

22. 
By voorbeeld om te bewyzen , datalle berg- 

achtige Landen niet droog zyn, eneen zuive- 
cs rende . 
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Fende lucht hebben, als zommige hooge lan- 
den, (het welk echter behoorde waartezyn, 
omdat de dampen, die na boven gaan, meer 
gezuivert en gereinigt, en de lucht fynder be- 
hoorde te zyn in de hoogte ) (taat maar aante 
merken , dat veele hooge Bergen byna gedu- 
rig met water befproeit zyn, en nat vandam- 
pen, dewelke by de fteiltens der Bergen op- 
klimmen, en van de wolken, dewelke op 
dezelve blyven hangen, en verdikken door de 
koude, die veroorzaakt word door de weini- 
5 wederomftuyting van de Straalen van de 

on. 
23 

Ten opzicht van de Zeeftranden, en Gee 
weften of Landen aan de Zee gelegen, kan 
aangemerkt worden , dat die plaatzen, daar 
de Boorden, Landen en Oevers klippig en 
fteenig zyn, gewoonlyk zuiverder en gezon= 
der lucht genieten, als Landen gelegen aan 
de Zee-oevers, dewelke geheel vlak en flik- 
kerig zyn, dewyl op derzelver vlaktens de 
Wateren (taan blyvende, in de zomers niet 
zelden groote verrottingen , en ongezonde 
dampen aan de lucht mede deelen, als ook 
op die plaatzen, daar de Rivieren vereenigen, 
om zich in de Zee te ontlaften, en op en om- 
trent dewelke dikwils zeer zappige en natte 
gronden , moeraflige en (tinkende plaatzen ge- 
vonden worden, en ook op die vlakke plaat- 
zen veel flik en vuiligheden, daar het zoute 
Zeewater en zoet Rivierwater malkanderen 
ontmoeten, dewyl het Zeewater en Rivier- 

Wâ- 

nente 
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water in de zomer en in groote hitte dikwils 
afwykende, en deze plaatzen droog latende, 
door dezelver bedervinge de lucht zeer befmet 
word, en gevaarlyk voor de gezondheid zelfs 
in de zomer. Ook moet aangemerkt wor- 
den, dathet Water ‚het zy van groote Meiren, 
of andere ftilftaande Wateren, in de koude 

Landen niet vo zeer de Lucht befinet door 
verrottinge, als wel in de warmere Landen, 
maar dat wederom zodanig water de lucht 
vervochtigt en verkoelt, en vol miften en 
koudedampen maakt. Op zommige hooge en 
bergachtige plaatzen worden dikwils zeer groo- 
te Meiren gevonden, dewelke haar overvloedig 
water ontlaften door onderaardfche Cazalez 3 
deze Wateren, als zynde op hooge Luanden, 
doe el om de lucht te temperen en te ver- 
beteren, voornamentlyk die luchten, dewel= 
ke hangen overde Valleyen en laage Plaatzen 
van die zelfde Landen. 

24. 

In alle de ftandplaatzen , daar nevelen bly- 
ven hangen, is het overvloedig water op des- 
zelfs gronden fchadelyk in de winter, omdes- 
zelfs vochtige koude, en in de zomer om de 
verrottingen en bedervingen, dewelke zy aan 
de lacht door uitdamping mede deelen. In 
het algemeen moet de avond-lucht en de mor- 
gen-lucht gemydt worden in alle plaatzen , 
dewelke met dampen en kwaade miften ge- 
kwelt worden , zo lang ten minften „tot dat de 
Zan door haar ftraalen ‚of door andere heldere 

- ca 
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en fyne luchten en winden de dampen ver- 
dunt en opkiaart. 

25. 
Om de plaatzen, dewelke met dampen en ne- 

velen gek welt worden,te verbeteren,moeten de 
ftruiken,’t onkruid, en de kreupelboffchen weg- 
genoomen worden ; de plaatzen (zo veel als het 
mogelyk is ) van alle haar rot-en (tinkneften, 
modder-poelen en rietbroeken gezuivert wor= 
den ; de ftilftaande wateren tot vlieten. en 
loopende Rivieren gemaakt worden; de al te 
diepe Valleyen of een weinig als het zyn kan 
opgehoopt worden, ot in haar midden, door- 
gegraaven worden tot riviertjes, vlietjes „en 
uitwateringen. De nalatigheid van deze zaak 
heeft veele plaatzen en geheele Landfchappen 
onbewoonbaar voor de menfchen gemaakt ; 
want als wy de lucht door onze van boomen en 
kreupelboffchen gedekte en verltikte dampen 
befmetten, verdikken, en als met zwaare nevels 
altyd boven ons houden ftaan, is dezelve nier 
bekwaam, om in onze lichaamen de vereifchte 
wetkinge te doen, dewelke wy van de lucht 
van nooden hebben. 

26. 
Sabinus is van gevoelen, dat de plaatzen, 

dewelke naar het zuiden gekeert {taan , boven 
alle andere de gezondfte zyn, om dat zy de 
Zon net geheele jaar-en byna, den geheelen 
dag genieten , en dat daar en tegen de (tandplaat- 
zen,dewelke naar’t noorden geplaat{t (taan, een 
ongezonde lucht hebben, om dat zy niet altyd 
nech ook het geheele gedeelte van den dag de 

warmte 
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“warmte der Zon genieten, en om dat ook de 

“warmte, en de Zondewelke daar natoe helt, 

zeer flaauw zyn. Sabinusoordeelt, dat zulks 

genoeg bewezen word, dewyl een plaats naar 

het Zuiden gelegen, met veel ryper en ver- 

kwikkelyker gewaflen, vruchten en kruiden 
voorzien is, en dewelke ook eerder en rafler 
tot haare rypheid koomen, en aangenaamer 
van {maak zyn, als in een plaats naar ’t Noor- 
den gekeert; ja dat zelfs een en dezelfde 
Boomaan dezyde, daar dezelve mede naar het 

zuiden gekeert (taat, veel vrolyker, veel glad- 
der en bewerkzaamer, en met veel fynder 
vochten, en ryper en lieflyker vruchten voor- 
zien is; dat deszelfs noordzyde dikker, gro- 
ver, onbuigzaamer , wreeder en onbek waamer 

tot de. Bouwkonftenz. is; en dat derhalven de 
deelen der ftandplaatzen, dewelke naar het 
zuiden gekeert taan, beter lucht hebben, niet 
alleen als die, dewelke naar t Noorden gekeert 
taan, maar zelfs ook noch beter, als die, dewel- 

ke naar het ooften of weften gekeert (taan. 

37: 
Ferrandas Imperatus oordeelt, dat niet al- 

leen naauwkeurig acht gegeven moet worden, 
dat de lucht op de naar *t zuiden gekeerde {tand- 
plaats de befte, en boven alle andere plaatzen 
is te fchatten, in het inademen van een lucht 

voor de gezondheid, maar dat zelfs ook de 
plaatzen, die naar ’t ooften gekeert (taan (ge- 
lyk aangemerkt is) boven die van het welten 
en het noorden te achten zyn; want de lucht, 
dewelke met de oofter-zon op koomt daagen, 

is 
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is om veele redenen gezonder , frifler en lief- 
Iyker, als de kwynende en verdroogde welt- 
lucht. 

28, 

Sabinus merkt ook aan, dat het geen ineen 
Landfchap aan de zuidzyde legt, warm zal 
zyn als het laag legt, en -koelder als het 
hoog legt; en dat in tegendeel het geen in 
een Landfchap aan de noordzyde legt”, 
warm zal zyn als het hoog legt, en koelder 
als het laag legt, dog het geen aan deooft-of 
wellzyde legt, zal de middelmaat in dit op- 
zicht behouden; voorwaar deze waarneeming — 
is van groot belang in heete Landen voor die 
zaaken, dewelke een koele lucht van noo- 
den hebben, en in koude Landen, voor die 
zaaken , dewelke een warme lucht ver- 
eifchen. Wy moeten ook ten hoogten 
overweegen , wat de lucht van een Land- 
fchap ontvangt van dingen , dewelke als in en 
nabuurfchap van dat Land gelegen zyn; als 
by voorbeeld: alles wat koomt vande drooge 
en dorre Landen, Zanden en Woftynen , Ber- 
gen en Heuvels, maakt delucht, die over het 
land; hangt, droog ; en wederom alles wat 
koomt van de naaft gelege Moeraflen en Poe- 
len, maakt de lucht, die over het Landfchap 
hangt, dik ; waar uit klaar blykt, dat wy niet 
alleenlyk acht moeten geven op de zaaken, 

die onze lucht veranderen , en dewelke in 
ons Land zyn, maar ook op de zaaken, de- 
welke gelegen zyn in de Landen, die aan de 
onze grenzen, en zelfs noch verder. 5 

€ 
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2 . 

De naauwkeurige Saint heeft aange- 
„merkt, dat de lucht van een Landfchap, ten 
opzicht van de gezondheid, verbetert of ver- 

‚ flimmert word van de Planten of Gewaflen, 
dewelke in een Land groejen. De planten; 
welker vruchten bekwaam zyn tot ípyzen en 
voedzels, als ook de welriekende, gelyk by 
voorbeeld de Cypreflen, de Laurieren, de 
Oranje-boomen, Citroen-boomen , en alle 

welriekende Bloemen en Kruiden, als 7hy- 
= miaan, Kruisen Munt, Zevengety, Melilo- 

te, Lavendelenz., maaken de lucht niet alleen 
zeer goed voorde gezondheid, maar verbete= 

ren zelfs een kwaade lucht, en maaken doof 
de fyne deelen, dewelke zy uitdampen, de 
dikke lucht dunder en fynder, De Planten, 
dewelke geen voedzaame vruchten draagen , 
en ook zelfs niet bekwaam tot voedzel zyn, 
en geen lieflyke of aangenaame reuk van zich 
geven, doen zeer weinig tot verbetering van 
de lucht; zelfs worden planten gevonden, 
dewelke voor onze gezondheid nadeelige uit- 
waaflemingen aan de lucht mede deelen, ge- 
lyk de Taxis-boom, van dewelke Sabinus ge- 
tuigt, dat iemant doodelyk benaauwt kan wore, 
den, die onder dezelve flaapt. 

o. 
Sabinus fpreekt Kn detekenen ‚door de- 

welke wy konnen weeten , of de uitwaaffe- 
mingen van een land, of van de grond of 
aarde, zelfs goed of kwaad voor de gezond- 
heid zyn, als voor eerft, wanneer wy aance- 

nige 
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nige nat gemaakte aarde, behalven de reuk 
aan de aarde eigen, noch ook eenige lieflyke 
reuk gewaar worden, gelyk gefchiedt aan de 
aarde van Egypten. Het zelve worden wy 
dan ook gewaar des morgens in onze Kamers, 
als dezelve van geen rook of muffigheid, of 
andere reuken befmet zyn. Zelfs kan deze 
aangenaame reuk van de Egyptifche aarde ont= 
dekt worden uit de Kruiden, Planten, Ge- 
waflen, en andere Zaaken, dewelke uit het 
land eerft verfch in de Steden gebragt worden. 

A 
Sabinus We tot een proef, dat de 

uitwaafleming der aarde goed is voor onze ge- 
zondheid, wanneer (na dat wy eenigen tyd 
op de grond gelegen hebben,) onze lichaa- 
men verfrift en bekwaamer tot de beweeging 
zyn, en te gelyk de honger opgewekt word ; 
insgelyks als de vruchten , dewelke op de 
grond waflen ‚volkomen volwaflen, verk wik- 
kende, en van een fchoonekoleur en rypheid 
zyn ; als de boomen vol blinkende en zeer groe- 
ne bladeren zyn; als het hout der Boomen en 
Heefters, het welke naaft aan de aarde is, 
gaaf en glad is; als de dieren, het -wildt, de 
villen enz. gezond, ver, blinkend, gladhai- 
rig, korten zapig van vleefch, en niet grondig 
noch modderig zyn, De deugdzaamheid van 
de uitdampingen van een ge kan ook be- 
merkt worden aan de zaaken, dewelke ge- 
droogt en bewaart worden, als het koren, 
de erweten, boonen, appelen, peeren, en 
andere vruchten, zeer wel zonder fchimme- 

len 
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len ot bederven konnen duuren,: de goede uit- 
damping kan ook gekent worden, als de men-, 
fchen in de Benedekamers leggende geru(t 
flaapen , en weinig droomen , want in de 
plaatzen, daar de uitwaaflemingen niet goed 
zyn voor de gezondheid, vindt gy alles Cox- 
trary, de flaap ongeruft, de har{lens vol dam- 
pen, de ingewanden vol winden, en de maag 
vol benaauwtheden ; daaro is het dienttig in 
zodanige Linden, op de Bovenkamers en in 
de verheve vertrekken van de Huizen te flaà- 
pen en te woonen. 

d. 
Eerrandas A merkt aan , dat behal- 

ven de natuurlyke gefteltheid vande plaatzen, 
en derzelver gronden, een en dezelve aarde 
in een enhet zelfde Land verfcheide uitwaaf- 
femingen mede deelt aan de lucht, na de ver- 
fcheidenheid van het weêr, en nade verfchei- 
de tyden van het jaar ; dat de regens, dewel- 
ke op zeer lange droogte en hittevolgen, en de 
aarde bevochtigen, uit dezelve aan de lucht 
dikwils mede deelen een zeer fchadelykereuk 
en damp; en dat de luchten , dewelke de 
Moeraflen en Poelen van zich geven, ín de 
zomer dik wils zeer kwaadaardig voor des men- 
fchen gezondheid zyn: daar in tegendeel 
haare luchten in de winters niet alleen buiten 
gevaar, maar zelfs niet eens zwaar zyn, 

Wy moeten een Ee ierkider van groo 
belang aantekenen , ten opzicht van de be- 
trekkinge tuflchen de Lucht en onze gezond- 

IL. Deer, Dd’ heid, 
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heid, dat is: het Temperament van Paulus 
zal zeer wel over een koumen met de lucht en 
uitwaaflemingen , dewelke over Amflerdam 
hangen, en het Temperament van Petrus zal 
wederom beter over een koomen met de damp- 
kringachtige lucht, die over Rotterdam hangt ; 
Paulus zal, zo ras hy de Maas-lucht inademt , 
geroert en zeer bewogen worden: Petrus zal 
tot Amfterdam koomende duizelingen voelen 
in zyn hoofd, toeting en ruizing in zyne oo- 
ren , hardlyvig en verftopt worden, benaauwt 
en vol winden. Op deze wyze moeten alle 
luchten aangemerkt worden gezondft te zyn 
voor die Complexien, dewelke beft met de- 
zelve over een ftemmen, of voor die gewoon 
zyn in de zelve te leven en te verkeeren; dit 
heeft ook plaats zelfs in de dieren en plant 
gewaflen, dewelke op de plaats, daar zy ge- 
boren, aangefokt, opgekweekt, geoefent en 
eigen zyn, voorfpoedig , gezond en weel- 
drig zullen groeyen; en wederom op andere 
plaatzen, en buiten haar lucht zullen kwynen 
of zeer ras fterven , omdat zodanig een lucht 
met de natuur van zodanige menfchen, die- 
ren en planten ftrydt; waar uit zoude moe- 
ten volgen , dat eigentlyk in het algemeen 
aangemerkt, geen lucht gezond voor alle men- 
fchen, dieren en planten genaamt zoude kon- 
nen worden, maar dit neemt echter niet weg, 
dat wy een lucht in het algemeen gezond kon= 
nen noemen : wanneer dezelve alle vereifchte 
hoedanigheden bezit, dewelke tot een goede 
lucht vereifcht worden: en dat wy ook een 
lucht in ’t algemeen ongezond;konnen noemen, 

die, 
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die alle de kwaade hoedanigheden bezit, 

dewelke een lucht befinetten en dit onder- 
fcheidt is ook zo blykbaar, dat in zeer gezon- 
de of zeer goede luchten „alle vreemde men- 
fchen, dieren, en de meefte planten door de 

tyd konnen gewent worden, om zeer gezond 

te leven, van het welke wy in de kwaade luch- 
ten het tegendeel, bevinden. 

34e 
Zommige luchten dr zeer befmet doot 

fchadelyke dampen uit het.aardryk , gelyk de 
lucht op het Eiland Sumatra. by de Goud- 
mynen , dewelke zeer fchadelyk is, en op 
veel andere plaatzen. Ferrandus Imperatus 
verhaalt, dat tot (a) PozzuoLo een oud 
Bad gevonden word, uit het welke by het waa- 
jen van de noorde wind dampen opkoomen, 
dewelke gevaarlyk voor de menfchen zyn: 
van die zelfde natuur, zegt hy, is ook die 
Spelonk, dewelke wy de Spelonk der Honden 
noemen, om dat de Honden flikken, zo ras 
als zy in dezelve geworpen worden; wan- 
neer nu zodanige plaatzen in een Land gevon- 
den worden, konnen wy met veel recht de 
luchten van die plaatzen verdacht houden, 

Dd 2 ‚dog 

(a) Pozzuolo is een Stadt in Campanie, in 't Koe 
bingryk van Napels, deszelfs naam isin 't Latyn Pg- 
zeol:, en afkomftig van de groote menigte’putien en 
fulfer-aderen, dewelke in deszelfs grond gevonden 
worden; deze Sradt was voor dezen groot en aane 
zienlyk , maar tegenwoordig van weinig belang , 

dog zeer vermaart wegens deszelfs natuurlyke heere 
Baden. 
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dog de lucht moet op zodanigen plaats nimi- 
mer egaal en gelykformig aangemerkt wor- 
den, dewyl zommige Deelen van de Lane 
den, by voorbeeld rondom Poxzuolo, moe- 
raffig en laag , zommige bofch- en valleyachtig, 
daar de lucht gehouden en verdikt word, zyn : 
andere plaatzen zyn wederom vol vuur. en 
zwavel-deelen, en werpen vuur uit; zommi- 
ge plaatzen zyn voorzien met heete Baden, 
en werpen vochtige en heete dampen uit; an- 
dere plaatzen zyn wederom voorzien met 
vloejende Wateren en Riviertjes: maar dewyl 
overal het vuur en de zwavel-geeft de over- 
hand heeft, word de algemeene lucht van het 
Landfchap, die op veele plaatzen van de Pu- 
teolaanfche Landen verfcheiden is, zeer ver- 
dunt, en van zyn verdikte dampen en vuilig- 
heden gezuivert. 

OE 

Op deze wyze moogen wy byna van alle 
Landfchappen redeneeren, dewyl meeft alle 
Landfchappen, buiten de boven gemelde zwa- 
vel- en vuurkolkenen heete Baden,op haare 
verfcheide plaatzen ook veele en verfcheide 
uitwaaflemingen uitdampen , waarom de lucht 
vaneen Landíchap nietaltyd gelykformig kan 
aangemerkt worden , maar zomtyds in die 
lucht van zodanig een Landfchap, nu deze 
en dan wederom die Hoedanigheid de over- 
hand heeft boven deandere, hoewel dit echter 
niet weg neemt, dat een lucht van een Land- 
-fchap‘daarom,van alle deandere Luchten, van 
alle de Landfchappen van den geheelen Aard- 

ì bodem 
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bodem in ontelbaare omftandigheden zal ver 

fcheelen. 

36: 

Dewyl de Winden veele veranderingen aan 

de Lucht miededeelen , heeft Zmperat#s geoor- 

deelt, dat tot de Verhandeling van de Lucht 

het onderzoek’ der Winden behoort, als ook 

dat van. de Verhevelingen. Ariftoteles en 

zyne Navolgers ftellen tweederley foort van 

Uitwaaflemingén, de eene vochtig en de an- 

dere droog; de vóchtige noemen zy Damp, 

maar dé drooge Uitwaafleminge hebben zy 

geen byzondere naam gegeven. Niet tegen- 

{taande zy nu deze uitwaaflemingen zo zaake- 

Iyk onderfcheiden, ftellen zy echter vaft, dat 

nergens, eigentlyk Wochtig zonder Droog, en 

nergens eigentlyk Droog zonder Wochtig ge- 

vonden word, dog dat alleenlyk maar de 

benaaming van Droog of Vochtig gegeven word 
aan die zaaken, daar een van beide Hoedanig- 

heden boven de andere uitmunt ; daarom 

wergelykt Ariftoteles de drooge Uitwaafke 

ming by Rook. 

é ’ 37: 

Ariftoteles oordeelt, dat de Aardeveel vuur 
en hitte by zich heeft, en dat vervolgens een 

drooge Uitwaafleming en een natte dampge= 
durig uit de Aarde na boven gaat, en dat de 
vochtige deelen verlaaten zynde van de droo- 

ge, wederom in de gedaante van regen ne- 
dervallen, terwyl ondertuflchen de drooge uit- 

waaflemingen van het Aardryk na zyngevoe- 
Jen in winden veranderen, of eigentlyk vere 

Dd 3 ftrek- 
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trekken tot het beginzel dér winde , zo dat 
volgens het gevoelen van dArsftoteles, ‘de win- 
den en de regen van een verfcheide en tegen- 
ftrydige foort zyn, en niet, gelyk als zommi- 
ge oordeelen , dat de lucht , als de- 
zelve bewogen word, wind is, en als dezel- 
ve firemt , water zoude zyù , maat dat de 
lucht moet aangemerkt worden’ als een derde 
wezen, het welk geboren word uit die beide 
Specien van uitwaaflemingen, namentlyk uit 
de drooge en uit de vochtige te zamen in een 
verband ‘gebragt, en om deze reden (telt Arif= 
zoteles de Lucht ook vochtig en warm. 

Om te bewyzen, dede wind uit een droo= 
ge uitwaafleming, en de regen uit vochtige 
uitdamping geboren word , zegt Ariffoteles , 
dat na de regens dikwils de winden geboren 
wordén, en dat in tegendeel‘de winden gaan 
leggen door de opkoomende flagregens 3 
want, zegt hy, als de Aarde nahet ophouden 
van den regen, wederom door haar eigen 
warmte en door de warmte der zon opdroogt, 
waaflemt dezelve een drooge damp uit, de- 
welke de ftof der winden is; maar dewyl voor 
het opkoomen der wind de lucht, alsdezelve 
nevelig is, opgeheldert word „en het jaagen der 
wolken de- wind voorfpelt, vraagt Ariftoteles , 
of de winden haar begin neemen boven in de 
Lucht, of beneden op het Aardryk ? maarhy 
antwoort , dat de Aarde door haar drooge 
uitdamping de ftof aan de winden uitlevert, 
maar dat het beginzel van de beweeginge der 

win- 
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winden boven in de lucht geboren word; dat 
de drooge uitdamping of de ftof der win- 
den met een rechte lyn van de aarde na boven 
gaat, maar dat de beweeging der winden over 
de aarde horizontaal waait. 

Alhoewel pn gen de naam van Nat- 
te Uitdamping, ons. de rechte oorfprong der 
Regens niet behoorlyk befchryft, en noch 
veel minder door de; naam van Drooge Uit- 
waafleming de (tof en rechte oorfprong der 
winden, moeten wyechterbekennen, dat die 
voortreffelyke Wysgeer een goed dog zeer on- 
volkomen gezicht van deze zaaken gehad heeft, 
want niemant zal ontkennen, dat de wind 
geboren word uit water, het welkein damp 
overgaat, en dat tot deze werkdaad een Be- 
weeging van drooge deelen vereifcht word, 
dewyl wy dagelyks zien, dat het vuur uit het 
groene hout, kaftanjes, boonenenz. daar op 
gelegt zynde, zodanig de winden doet uitbar- 
ften, alleen door haare vochten te verdunnen, 
en verdunt zynde door een naauw opgeborften 
doortochtje voort te parflen, gelyk de proef 
daar van datelyk kan genoomen worden 
met een. koper-bolletje voorzien met een gaat- 
je, by de Kenders MEoripiva genaamt, in 
het welke water gedaan is; dit heet gemaakt 
zynde word datelyk het water zozeer verdunt, 
en in damp overgebragt, dat het zelve zich 
aan alle zyden tracht uit te zetten, en ver- 
volgens met geweld en onder de hoedanigheid 
van wind, uit de naauwe opening van het 

Dd 4 kope- 
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kopere wind-bolletje geblaazen word : opdes 
zelve wyze worden de winden geboren in de 
geweften van deze onze Wereld, ‘wanneer het 
Water of andere Humeuren uithet Aardryk of 
uit zeer vochtige wolken, als tot een damp vet= 
dunt worden door de hitte van de Zon, of door 
een zwavelachtige vuurgee(t uit het Aardryk 
opgaande , of door wryving der wolken; 
zodanig, een verdunde damp meerder plaats van 
nooden hebbende als te voren , kan winden ver- 
wekken, wanneer dezelve in haar uitzettinge 
belet word door de Aarde, door de Bergen , 
door de wolken „of door andere winden, dewel- 
ke haar tegenflreeven, en zy echter nergens een 
doortogt vinden , hoewel echter de Materte der 
winden altyd geen Water behoeft te zyn. 

B A 
Ik zal deze (tof rid: breeder ophelderen, 

om niet.al te ver van myn Schryver af te wy- 
‘ken,endezaaken niette veel uit te breiden, dee 
welke hy uit Ariftoteles en andere dik wils maar 
aanhaalt, om de gevoelens der Aalouden zo 
wel als die van latere Schryvers op te diffen ; 
dus vertoont hy, dat Ariffoteles zo welllelt, 
dat de winden door de hitte der Zon vernie- 
tigt worden als veroorzaakt, daar hy zegt, 
dat de kalmte of het nederleggen van de wind 
door twee oorzaaken geboren word, of door 
bovenmatige hitte, of door groote koude , 
dewyl de Zon door zyn groote hitte de uit- 
dampingen tot zulk een fynigheid verdunt, dat 
dezelve geen winden konnen voortbrengen, 
en de groote koude belet, dat het Aardryk 
geen dampen uitlevert om winden te maaken; 

om 
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om welke reden in de herf{t en ín het begin 
van de lente de meefte en zwaarfte winden 
geboren worden; en Ariftoteles oordeelt ook 
de oorzaak te zyn, waarom de Paflaat-win- 
den na de vonne-ftand beginnen te waajen , 
en over dag opkoelen, en by nacht gaan leg= 
gen, dat op dien tyd het Aardryk in deszelfs 
uitdampinge niet zo ongelykis, alsin de herflt 
of begin van de lente. 

41. 
De natuurlyke Hiftorie der Winden is van 

zodanig een groote uitgeftrektheid, en van zo 
veel opmerkinge en waarneemingen, dat ik 
dezelve hier naauwelyks durf aanroeren, des 
wyl en Ariftoteles, en alle Òude, en zelfs 
onze Ferrandus Imperatus maar zeer weinig 
vän dezelve mede deelen ; maar watde Stof 
der Winden belangt, Zmaperatus oordeelt, dat 
alderhandefpiritneufe of fumeufe (tof bek waam 
is om winden voort te brengen, zynde de 
winden naar zyn oordeel nietanders, alseene 
beweeging van de lucht, of van de dampen, 
dewelke in de lucht hangen; hoewel dit niet 
verftaan moet worden van alderhande foort 
van beweeginge, dewelkein de lucht of dam- 
pen gevonden worden, maar van de bewee- 
ging, die alsmet een vloed gefchiedt , zoda- 
nig dat in de plaats van de voorrgeparfte lucht 
of damp, datelyk andere die van achteren ge- 
part word, inkoomt, en deszelfs plaats be- 
Haat; daarom oordeelt Ferrandus Imperatus, 
datde Rook , noch de Morgen-daauw, of Ne- 
vels, hoe droog dezelve ook zyn, juift geen 
Winden of Wenti konnen genaamt worden, 

Dd s maar 
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maar op zyn hoogít genoomen , maar 
Flatus, Blazing of Waaflem, zo dat het omtrent 
het zyn der Winden zo zeer niet aankoomt, uit 
welke {tof zy beftaan , dog alleenlyk maar of 
derzelver ftof met een vloed bewogen word, 

42. 
Dat de Vloeds-gewyze Beweeginge der 

Lucht winden maakt, blykt als wy de lucht 
flaan met een waajer, of met onze klederen, 
of met de fterke beweeging van ons lichaam; 
dewyl ‘wy op die wyze datelyk wind maaken; 
ten tweeden konnen wy wind maaken, door 
de lucht te perflen, gelyk blyktin onze adem- 
haaling „en in de blaasbalken , door dewelkede 
ingehaalde lucht geparft word, en door een 
naauwe opening fchielyk en mer een vloed uït- 
gaande wind maakt; ook word togt en 
Wind gemaakt, wanneer in de lucht maar een 
zeer zachte beweeging ís , dewelke na een 
grooter ruimte moet door gaan door een naau- 
wer doorgang, by welke’ gelegentheid deze 
beweegingen in de naauwe doorgang zo zeer 
verdubbelt worden, dat zy gezamentlyk een 
vloed uitmaaken ,en vervolgens een wind, Van 
de wind, dewelke doorde warmte en het ont= 
binden van het water tot damp voortkoomt,heb 
ik te voren gefproken; zeifs worden winden 
gemaakt door de beweeging van het water, 
gelyk de morgens-koeltjes en luchtjes boven 
de loopende Rivieren en Vloeden beveltigen, 
als ook in de Waterleidingen en by de groote 
Gaftades of Watervallen: wy zien ook wind 
groejen'door de giltingen en broejingen J 

{= 
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Ligueuren, uit dewelke de geeltige deelen als 
met een bart dikwils uitvliegen , ende vaten, 
fieffen, en alles wat haar tracht te wederhou- 

den, aan (tuk waajen. 6 

43: 
Het is zeer dähiekelve. dat aan zommige 
Landfchappen byzondere en eige winden zyn, 
gelyk aan Apulie is de zuidwefte wind eigen ; 
aan Campanie de noorde wind en de oofte 
wind, en zomtyds de noord-oofte wind. Vee- 
le onder de aaloude Wysgeeren hebben aan 
de Winden toegeeigenteen zeker beginzel van 
een plaats, maar wy moeten vaft ftellen, dat 
alle de deelen van de Aarde even bekwaam 
zyn om ftof voor de winden voort te teelen, 
indien zy niet meerder of minder verhindert 
warendoor Bergen, Valleyen, Doorgangen, 
of andere Hinderpaalen of Beletzels; of dat 
niet zomtyds de gefteltheid van het eene Land- 
fchap overeenkomftiger voor de windenvloed 
en deszelfs voortbrenginge was, alsde geftelt- 
heid van het andere; want het is zeker, dat 
de moeraflige, broekige en de poelige Luan- 
den meer uicwaaflemingen geven, alsde hoo- 
ge en drooge gronden van aarde, en weder- 
om de gronden van aarde meerder uitwaa{lë- 
mingen opgeven, als de fteenige en klippige 
gronden. : 

Wy zouden Baal onderzoeken, waar- 
om dat de Vloed ván de uitwaaflemiinge juift 
meerder naar de eene kant gaat als nade an- 
dere; dit is wel te vinden, als wy op een 

grond 
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grond zyn , die aan de eene zyde bergachtig 
is, want als de dampen van het oppervlak der 
gronden na boven toe ryzen, is het zeker, 
dat zy maar'sot een zekere hoogte konnen 
opklimmen; als nu de aanvoer varnì dampen 
uit het oppervlak van de grond noch aanhoudt, 
moeten dezelve noodzakelyk ter zyden uitfpat- 
ten ; maar wanneer nu de eene zyde van 
zodanig een Landfchap met Bergen bezet is, 
konnen wy zeer wel begrypen, dat de ter 
zyden uitfpattende Vloed van dezen damp 
moet (troomen naalle de andere zyden van het 
Land, daar zy geen hinderpaal van Bergen, 
Heuvelen enz. ontmoet, dewelke haar keeren. 

5. 
De Een ‚ dewelke ook uit de 

toppen der Bergen opgaan, moeten, wanneer 
zy tot het uiter(te van de Dampkring, dewel- 
ke op haar drukt, alles vervult hebben, nood- 
zakelyk nedervallen op de vlaktens beneden 
de Bergen, gelyk de meefte kragt van winden 
van de Bergen koomen afrollen na beneden, 
en zich verfpreiden of over ’t Land of over 
de Zee: waar uit blykt, dat van een en het 
zelfde beginzel van uitdampinge, verfcheide 
winden , dewelke malkander contrary zyn, 
geboren konnen worden. Het beginzel van 
de-Windvloed of van de Winden moet zo 
zo zeer niet genoomen worden van de aarde, 
daar de waaflems en de dampen van voort- 
koomen, maar meerder van de plaatzen, 
daar deze dampen geftremt zyn; op deze wy- 
ze worden de winden geboren, wanneer de 

wol 
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wolken of geftremde dampen ontbonden wor- 

„den, want de wolken ontbinden zich voor 
een gedeelte in water, voor een gedeelte in 
winden, voor een gedeelte in nevel, of ook 
wel in een heldere doorfchynende en klaare 
lucht. Op deze wyze kan ook een kringsge- 
wyze navolging van winden op malkander 
volgen, want de wolken worden in winden 
ontbonden, in die deelen, daar zy tegenftand 
vinden en geparft gehouden worden; en dee 
wyl deze winden volgens een horfzortale Li- 
nie voortwaajen, dewelke van de eerite, die 
de wolken voort parfte , verfcheelt, word daar 
door de ftreek of loop der wind verandert , 
zo dat een en de zelve uitgedampte en in wol= 
ken veranderde ftof, het onderwerp kan zyn 
van verfcheide in naam onderfcheide winden: 
dit is de reden, zegt Ferrandus Imperatus , 
dat wy in de Vlakte van Apulie de zuidwefte 
wind in de noordwefte wind, en wederom 
deze in de noorde en noordoofte wind zien 
veranderen, ja dat wy dikwils een geheelen 
omloop van winden, van de eene tot de an- 
dere door de geheele Kring van den Horizont 
gewaar worden. 

46. 

Wat eigentlyk de Warmte of de Koude der 
Winden betreft, dezelve moeten afgeleide 
worden zo wel van de plaatzen, daar de uit- 
waaflemingen, daar de winden uit geboren 
worden , gefchieden , als te gelyk van de 
plaatzen, daar de winden door heen waajen, 
wanthet is voor eerft( wat de grond belangt) ze- 

ker, 
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ker, dat de winden, dewelkegeboren wot- 
den uit dampen , die uit een vochtige aarde 
opryzen, niet zo koud zyn als winden, de- 
welke geboren worden uit opwaaflemingen 
van gefmolten {neeuw; ook is het in het al- 
gemeen waar, dat de winden, dewelke ge= 
boren worden in zuidelyke geweften , veel 
warmer zyn, als de winden, dewelke gebo. 
ren worden in de noordelyke geweften, hoe- 
wel echter dit niet algemeen doorgaat in alle 
Landfchappen, en dat dikwils om byzondere 
omftandigheden des Luandfchaps, gelyk als in 
Apulie de zuide wind, (dewelke anderzins 
ten opzicht van zyne herizontale Standplaats, 
de warmfte van alle de andere behoorde te 
zyn) evenwel minder heet word bevonden, 
als de zuidwefte wind, dewelke in Apulie zo 
wel als de wefte wind word bevonden de 
heetfte van alle de andere winden te zyn, 
voornamentlyk in de zomer of in drooge fai= 
zoenen , Wanneer deze zuidwefte en wefte 
wind de lichaamen der dieren ziek maakt 
en verflaauwt, en zelfs de gewaflen verflenft, 
daar in tegendeel de noorde of noordoofte 
wind dezelve verkwikt en opbeurt. Nu word 
wederom aan de coztrary ot tegen overgeftel- 
de nederhellinge, die tegen ons Landfchap na 
de Zeetoegelegenis, geheel het tegendeel ge- 
vonden, dewyl aldaar of opdie zyde de noor- 
de en noord-oofte winden in de zomer de op- 
droogentíte en de heetfte winden bevonden 
worden van allede winden, ende de zuidwefte 
en welte winden verkwikken en herftellen de 
gewallen ; waar uit blykt, dat alleen!yk maar 

om 
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om de verfcheiden Standplaats der Luandfchap= 
pen , een en dezelfde wind tegenftrydige were 

_ ken, ten opzicht van warmte of koelte ,droog- 
te of vochtigheid uitwerkt, en dat een en de- 
zelfde winden om de verfcheide afwykingen 
gevonden worden verfcheidentlyk te werken 
namentlyk dat de winden , die op de eene 
plaats droogen heet zyn, op de andere plaats 
wederom koud en vochtig zyn. 

47. 
De zelfde Waarneeming heeft ook plaats, 

ten opzicht van de helderheid des luchts, en 
de dampachtige betrokkenheid des luchts , 
want een en dezelve winden zullen in de eene 

_ plaats op haar gewoonlyke wyze, nevelach- 
tigheid, betrokkenheid van lucht, en regen 
voortbrengen , en wederom in een ander 
Landfchap op haar gewoonlyke wyze fchoon 
en helder weêr, en meeft altyd een klaare 
lucht maaken, want de zuidelyke. Zee- win-= 
den aan de ftreek van ’t Landfchap van Napels 
verwekken aldaar veel regen, en brengen zeer 
veel wolken mede, en deze zelfde winden 
zullen gewoonlyk in Apzulse de lucht ophelde= 
ren, droogen, en de wolken verteeren, en 
voeren dezelve tot aan de hooge toppen der 
uiterfte Bergen van Apulie, alwaar de wolken 
tegen gekeert, geparft, en behouden zynde, 
eindelyk in contrary winden overgaan , de- 
welke wederom keerende, de ongebroke dee- 
len der wolken wederom voeren, en over 
de vlakte van Apulie regens verwekken: waar 
uit klaarlyk blykt, dat de hooge Bergen en 
de hoogte des lands veel toebrengen, «om van 

de 
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de dampen en uitwaaflemingen, dewelke door 
de wind daar natoegedreven worden, wolken 
te vergaderen, en uit dezelve te doen voort- 
koomen nieuwe winden en regens. Zom- 
mige winden brengen in de eene plaats kou- 
de en fneeuw op de hooge Luanden, en op de 
hooge Bergen, en wederom in de andere 
plaats geenzins-op de toppen der Bergen , 
maar meerder op de vlaktens en laage afhel- 
lende of wel aan de Zee gelege landen, al- 
leen om de verfcheide (tandplaats der Bergen 
en der vlakke Landen. 

8. 
Het is al van de hakonden aangetekent , 

dat dezelfde winden, dewelke in Griekenland 
regens aanbrengen, in Egypten heldere luch- 
ten en klaarheid maaken, en dit word ver- 
oorzaakt , om dat Egypten en Griekenland 
dezelve betrekking op malkanderen hebben, 
als Apulie op Campanie. En gelyk de hooge 
Bergen de wolken of uitdampingen als ophou- 
den en tegenkeeren, is het zeer licht te be- 
grypen, waarom in Egypten zo lange tyden 
in het jaar een heldere lucht blyft, en zo wei- 
nig regen valt. Zommige hebben niet kon- 
nen begrypen, dat op een en dezelve plaat- 
zen te gelyk tegenftrydige winden konnen 

 waajen, maar de Ondervinding leert zulks da- 
gelyks, en dit gefchiedt ‚als de eene wind in 
een zeer hoog geweft van de dampkringach- 
tige lucht waait, en de andere wind zeer laag 
aver het aardryk, gelyk uit het dryven der 
wolken over de vlakke en aan Zee gelege 

landen 
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__Janden-dagelyks gezien kan worden, in welk 
_ „gevalde hoogfte wolken na en van een tegen- 

ftrydige plaats waajen als de laagfte wolken; 
__ook gebeurt het niet zelden, dat de wind, 
dewelke delaagfte aan het Aardrykis,deandere 
wind, dewelke hooger waait, overhaalt en 
geheel dood waait, waar van dereden is, dat 
de Aarde om haar valtigheid de wind , die laag (t 
aan de aarde waait, als tegenûìrevende is, en 
als een fteunzel verftrekt, en dezelveals vleu- 
gels byzet om de hoog{te wind dood te waa- 
jen. 

49. 
In de verdeelinge der Winden , wegens 

haare ftandplaats aan den Horizont, zyn de 
Aaloude zeer verfchillende geweeft, hoewel 
zy echter alle overeen koomen , om dezelve 
din vier Hoofd-winden te verdeelen, als by 
voorbeeld. 1. De:Noorde wind. 2, Die vlak 
daar tegen over ftaat de Zuide wind, 3. De 
Oofte wind, En 4. Die vlak daar tegen over 
ftaatde Wefte wind; maar zy verfcheelen in 
‚de fchikkinge van de tuflchen-beide Winden!, 
want gelyk als volgens de Standplaats der vier 
„Hoofd-winden de Horizont verdeelt word in 
vier vierde parten , verdeelen zommige der Aa- 
louden elke vierde part in twee deelen ; andere 
wederom in drie. Volgens de eerfte Verdeeling 
worden tuflchen de vier Hoofd-winden noch 

„vier tufichen-beide Winden geplaatft, en dus in 
„’tgeheel acht Winden voortgebragt ; maar vol= 
„gens de tweede Verdeeling worden tuffchen 

MH. Deer. Ee de 
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de vier Hoofd-winden acht tu{fchen-beide win- 
den ingevoegt, en dus in ’t geheel twaalf 
Winden voortgebragt. De eerfte Verdeeling 
in acht Winden is by zeer veele van de Aal- 
ouden aangenoomen, en is ook noch heden- 
daags (ik zwyge nu van de onder-verdeelin- 
gen) by de Zeelieden zeer gemeen. Ik zal 
nu van de Verdeelinge van Ariftoteles, van 
Ptolomeus, vanVitruvinsen andere, alsook 
van onze hedendaagze met alle deszelfs On- 
der-verdeelingen, niet fpreeken , noch ook 
melden, dat veele en verfcheide tuffchen-bei- 
de Winden van de Subdivifie in zommige 
Landen niet bekent zyn, en nimmer waajen, 
en ontelbaare zaaken meer; eerftelyk omdat 
myn beftek zulks niet toelaat, en ook aan myn 
Schryver de naauwkeurig(te Theory der Win- 
den onbekent is geweelt, behalven dat hy zeer 
fchraal en dikwils zeer onkundig van deze zaa- 
ken fpreekt; en ten anderen, omdat ik een 
volkomener natuurlyke Hiftorie, met de 
Waarneemingen der Voortreffelykfte Man- 
nen verrykt, van de Winden hoope mede te 
deelen , het welk een zaak van uitftekend 
veel belang en moeite is, daarom zal ik in dit 
Uittrekzel meer acht geven op de Winden , 

_ in zo ver als zy betrekkelyk op onze gezond- 
heid zyn. 

5o. 

ANTHYLLUS zegt, dat de Winden, de- 
welke over het land waaien, gemeenlyk droog 
zyn, en die over het Water, over zeer groo= 

te 
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te Meiren euz., vochtig. van aart ; dat de 
vochtige winden des winters fchadelyker voor 
de gezondheid zyn als des zomers, en dat de 
Zee-winden gezonder zyn als de Liand- win- 
den. De Winden, dewelke van moerafach- 
tige plaatzen efwaajen,-zyn zeer ongezond, 
maar die van modderige poelen, en verroite 
en ftinkende ftilftaande wateren afwaajen , 
zyn de alderfchadelykfte voor de gezondheid. 
De Winden, dewelke over vlakke Wey-landen 
waajen, en over opene en onbeplante. vrye 
gronden of landeryen, zyn zeer goed; maar 
wat de algemeene Hoofd-winden aangaat , 
zyn de noorde winden de befte voor de ge- 
zondheid, naar het oordeel van Azthyllus, 
hoewel de Lezer dient aan te merken, dat 
elk. Schryver fpreekt na de Ondervindinge, 
dewelke hy van-zyn Land of by hem bekende 
Landen heeft verkregen, dewyl de noorde 
winden hier ongezond zyn, Aan de welte en 
zuidwelte winden, zegt hy, is het eigen bol 
en. vochtig.te zyn, het welke ten opzicht van 
de vochtigheid ook met den aart van onze 
zuidwefte-en wefte winden over een koomt; 
als ook dat de noorde winden zeer droog zyn. 
Autbyllus oordeelt de ootte en zuidoofte wind 
zeer kwaadaardig, befimettelyk , en zeer fcha- 
delyk voorde gezondheid ; waar uit de Lezer 
kan zien, dat deze regel ganfch niet algemeen 
doorgaat, dewyl de oofte wind, en wel voor- 
namentlyk de zuidoofte wind voor deze lan- 
den de gezond{te, de zuiverfte en de fynfte 
wind van alle de winden is,dezelve heldert 
hier de lucht op, en maakt dezelve zeer fyn, 

Be 2 alleen- 
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alleenlyk brengt de zuidoofte wind zomtyd$ 
in heete zomers hier wel een weinigje te veel 
broejende warmte, en de oofte wind en ook 
de zuidoofte wind in de winter zeer fyne en 
doorfnydende koude, dewelke echter zeer 
gezond voor de lichâamen der menfchen is. 

st. 
Galenus zegt, dat de zuide winden vochtig 

en heet zyn, benevens ook alle zuidelyke zy- 
winden, of dewelke na het zuiden hellen ‚ maar 
het gebeurt dikwils, zegt hy, dat de zuide:wind 
niet vochtig maar droog is; maar de vochtige 
en warme zuidelyke winden, zegt hy, zyn 
zeer bol en mollig, en langzaam van bewee- 
ging, maar de zuide wind, dewelke droog 
is, zoude (naar de waarneeming van Gale- 
aus) geweldiger zyn, en fterk en egaal dcor- 
waajen; de vochtige en warme zuide wind 
bezwaarthet hoofd, en vervult ( naar de aan- 
tekening van Galezus) het hoofd te veel met 
bumenren, dezuidelyke wind, dewelke droog 
en koel is, en daarom van Galenus Gaurus 
genaamt word, zegt hy, dat van zeer verre 
en afgelege , enzeer hooge en bergachtige ge= 
weften kwam, endat hy om deze omf{tandig- 
heid Koude, en vinnig geblaas met zich voer- 
de, daar in tegendeel naar het zeggen van den 
zelven Galenus de andere zuide wind, dewel- 
ke vochtig en warm was, kwam van naby 
gelege landsdouwen, dewelke vlak en laag 
waren, en dat dezelve daarom zeer langzaam 
voort blies, zwaaren warm was, hoewel alle 
deze zaaken maar plaats hebben op de griek- 
Jche Landen, daar Galenus van {preekt , 

en 
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gn daar hy dezelvej heeft waargenoomen, 
52. 

Uit deze Waarneeming van Galenus kan 
echter tot een regel geftelt worden, daz de 

Winden zeer verfcheiden konnen zjnten opzicht 

wan droogte, vochtigbeid, koude of bitte, de= 

welke van een en„bet zelfde Geweft koomen af= 

waajen, voor zo ver als de verdeeling vanden 

Horizont betreft. Gelyk blykt uit de warme, 

en vochtige, en koude, en drooge zuidewind, 

daar Galexus van gefproken heeft. 1. Om de 

meerder of minder verafgeiegentheid , en 
bergachtigheid, of laagheid van de Landen, 

daar de winden van daan koomen waajen. 2. 

Van de verfcheidenheid der Landen, daar zy 

koomen over waajen, en de verfcheide Saí- 

zoenen en Stantplaats vandie Landen, 3. Van 
de verfcheide jaargetyden van het Land zelfs, 

want de zuidoofte wind is in deze Landen des 
winters fyn en koud, en des zomers zeer zoe 

of heet. 
53 

My fchiet in gedachten, dat ik aan myn 

Lezer wel mag indachtig maaken een alge- 
meene dwaalinge der aaloude Schryvers, de- 
welke van de Winden iets gefchreven of aan- 
getekent hebben, dat is, dat zy in het alge- 
meen aan de Winden hebben toegevoegt de 
Eigenfchappen, dewelke zy aan de Winden 
in hun Land, daar zy woonden, opgevoed: 

waren en leefden, waarnamen en ondervon- 

den, daar juift elk Luandfchap aan een en de- 

zelve Wind dikwils veelderhande en verfchei- 
Ee 3 de 
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de Eigenfchappen zal gewaar worden, als by. 
voorbeeld, De Oofte Wind zal hier geheel 
andere hoedanigheden hebben, als in verfchei- 
de plaatzen van Griekenland, Egypten, Ära- 
bien enz. Zelfs zal de Oofte Wind op elke 
byzondere tyd van ’tjaar zynebyzondere Hoe- 
danigheden hebben, gelyk ook in andere plaat=- 
zen; ook zullen zomtyds de jaaren daar in veel 
van malkanderen verfcheelen, dat is, de Ooófte 
Wind zal dik wils dit geheele jaar „of op zommi- 
ge tyden van ditjaar, Hoedanigheden hebben , 
dewelke tegens de gewoonlykeHoedanigheden, 
die de Oofte Wind in dietyden anderzins op an- 
dere jaaren pleeg te hebben, of vlak zullen aan- 
loopen , of veel van dezelve zullen verfcheelen. 
Oordeelt nu op dezelve wyze van alle de andere 
Hoofd-winden en Zy-winden of tuffchen-bei- 
de winden , mitsgaders van alle de andere 
Landen en Gewelten vande Wereld. Temant, 
die de natuurlyke Hiftorie der Winden tracht 
te weeten van zyn Land, moet dezelve ge- 
durig aantekenen met alle haar verfcheide om- 
ftandigheden, veranderingen en onftantvattig- 
heden; deze aantekeningen moeten lange jaa- 
ren vervolgt worden, en van jaar tot jaar 
dikwils by malkanderen vergeleeken worden, 
en naauwkeurig acht gegeven worden , wel- 
ke jaaren en maanden wel de meefte overe 
eenkomft met malkander gehad hebben, ten 
opzicht van een en dezelve winden, en der- 
zelver evengelyke of meeft overeenkomttige 
Hoedanigheden ; maar laat ons wederom 
zien, wat de Oude van de Winden te zeggen 
hebben. 

Vr 
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54 

VirTRrRuvius sle: dat de Straaten inde 
Steden zeer. wel aangelegt worden, wan- 
neer de Winden voorzichtiglyk buiten de Stee- 
gen en naauwe Straatjes als uitgefloten wor- 
den, (dewyl dit anders onverdragelyke togt= 
gaten zyn) want, zegt Hy, als de Winden 
koud zyn , befchadigen zy , om dat zy hier 
door aangezet worden , noch meerder ; als 
zy; heet zyn , doen zy ons verftikken ; en 
als zy vochtig zyn, doen zy ons daar door 
noch grooter; nadeel. Hier word in zeer 
veel Steden en in het aanleggen der Straaten 
zeer weinig op gelet, op de wyze als Vrtru- 
vins van Lesbos verhaalt, daar hv zegt, dat 
de Stadt Mytilerne zeer pragtig bebouwt was, 
maar zo zeer onvoorzichtig en zo open voor 
de Winden, dat de Menfchen in die Stadt 
ziek wierden, als de zuide wind waaide; en 
als de noordwefte wind waaide, wierden zy 
gekwelt met hoeft en ongemakken op de bortt; 
maar als de moorde winden waaiden, wier= 
den zy wederom tot gezondheid herftelt: maar 
op de ftraaten en in de naauwe fteegjes kon- 
den zy het naguwelyks harden van koude en 
togt. Wy kohnen ín zommige opzichten wel 
toeftkemmen aan Vitruvius, dat: de plaatzen 
en ftraaten in, een Stadt zodanig gefchikt be- 
hoorden te zyn, dat dezelve gedekt waren 
voor die geweften, uit dewelke of al tekou- 
de ‚of alte natte, of alteheete, ofal te fcher- 
pe winden voortkoomen ; maar terwyl de 
Bouwmeefters hier zorg voor draagen , ver- 
vallen zy dikwils wederom in-een ongemak , 

Ee 4 het 
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het welke noch veel grooter is, datis, dat zy 
de Lucht in de ftraaten en fteegen teveel op- 
houden en doen verftikken, om dat dezelve 
niet genoeg doorgewaait, en van de beweee 
ginge des winds gezuivert word. 

55. 
SABINUS heeft over deze zaak geen onbil- 

Iyk gevoelen. Indien, zegt hy, de Straaten 
Iynrecht en even wyd, zo wel in de lengte 
van de Stadt als in de breedte, worden aan- 
gelegt, dat is zodanig, dat de Straaten vande 
eene kant getrokken worden van het ooften , 
en eindigende tot aan het weften ; en 
van de andere kant getrokken worden van 
het zuiden, en eindigende tot aan het noor- 
den van de Stadt, en dat alle de wyken vry 
zyn van alle beletzel, dan zal zodanig een 
Stadt voorzien konnen worden met een 
zeer gezonde lucht, met een lucht, dewelke 
zeer wel van de Zon befcheenen word, en 
dewelke wel word doorgewaait, om dat de 
voornaamfte Hoofd-winden „ als de Oofte, 
Wefte, Zuide,en Noorde wind onbelemmert 
en zonder ergens opgehouden te worden , 
door zodanig een Stadt zullen konnen heen 
waajen, zonder ergens veel geweld ( dewyl 
zy niet opgehouden worden) uit te werken , 
behalven dat ook alle damp en rook, ftof, 
vuiligheid, (tank, uitwaaflemingen en dikke 
luchten worden mede gevoert, en de Straa= 
ten en de geheele Stadt op die wyzegezuivert 
en gereinigt; behalven dat de oofter, zuider 
en welter Zon door alle de Stragten van het 

eene 
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eene tot het andere einde de lacht doorftraalt; 
byaldien nu de Straaten niet zodanig loopen „ 
maar krom, vol hoeken en. winkels, wor- 
den door de winden de onreinigheden , de 
dampen en ftilftaande luchten wel beroert, 
en van de eene op de andere plaats verwaait, 
maar niet zodanig doorwaait en gezuivert, als 
voor de zuiverheid en gezondheid het dien- 
ftigfte is, behalven dat de winden zeer wor- 
den aangewakkert, en met veel draay-win- 
den veel {terker, en dikwils op zommige plaat- 
zen wederom geftuyt worden , waar door een 

‚gedurige ongelykheid van togt en winden 
word veroorzaakt, het welke voor de koo- 
king der {pys in de maag, voor de doordam- 
pinge des lichaams, en voor de geheele ge- 
zondheid zeer nadeelig is. 

…__$6. 
Uit deze aangehaalde plaatzen blykt het 

klaar, dat Sabinus zich rechtdraads tegens het 
gevoelen van Vitruvius aankant; dog als wy 
op het eene zo wel als op het andere naauw= 
keurig acht geven, zal het klaarlyk-opkoo- 
men, dat beide deze Schryvers (dog elk in een 
byzonder opzicht) gelyk hebben, want een 
Stadt, dewelke op een zeer goede en zuivere 
kleygrond gebouwt is, en met weinig kwaa= 
de uitdampingen gekwelt word, en vervol- 
gens een zeer goede dampkringachtige lucht 
boven zyn oppervlak heeft {taan, mag zich 
wel befchutten voor de kwaade dampen, hit- 
te , of al te groote koude, drooge of 
al te vochtige winden , dewelke van 
ongezonde hooge, laage, moeraflige, of mi= 

Eem nee 
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neralifche Landen koomen afwaajen , daar in 
tegendeel een Stadt, welkers buiten of land- 
lucht zeer zuiver, klaar en gezond is, endie 
gebouwt is op een moeraflige grond, dewel- 
ke gekwelt is door hooge Gebouwen, Werk-= 
plaatzenen Bereideryen, die veel rook, damp ‚ 
enk waade uitwaaffemingen uitleveren, niette 
wel doorgewaait en gezuivert kan worden. 

57: 
Na dat Ferrandus Imperatus van de Lucht 

en de Winden gehandelt heeft op zyn wyze, 
daar ik tot dus verre hem in nagevolgt hebbe, 
fpreekt hy van de voortbrenging van de Dam- 
pen „ daar de Winden uit geboren worden , als 
ook vande Wolken, van de Nevels of Miften, 
en vande Regens, dog meeft naarde wyze der 
aaloude natuurlyke Hiftorifchryvers, hoewel 
hy echter. aan Ariftoteles niet toeltaat, dat de 
wolken geboren worden uit verdikkinge der 
dampen tot water; want, zegt hy, indiende 
wolken waren de overgang der uitwaafleming 
in water, zouden dezelve geen wolken maar 
regen zyn; daarenboven,zegt hy, gaat een groot 
deel der wolken over niet in regen maar in 
winden, hoewel hy bekent, dat geen regen 
zonder wolken geboren word, maar dat deze 
wolken konnen blyven , alfchoon zy zich van 
haar; water , het welke in de gedaante van 
regen nedervalt, ontlaft hebben , na welke 
ontlafting hy oordeelt, dat die wolken geen 
regen of water meer konnen uit{torten. 

59. 

Ariftoteles is van gedachten, datde Zon het 
eerfte 
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eerlte beweegende beginzel is van de ftrem- 
miffge en de ontbindinge der wolken ; dat-de 
ftraalen van de Zon het water en de vochtig- 
heid, die op of omtrent de aardeis, in damp 

veranderen, en na boven doen opryzen: en 
dat zo ras als deze opgereze dampen van de 
warmte , dewelke haar doet opryzen, verlaa- 
ten worden, dezelve wederom in de gedaan- 
te van water nedervallen ; en dat de uitdam: 
pingen , die geboren worden uit water, 
wederom in water overgaan; als ook dat de 
miít-of nevel het overblyfzel is van een wolk, 
die tot water geftremt is, of zyn water heeft 
uitgeftort , en dat dierhalven de nevel of 
milt meerder een voorteken van helder en 
fchoon weêr is als vanregen ; ofliever, zegt 
hy, kan de mift genaamt worden een. on- 
vruchtbaare wolk. 

59. 
Imperatas oordeelt, dat de Wolken niet al- 

leen in ’t algemeen geboren worden uit de uit- 
waaflemingen des Aardryks , maar dat zelfs de= 
ze uitgewaaffemde wolkftof boven in de damp- 

‚ kringachtige lucht zomtyds zo zeer in malkan- 
der verbonden kan zyn, dat dezelve daardoor 
als een aan-een-vafthoudentheid verkrygt , 
zelfs in zo verre,dat daar door in de lucht ge= 
boren worden wyd uitgerekte en verfpreide 
gedaantens, overeenkomftig met (toffen , de- 
welke kleverig en aan-eenvafthoudendeen uit- 
gerekt zyn; op die wyze zien wy menigmaal 
achter zeer groote wolken een taart naflee- 
pen eenige uuren lang, en tot aan zyn uiter- 
fte einde als enzichtbaar en, dun uitgerekt 

ver- 
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verdwynende, of andere deelen des wolks nu 
vlerksgewyze aan de eene en dan wederem 
aan de andere zyde des wolksdun uitgefpreidt. 

óo. 
De Mit, zegt Zmperatus, is tweederley, 

of droog of nat. De Mitt, dewelke droog 
is, word daar uit gekent, dat door dezelve geen - 
lichaamen, de welke zy aanraakt, bevoch- 
tigt worden ; zodanige drooge Miften zyn me- 
nigmaal laftig voor de neusen oogen, omde 
fcherpigheid van haar roetachtige damp: de 
vochtige Miften worden meer gevonden om- 
trent natte en laage Landen by Rivieren en 
Poelen , door dewelke de Lichaamen, die 
wam deze. natte milten aangeraakt wor- 
den, dikwils flik-nat worden, gelyk in de 
vroege morgen en des avonds veel diergely- 
ke Miften en Nevels gezien worden, dewel- 
ke zeer hoog van de grond zyn, en des mor- 
gens door de (traalen van de Zon datelyk 
droogen en opklaaren : waar uit klaar blykt, 
dat de Nevel of Milt juift niet is een Wolk, 
dewelke van zyn vochtigheid ontblootis, ge- 
Iyk Arsftoteles en zommige de Mitt befchry- 
ven , maar liever een wolkachtige damp, de- 
welke te laag over het aardryk hangt, en die 
zo wel droog als nat kan zyn. 

Ór. 
Behalven dat de uitwaaflemingen des aard- 

ryks winden , wolken, miften en nevels 
voortbrengen, volgens het gevoelen van Arif- 
goteles, oordeelt ook noch daarenboven die 
aaloude Wysgeer , dat de morgendauw en 

more 
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morgenryp insgelyks uit die waterachtige dam- 

pen geboren worden, dewelke op den helderen 

dag , en als de Zon over het Aardryk ftraalt , 

door de warmte zo zeer verdunt zyn, dat zy 

voor het gezicht onzichtbaar zyn, maar de- 

welke van haare warmte ontbloot zynde , 

ftremmen tot eene natte morgen-dauw of 

een koude ryp. Een natte Dauw is, zegt Á- 

riftoteles, als by de geftremde damp noch ee- 

nige warmte is, maar een Ryp, wanneer 

-de geftremde damp van alle vuurdeelen ís ont= 

bloot; beide worden dezelve in de nacht en 

zeer vroege morgenf{tonden voortgebragt, in 

dewelke geen of ten minften zeer weinig wine 

den vernoomen worden, en als de nachtlucht 

zeer helderen klaar is. Dat de Ryp geboren 

word door de koude van de natte dampen, 

die uit de grond opgaande van al haar vuur ont- 

bloot worden , oordeelt Ariftoteles te meer, om 

dat hy zegt „ dat op de zeer hooge Bergen nooit 

geen ryp gevonden word, dewyl de dampkring- 

achtige lucht in de groote hoogte na zyn oordeel 

teveel bewogen word en te fterk vloeit, omde 

zamenftremminge van een ryptoetelaaten ; en 

ten anderen , omdatde vochtigedampen, daar 

de ryp uit geboren moet worden, uit de nat- 

te, vochtige, en vläkke landen moeten opge- 

heven worden, en dat hy oordeelt, dat het 

opgaande vuur deze natte dampen in die hoe- 

danigheid van nattigheid niet zo hoog, alsde 

hooge toppen der Bergen zyn, kan opdraa- 

gen. Ariftoteles zegt ook, dat de Morgen- 

dauw over al geboren word met de zuide 

winden, en nergens met de noorde winden, 
als 
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als op de kuften van Poztus, daar by de noor« 
de winden de dauw word voortgebragt, en 
by de zuide winden geheel niet. Maar wy 
ontdekken hier klaar , dat. ArifZoteles maar 
fpreekt volgens zyne waarneeming in Grie- 
kenland; en de Landen die doenmaal by de 
Grieken zeer bekent waren, anderzìns zoude 
die regel met de zuide en de noorde winden 
niet algemeen doorgaan; hoewel wy echter 
in deze onze Nederlanden, en op zeer veele 
Plaatzen, de noorde winden droog , en de 
zuidelyke winden vochtig gewaar worden, 
voornamentlyk de zuidwefte winden, maar 
in Apulie worden wederom de meelte morgen- 
dauwen geboren onder het waajen van. de 
noorde winden , gelyk Ariftoteles vande Kuft 
van Pontus getuigt. De morgen-dauw of 
avond-dauw is een gewrocht van een etmaal, 
en word meeft geboren in matig warme dagen 
by heldere en (tille luchten , en by zachte of lab- 
berkoelte,of winden,dewelke het ftremmen van 
de dauw gun(tig zyn,meeft op vlakke en grazige 
velden. Wy moeten den dauw aanmerken als 
een los, zuiver en licht water , het welkealseen 
walm van een ketel opwaaflemt, alsde meefte 
hittevan deZon weg isjen deRyp nietanders als 
een morgen-vorftje, dat wel meefteven voor 
het opkoomen van de zon gebeurt „om dat deze 
tyd de alderkoudfte van de nacht is, dewyl 
de warme deelen van de voorgaande.dag op- 
getrokken zyn, en de Zonneftraalen van de 
toekoomende dag noch niet op de aarde ver- 
fchynen. 

Arifto= 
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> Ariftoteles maakt een zeer aangenaame ver- 
gelykinge tuflchen de Regen, en den-Dauw, 
de Sneeuw „en de Ryp ‚enden Hagel ; hy oor- 
deelt „dat drie vandezelve geteelt worden boven 
in dedampkringachtige Lucht, dat zelfs het -wa- 
ter niet zo wel voortgeteelt word op de Aar- 
de, als boven in de Dampkring , door de 
koude uit de {tof van opwaaflemingen: of uit- 
dampingen des Aardryks. Door de Koude, zegt 
Ariftoteles, worden voortgeteelt in het gewelt 
des luchts , daar de wolken hangen „drie zaa- 
ken, namentlyk, Water, Sneeuw en Hagel. 
De Sneeuw, zegt hy, kan geoordeelt worden 
over een te koomen op dezelve wyze met de 
Ryp, als de Regen met de Dauw, te weten 
in het meerder en het minder alleenlyk maar 
verfcheelende, Alsde Waterwolkengeftremt 
zyn, zegthy, wordendezelve Sneeuw, waar 
uit de koude van het Geweft, daar dezelve 
geboren worden, koomt te blyken. _Arifto. 
geles oordeelt, dat de Wolken noch zeer veel 
warmte by zich hebben, dewelke zy hebben 
overgehouden van het Vuur, het welke de 
dampen van het Aardryk heeft opgelicht tot aan 
het geweft desDampkrings,daar de wolken zich 
koomen te onthouden; en als deze warmte 
begint te minderen, dat de wolken dan tot 
water ftremmen , en als dezelve geheel weg 
gaat, de koude in deszelfs plaats koomt, en de 
wolken doet ttremmen tot (eeuw, 

63- 
Wy hebben nu gezien , dat Ariffoteles leert, 

dat gelyk op de Aarde Ryp voortgebragt word 
boven 
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boven in de Wolkkring, de Sneeuw word 
-voortgebragt, en dat gelyk op-de Aarde de 
Dauw word voortgebragt, boven in de Wolk- 
kring de Regen groeit, maar even gelyk bo= 
ven in de Wolken de Hagel word voortge- 
bragt, konnen wy op de Aarde geenzins jets 
vinden, zegt Ariftoteles, het welke daar by 
vergeleken kan worden, als alleenlyk dat wy 
zouden konnen zeggen, dat de Hagel naaft over 
een koomt met het Ys. Hetisaanmerkelyk , 
dat de Hagel meeft-geboren word in de Herfft 
of in de Lente, en veel zeldender inde Win- 
ter of in de Zomer. De Hagel word de meef- 
ten tyd geboren in de Lente en in de Herflt, 
als de Lucht niet heel koud is, dat is, ín de 
getempert{te- tyden ‚ maar de Sneeuw word 
meeft geboren in wat kouder tyden of luch- 
ten. Ariftoteles oordeelt, dat de Hagel ge 
boren word van het Water, het welke boven 
in de Dampkring bevrie{t , niet dat datelyk 
de Hagel van de Dampen of Wolken geboren 
word, eer de Wolken geftremt zyn tot Wa- 
ter, maar dat de Hagel geboren word, wan- 
neerde Wolken geftremt zyn tot. Water, en 
het Water geftremt word tot Hagel. Ferran 
dus Imperatus heeft mede eenige Aanmerkin- 
gen over de wordinge van de Hagel en Sneeuw 
gemaakt, maar ik vinde dezelve niet van zo 
veel belang ,‚ om dezelve hier mede te dee- 
len, en zal dit Uittrekzel fluicen met het ein- 
de van het Negende Boek van deszelfs natuur- 
lyke Hiftorie. À 

Vyfde 
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Pyfde Verhandeling van de Outheid der 

natuurlyke Hiftorien , en van de natuur 

 Zyke Hifforikunde der HE BKR EERS, 

E benevens de natuurlyke Hiftorie van de 

JORDAAN. 

Ee 

NIS dat wy in de voorgaande Verhande- 

E lingen de Omftandigheden van de Zond- 

vloed, en de natuur en gelteltheid van de ver- 

maarde AsPHALTISCHE of Doope ZEE wat 

nader opgeheldert hebben, zal het niet on- 

dienftig zyn, dat wy de vermaarde Vloed de 

JorpAAN op dezelfde wyze onderzoeken, 

en deszelfs natuurlyke Hiftorie mede deelen. 

1. Omdat ik (zullende onderzoeken de Ken- 

niffe, dewelke de aaloude Hebreërs van de 

natuurlyke Hiftorie gehad hebben) tot myn 

eer{te Stof hebbe uitgekoren de Kennifle, die 

zy gehad hebben van het wonderlyk Element 

het WATER, en zullende vorder ophelde- 

ren alle de Zeen,Stroomen,Wateren, Rivieren, 

Meiren,‚Poelen,Fonteinen, Bronnen Waterbak= 

ken,Putten, heere Baden,enz. van dewelkeinde 

Heilige Bladeren gemeldt. word, ik naalt de 

Zondvloed en de Doode of diphaltifche Lee 

geen roemruchtiger en vermaarder Befchry- 

vinge in de Heilige Bladeren vinde van eenige 

Wateren,als die der groote Vloed de JORDAAN, 

dewyl deze Vloed de eenigtte is „dewelke in de 

lengte van het eene ende tot aanhet anderedoor 

Ïl. Daer, Ff het 
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het Land der Jooden heen loopt. 2. Omdat 
Mofes van deze Vloedt {preekt, zo ras als hy 
Abram en Lot in Paleftina overbrengt, en 
dat vervolgens de verhandeling van de Jordaan 
in den draad , en volgens het vervolg der 
tyden en der Joodfche Hiftorien zeer wel 
te pas koomt. 3. Omdat het Begin van de Af= 
phaltifche Zee (dewelke ik over twee Maanden 
in hetKabinet voor dit verhandelde) juift het ein- 
de is van de vermaarde Vloed de (a) JoRDAAN. 

au 
De groote Vloed Jordaan, dewelke in de 

lengte door geheel Pateftina doorloopt „ neemt 
zyn oorfprong uit een Meir, het welke Ph1a- 
la genaamt word , hoewel dit niet altyd 
bekent is geweeft , maar van de Schry- 
vers de eerfte oorfprong van de vermaarde 
Vloed de Jordaan is afgeleidt van twee Bron- 
nen, welker eenezy Jor ,endeanderezy DAN 
noemden, en dus van deze twee Naamen aan 
een gekoppelt verkeerdelyk de naam JORDAN 
afleiden ; maar de Joodfche Hiftorifchryver 
Fofephus verhaalt in het Derde Boek van de 
Joodfche Oorlogen,aan het 18 Kapittel,dat Pa- 
aium of Dan fcheen te zyn de waare oorfprong 
van de Jordaan, maar dat de Jordaan eigent- 
Iyk zyn oorfprong nam van het Meir Pnra- 
LA, het welk om zyn ronde gedaante dus 
genoemt wierd, en het welke omtrent hon- 
dert en twintig Stadien van Cefarea of Panini 
na de kant van Zrachonitis gelegen was, mitsga- 
ders datde Jordaan van't Meir PrrALA totaan 

de 

(a) Ziet Tabula WIII, van 't Kabinet September 
en Oober 2719. 
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Panium onder de aarde doorliep, en dat zulks 
eerft ontdekt is geworden door Philippus , 
toen Landvoogt van Zhrachonitts, want de- 
ze latende kaf uitftorten in het Meir Phiala, 
wierd het zelfde gewaar tot Pazium ‚ daar het 

‚wederom boven kwam, en daar te voren ge- 
oordeelt was geworden, dat de Jordaan zyn 
oorfprong hadde. Van dit Meir Phiala, daar 
de Jordaan begint, tot aan het beginzel van 
de Doode Zee, daar dezelve eindigt, moet 
de lengte van deze zeer vermaardeV loedt ge- 
rekent worden. 

De Jordaan is niet Secr vermaart door 
getuigeniffe van veel aaloude wereldlyke 
Schryvers, maar ook wegens veel roemruch- 
tige zaaken, dewelke de Heilige Bladeren van 
dezelve melden 5 voor eerft was dezelve de 
Grensfcheidinge tegens het Ooften van ’t Heili- 
ge Land, volgens debepaalinge van Godt den 
Heere zelfs aan Mofèsgegeven: (a) Voorts zal 
deze Landpale (tegen’tOoflten) afgaan langs 
de Jordane, en haare uitgangen zullen zyn 
aan de Zontzee. Ten tweeden, is de Jor- 
daan zeer vermaart in de Heilige Bladeren 
doof zeer veele Mirakelen, onder dewelke 
zeer aanmerkelyk was, dat het Leger der 4- 
fraêliten droogsvoets. door dezelve ging, 
toen zy voorde eerfte maal uit de woeftyne 
in het Heilige Land traden, gelyk te vinden 
isby Fofwa. (b) Want het zal gefchiede , met 
dat de voetzolen der Priefteren, die de Arke 

‘id Mie des 

(2) Numer. XXXIV: 12. 
(6) Fofva III: 23. ay. X5. XÓ, 27. 



448 _ Nafuur- en Konft-Kabinet , 
des HEEREN, des Heeren der ganfther aar” 
de draagen, in het water der FORDANE 
zullen ruften, zo zullen de waterender JOR- 
DANE afgefmeden worden, (te weten) de 
wateren die van boven afvlieten, ende 2y zal- 
den op eenen hoop blyven ftaan. Ende het ge- 
Jfehiede, doe bet Volk vertrok uit zyne tenten, 
om over de ‘Jordane te gaan, zo droegen de 
Priefters de Arke des verbonds voor het aange- 
Zichte des volks. Ende als die, dewelke de 
Arke droegen tut aan de Fordane gekomen wa- 
ren, ende de voeten der Priefteren ‚draagende 
de Arke, ingedopt waren in ’t uiterfte des wa- 
ters: (de Fordane nu was vol alle de dagendes 
oogfles aan alle hare oeveren:) Zo flonden de 
wateren die van boven afkwamen: zyrezen op 
eenen hoop, zeer verre van de Stadt Adam af, 
die ter zyden Zartan(legt) ende die na de Zee 
des vlakken velds (te weten) de Zoutzee af- 
diepen, die vergingen, zy wierden afgefneden: 
Doe trok het Volk overtegen over FERICHO. 
Maar de Prieffers, die de Arke des verbonds 
des HEEREN droegen, flonden flee-vafte op 
het drooge in ’t midden der JORDANE, 
ende ganfch Ifraël ging over op bet drooge, to 
dat al het volk geeindigt hadde door de Forda- 
ge té trekken, 

(a) De Priefters, deweltie de Arke droe- 
gen, bleven ftaan op de grond van de Jor- 
daan , zo lang tot al het Volk en het ge- 
heele Leger over was , en dat ook Jo/ze 

twaalf 

‚ (8) Fefva Kap. IF: temmen 
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twaalf Steenen hadde laaten vergaderen vande 
grond van de Jordane, door twaalf Mannen, 
van elke Stam een Man, om dezelve op te 
rechten te GiLGAL,tot eengedenkteken wegens 

het Wonderwerk, dat Godt omtrent het Wa- 
ter vande Jordaan gedaan hadde; als ook noch 
twaalf andere Steenen midden in de Jordaan, 

ter ftandplaats van de voeten der Priefteren, 
die de Arke des Verbondsdroegen: nadat pu 
de Priefters met de Arke uit de Jordaan ge- 
klommen waren op den Oever, kwamen de 
opgehoude wateren der Jordane wederom 
aanftroomen na haar gewoonlyke en natuur- 
Iyke loop, om zich te ontlaften in de 4fpbel- 
tifche of Zoute Zee. 

se 
In het Verhaal van dit Wonderwerk wor- 

den wy, omtrent de Natuurlyke Gefteltheid 
van de Jordaan, verlicht en onderwezen in 
twee zaaken, namentlyk. 1. Dat de grond 
van de Jordaan op dieplaats ftzenig is, enten 2, 
Dat de Jordaan vol wasen tot boven aan zyne 
boorden rees in de oogft-tyd,gelyk behalven de= 
ze plaats ook getuigt Jef/us (a) Sirach, daachy 
zegt: Dewelke vermenigvald;g! gelykals de Jor- 
daan in de tyd des Vogftens. Van dit ryzen 
en opzwellen des Jordaans za! ik op zyn plaats 
fpreeken,mitsgaders van deszelfs fteenige grond; 
maar de Jordaan is behalven de boven-ver- 
haalde en zziraculeufe Overtogt der Kinderen 
dfraëls vermaart wegens noch veele andere 
Wonderwerken, gelyk de doortogt over de 
grond der Jordane door Elia ende Elif, 

EAS ‚> Want 

(a) Feyus Sirach, Kap, XXIV: 36, 
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want doen Elia zoude opgenoomen worden 
aar de overzyde der Jordane gerekent van 
Jericno; (a) Doe nam Elia zynen mantel, 
ende wondt (hem) te zamen endefloeg het water, 
ende het wert herwaart ende derwaart verdeelt : 
ende zy beide gingen daar door op bet drooge. Na 
dat nu Elia opgenoomen was, word gezegt van 
Elifa: Hy hief ook Elias mantel op, die van 
hem afgevallen was, ende keerde weder, ende 
flond aan den oever der Fordane. Ende hy 
nam den mantel van Elia, die van hem afge- 
wallen was, ende floeg het water , endezeide: 
waar is de HEERE de Godt van Elia? Ja 
dezelve? ende hy floeg het water, ende het 
wert herwaart ende derwaart verdeelt , ende 
Elifa ging daar door. 

6. 
Wy lezen noch een ander groot Wonder- 

werk , dat door de Propheet Er1sa gedaan is in 
de Rivier de JORDANE, (4) alshy NAAMAN, 
de Krygsoverfte des Konings van Syrien, die 
melaats was, genas, Hem door zyne bode 
latefide zeggen: Gaat hecnen, ende wafcht u 
zevenmaal in de JORDANE, ende uw 
vleefch zal u weder koomen, ende gy zultrein 
zyn. Zo klom hy af , ende doopte zich 
in de ‘fordane zevenmaal na het wuord van 
den Man Gods: ende ayn vleefch kwam we- 
der, gelyk het vleefch vaneenen kleinen jongen, 
ende hy wert rein, 

Behal- 
(2) IL. Koningen II: 8. 23: 14. 
(6) II, Koniogen Cap. V: zo: r4. en Luce IV, 27. 
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7. 

“-Behalven door de Gefchiedeniflen van deze 
Wonderwerken, is de Rivier de Jordaan ook 

zeer vermaart geworden door Johannes den 

Dooper, zeggende van den zelven de Euan- 

gelift Mattheus: (a) Doe is tot bem uitgegaan 

SYernfalem ende geheel Fadea, ende het geheele 

land rondom de JORDAAN, ende wierden 

wan hem gedoopt tn de JORDAAN, belyden- 
de hunne zonden. Zelfs kwam Jefus van Ga- 
lilea nade Fordaantot Johannes, om vanhem 
gedoopt te worden, ende nadat Jefus gedoopt 
was, zeide een Stemme uit de Hemelen : De- 
ze is myn Zone, myn Geliefde , in den welken 
ik myn welbehagen hebbe. 

\ 8. 
‘_Ik zoude zeer veeleplaatzen, zo uit de Boe- 
ken des Ouden als des Nieuwen Teftaments 
konnen bybrengen , daar van de Jordane ge= 
meldt word, dewyl dezelve de aanmerkelyk= 
fte Vloed van geheel Paleftina is, en zeer 
veele Zaaken, Veldflagen, Gevechten, al- 
derhande Verrichtingen enz. omtrent de for- 
dane en deszelfs Vlaktens gebeurt zyn, maar 
dewyl deze alle deszelfs natuurlyke Hiftorie 
niet veel konnen ophelderen, zal ik het aan= 
gehaalde genoegzaam achten ,‚ om de vermaart- 

‚heid des Jordaans by de aaloude Jooden, en 
de eerfte Chriftenen mede te beveltigen, 

9. 
De Geleerde, dewelke de oorfprong der 

Ff 4 Jor- 

(4) Mattheus III; 5. 6, z 
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Jordane afleiden van de twee Bronnen Jor 
en DAN, verzekeren, dat de Wateren der 
Jordane voortkoomen aan de voeten van den 
Berg Libanon, uit deze twee Opwellingen, 
dewelke van de gefmolten Sneeuw des Liba= 
„ons geboren worden , en van dewelke zy 
verhaalen, dat een myl van malkanderen ge- 
legen zyn. De Geleerde, die de oorfprong 
der Jordaan afleiden van het ronde Meir Phia« 
la, daar ik van gefprooken hebbe , en dat 
gelegen is in het Landíchap (a) TRA= 
CHONITIS, hondert en twintig Stadien van 
PANIUM, willen doordryven, dat de Wa- 
teren van de vermaarde Rivier de fordaan haar 
oorfprong hebben van de Bergen van Zracho- 
zitis, dewelke zeer overvloedig in dat Land- 
fchap gevonden worden; maar ík vinde geen 
zwarigheid om deze verfchillende gevoelens 
over een te brengen, dewyl ontdekt is, dat 
de Wateren van het ronde Meir Phiala, de 
welke van de Bergen van *t Landfchap Zra- 
chonitis geboren worden, onder de grond door 
onderaarcfche „Canalen koomen doorvloejen, 
ende tot Pauium of DaN weder opborrelen,daar 
zy in haar voortvloejinge zeer vermeerdert wor- 
den door de gefmolten fneeuw vanden groo- 
ten Berg Libanon. 

Om 

(a) Dit Land(chap TRrAcHoNiTrs word he- 
dendaags, volgens het getuigenilfe van Wilhelmus 
Tyrins, BACAR genaamt, ieggende ru{fchen de Wa- 
teren van Merom (daar de Jordaan daorftrykt, eer 
hy valt inin de Galilefche Zee) de Berg Hermon, het 
Landíchap Hus, en ’t Koningryk Bafan, tegens 
Palaflina, en word bewoont van Arabieren, 
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gee” 10 
_ Om dan de natuuriyke gefteltheid van de 
Rivier de Jordaan, en van deszelfs Wateren 
naauwkeuriger. te onderzoeken , züllen wy 
dienen de Hoedanigheid der Landen te be- 
fchouwen, daar deze Wateren, dewelke de 
Jordaan u'tmaaken, geboren worden, Wat 
het Landfchap TRACHONITIS belangt, hetis 
by een iegelyk byna bekent, dat het zelfde is 
gelegen van Palaftina afgerekent overde Jor- 
dane. In de Schriftuur word dit Lardfchap 

van niemant gemeldt, als van den Euange- 
lift Lucas, daar hy zegt: Ende in ’t vyftiende 
jaar der Regeeringe des Keizers Tiberit, als 
Pontius Pilatus Stadhouder was over Judea, 
ende Herodes een Wiervorft over Galilea, ende 
Philippus zyn Broeder een Vt-rvorft over lru= 
reaendeover het Laad TRACHONITIS, 
ende Lyfaneas een Wiervorft over Abilene, Het 

Land(chap TRACHONITIS is eigentlyk een ge= 
deelte van Arabie, het welke tegens Paleftraa 
aanftuit, en legt mffchen de Bergen tegen Li- 
banon, genaamt, en het Landfchap Zrurea, 
het welke ook Aararit:s genaamt wordende 
Bergen Hermon; en dewyl dit Trachogitis en 
Auranitisof Iturea aan malkanderen grenzen, 
is het naauwkeuriglyk uitgedrukt van denEuan- 
gelift Lucas, daar hy Phslippas befchryft als 
Viervorft over dezebeide Land{íchappen. 

BL 
‚Maar op dat wy door de ontelbaare ver- 
{cheide naamen, dewelke de Schryvers geven 

Ff s aan 

| (4) Luce, IL, z, 

“4 
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aan de Landfchappen, dewelke van Paleflina 
afgerekent over de Jordaan of in Arabie leg- 
gen , dient de Lezer aan te merken , dat de 
grouwzame regels Bergen van vyftig uuren 
gaans in de lengte, en dewelke met verfchei= 
de takken in de breedte hier en daar meerder 
of minder zich verfpreiden, en dewelke over 
de Jordane in Arabie leggen , en tot aan de 
Bergen van Libanon loopen, zeergevoegelyk 
alle met malkander konnen begreepen worden 
onder de naam van den Berg GALAAD , en 
dus zouden wy zeer klaar konnen begrypen, 
datde Wateren, dewelkede vermaarde Rívier 
de Jordaan uitmaaken , met alle deszelfs groo- 
te Mieren, Poelen en Kreeken, voortkoo= 
men uit deafwateringen: 1. Vande regel Ber- 
gen Galaad genaamt, mitsgaders alle de Bere 
gen, die over de Jordaan zyn. 2. Van de 
Bergenden Libanon genaamt. En 3. Vande 
Heuvelen en Bergen van Peleftina aan dees 
zydeder Jordane, dewelke zich door Rivieren 
als anderzins in de Jordaan ontlaften. 

fa: 
Dezen regel Bergen Galaad werd uitgedrukt 

in de vierde Kaart van Afsa van Ptolomeus 
onder de naam van de Berg Hippus , maar 
veel te weinig plaats beflaandeentekort, de= 
ze naam zal afkom(tig zyn van de Stadt Hip- 
pus, dewelke in deszelfs vlaktens gelegen was, 
anderzins is dezelve bekent onder de naam van 
Grrrap; deze regel Bergen neemt haar begin 
in het Zuiden by de Stadt JaER, en de Rot- 
zen, dewelke ARNON genaamt worden, vol- 
gens de aantekening van den vermaardenDelve- 

naar 
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naar Chriftianus Adrichomius en andere, nee- 
mende haar loop van het;Zuiden naar het Noor- 
den door twee Koningryken , namentlyk Bafaz 
ende der Amoriten , loopende door verfcheide 

‚ Wilderniffen met zeer hooge kruinen tot aan 
de Bergen van Libanos. 

he 1 
De (a) regel Bergen Galaad heeft verfchei- 

de naamen na de verfcheidentheid der Plaat= 
zen, door dewelke dezelve heen gaat, want 
van „de Rotzen ARNON tot aan de Stadt 
CEDAR word dezelve Galaad genaamt, en 
is ook op die plaatzen vruchtbaarít en hoogft, 
zo dat dezelve op die plaats om deszelfs hoog- 
te wel als het hoofd aangemerkt mag worden 
van alle zyne voortgaande regels en- zy-tak- 

‚ ken, daar wederom dezen Berg Galaad tot 
aan Bofram of het ronde Meir Prrara, uithet 
welkejde JORDAAN zyn eerfte oorfprong heeft, 
reikt, word dezelveden Berg Seim genaamt; 
hier van daan omringende het Landfchap 
TRACHONITIS, word de Berg Galaad Her- 
MON genaamt „en daar hy in het geweft van om- 
trent de Stadt Gefarea,van Philippus of Panium 
gaat, vereenigt hy zich metden Berg Libagon. 

14. 
Om dat deze Be Galaad zich vereenigt 

met de Lebanog, maakt Brocardus, eenzeer 
naarftig onderzoeker van het Heilige Land, 
geen onderfcheid tuflchen deze twee regels 
Bergen. Overde Jordave, zegt hy, zjn ver- 
fcheide Bergen, te weten, de Berg SEIR, 

de 

… (#) Wid. Adrickhomii Theatrum Terre Sanite &* Bi- 
_ bhcarum Hiftor.Trib, Manaf]: litt. Galaad. 
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de Berg HERMON, de Berg LIBANON, 
en de Berg GALAAD, dewelke nochtans al- 
de een en dezelve doorgaande berg zyn, be- 
balven dat zy op verfcheide plaatzen ook 
wverfcheide naamen hebben. De Berg Galaad 
is de hoogfle van alle de andere, en fchynt 
bet hooft te zyn van alle de andere : aan 
deze volgt de Berg Seir , dewelke 
Efau bewoont heeft , en is geraakt onder 
bet lot van de Stam van Manafle , ( ver- 
ftaat hier die halve Stam , dewelke over 
de Jordane gelegen was, tufichen de Stam 
Gad en Damafcus) aar deze volgt de Berg 
Hermon, dewelke het Landfchap Trachonitss 
omringt , en reikende totaan de Stad Damaf= 
ens, vereenigt hy zich weder met de Berg 
Libanon, tuf}chen Cafarea van Philippus en 
de Stad Damafius, Onder de B-rg Libanon 
word ook begrepen den tegen Libanon, Om 
deze befchryvinge van Brocardus te verltaan, 
gelieft de opmerkende Lezer na te zien Tabg- 
la VIII, in het-Natuur- en Konft- Kabinct , 
voor de maanden September en O&ober 1719. 
Dominicus Morius NiGER zegt, 
dat deze algemeene Berg Galaad zich veree- 
nigt met de Libanon, niet zo zeer door Ber- 
gen, als wel door Heuvelen , om dat de Lé- 
banon 10 wel als de Galaad maar een en de- 
zelve regel Bergen is, dewelke op verfcheide 
plaatzen verfcheide namen heett, en ook ver- 
fcheide takken overal uitfpreidt; en dewylde 
Berg Galaad begint daar de Landen van de 
Stam Auber beginnen te eindigen, by de klip= 
pen van Araon, beflaat deze regel Bergen Ga- 

laad 
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laad de Landen van de Stamme Gad, en de 
helft van de Stamme Manaffe , over de Jore 
daan, tot aan den Berg Libanon: 

15. 
Zommige Schryvers hechten zelfs alle de 

Bergen, dewelke tot aan de Landen der Moa- 
biten reiken, op de hoogte van het einde van 
de Jordaan , daar dezelve in de Alphaltifche 

_ Zee valt, aan de Berg Galaad, en begrypen 
alle die Bergen aan de naam van de Berg Gae 
laad; dog zulks word veroorzaakt , omdat 
zomige Schryvers dikwils een groote regel 
Bergen met alle haare uitfpringende takken, 
zy-takken „en verfpreidingen zomtyds,met 1,2, 
3 2 4 voortgaande regels, heuvels, klippen, 
enz. onder een en dezelve benaaminge vers 
ftaan en titdrukken, en dat wederom andere 

Schryvers verfcheide naamen aan zodanige Ber= 
gen geven, of na de ver{cheide plaatzen daar 
dezelve. doorpafleeren , of na de verfcheide 
hoedanigheden en eigenfchappen , dewelke 
zeer verfcheidentlyk zyn op dé verfcheide plaat 

gen, en in de verfcheide Landfchappen, door 
… dewelke een regel of regels Bergen heen 

16: 
HiERoNYMUS (a) zegt, dat de Berg GA- 

LAAD met de Heuvelen van de Libanon als 
te-zamen vercenigt is, en dat deze Berg on. 

“der de Landen van de Stamme van Ruter, 
van de Stamme van Gad, van de halve Stam- 

ll me 

(4) Vid. Onomaft Urk: &r Lac, S. Script, List. 9. 
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me van Marafle, over de Jordane behoorde: 
als nu de Lezer in Tabula VIIL., in het Na- 
tuur- en Konft-Kabinet , voor de maanden 
September en Oëtober 1719., gelieft na te 
zien waar te Stamme Rubenbegint, en te ver- 
volgen door de Liande Gad tot op de hoogte 
van den Berg Hermon, daar de halve Stam: 
me van Marafle, die in deze hoort, niet uit- 
gedrukt ftaar, eindigt, zal hy zeer klaar kon- 
nen begrypen, welk een regel Bergen Miero- 
zimus onder de Berg of onder de naam van 
GALrLAAD begrypt. (a) Eufebius isvan het 
zelfde gevoelen. De Berg Galaad, zegt hy, 
is. onder het lot van Ruben. Maar des 
wyl myn. oogmerk maar is, vm te onder- 
zoeken de natuur van die Bergen en landen, 
van dewelke de wateren van de Jordaan ko» 
men afvlieten en geboren worden , zal het ge- 
noeg zyn, als ik maar de eigenfchappen der- 
zelve kan vertoonen, op dat wy daar uit lee- 

. zen de eigenfchap des waters, het welk inde 
Jordaan gevonden worden: daarom zal ik de 
uitleggingen der verfcheide naamen en andere 
omftandigheden dezer Bergen naauwkeuriger 
befchryven als ik overde aarde van Paleftina 
handele, Ea 

17: 

Dezen Berg Gilead of Galaad, heeft zyn 
naam gekregen op dien tyd, doe Jacob en 
Laban te zamen een verbond op dezelve maak-. 
te: als Facoh uit Haran van Laban gevlucht 

was, 

(4) Eufèbiide Locishebr, Gro. 

” 
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was, en van zyn Oom en Schoonvader ach- 
terhaalt wierd, want Mofes (a) zegt: Ende 
LABAN noemde hein FEGAR SAHADU- 
THA: maar Facob noemde den zelven GI- 
LEAD, Doe zeide Laban: deze hoop zy heden 
een geinige tuf]chen my „ende tuflchen u: Daar- 
om noemde men zyne name Gilead, Uitdeze 

_voorgemelde en veel audere Schryvers, zoude 
iemand lichtelyk konnen vaftftellen, dat de 
Berg Galaad mede onder de Stamme Ruben 
behoorde, en zich zover uitftrekte , maar de- 
„wylbyna van een iegelyk het beginzel van de 
Berg. GALAAD geftelt word aan de zeer hoo- 
‚geklippen ARNON, vandewelke de vloed 4r- 
non, die in de Afphaltrifche Zee valt, gebo- 
ren word , blykt het zeer klaar, gelyk ook in 
onze meeraangehaalde Luandkaart, Zab. WII. 
„uitgedrukt werd, dat de Berg Galaad begint 
by het begin van de Stroom Arzon, en dier- 
-halven maar voor een gedeelte door ’ Land 
van de Stamme. van Ruben heeft gegaan: hoe- 
wel echter deze Berg Galaad zyn naam Galaad 
„byzonder behouden heeft in de Landen onder 
de halve Stamme Manaf/e, over de Jordaan, 
daar in de Landkaartvan Paleftina, nu dik- 
„Wils van my aangehaalt, de naam van. G A- 
„LAAD geplaatft (taat. 

18. 
Het gebergte van Galaad , van dewelke voor 

een gedeelte de wateren van de Jordaan 
„ voortkoomen , is veel vruchtbaarder als die ber- 

Ben; 

(a) Genefss KAAL 470 43% 
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gen, dewelke dieper in Arabien gelegen zyn3 
of aan de boorden van de Afphaltifche) Zee. 
Dezelve zyn op verfcheide plaatzen gekroont 
met luftige en welriekende Boffenenvan pyn- 
appel-boomen, dewelke op dit gebergte zeer 
weeldrig groejen en voortkomen, bchalven nog 
vefcheide andere boomen, uit dewelke zeer wel 
riekende gomme en harzen voottkoomen. Wat 
de pyn boom belangt , deze word op zeer 
veel plaatzen gevonden en ook voortgeplant, 
en deszelfs hars is by een ieder zeer bekent, Hier 
op zeid ( wat de letter belangt) de Propheét 
Jeremia, daar hy vraagt: Ex sffer geen bal- 
fem in Gilead! of daar hy zegt: gaat beenen 
op na Gilead, ende hault baljem. Dog ik 
zal hier naauwkeurig na dezen over handelen. 

19. 
De meefte gedeeltens van de Bergen Galaad 

zyn overvloedig voorzien van gras, en daar- 
om zeer bekwaam om op dezélve veete wei- 
den, om welke reden op dezelve zeer veel 
kudde geiten geweid en aangefokt wierden ,dé- 
wyl de geitjes bek waamft zyn,om de hooge top- 
pen der bergen te.beklouteren, en het afhan- 
gende gras tot haar voedzel te gebruiken. 
Daarom zegt Salomon: (#) U hair is als eén 
kudde geiten, die (het gras) van den. Berg 
Gileads affcheuren,. Wy vinden verfcheide 
plaatzen in de Heilige Schriftuur, dewelke be- 
veltigen, dat nivt alleen de Bergen van Gí- 
lead of Gatlaad, zeer grasryk waren, maar dat 

derzele 

(a) Feremia Cap. VII: 22. 
(6) Cantical; 1, en Ganiica PT: 5e v 
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derzelver vlaktens en Landfchap , het welk na 
deze bergen Galaad genaamt wierd, met uit- 

fteekende weide voorzien waren, gelyk als 
gebleekenis (a) aande kinderen, Rubens, en 
de kinderen Gads, dewelke niet-na het Be- 

loofde Land wilden ,„ noch aan die kant van de 
Jordaan in Paleftina, maar verzochten te 
moogen blyven aan die zyde , dewelke, wy nu 
overde Fordane noemen, te weten der Woe- 

ftyne of, Arabie, om dat zy het Luandfchap 
aan de Bergen. Galaad zo bekwaam voor hun 
vee vonden ,-want daar ltaat : De: kinderen 
Rubens nu hadden, veel veës, en de, kinderen 
Gads hadden magtig weel + ende zy bezagen 

“% Land Faïzer en ’t Land Gilead, en ziet ; 
deze plaatze waseen plaatze voor vee, — 
Voorts zeiden.zy : indien wy genade in uwe oa= 
gen gevonden hebben, dat dit zelve Laaduwen 
knechten gegeven worde tot een bezittinge: en 
doet ons niet trekken over de Jordanes, 
RE AC, BR Vs mad ille 
…Gelyk op alle de deelen des Aardbodems 
de Wateren verfcheide hoedanigheden aannee- 
men, of verkrygen,na de verfcheide gronden, 

daar dezelve overftroomen, van efvlieten of 
afzyperen na de rivieren; hebben wy veel re- 

_ denen, om uit de gefteltheid van de grond; 

nde sh 

zo der Bergen als-der Landsdouwe van. het 
geheele Liandfchap van GiLEAD of GA- 
LAAD, te oordeelén, dat de wateren, de- 
welke zo doorivlieten; als afftroomingen van 
deze bergen en landeryen in_de Jordane ftor- 

‚ten, zeer zuiver, zeer helder, dun en klaar, 
IL, Deer. CIE alls en 
(a) Ziet Numers XXXII: 1. 5. 
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en van een goêde hoedahigheîd voor het men 
fchelyk lichaam zyn. Ik vinde geen reden 
om te oordeelen, dat deze wâteren , dewel- 
ke van de Bergen Galaad ‘in de Jordaan af= 
vloeyen, eenige kwaade hoedanigheid van deze 
Landen hebben verkreegen; omdat dezelve 
van de-hoogtens na de laagtens ‘en ‘vlakke 
Landen der Jordane zyn 'gévloëit , zonder 
ergens ín moeraflen of poelen opgehouden te 
worden of te bedervens” dewyl wy gézien 
hebben, ‘dat deze Luaanden ‘en Bergen of met 
Boffchaadje van welriekendeböomen bekroont 
zyn, of met ‘weilanden? en“ gras“ voor ’t vet 
zyn voorzien geweelt. Dat'de bergen van geen 
kwaadaardige dampen „ twavelachtige -uit- 
waallemingen , of mineralifche ‘eigenfchappen 
gekwelt zyn, blykt, omdat: derzelver ' kruis 
nen met boomen zyn gekröOût; ‘en tnet ‘gras, 
voor de geïten zyn bewaffen, het-welke' niet 
zo wel gebeurt op: mireralifche gronden © 
plaatzen, dewelke veel zwaveldampen of mi- 
neralifshe fcherpigheden uitwaâffemen , „de- 
wyl deze meeft dor en onvruchtbaar bevon” 
den worden, en de plantgewaffen , de boomen’ 
en hert gras of ver{chroeit of verbeeten. Dar oole 
in de valleyen en vlaktens van deze landsdou® 
we zonderling geen moeraffen of poelen,en ver 
rotte modderkuilen zyn geweeft, blykt, om 
dat zy als grazige weiden , zeer bekwaam voor 
“vee befchreven worden ; want op de plaatzen, 
Valleyen en vlaktens , daar. het water {taan 
blyft,en niet kan uitvloejen, verftikt het zelve, 
en maakt ‘in- dezelve modderige en verrotte 
gronden, dewelke des zomers en in de he 

in 
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_ flinken; en ‚de, wateren doen bederven, be- 
‘halven ‚dat;op-tommige laage plaatzen, dee 

(welke modderig en altyd dras of poelig zyn, 
Been gras vanrbelang kan groejen. 

. : r 7 8 pr À 1 É. 

Als het zelfsval gebeurde, dat van afgelege 
_ Janden door zommige winden/wolken wierden 
j gevoert, dewelke op deze bergen en weilan- 
den water nederftortten,die een kwaade hoeda- 
__nigheid ergens verkreegen hadden uit kwaade 
dampen, zouden de boflchen van de bergen en 

_ danden Galaad „als ook het gras verftrekken,‚om 
alseen zeef deze kwaade hoedanigheden van het 
„water als af tefcheiden , gelyk wy dagelyks on- 

__dervinden, datde boffchen, boomen en kruiden 
‚de kwaade dampen der winden:verbeteren, en 
wervolgens ook der regens „dewyl alle taaiheid, 
fcherpheid en verrotte (toffen aan de boomen 
sen aan het grasblyven-hangen ; terwyl het wa- 
ster, als half,doorgelekt en gezuivert,van de- 

«zelve afdruigt, en klaar nedervalt en afvliet ; 
gelyk wy zulks dagelyks bevinden aan de 

«winden, die door boflchen gewaait hebben , 
_ vên aan de wateren, die door de bladeren van 
__„deboomen afgelekt zyn, of over grazige vel- 
‚iden koomen -afvlieten. 

Als de wateren gezuivert en gereinigt zyn 
__door de bladeren, plant-gewaflen,en ’* gras,daar 
_ “zy haar kwaade hoedanigheden, dewelke zy al 

„ van boven uit zodanige wolken mede gebracht 
“hadden, op laten zitten , moeten wy ook begry- 
pen, dat deze hoedanigheden niet vertoeven , en 

__ blyven opdeze bladeren en boomen „of op het 
me Gg 2 gras 
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gras der landen , om door de tyd door haare 
hoedanigheden dezelve te bederven, dewyl 
dezelve door de droogte en warmte der zon 
verdunt, verteert, en wederom na boven ge- 
draagen worden , met de gewoonlyke zeer 
verdunde uitwaaffemingen des gronds zelfs. 
Maar ’t geen boven alles wat ik aangemerkt 
hebbe ; een zeer goede hoedanigheid aan de wa- 
teren , die vande Bergen Galzadin de Jordane 
ftorten, moet mede deelen „zyn twee zaaken. 
1. De welriekendheid van de zeer aangenaa- 
me hars der pyn-boomen, en deszelfs kragt 
tegen alle verrottingen: want dewyl deze hars 
door de fchors, door het hout, door de bladeren, 
vruchten of pyn-appelen niet alleen verfpreid is, 
en dezelve zo zeer voor alle vermolzeming en 
verrotting doet ftaan, gelyk bekent is, en dat 
met deze lieflyke fyne olyachtige uitdamping - 
de geheele lucht van zodanig een Land als 
vervult word, kan de naauwkeurige Lezer 
zeer wel begrypen, dat aan de regenwateren, 
dewelke hier nedervallen , eenigzins iets van 
die eigenfchappen en lieflyke hoedanigheden 
word mede gedeelt. 2. Dezoetigheid van de 
aarde , dewelke gevonden word aan ’t han- 
gen van deze bergen, en gemeenlyk in veel 
meerder overvloedt op de vlaktens beneden de 
bergen. 

23- 
Dat zodanige aarde zacht, vetenzoet moet 

zyn, is zeer wel bekent by die gene, dewel- 
ke in de natuurlyke Hiftorie ervaren zyn 5 
want dewyl de aarde, dewelke op de vlak- 
tens en aan de voeten van het (teenachtig ge- 

bergte » 
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bergte gevonden word, meeft voortkoomt van 
een mergelachtigheid der bergen, en door de 
regens, dievan debergen afdruipen , gefmol. 
ten word , en mede gevoert word op een 
onzichtbaare wyze; en door onbedenkelyke 
tyden het zetzel van de nederdruipende wate- 
ren, op de vlakke landen aan de voeten der 
bergen meerder blyft vergaderen, als aan de 
fteiltens der bergen, daar altyd lichte en dun- 
ne aarde gevonden word , gelyk wyzien, dat 
de verfte en zoetfte akkers aan de voeten der 
bergen, die vlak zyn, gevonden worden, 
als dezelve haar water konnen ontlaften,eu niet 
verftikken , of van haare belette uitwaaflemin= 
gen bedérven, en in modderpoelen overgaan 
en verrotten : zodanig een zachteen zoete aar- 
de, dewelke grasryk is, geeft een verte hoe- 
danigheid aan deszelfs water, benevens een 

_zachtigheid en een aangenaame fmaak. 

ek 
Dat de afftroomende wateren na den aart 

ván het land, daar zy koomen afvlieten, ei- 
genfchappen verkrygen en met zich voeren, 
is niet te verwonderen , dewyl in deszelfs 
pypjes fimelten en opgeloft worden niet alleen 
zelfs de fmeltbaare deelen van de fteenen,vande 
mineralen,van de zouten, en van de kley en aar- 
de; maar de wateren voeren dik wils zelfs de 
zuiverfte en fynfteaffchaafzels van deze gron- 
den met zich, gelyk blykt aan de goud wafIche- 
ryen en gronden der rivieren, dewelke gemaakt 

worden, en dikwils opgroeyen van de ftof- 
fen, die van de bergen en landeryen door het 

__ water worden afgefleept, en als een zetzel in 

Gg 3 de 
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de rivieren op de grond zinken , waar door 
de gronden der rivieren en (troomen een hoe 
danigheid verkrygen, overeenkomtftig met de 
goede of kwaade hoedanigheden van de bere 
gen, landeryen en gronden , daar haare wateren 
af koomen vloejen : en dewyl de bergen , vlak= 
tens, en de landen over de Jordaan van een 
zeer gezonde en goede hoedanigheid zyn ;, 
konnen wy zeer wel begrypen , dat de kley „ 
de fteenen en de verdere ftoffen, dewelke op 
de grond van de Jordaan worden gevoert, 
door de wateren {van de Bergen Galaad, ins- 
gelyks van zodanig een goede hoedanigheid: 
moeten zyn, dat de wateren der Jordane, 
dewelke vok van andere plaatzen vôortkoo- 
men, daar geenzins door bedurven , maar veel 
eerder verbetert konnen worden. 
ad 5 25. 
Dat nu de wateren, dewelke over de gron- 

den vlieten, om voort te vloejen na de vlak- 
tens, laagtens en rivieren van deze gronden, 
daar zy overvloejen , door zeer langen tyd 
veel konnen áffchaaven en met zich voeren, 
weeten alle, dewelke met naauwkeurigheid. 
de fteenklippen en rotzen , daar het water-zich 
zelve dikwils doorgangen doot maakt, be- 
fchouwt hebben. Merkeensaan, vriendelyke 
Lezer, wat de naauwkeurige Heer Mauudreil 
daar van getuigt: Alwaar, zegt hy, het Baf- 
faadfchap van Aleppo eindigt, en dat van Tri- 
poli in Syrien zyn beginneemt, vonden wyden 
weg geweldig klipachtig en ongelyk, maar de 
veranderingen, dewelke zich elke reis opdee= 
den, verzoetten wederon alles; want zomtyds — 

wier- 
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wierden wy geleidt onder de fchaduwen van dike 
ke boomen ‚;dan eens weder door enge valleyen 
vol.ruifchende beeken , of ook wel langs de kant 
vaneen zeerhooge fleilte ja van alle zyden ver- 
wvrolykt., door het aanfchonwen van alderhande 
gekoleurde plantenven bloemen (en boomen) als 
moyrten „oleanders, aardappelen , klapperroo- 
zen, tulpen, gondibloemen, én verfoheide wel- 

piekende kruiden meer. Aldus twee uuren 
doorgebragt bebhende, gingen-wy af ineen zeer 
laage valleye, alwaar wy in het midden eer 
groef van een ongemeene diepte, vonden, en zo 
eng, dat dezelve niet eerder gezien word, voor 
dat dezelve vlak voor temant is; dog. door het 
geruis der wateren, dewelke daar van de ronde 
omleggendenbergen en heuveltjes inftorten , 
word een tegelyk dezelve al van verre gewaar. 
Vy giften de diepte op omtrent t'uegentig voe- 
ten , dog dezelve is zoaanw, dat een brug- 

_getje van minder: dan twaalf voeten genoeg is, 
om. over dezelve te koomen. De kanten van 
deze yzelyke diepe water-goct zyn van harde 
vafte rots , en zeer fleileuglad; alleenlyk fchy- 
nen zy zeer bougs-gewyze neerwaarts af te loo- 

pen, enalsnaar den.drift van het water gefchikt: 
uit welke opmerking wy vervolgens det befluit 
maaken, dat de flroom eerft zich zelveneenen 
weg heeftgebaant , en dat toen van tyd tot tyd 
die goot als uitgezaagt, en eindelyk tot zulk 
een ongehoorde diepte geraakt is. 

26. 
‚… Uit deze Befchryvinge konnen wy lichte- 
dyk begrypen „op welk een wyze door zeer 

_ ddange tydengeheele Rivieren ineen Landíchap 
a Gg 4 kon- 
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konnen gemaakt, en als doorgezaagt worden 
door ‘tafltroomende water ; en als wy de ftand- 
plaats van de Rivier de Jordaan overweegen;, 
fehynt dezelve op die zelve wyze gemaakt te 
zyn. 1. Omdat deszelfs aan wederzyds gelege 
landen (zo wel aan de zyde van Arabten,en aan 
deszelfs oorfprong van Syriex , alsaan dezyde, 
te weten na de Middelandfche Zee ) met ber- 
gen, heuvelen en hoog land voorzien is. 2. . 
Om dat de geheele Jordaan van zyn oor- 
Íprong of de bergen Libanon af tot zyn uitwar- 
teringen toe , op de meefte plaatzen vloeit door 
zodanige vlaktens, dat zelfs op veel plaatzen 
aan weerzyde van de boorden der Jordaan veel 
laage landen en rietbroeken gevonden wore 
den, zynde byna de hoogfte ftandplaats van 
dehooge bergen (zo wel aan het begin als aan 
weerzyde, meerder of minder verre afgelegen 
van de Jordaan ) die in Paleftina gevonden 
word, als wy acht geven op de weder. 
zydze bergen, die deze vlakte en de Jordaan 
aan weerskanten als een heiningfinfluiten. 3, 
Omdat de wateren, dewelke uit de Jordaan 
gedurig in de Afphaltifche of Doode Zee ne- 
derfchieten , gedurig van dit binnelandfche 
Meer zeer greetig verzwolgen worden, gelyk 
blykt; want zo ras als de Jordaan geen gee 
noegzaame toevoer van water ontfangt , 
zinkt dezelve datelyk zeer laag binnen zyne 
boorden, en vertoont een Rivier, dewelke 
niet zo breed is, maar echter zo fnel loopt , 
dat een fterk zwemmer niet tegens de (troom 
opzwemmen kan, want het water word door 
zeer diepe en onderaard{che kolken, die in? 

ra Afphal« 
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i Afphaltifche Meir zyn, verzwolgen „om voóört 

te vloeyen in de Zee, of in de Nyl, of in’t Roode 
Meer, ot elders ‚daar zommige Geleerde noch 

_ Riet eens over zyn. Maar de aandachtige Lezer 
heeft genoeg om te konnen begrypen, datde 
Rivier de Jordaan door een {tandplaats vloeit, 

_ daar zeer licht door het voortfchuurende water 
een Rivier kan geboren worden, gelyk wy aan 
de berg-riviertjes zien , die van de bergen 
(dewelke dicht of niet verre van Zee leggen) 
koomen vlieten. 

27. 
Daar zyn veele omttandigheden, dewelke 

(omtrent de wordinge, omtrent het vernie- 
tigen , omtrent het verdiepen, omtrent het 
verftoppen , omtrent het verwyderen , om- 
trent het vernaauwen, omtrent het verloos 
pen of de meerder of minder vertraaginge des 
waters der Rivieren) waargenoomen zynde, 
aan ons een klaarder kennifle geven van de na- 
tuurlyke Hiftorie der Rivieren : gelyk by voor- 
beeld ‚de Rivier de Jordaan moet niet aange- 
merkt worden altyd in dien zelfden ftand ge- 
weeft te zyn, daar dezelve hedendaags in gevon- 
den word, want op die plaatze, daar Johannes 
de Dooper den HeereGhriftus gedoopt heeft in de 
Jordaan ‚ftaat (a) nueen Kerk, benevens een 
Convent , toegewydt aan den H. Fobanzes, 

ter gedachteniffe van dien Doop: en dewyl 
deze Kerk al zeer oud en vervallen is, blykt 
daar uit, datzy al zeer langen tyd op die plaats 
geltaan heeft, en dat vervolgens de Jordaan 
al zeer lang op deze wyze vernaauwt is zagen 

’ icht 
(a) Ziet Maundrell Reize and naar Ferufal en, 
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8 z8.ngs 1 Hable. A, 

Dicht voorby deze Kerk loopt een’ kleine 
of laage. Dyk , dewelke de, uiter{te oever is. 
van de Jordaan, namentlyk die oude Oever ; 
aan dewelke ouwelings de Rivier de, Jor- 
daan opgereezen was, Het blykt uit de Schrift, 
(a) dar de Jordaan in zyne oogtttyd zeer hoog 
Oopzwol,en over zyne eerfte Oevers heen ftei= 
gerde, en aan wederzyde een groote vlakte 
beftreek en onder water zette : maar de Heer 
Maundrell, dewelke in het jaar- 1698. zelfs 
aan de Jordaan geweeft is, zegt daar van: 
Maar of nu deze Revier door haaren fnellen 
loop dieper geweld ts; dan of het water eenen 
anderen fcheut genoomen heeft , altans haar 
voorgaande wydte fchynt-verloren: want doen 
wy aldaar dendertienden Maart waren, (zyn= 
de de rechte tyd om over te vloejen) geleek bet 
zergens minder na dan naar hoog water, ja 
de Rivier was zo ver van overftroomen, dat 
het water noch wel zes voet van de wal ftond, 
Tuffchen de Binnen-dyk of oude Dyk’, ende 
Buiten-dyk of tegenwoordige Oever van de 
Jordaan, is de lengte van ruim een Stadie, 
op die plaats daar de Heer Mauzdrell aan de 
Jordaan was, namentlyk op de hoogte vande 
Stadt JERICHO, omtrent twee uuren van 
de Doode Zee. De ftrand tuffchen deze Bui- 

„ten en Binnen-dyk van de Jordaan iseffen en 
glad, waar uit echter wel te begrypenis, dat 
de Jordaan noch hedendaags op zommige ty= 

den 

(a) Ziet JofualII: 15. en z. Chron.XII: r5. en veel 
andere plaâatzen. 
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… den opzwelt, en over zyne {boorden vloeit 

tot aan de Binnen-dyk , dewelke voorby 
de Kelk van ’t Kloofter van Johannes den 
Dooper loopt. Maar dat deze overftroomin- 
ge niet zeer veel is, en dat het water niet lang 
op deze wederzydze ftranden ftaan blyft, kan 
afgenoomen worden uit de volgende getuige- 
niffe van den naauwkeurigen Heer Maugdrell: 
Deze tweeden Dyk, zegt hy, 15 zodanig met 
doornfEruiken en boomen, als tamariffen, wil- 
ligen, oleanders, en meer andere bezet, dat 
iemant (dewelke van de oude Dyk nadetegen- 
woordige Oever of die Buitendyk der'Jordaan toe- 

_gaat)geen water zien kan, ten zy hy door alle 
(deze kreupel-bofchjes Rheen ziet. 

2 
‘___Ik wil gaarne toettemmen aan de Heer 

Mauundrell, dat de Jordaan niet zo veel en 
hoog overftroomt, als in voorgaande tyden, 
maar ik zoude de geheele overftroominge niet 
durven ontkennen; want ik ftel vaft, dat de 
tegenwoordige overftrooming juift niet van 
zo veel belang is, noch ook zo lang duurt 
als in zeer oude tyden, dewyl deze kreupel= 
boflchen en boomen, dewelke nu zo dicht 
en overvloedig aan de Jordaan gevonden wor= 
den, daar door te veel zouden in haaraangroe- 
jing belemmert , en derzelver aarde te veel 
uitgefpoelt , en ook derzelver wortelen te 
pappig en te veel bedorven worden; want 
niet tegenftaande dit gewaflen zyn , dewelke 
een vochtige grond beminnen , zouden echter 
zommige van die, dewelke aan de waterkant 
van de Jordaan groejen, niet konnen ver- 

e draa- 
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gen, gedurig in het water te (taan; maar hier 
uit volgt niet, dat daarom de Jordaan noch 
hedendaags niet voor een zeer korte tyhover- 
ftroomt, en zelfs tot aan de ouden Dyk, zo 
ver als het vlakke (trand gevonden word: 
waar uit vaftgefteit mag worden. 1. Dat 
de Jordaan noch zomtyds voor een zeer korten 
wyl over zyn boorden flroomt en wederom af- 
loopt , om de vlakkeftranden, dewelke nu 
noch tuffchen de oude Dyk gevonden wor- 
den, en ook omdat deze oude Dyk tot nach 
toe de gedaante van een Afkeer-dykje heeft 
behouden, het welke anders al lang vervallen 
zoude zyn geweeft. Enten 2. Dat de wate- 
ren der Jordane niet lang hoog op de vlaktens 
flaan blyven, dewyl deszelfs naafte boorden 
zo zeer met kreupel-boflchen zyn, en dezel- 
ve 20 laag was,als de Heer Maundrell dezel= 
ve in de tyd van overvloejinge heeft beyon- 
den. 

o. 
Wy vinden veele Birioenn dewelkeaande 

beide zyden van haar boorden,kreupel-boflchen 
hebben van zodanige gewaflen en boomen, 
dewelke lieft zeer weeldrig aan de waterkan- 
ten groejen, maar zo ras deze rivieren ver- 
wydert worden door overvloediger wateren , 
en zich uitzetten, geraaken deze kreupel-bof- 
fchen geheel weg ‚en beginnen wederom uitte 
groejen op die plaatzen , daar de Rivier boorden 
maakt, of ten minften aan haar landen en ran- 
den zodanig een temperament van vochtig en 
droog, als tot deze plantgewaflen en boomen 
van nooden is. De kreupel-boffchen aan de 

boorden 
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boorden of vochtige plaatzen en landen van 
de Jordaan, zyn van alle tyden aan dezelve 
eigen geweeft, gelyk blykt aan de gelykeniffe, 
dewelke de Propheet Jeremia däar van ge- 
maaktheeft. (a) Ziet gelyk een Leeuw van de 
werbeffinge der \Jordane zal hy opkoomen. 
Daar uit blykt ; dat de Leeuwen, dewelke 
zich verfchuilden en neftelden in deze kreupel= 
boffehen voor dien tyd, door het opzwellen 
van de Rivier, haar neften en woonplaatzen 
moeften verlaaten ; het welk te meer bekrach=- 
tigt word, omdat noch hedendaags in deze 
kreupel-boffchen zich leeuwen en andere wil- 
de dieren onthouden, volgens het verhaal der 
Reizigers. 

r. 
Temant ; deeanrd hier tot Amfterdars 

woont, en als ooggetuige zeer goede ken- 
niffe van het Heilige Land heeft, als ook van 
de Jordaan, heeft my verzekert, dat dezelve 
op zommige plaatzen, daar hy dezelve gezien 
hadde, vry naauw is, rnaar zeerfterk vloeit 5 
het welk zeer wel met de getuigenis van den 
Heer MAUNDRELL overeenkoomt, dewelke 
zegt: Het water van de (JORDAAN) 
loopt zeer driftig, en te flerk, om daar tegen 
op te zwemmen. Wat debreedtelbelangt, die 
15 omtrent zeflig voeten, en de diepte ongelyk 
meer dan eene mans lengte. Aan de overzyde 
feheen noch een veel grooter bofch (aandeoever 
der Fordane ) te zyn, dan aan onze kant 5 
maar. wy dorften niet overzwemmen, om 

alles 

(«) Ziet Jeremia XLIX: 29. 
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allesvan naby te bezien, uit vreeze voor de 
Arabiers. 

N ì Ze OR 

„De Heer Maundräl getuigt ook als oog- 
getuige, dar de wateren: van de Jordaan by 
de-vlakte, van: Jericho in de Daode of Afphal- 
tifche Zee vloejen : en-dewyl ik-in het Natuur- 
en. Konft-Kabinet , voor de Maanden Sep- 
tember en: Oober 1719. zeer veele zaaken , 
raakende de natuurlyke Hiftorie van deze Zeë 
hebbe medegedeelt , dewelke door deze oog= 
getuigen beveftigt worden , oordeel ik niet 
ondienítig, de getuigenifle van dezen Schry- 
ver (by deze gelegentheid, zeer opmerkende 
Lezer, dat wy met onze gedachten by het 
Afphaltifche Meir zyn) mede te deelen. 
Naauwelyks een half: uur van de Doode Zee, 
zegt hy, vonden wy de grond machtig oneffen 
en heuvelig, gelykende zeer wel nadeplaatzen 
in Engeland, daar eertyds de lym-putten plag- 
ten te zyn. Of dit na de putten zyn daar de 
Koningen van Sodoma en Gomorra door de 
vier (a) Koningen verflagen wierden, wil ik 
bier niet bepaalen, Toen-wy dicht by de Zee 
kwamen, trokken wy door een gekapt Wond 
wan doornen en riet 

33 ij 
Uit deze getuigenifle vervalt het verhaal 

van zommige Schryvers, dat eenige uuren in 
het rond van de boorden, ‘omtrent de Doode 
Zee, niets kan groejen.. Ozze Gids, zynde 
een Arabier , vervolgt hy, wees ons in dit 

Woud 

Ca) Ziet Genefis XIP:; 10. 
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Woud een foutein aan vanverfch water , dewela 
ke wiet boven een ffadie van de Zee lag. Hy 
wmoemde het zelve verfch water , maar wy 
proefden wel dat bet brak was. De Dovde Zee 
heeft ten Ooften en Weften nitneemende hooge 
bergen; ten Noorden grenft’er de vlaktevan Je- 
richoaan: tegende Zuidkant legt zy open; en kan 
mies overzien worden. Menzegt, dat gemelde 
Zeevieventwintig Duitfchemylen lang , en zes 
ofizever breedris, [aon 5998 
ha | „34e 

zo Ikvinde by raes eenige: waarnee- 
minge , uit dewelke! wy klaarder licht van den 
oorfprong vanhet Afphalt of Jodenpik krv- 
gen ,/als uit het gene de Heer Maundrellmet 
de volgende woorden zegt: Opdeffrand van 
dit Meir vonden wy een foort van zwarte kei. 
fleentjes, die,-wanneer men dezelve aan een 
brandende kaars-houd,‘“aanftonds tu brand vlie. 
gen joen eenen onverdraaglyken frank van zich 
geven. Daarenboven-zyn zy.moeb wanvaart, 
dat 2 door-het-branden wel lichter „ vraar wiet 

‚ Kleinder worden. «Men. zegt, dat val delangs 
bet flrand leggende ‘bergen vol van zulke zul- 
ferachtige fleenen zyn. By het Konvent van 
Ss. Fan heb ik flnkken gezien van twee voeten 
in het vierkant die met ondiep lof werk uitge 
Jreeden, en zofraay gepolyfk viaren als-zwart 
marmer wezen konde; en zouden. tat cieraad 
wverftrekken van de nieuwe Kerkby’t Konvent, 
Ik heb over zes jaaren verfcheide proeven 
met het Jodenpik gedaan, en‘ bevonden dat 
het zelve een {tof is, dewelke uit zodanig een 
fulferachtig en (teenkoolig mineraal uitge- 

fmolten 
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fmolten moet zyn; zelfs een ftukje Jodenpik 
vat zeer greetig de vlam, en laat zich met 
een zeer heldere en witte vlam, op de wyze 
als een kaars, door ’t geheele huis draagen:, 
maar geeft te gelyk ook een groote ftank van 
zich, dewelke {cherp op de borft valt; zodat 
met zeer veel reden vaftgeftelt rmag worden; 
dat op de grond van deze Zee; en in de zeer 
hooge bergen, dewelke aan deszelfs boorden 
zyn, zeer veel onderaardfche aderen van {ul 
ferachtig fteenkoolig gewas gevonden wor= 
den, en dat in zommige van dezelve door het 
onderaardfche vier het Jodenpik -uitgefmols 
ten zynde, na boven op de oppervlakte, van 
de Zee, daar het gevilt word, koomtdryven; 
gelyk ik voor dezen verhaalt hebbe, 

$. N 
Het Water van de Dae Zeeis zeer helder, 

(zegt de Heer Maundrell ) ex tot in denboogs 
{len graad zout, ja niet alleen zout, maar ook 
nittermaaten bitter en walgelyk. Ik was genee- 
gen een proefje van aeszelfs vermogen te-nee- 
men; ging 'er. ten dien einde in, en woelde on= 
der het zwemmen; dat-bet mynhichaam met een 
ongemeene. kragt opbeurde, maar dat temant 
daar in wadende driftig. word, zodra hy ’er. 
tot de navel toe in loopt, (gelykzonimige Schry» 
wers verhaalen) zeg tk door eigen ondervinding 
niet waar te zyn. Ik hebbe te meer de. getui- 
genifle van dezen naauwkeurigen Engelsman 
bygebragt ‚ om dat ik volkomen geloot geve 
aan zyn verbaal, en om noch nader te bevef- 
tigen alles „het welk ik van deze Zee over twee- 
Maanden heb gefchreven. EE 

Maar 



November en December 1719. 477 
‚* 36. 

_ Maar om nu wederom tot het onderwerp 
‚van myn tegenwoordige Verhandeling, na- 
mentlyk de JORDAAN, te koomen, zal het 
veel licht aanden Lezer vreemd voorkoomen, 
dat de JorDAAN tegenwoordig enger of min- 
der wydt is als voor dezen, doen Paleftina 
van de Jooden bewoont wierd ; echter zullen 
Wy. deze zaak klaar konnenbegrypen, als wy 
bedenken den ftaat ‚daar Paleftina in geweelft 
is onder de Jooden, en dezelve vergelyken 
by deszelfs tegenwoordige gefteltheid, He- 
dendaags is Pakeftina in een gelteltheid , dat 
de geheele groote Rivier de Jordaan zoude 
moeten geheel toeflikken en toegroejen, indien 
het water , (door de Regens en gezmolte 
Sneeuw voortgebragt) het welke van de 4- 
rabifche en Syrijche Bergen, en van de Ber- 
gen en Heuvelen van Pale/tina koomt af{troo- 
men, na de laagfte land{treek van Pateftina 
geper{t wordende, dezelve niet open hield met 
zyne{fchuuringe, daar het voortgaat (tryken ín 
de Doode Zee. Om deze zaak te bewyzen, 
moeten wy in acht neemen, het geen de Rei- 
zigers getuigen van deze hedendaayze grond 
van Paleltina. 

37: 

Onder veele andere Reisbefchryvers, zegt de 
Heer Maunarell(dewelke noch zo onlangs daar 
door gereilt heeft) van deszelfs verwoeftheid: 
De ganfche weg over, die wy van KAAN 
LEBAN af tet BEER toe gereift hadden, 

en desgelyks zo ver als wy in ’$ rond zien 
_ IL Deer. Hh kan= 
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konden , vertoont het Land zich geheel an- 
ders, dan ’t eertyds geweeft is; aangezien 
meeft overal zich niet dan bloote Rotzen, 
Bergen en Steiltens opdoen : over welk ger 
zicht de Pelgrims gemeenlyk zeer verwon= 
dert, en in hunne verwachting bedrogen zyn, 
dewyl zy dat land, van welkers aangenaam= 
bed. en overvloed zy zich, volgens de befchry= 
ving in Gods Woord, wat groots verbeelden, 
au zo onherbergzaam bevinden: ja hun ge- 
loof wankelt byna , wanneer zy overdenken, 
hoe ’t mogelyk kan zyn , dat zulk een land voed-= 
zel genoeg-heeft konnen voortbrengen, voor zo 
grooten getal inwoonders, als men Peffens op 
eenen tyd, onder de twaalf Stammen, volgens 
Joabs overgeleverde (a) lft opgetekent ziet, 
waar van het getal ntet minder dan dertien= 
hondert duizend flrydbaare mannen, behalven 
de vrouwen, kinderen (en onbekwaame) uit= 
maakte. 

8. 
De RE NRANDGE onvruchtbaarheid. van 

Paleftina word veroorzaakt door detraagheid 
en luyheidder Turken en Arabieren , en ’t wei- 
nig getal van. Inwoonders in dat land, waar 
door veele van de vruchtbaarfte Dalen en 
Valleyen als verlate wilderniflen , en met on- 
kruidt, heefters en boomen door de natuur 
voortgebragt en begroeit, onbekwaam in ’ 
oog der onkundige fehynen om vruchten voort 
te brengen. De Bergen en Rotzen worden 

‘__ontbloot van haar aarde, dewyl dezelvedoor 
de 

(a) Ziet 11. Samuel XXIV, 
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de regens word gefimolten en weggefpoelt, 
en door de wateren , dewelke zich zelven 

“overal doortochten maaken om;naar de Rivie-= 
ren voorttebruizen, van het geheele land als 
afgewaflchen. Deze kley of aarde, dewelke uit 
de mergel van de fteenklippen én bergen voort= 
gekoomen was, in de plaats van op de.ber- 
gen, op derzelver afhangende bedden en vlak- 
tens, aan derzelver voeten, en in derzelver 
valleyen bewaart en bebouwtte worden ,„ ge- 

‚raakt of inde Rivieren, daar na toe gedraagen 
door’t water dat zich kan ontlaften, of verrot 
bederft en verftikt in de laagfte valleyen, daar’ 
in gedraagen door het water , dat van de Ber- 
gen ftroomt, en zich in de Rivieren niet kan 
ontlaften, waar door modderkuilen , moe- 
ralen en (tinkende poelen, of draflige en on- 
vruchtbaare rotneften geboren worden. 

k Je 

De vruchtbaare en: dewelke gevonden 
worden in Duitfchland, Vrankryk , Italien enz. 
zouden ’ zelfde lot van onvruchtbaarheid ge= 
nieten, en haare aarde zoude alle door den 
regen weggefpoelt worden, en de (teen zou-= 

‘ de boven koomen, en zy zoude in onvrucht- 
baare Steenrotzen veranderen ; maar de Men- 
fchen, dewelke dezelve bebouwen, weeten 
door veelderhande Konften de aarde op de- 
zelve niet alleen te behouden, maar ook te 
vermeerderen ; en ín de plaats van die gene, 
dewelke door den Landbouw zelfs vermin- 
dert word, wederom andere aarde, dewelke 
als van de teen zelfs voortkoomt, te verkry= 

Hh 2 gen, 
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gen ‚ en met dezelve de plaats van de ver- 
bouwde en verminderde aarde te vervuilen. Ik 
heb in myne Reizen verfcheide omf{tandighe= 
den en wyzen, door dewelke dit gefchiedt, 
waargenomen, tmaar myn beftek laat tegen= 
woordig niet toe, om dezelve hier te be- 
fehryven; ik zal alleen maar aanmerken , dat 

- wy defteenrotzen en grouwzaame groote Ber- 
gen van (teen niet moeten aanmerken als on- 
vruchtbaar, want wy zien geheele Boflchen 
‚van eikeboomen , pynboomen , en alder- 
hande andere foorten van boomen, groeyen 
op de bovenfte vlaktens van de Steenbergen, 
fchoon zy op dezelve vlaktens dikwils geen 
duim breed aarde vinden. De wortels van 
de boomen maaken groote fcheuren in de 
fteengrond of (teen, en dringen overal in de 
ze Steenrotzen in, om zich te veftigen, en 
van derzelver merg of merge! gevoedt te wor= 
den. Dit merg of deze mergel is dezelve 
ftof, dewelke door het water, dat op de Ber- 
genregent, ontbonden wordtot kley en aarde, 
en aande hangendebeddens, aande voeten en 
de valleyen der Bergen mergel-aarde , die zeer 
vruchtbaaris, verfchaft, ten zy dezelve niet 
word bewaart, maar door nalatigheid wegfpoelt 
met het water , dat na de rivieren van de Bergen 
afvloeit, gelyk nu in Paleftina gefchiedt. Wan- 
neer wy de fteen van de fteenrotzen of fteent= 
ge bergen van buiten befchouwen, daar de- 
zelve met haar oppervlak de lucht raakt, vin= 
den wy dezelvezeer hard ; maar als wy door- 
dringen tot in de diepe fpelonken ‚en in de 
ingewanden en hoolen der fteenbergen , vinden 

' wy 
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“wy de (teen zomtyds zo zacht, dat wy met 
de punt van een mes of iets diergelyks, daar 
matig diep konnen infteeken, waar door de 
Lezer klaar kan zien, dat wy, alfchoon de 
fteenbergen en fteenrotzen van buiten hard 
zyn, niet moeten oordeelen „ dat zy van 
binnen ook even hard en valt zyn, 

Q. 

De Steenrotzen of Eennberen ‚ indewelke 
dikwils geheele aderen van mergel gevonden 
worden, moeten wy zo zeer onderfcheiden 
of verfchillende van de vruchtbaare kley en 
aarde der bouw-akkers niet (tellen , als de 
Menfchengewoonlyk doen, want wy zullen 
gadezen toonen, dat veel vruchtbaare aarde, en 
kley of vette mergel, maar week geworden 
fteenis ; en wederom veel (teen maar ryp ge- 
worden en door ’t onderaardf{che vuur tot (teen 
gebakken kley is;hoewel ik echter hier vooree: ft 
buiten fluitede vuurfteen, en verfcheide ande- 
re,daarik nadezen meerder ophelderinge van 
geven zal,om te toonen,hoe zelfs die ook in aar- 
de konnen overgaan. Ook kan de Lezer nazien, 
en zal daar door ook veel licht ontfangen, het 
geen ik over de aardens hebbe afgehandelt in 
de Natuur- en Kontt-Kabinetten voor de 
Maanden July en _Augufty van pag. 1. tot 
Pig. 66. en September en Oétober 1719. van 
Pag. 191.tot 226. tot opheldering van Fer- 
randus Imperatns. 
É Lak: hive 

Als wy nu met deze overweeginge eens 
wederom uahet Heilige Land reizen , zul. 
Jen wy zeer wel konnen vinden, om- welke, 

Hh 3 ïIe- 
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reden het zelve nu zo dor en onvruchtbaar 
fchynt, en waarom het voor dezen zo on- 
gemeen vruchtbaar is geweeft, te meer, als 
wy daar noch byvoegen. het geen de voor- 
treffelyke Engelsman de Heer Maundrell 
daar omtrent heeft aangemerkt. Het ús 
(zegt hy) voor een oplettend man genoegzaam 
te zien, dat deze rotzen en bergen eertyds 
met aarde bedekt zyn, en zodamg gekweekt 
en bebouwt, dat.zy niet minder tot onderhoud 
der Inwoonders hebben voortgebragt «dan een 
platte grond: ja mif]chien veel meer; om dat 
zulk een bergachtige oppervlakte in zich zelve 
ongelyk veel grooter âs om bearbeidt te worden, 
dan deze Landftreek wezen zoude , ingevalle 
zy effen en gelyk was. \ 

42. 
Als wy nu de reden onderzoeken , waarom 

de groote rivier de Jordaan hedendaags veel 
van zyn oude wydte verloren heeft, en waar- 
om zyne boorden aan weerkanten zeer zyn 
aangegroeit, en zeer zyn opgeflikt en tot 
ftranden geworden, zullen wy wel konnen 
begrypen , dat zulks gefchiedt is door.de kley 
en de aarde, dewelke voor dezen door de 
Liandbouwkonft gehouden wierd op de Ber- 
gen,Heuvels en hooge landen,die zo in Arabien, 

„ Syrien, als Paleftina „aan weerkanten van des- 
zelfs boorden ftaan „ en welke aarde door 
nalatigheid van de Lsandbouw is afgefpoelt en 
gevoert in de Jordaan, en inde wateren, de-= 
welke zich in de Jordaan ontlaften. Zo ras 
als het water van de Bergen, Rótzen, eed 

VeIS 
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vels en hooge landen met de aarde bevrucht in 

de Jordane koomt afvloeyen, zakt de aarde 

na de grond, en de geheele diepte der Jorda-_ 

_ ne zoude door dezelve opgehoopt worden: 

rnaar dewyl in het Alphaltifche Meir onder- 

aardfche kolken zyn, door dewelke het water 

der JORDANE zich ontlaft of in de Nyl, 

of in de Middelandfche Zee, of in de Roode 

Zee , word de diepte der Jordane, gedurig 

open gehouden, en deszelfs gezakte kley aan 

weerkanten na deszelfs boorden gedrongen, 

door een fchuuringe van deszelfs water, het 

welke onverzadelyk van deze kolken word 

opgezwolgen, waar door de JORDAAN wel 

vernaauwt kan worden ten opzicht van dese 

zelfs boorden, maar ook te gelyk in deszelfs 

midden verdiept , om dat door de vernaauwing 

deszelfs vloedt fnelder word gemaakt, dewyl 

het water, dat door een wydt Canaal loopt, zyn 

loop moet verfnellen, zo haaftals het in die 

zelfde hoeveelheid en in die zelfde duuring van 

tyd,door een Canaal vloeit dat naauwer ís, 

43: 
Dat de Bouwlieden x de tyden en onder de 

heerfchappy der Jooden in Paleftia , de aarde 

op de hooge landen, Heuvels en hooge Ber- 

gen wiften te houden, en, te beletten, dat 

dezelve daar piet van af wierde gefpoelr, 

_ _blyktuit de volgende woorden van den Heer 

Maundrell: Nopens het behandelen van dêze 

bergen hadden (de Fooden) degewoonte, dat 

__ayfteenen opzaimelden, en die 1n eenige ryen, 

even als een muni, langs de kanten van't ge- 

in ie A bergte 
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bergte heen leidden. Door zulke randen belet- 
teden zy het af kabbelen en weg fpoelen van de 
aarde. Ook hadden zy een groote menigte wel- 
toebereide bedden, van ese af tot bovenop 
de toppen toe, tn goede ordre d'een boven de 
ander geplaatft. Omtrent al de Bergen van 
Paleftina vind men noch kennelyke overblyfze= 
ben , dat de Landbouwery zich op die wyze 
heeft toegedraagen , en de fleenachtige rotzen in 
diervoegen vruchtbaar gemaakt zyn. 

44. 
Wymoeten aanmerken , dat twee Steenber- 

genof Steenrotzen van een en dezelve aart 
van fteen, en in het zelfde tand leggende, 
hier in van malkander konnen verfchillen 5 
dat de eene zeer vruchtbaar kan gemaakt 
worden, en de andere door geen middel ter 
wereld tot vruchtbaarheid kan gebragt worden: 
want als de gedaante van zodanig een Steen- 
berg zeer hoogen alte muur-fteil is, kan het 
water noch deaarde op geenderley wyze op 
deszelfs zy- wanden of (teiltens gehouden wor- 
den ; daar in tegendeel een Steenberg , dewel- 
ke docerende en ongevoelig afloopt, zodanig 
met afgaande bedden kan afgeperkt en gefchikt 
worden, dat de mergel ,kley en aarde, die uit 
deszelfs (teen ontbonden word, op dezelve 
kan gehouden worden door hondert midde- 
len, buiten de {teene ophoopingen ; daar de 
Heer Mazndrell van {preekt , en als dan vrucht- 
baare akkers, zaay- en koren-landen kan 
voortbrengen , die ryklyk alderhande vruch- 
ten konnen uitleveren. Wy vinden dikwils, 

dat 
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dat de valleyen van zodanige zeer teile en hoo- 
ge onvruchtbaare Bergen zeer dik bedekt, en 
voorzien zyn van vette kley of mergel-aarde, 
dewelke aldaar uit de hooge fteenrotzen ver- 
gadert word, en door het afzypende water na 
toe gevoert. 

/ 45 
Als wy dit nu alles overweegen, konnen 

wy zeer klaar begrypen, waarom de Oude 
Palefttna hebben verdeelt in bergachtig, wey-en 
akkerachtig „en valleyachtig, land,dewyl deszelfs 
hedendaagze gedaante zulks medebrengt. Dat 
ook Paleftina ouwelings heel vruchtbaar is ge- 
weeft,blykt uit zeer veele andere zaaken , behal 
ven de Schriften der Jooden en de getuigeniffen 
der Heilige Bladeren. Het Land der Jooden(regt 
(4) Plinius ) 15 wel meeft berucht door de Palm= 
boomen, Ook zingen de Latyníche Dichters, 
als Virgilius, Lucanus, Martialis en Stlius, 
op verfcheide plaatzen, van de Palmboomen 
van Judea en van Edom, gelyk aangemerkt 
isdoor den Baron (4) Ezech. Spanheim ;en dat 

zelfs de Palmboom op de Penningen, zo wel 
door de Romeinen als de Jooden zelfs gefla- 
gen, voor een kenteiken van Paleflina ge- 
houden wierd; ziet Fig. 1,2,3.4- Tabule IX. 
hier achter bygevoegt, van dewelke de eerfte 
van die foort is, dewelke geflagen zyn we- 
gens het onderbrengen van ’% Land der Joo- 
den „onder Vefpafianus, Titus ‚ en Donitianus ; 

hs BOEN 

(a) Lib. XIII Cap.I7. 
{b) Vid. Iluffr. Ezech, Spanhermn, de preftant, & ufis 

S\Numifin, antiquor. differt. VI, l 
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en de tweede door de Liefhebbers onder de 
Penningen van Zrajanus gemeen gemaakt, 
daar by de Palmboom, de naam Sepphoris, de 
voornaamfte plaats van het Viervorftendom 
van Herodes of van Galilea,uitgedrukt (taat ; de 
derde en de vierde zyn Penningen, verbeeldende 
een tweede foort van Palmboomen in Judea, 
en geflagen tot een teken van de ontheffinge 
der lafteringen den Jooden aangedaan. Wy 
moeten de Palmbeomen niet aanmerken, als 
een, teken van de uitftekende vruchtbaarheid 
van Paleflina, maar dat in Paleftina de bee 
roemt{te Palmboomen gevonden wierden: want 
het is wel bekent , dat na de verfcheide ftand- 
plaats der grouden, ook verfcheide vruchten 
en planten voortgekweekt zyn: namentlyk , 
dat op de vlakke velden en in de valleyen het ko- 
rengewas en het melk-veeisaangekweekt; op 
het hangen van de bergen en de daar toe op- 
gemaaktebedden , zommige koren ‚peulvruchr 
ten, meloenen, kauwoerden , komkommers, 
en diergelyke Tuinvruchten, dewelkealle in 
deze luanden zeer gemeen zyn geoetent; 
en de hooge Rotzen,daar de aarde dunder legt, 
tot wynftokken , olyfboomen, en alderhan- 
de hout bekwaam gemaakt waren. Maar 
ik durf van de aaloude vruchtbaarheid 
van Paloftrra hier niet verder fpreeken, om 
niet te ver vande Jordaan af tedwaalen; ook 
is by een iegelyk bekent, dat het Heilige Luand 

_ euwelingsovervlocide van alderhande Land- 
vruchten,Boom-vruchten,Koren-vruchten,van 
olyven, wyngaarden, of oly en wyn, van 
koeyen „Íchaapen, geiten, duiven, van melk 

en 
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en honing, van vlas en wol, van deberoem- 
de Baálfem van Engaddi, en duizend zaa- 
ken, dewelke na dezen zullen afgehandelt 
worden. 46. 

Als wy de wateren van de Jordaan in de 

grond zullen begrypen, moeten wy op des- 
- zelfs ftandplaats acht geven, dewyl de aart van 
deszelfs water gefchikt is na den aart van de 
Landen, daar het af koomt ftroomen ; en de- 
wyl de wateren van de Jordaan afvloeyen van 
de Bergen, Heuvelen en landen van de regel 
Bergen Galaad of Arabiën ; en aau dees zyde 
van de Jordaan, vande Bergen, Heuvelen en 
hooge landen van Paleftina ‚ mitsgaders aan 
de oorfprong van de Jordaan, van,de Bergen 
van Syrien en Phcoenicie, namentlyk de groo- 
te regel Bergen Libanon , voor zo ver de- 
zelve van die kant afwateren, zullen wy 
uit de nader kenniffe dezer driederhande Ber- 
gen en Landen, zeer naauwkeurige kennifle. 
krygen van de wateren der Jordaan; en de= 
wyl ik van de Bergen van Arabien en van Pa- 
leftina een weinig gefproken hebbe, zal ik 
den Libanon op dezelve wyze eens gaan bes 
fehouwen. 

gn en 
Maar wy moeten fiet gelooven , dat de ge- 

heele Libanon zyne wateren in de Jordane 
ftort, maar alleenlyk dat gedeelte van de ber- 
gen Libanon, het welk Paleftina van Syrien 
affcheidt, en dewelke met een regel vân ver 
fcheide Bergen en Heuvelen loopt nade Stadt 

__Damafcus, en verder; ziet TabulaV/II[. ach- 
‘ ter het Natuur- en Konft-Kabinet voor de 

Maan- 
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Maanden September en O@ober 1719. Al- 
fchoonik deze regel Bergen van dat gedeelte 
van den Libanon, daar ik nu vanfpreeke, in 
die Landkaart niet hebbe uitgedrukt, als ik _na_ 
dezen zal doen, zal de Lezer echter dezelve 
aan'zich zelfs gelieve te verbeelden, dewyl 
niet alles in zodanig een kiein Kaartje uitge- 
drukt moet noch kan worden. De Berg Liba= 
non is van een groote vermaartheid over de 
geheele wereld , en byzonderlyk in de Heili= 
ge Bladeren; dezelve fluit als een hek het 
Heilige Land of Pateflina van Pheenicien en 
Syrien;, dezelve kan zeer verre in de Midde- 
landfche Zee van de Zeevaarende gezien wor- 
den om deszelfs hoogte. De Libazon is zeer 
luftig, vermaakelyk, aangenaam, en op de 
meefte. plaatzen uitermaaten vruchtbaar, vol 
boflchaadjen en alderhande vruchtdraagende 
boomen, altyd groen en bekroont: die van. 
de naaftgelege heete Landen gebruiken des- 
zelfs fneeuw om wyn mede te verkoelen, 
De Libarou is zeer vermaart wegens haar 
morgen- en avonds-dauwing, daar de Reizi-- 
gers veel van fpreeken, en om deszelfs ale, 
omberoemde Wierook en Gom van Lebanon, 
De Lihanan is de voortkweeker van zeer vee- 
le Rivieren, Fonteinen en Watervallen, van 
zeer zoetsen lekker water, brengt voort de 
Gederboomen wiens weerga in dikte, hoogte, 
groote, ouderdom en duurzaamheid nergens 
in deze wereld te vinden zyn; en des Cy- 
prefïeboom , Olyve- en Pynboom , en een 
menigte Hars- en Gom-draagende Boomen, 
Wyngaarden enz, 

k On- 
… MEC heerd ien 
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rd 8. 

> {Onder de wAortiaatifte Eigenfchappen van 
de geheele Libanon, ( verfta hier door de Liba. 
non en Tegen-Libanon) is mede dat deszelfs 
hooge kruinen overal met dikke fneeuw be= 
dekt leggen, waar van dezelve zyn naam 
ontleent heeft. Dat de Libanon (dewelke 
op veel plaatzen zeer hoog en zeer uitgeitrekt 
en groot is) met {neeuw bedekt legt, gerui- 
gen alle de Reizigers, dewelke de zelve be- 
zocht hebben, en zelfsde Propheet Jeremie: 
(a) Zal men ook-om eenen Rotfteen des velts, 
verlaaten den fneeuw Libanons? 

Op dat wy nu Binttdrie zouden konnen be= 
grypen , welke deelen van den Zegez- Libanon 
haar water ontlaflen na de zyde van de Jor- 
daan, en derzelver lengte eenigzins afmeeten, 
konnen wy nergens, zelfs by Oude noch Nieu- 
we, klaarder bevatting van die zaak krygen, 
als by de meergemelden Heer Maundrell. 
t. Om datdezelve zeer geleert en naauwkeurig 
is. 2. Om dat hy een ooggetuige is van een 
zeer jonge datum. En 3. Omdat hy van een 
iegelyk gelooft word, Damascus, zegt hy, 
legt ten naaften by in ’t Ooften van Sidon, 

„hoewel ik het echter om veel redenen in de 
Landkaart (£) Tabula VIII. in't Noord-ooften 
van Sidon hebbe geplaat{t. Hy getuigt, dar de 
weg van de Middelandfche Zee of van Si-. 
don, dewelke over de Libanon en Zegen-Li- 

banon 
(4) Ziet Jerem. KVL: 14. 

(6) Ziet Natuur-en Kon(t-Kabinet voor de Maan- 
den September en O&ober 1719. 
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banon heen loopt tot aan de Stad Damafcus, 
gemeenlyk op drie dag reizens gerekent word; 
van Sidon tot aan de voet van den Berg 
Libanon rekent hy een half uur gaans, zynde 
een vlakte, dewelke „overal met Olyfboomen 
beplant is: den Berg Libanon op die plaats 
opgaande ter lengte van twee uuren en een 
half gaans , tot aan een Dorp Kafar Milki 
genaaint, valt de opgang redelyk gemakkee 
lyk, maar van Kafar Milkt noch een uur en 
een kwartier opgaande, tot aan een Fontein 
van fris en levendig water , is de Berg zeer 
fteil en moeyelyk te beklimmen; deze plaats 
is byna vier vuren gaans, na de hoogte, van 
de voet des Bergs; afgerekent : waarom het 
wel aangemerkt mag worden , dat op zodanig 
een hoogte een levendige Fontein word ge= 
vonden; van deze Fontein tot op de hoogfte 
top des Bergs zyn noch drie goede uuren 
gaans , zo dat de geheele hoogte van den 
Berg Libanon op de ftreek van Sidon, op ze- 
ven uuren gaans of klimmens gerekent moet 
worden. Op deze hoogte des Bergs is des- 
zelfs oppervlakte overal met dikke {neeuw be- 
dekt, gelyk meeft alle de hooge toppen des 
Libanons , op dewelke de {neeuw nooit geheel 
{melt: waar uit de Lezer kan gewaar wor- 
den , wat de hoogte der Bergen ten opzicht 
van de koude vermag , dewyl de hitte in Sy- 
tien, dat is beneden in de valleyen en op de 
vlakke landen , zeer groot is. 

| so. ’ 
Van de opperfte hoogte des Bergs aan de 

an- 
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Andere zyde, twee uuren gaans afdaalende, 
legt een klein Dorpje Mesgarach genaamt, 
alwaar uit de zyde des Bergs een zwaare 
ftroomkoomtbruizen, dewelkebeneden in de 
Valley neervallende „ een fchoone Beek voort= 
brengt, en na een loop van twee uuren zich 
in de Rivier Letane ontlaft, volgens de ge- 
tuigenifle van de Heer Maandrell, De Vol- 
keren, dewelke bezitters en bewoonders van 

deze Bergen zyn, worden de Drufen ge- 
naamt ; noch een uur laager als Mesgarach, 
begint de Valley ‚dewelke omtrent twee uuren 
breedt is, maar ftrekt zich in de lengte meeft 
Noordooft. en Zuidweft eenige dagreizens 
verre uic, heeft wederzyds twee Bergen, die 
even hoog en in alles even gelyk zyn, de 
eene aan de kant van Sidon, en de andere 
aande kant van Damascus ; deneerften houdt 

__de Heer Maundrell voor den Libanon, en de 
andere, dewelke na de kant van Damascus 
legt, voor den Tegez-Libagon. Inhet midden 
door deze Valley loopteen breede Rivier, ge- 
naamt Letane, die wel twee dagreizens ver 
Noordwaards op, niet wydr:van Balbeek, 
haaren oorfprong neemt; en houdende cours 

‚ nade laagte, valt zy ten laat{ten in de Rivier 
Gafimir ; ik heb dezelve niet in onze meer- 
gemelde Landkaart Tab. VL1L, afgebeelde, 
maar ‘dezelve gefpaart voor een andere Kaart 3 
em dat myn oogmerk in de Kaart, Zu- 
bula V III. , meerder geweelt is, de Jor- 
daan en de Afphaltifche Zee te verbeelden ; 
maar de Lezer kan dezelve vinden by 

den 
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den Hooggeleerden Heer (a) Reland, inzyn 
Paleftina, dewelke dezelve volkomen nadeze 
omftandige befchryvinge van de Heer Mauz- 
drell , in een Kaart zeer naauwkeurig heeft 
vertoont , daar de opmerkende Lezer deze 
Rivier LETANE zal zien vallen in de Rí- 
vier CaSiMiR, door dewelke deszelfs wa- 
teren ontlaft worden niet ver van Zyras inde 
Middelandfche Zee. 

SI. 

In deze Valley tuflchen de Libanon en Te- 
gen-Libanon, legt over de Rivier Letane een 
fteene Brug van vyt boogen, over dewelke 
de Reizigers trekken na den voet van den Ze= 
gen-Libanon. In het begin van den Zegez- 
Libanon is de opgang zeer gemakkelyk , zegt 
de Heer Maundrell, maar wat hooger koo- 
mende zeer rotzig en fteil, dog in het afdaar 
len redelyk gemakkelyk tot aan de Rivier 
BARRADY, dewelke van de Bergen van de 
Zegen-Libanon af koomt vlieten met veel kragt; 
en vloeit na de vermaarde:Stadt Damascus, 
dewelke zy rondom bewatert,en deszelfs lands- 
douw zeer vruchtbaar en ongelooflyk ver- 
maakelyk maakt. Overdeze Rivier legt tegen- 
woordig een nieuwe brug, dewyl de Rivier 
zeltig voeten wydt is; over deze Brug koomen 
de Reizigers van den Zegen-Libanon aan de 
kant van Damascus. Na dat de Rivier Barra- 
dy de Stad Damascus, ende Tuinen, dewel- 
ke in de vlakte van Damascus wel twintig 
Engelfche mylen Luands beflaan, bevochtigt 
heeft, loopt dezelve drie a vier uuren voorby 

Da- 
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Damafcus, en verzinkt in een moeras, zon- 
der inde Zeete koomen, voor zo veel als tot 
noch toe bekent is. 

$2. 
De muuren om de Tuinen van Damafcus, 

en de buitenfte muuren van de huizen zyn ge- 
bouwt vanfteen, dewelke van de aarde in de 
zon gebakken word , en matig beftendig is; 
en de muuren zyn beftreeken met een leem. 
De grond, de akkers, en de tuinen van Da- 
mafcus 1yn alle uitermaten vruchtbaar ; uit 
welk alles blykt, dat de mergel-aarde, dewel- 
ke in de Valley en groote Vlakte, daar Da- 
mafcus in legt, gebragt word door het water 
van de Bergen van de Zegerz-Arlas, zeer vet en 

…_mergelachtig moet zyn, dewyl de vettte kley 
de bekwaamfte is, om door de hitte tot vafte 
fteen gebakken te worden; en dewyl van deze 
zelfde Tegen-Libanon de Wateren afzakken, 
en zich in de Jordaan ontlaften, kan daar uit 
afgenoomen worden de Hoedanigheid van de 
Wateren , dewelke vanden Libazon zich inde 
Jordaan ontlaften ; als waar noch by gevoegt 
kan worden, dat een groot gedeelte van her 
zelve fneeuw-water is , van de gefmolten 
fneeuw, dewelkein de aankoomende warmte 
op den Libanon eenigzins meerder of minder 
begint te fmelten. De zoetigheid van de aar- 
de of mergel des Libanons, kan niet anders 
als goed en zeer zoet, en fmaakelyk water 
voor de Jordaan uitleveren. Brocardus zegt 
in zyne Befchryving van het Heilige Land, dat 
de Libanon boven Damafcus alderhoogtt is, 
en dat die hooge plaats elf mylen van de Stadt 

II, Deer. li Zyras 
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Tyrus afleide, en echter zeer wel gezien kan 
worden ; mitsgaders dat de Libanon vyf dagen 
reizens lang is, en deze geheele lengte overal 
fpitzen en hoogtens heeft, die met fneeuw 
bedekt zyn;als ook dat de Valleyen van den Li- 
banon en Zegen-Libanon zeer vruchtbaar zyn, 
en beweidt worden van Vee-hoeders; dat de 
zelve beplant worden met wyngaarden, tuí- 
nen, boomgaarden ; dat deze Bergen bewoont 
wierden in zyn tyd van Armeniers, Grieken , 
Neftorianen , Jacobiners , Georgianen , die zich 
alle Chriftenen noemden. 

53 
Als wy met onze gedachten den Zegen-Lt- 

banon eens knoopen aan de Bergen van Ga- 
laad, en met dezelve voortgaan tot voorby 
het Afphaltifche Meir; en als wy den Libanon, 
dewelke dicht langs de Middelandfche Zee 
loopt, knoopen aan deBergen van Paleftina, 
langs dezyde van de Jordaan, en reizen in on= 
ze gedachten mede met dezelve in Arabiez, 
längs de zyde van de Afphaltifche Zee ; en dat 
wy de Valleye, die tuflchen den Libanon en 
Zegen-Libanon doorloopt, met onze gedach- 
ten knoopen aan de Valley, daar de Jordaan 
doorloopt, zullen wy geen oneigen denkbeeld 
van de gefteltheid van deze twee regels Bergen 
en doorloopende Valley maaken ; te meer om 
dat ik na dezen meene te bewyzen, dat deze 
Vlakte achter de Afphalti(che Zee door Ara- 
bien tot aan de Roode Zee toe loopt; maar 
wy moeten ons in deze befpiegeling niet bin- 
den aan de regels Bergen, of Valleyen, Dn 

ie 
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Rivieren, dewelke overal ter zyden uitfprin= 
gen, of dieperin Arabien , of nade kant vande 
Middelandfche Zee, of andere regels , dewelke 
met kromten vf ronde Cirkelsomloopen , ge= 
Iyk als zulks op die plaatzen inderdaad geftelt is, 

er é 54 

… In/deze twee zeer lange regels Bergen wor- 
den, alderhande {oorten van fteenen gevon-= 
den „ zelfs veel Marmer van alderhande ko- 
leuren, daar de huizen van Damafcus en an- 
dere Steden mede verciert worden. Ook wor- 
den op den Libanon gronden gevonden, op 
zommige plaatzen daar de fneeuw een wei- 
nig weggefinolten is, dewelke als met witte 
leyen gladen effen overdektzyn. Van ‚de Die- 
ren, Gewaflen en hooge Gederboomen des 
Libanons, als ook van de gefteltheid der an- 
dere Bergen zal ik hier niet {preeken, dewyl 
zulks tot een andere Verhandeling behoort, 
en uit het gemelde de Hoedanigheden der 
heerlyke en zuivere wateren des Jordaans ge= 
noegzaam konnen begreepen worden. 

SS 
__Na dat wy onderzocht hebben, hoedanig 
de Wateren, dewelke in de Jordaan vloeyen, 
in ’t algemeen geftelt zyn, met betrekking op 
‚de Landen daar zy. van afftroomen, zal het 

“ops tot nader en onder{cheidentlyker kennitfe 
dezes vermaarden.Riviers „en deszelfs natuur- 
lyke Hiftorie opleiden , als wy de Jordaan 
„zelfs van zyn oorfprong tot aan zyn uitwate- 
ringe gaan befchouwen, en in alle zyne ver- 
fcheide omftandigheden, hoedanigheden, ge- 

li 2 daane 
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daantens , veranderingen , eigenfchappen , 
Stonden, in--en uitvloeyende Rivieren, Bee- 
ken, Vlieten, Meiren, Poelen, Rietbroe- 
ken, Gewaflen, Viflen, en diergelyke zaa= 
ken , naauwkeurig aan den naauwkevrigen Le- 
zer vertoonen en ophelderen. Ook konnen 
deze zaaken ( wel gekent en opgeheldert zyn- 
de) zomtyds grotelyks dienen aan de voor- 
treffelyke Godgeleerde Mannen , dewelke 
juitt in de natuurlyke Hiftorie (alseen zeer laa- 
ge zaak in vergelykinge van de heilige Godge- 
leertheid ) niet ervaren zyn,‚om door de kenniffe 
van derzelver waarachtige gefteltheid en waa- 
re hoedanigheid, uitte leggen goddelyke waar- 
heden en zaaken in de Heilige Schriften ge- 
meldt, dewelke zomtyds betrekkinge, het zy 
figuurlyk, bet zy eigentlyk, op deze natuur- 
lyke zaaken hebben. 

56. 
Ik heb in ’t begin van deze Verhandeling 

over de Jordaan (a) aangemerkt, dar dezelve 
zyn oorfprong kreeg van het ronde Meir 
Phiala; dit Meir legt in het Landfchap 714- 
chonitis, het welk met zwaare Bergen omringt 
word, en is na het verhaal der Schryvers van 
een grondelooze diepte, dog altyd vol water; 
de grenspaalen van dit Landfchap Zrachonitis 
zal ik na dezen, als ik van de Aarde fpreeke, 
naauwkeurig bepaalen: het is genoeg dat wy 
aanmerken, dat het zelve ouwelings van de 
Zrachonitifche Arabieren, dewelke Rovers 

wa- 

(4) Ziet pag. pÁ 
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waren, die in onderaard{che holen woon- 
den , bewoont wierd , en zeer ongemeen: 
bergachtig is,-ftuytende tegens de Bergen van 
den Zegen-Libanon, aar den welkende Stadt 
Damafcus legt „behoorende onder: Arabie , 
en níet onder Syrte, veel minder. onder Pa- 
laftina, als -vommige kwaiyk-gefchreven heb- 
ben, Het Landíchap is zeer-rouw ; vol {teen- 
rotzen en zwaare, (teenbergen „ behalven in 
de groote Vlakte van Metdan, daar de Bron 
legt, als;in een-groote Valley ‚zo dat uit de 
fteenrykheid van’ dit Luandíchap -Zrachonitis 
zeer wel is te begrypen, dat het water van het 
ronde Meir Phiala-met zeer veel (teenzap be- 
vrucht moet zyn; en-dewyl dit. water in de 
Jordaan geftort word, kan deszelfs hoedanig- 
heid, daar wederom. uit afgeleidt-worden. 

57: 
Dat het Meir Phiala de eerfte oorfprong 

der .Jordane is, {chynen zelfs de Sarafynen 
wel geweeten te hebben , valgens het oor- 

deel van (a). Brocardus. De Sarafynen, zegt 
hy ‚noemen. deze. Bron niet PHIALA, maar 
Medan, als of zp wilden zeggen, de Wateren 
van Dan. De Heer Reland haalt dit zelfde ook 

_aan,in zyn Befchryving van Pateflina uit Sanu- 
tus ‚ maar Sanutus heeft dit uit Brocardus uitge- 
fchreven,en beweert met recht tegen Brocardus, 
dat Meidan een Markt betekent,en niet-de Wa- 
teren van Dag. De plaats , daar de Bron Phíala 

(4) Vid. Brocardì Deftriptio Terre SanBd; Cap. 3. 
Ubi Defcriptio Jordanis quoad orig. &> decurf.reperitur. 
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in het Landfíchap Zrachonitis legt, zyn twee 
naaft gelege Steden, namentlyk SUE H Aen 
CEDAR; en volgens Brocardus-vergaderen. 
de Sarafynen vande omleggende landen , zelfs 
uit Mefopotamie ‚ Syrie, ven. verte afgelegd 
Landen uit Arabier „‘aldaarseers in’ jaar des 
zomers, om een zeergtoorejaarmarkt te hou- 
den, (daar het woord Medan buiten twyfel 
zyn oorfprong” van heeftz;- en niet- van. de 
tweede Bron der Jordaan: Dax) 4uffchen: de 
Stadt Sweha en. Cedar’, alwaar zy hunne-teri- 
ten nederflaan , omtrent de-Bron Phiala , 
daar gelokt zynde door de wangenaamheid van 
die plaats; dit zelfde beveftigt. ook de Heer: 
Reland uit Sanutus en zelts uit Eugefippus ; 
als ook Guifj. Tyrius; dog Brocardus en A+ 
drichomius Tyn over deze Landftreek -klaarder, 
als alle de andere Schryvers, gelyk na dezen 
zal blyken op zyn plaats. 

58. 

De latere Schryvers noemen dit Land of 
gedeelte van Arabier, in het welke de Bron 
of het ronde Meir Phialalegt, Surtees; en 
Guiljelmus Tyrius zegt by de Heer ‘Reland, 
dat dit Landfchap S uiTeES aangenaam is,we= 
gens deszelfs vermaakelyke gelegentheid. en 
ftandplaats, gezonde lucht, wyn, Koren en 
oly; dat de Chriftenen in dit Land Sxites een 
fterk Kafteel gehad hebben, het welk over 
de Jordaan gelegen was, zeftien mylen van 
den oever der Galileifche Zee; vervolgens is 
dit geweeft in de Valleye van de Berg oes 

wa € aar 
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daar dezelve Hermon genaamt word, ( ziet 
Zab. VIII. achter ’t Natuur- en Konft-Kabi- 
net, voor de Maanden September en O&o- 
ber 1719.) en zyn heuvels met den Zegen- Li- 
banon vereenigt. 

59, 

Deze naam van Suites koomt buiten twyfel 
van de Stadt, dewelke Brocardus SUEHA 
noemt, maar van andere Suites en Sita, en 
ook Sueta genaamt word, en dewelke in dit 
Landfchap zeer vermaart is, en vier mylen 
aflegt van de Bron Priara, volgens getui- 
geniffe van ApricHoMius en andere Schry- 
vers. Na datde Wateren uit dit ronde Meir 
Phiala onder de aarde door ‚onderaardfche 
rioolen, een zeer lange weg van hondert en 
twintig Stadien hebben voortgevloeit , ont- 
{pringen dezelve by de tweede oorfprong des 
Jordaans Dan, ouwelings voor de eenigfte oor- 
{prong des Jordaans gehouden , gelyk voor 
dezen getoont is. 

óc. 

Dewy! Broeder Brocardus , een zeer geleer- 
de Monnik, boven veele naauwkeurig is ge= 
weeft en gelooft word, en ook van zeer ouden 
datum is, (want hy heeft in Paleftina ge- 
woont, en overal die landen doorgereift in 
het jaar 1283) zullen wy mededeelen , wat 
dezelve van deze tweede oorfprong der Jordane 

li 4 heeft 
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heeft nagelaaten: Bover de Stadt (a) BEL- 
LENA, (zegt hy) dewelke gelegen is aan de 
voet van den Berg Libanon, worden aan bet- 
de 2yden twee vermaarde Bronnen geboren ‚de- 
welke (met haar beeken of takken) zich teza- 
menvoegen voor de poort van de Stadt, en dus 
ia malkanderen gefmolten , het beginzel 
fchynen te zyn van de vermaarde Rivier de 
JORDAAN, dewelke na verfcheide kron- 
kels en bogten, dewelke zy maakt tuf]chen Ca-= 
pernaum en Corozatm, tn de Galileifche Zee 
valt. Tuflchen de Galileifche Zee en de Stadt 
CAESAREA PHILIPPI, of de Kerzerlyke 
Stadt van Philippus, ts een groote Valley, in 
dewelke de Jordaan ontvangen word en weder- 
om uitgaat , maakende in deze Valley een foort 
van een groote poel, voornamentlyk op die ty- 
den, als de freeuw op de gronwzaame groote 
Bergen van den Libanon begint te fmelten ; 
deze Poel word hedendaags het Meir of de 
Wateren van MARO M of MERO M ger 
naamt; tiet Tab. VIII. in het Natuur- en 
Konft-Kabinet, voor de Maanden September 
en Oâlober 1719. Dit Meir MEROM 

droogt, 

(a) BELLENA, zegt Brocardus, is een Stadt, 
dewelke aan de veer vanden Berg Libanon legt, en 
wierd voor dezen LacHts genaamt; maar als de 
Kinderen van Dan, de Zoone Yacebs, deze Stadt 
in hun geweld kreegen, noemden zy dezelve Le- 
SEDAN, hoewel zy ook dikwils alleenlyk DAN 
genaamr word; maar als Philippus Viervorlt was over 
de Landfchappen Zturieen Trachonitis, heeft hy deze 
Stadt BeLLENA, of Lachis of Dan, de naam gege- 
ven van CasarrEA Pririppr, hoe wel dezelve eerft 
van de Grieken Panzas genaamt is geweeft, 
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‚droogt, nadat bet fmelten van de fneeuw gedaan 
is, dikwils zodanig op , dat in deze Valley 
groeyèn kruiden, heefters , en alderhande hoo- 
ge planten, in dewelke zich op die tyden ver- 
bergen Leeuwen, Beeren , en andere wilde 
dieren , vloeyende de Jordane op dien tyd mida 
den door het laagfte van deze Valley of deze 
Poel MERO M. Uit deze befchryving blykt 
zeer klaar, dat de grond van deze Valley zeer 
vruchtbaar moet zyn; en dat gevolgelyk de 

„Wateren van de Jordane een zeer vette en 
zoete mergelkley met zich fleepen van de ftee- 
nige Bergen, daar dezelve afkoomen ftroo- 
men, hoewel echter de Lezer niet moet oor- 
deelen, dat deze planten, kruiden, heefters, 
en kreupelboffchen op die plaats groeyen in 
zulk een korten tyd, maar wederom uit haare 
wortelen uitloopen en opkoomen , als de grond 
droog genoeg is. 
vd Ór, 

Benjamin Tudelens en Tyrius noemen dit 
DAN of PANEAS, in de plaats van Bel. 
lena, Belinas; en Jofepbas (a) zegt, datde- 
ze plaats de naam van Pazeas verkreegen heeft 
van de BergPanium , een gedeelte des Libanons, 
daar dezelve by legt. Zommige, gelyk ook Eufz= 
bius, willen DANendit PANEAS of C&SAREA 
VAN PuiripPus onderfcheiden, en plaatzen 
Dan by de oorfprong van de bron des Jordaans, 
alseen Dorpje, dat vier uuren van Cefareaaf. 
legt. Cefarea of Paneas legt tu{lchen Ga/i- 
lea en ’t Landfchap Trachonitis. ‘Ten opzicht 
van deze tweede oorfprong des Jordaans, zegt 
Flavius Ca) tet By de Berg Panium is 

is een 
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een fpelonk of zeer groote withooling , over 
dewelke de Berg , die zeer vermaakelyk en groot 
is, over heen hangt , onder deze fpelonk of 
groote holte ontfpringen de Bronnen van den 
Vloedt de Fordane. Deze plaats moet:nu ver- 
ftaan. worden, alwaar de tweede oorfprong der 
Jordane is, dewyl Fofephus zelfs de eerfte 
oorfprong afleidt van het ronde Meir Pgra= 
LA; dat is: wy moeten begrypen, dat de 
Wateren, dewelke van de Bergen Hermon 
en ’t Land{chap Zrachonitis vergadert worden … 
in ’t ronde Meir Phiala, een weg van hon- 
dert en twintig Stadien laug onder de grond, 
en door onderaardfche Canaalen doorloo- 
pen, en afhier byde voet van den Berg Pa- 
nim, nietverre van de Stadt Pazeas of Ce- 
farea, opkoomen uit deze Spelonk of Berg. 
holte, als een tweede Bron voor de Jordane, 
in dewelke te gelyk als vergadert worden de 
Wateren van de gefinelten (neeuw van den 
Zegen-libanon. De Stadt Daz of Paneas heeft . 
haar naam van Cef/area Philippi verkreegen, 
toen Philippus de Zoon van Herodes de Ou- 
de, en Broeder van Herodes, die Viervorft 
over Galilea was, geworden was Viervorft 
van Jturea en Trachonitis, en zyn zetel in de- 
ze Stadt Paneas veftigde, en dezelve zeer ver- 
heerlykte met Gebouwen, en ter eeren van 
Keizer Tiberius de naam gaf van de Keizer- 
Lyke Stadt van Philippus, om zo wel zyn 
naam, als die des Keizers te vereeuwigen ; 
gelyk gezien kan worden by Jo/ephus enz, 

Zom= 
(a)-Vid, Flavii Fofephi Antiqq. Fudaic, Lib, XV, 

Cap. 13. ide ê 
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„Zommige Schryvers hebben by de voet van, 
den Berg Panium twee Bronnen geftelt , 
(dewelkeniet verre van malkanderen zouden. 
gelegen zyn ) uit dewelke de Jordaan met twee 
takken koomet vlieten tot by de Stadt Pazeas; 

__deeene Bron noemen:zy Jor, en deandere 
DAN „maar Poféphus: erkent alleenlyk maar 
de zichtbaare «oorfprong DAN: by-de, Berg 
Panèum, en hy (2) zegt, dat. de Jordaan uit 
de Spelonk van de Berg Panium voortkoomt; 
ra dat 'dezelve hondert en twintig-Stadien;van: 
’eronde Meir Phiala onder de aarde. door ge- 
loópen heeft, en dat de Jordaan voortgaande 
vloeft-door de flikkerige modder-poelen vau 
de Valley of ‘het Meir Merorn ; en na dat de- 
zelve “wederom hondert en twintig Stadien. 
(gerekent van Pazium) heeft voort gaan try» 
kenen gevloeit heeft, voor by de Stadt! fx- 
hada ftreeft, door de: Zee van Galilea of het 

… Meir GENESAR, van waat dezelve, door 
veel woefte en-eenzaame plaatzen voortgaat , 
en’eindelyk haare wateren ontlaft inde Afphal- 
tifche. Zee. 
Ef j 63- 

Flavius Fofepbus, (U) zegt, dat aan dit Meir 
óf aan de Valley Merom , de Stadt Seleusia 
geplaat(t was, endat deze Valley of dit-Meir 
zeltig Stadien im de iengte, en dertig-Stadien 
in de breedte-groot was ; dat deszelfs. Moe- 

ei 11 21 19 ) «raflen 

_(g) Vid, Flavü Sofephi de Bello Fudaico Lib. IIL. 
Cap.18. REN de da 
„(4) De Bello Fudaico Lib, IF. Cap. x. 
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raflen zich uitftrekten tot aan Daphnis ; maar 
de Heer Reland, die deze plaats (dog tot 
een geheel ardder oogmerk ) ook hecft aange- 
haalt, gelooft dat hiergeen DAPHN1S maar 
DAN gelezen moet worden, en daar uit zou= 
de blyken, dat de Moeraflen of liever laage 
Landen van het Dal MEROM totaan Pa 
NEAS, en zelfs tot aan DAN of de Berg 
PANIUM, toe ftrekte, het welke met de 
gefteltheid en vruchtbaarheid van de naaftge= 
ge Landen zeer wel over een koomt, gelyk 
ik na dezen klaar zal bewyzen. Hetfchynt 
dat de voortreffelyke Delvenaar Adrichomius 
door deze plaats van Jofepbus, dewelke hy 
ook aanhaalt, misleidt ís geweeft, want hy 
vertoont in zyne Landkaart van de Stamme 
Nepbtalim, onder N. 39. een Fontein met 
naame DAPHNIS, gelegen aan dees zyde 
des Jordaans, in de Wateren Meroms op de 
hoogte van het begin dezes Meirs, uit dewel- 
kehyeen Vloedt vertoont, dewelke van deze 
Bron afvloejende (na-zyn oordeel ) de Stadt 
Reblatha befproeit, en:van dezelve voort- 
gaande in de Wateren van @Merom valt, een 
weinig beneden de plaats, daar de Jordaan in 
dezelve fchiet. Dit Reblatha word onder de 
naam van Rirra gemeldt „ Numer: XXXIV. 
vers 11. maar betekenteen Bron, by dewelke 
geenzins de naam van Daphris gevoegt (taat, 
als in de Vulgata, en dewelkeook niet op die. 
plaats by de Wateren van Merom, maar nader 
aan de Galileifche Zee moet leggen. Het is 
wel waar, dat RiBLA in ’t tweede Boek 
der Koningen, Kap. XXHL. vers 33. aange- 

tn haalt 
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haalt en geftelt word in ’t Land van Ha: 
matb ; maar als Hamathb de Stadt Tiberias is, 

(na ’t oordeel van zeer veele Schryvers) de= 

weke vermaart is wegens haar natuurlyke 
heete Baden, en gelegen is aan de Ziberifche 
Zee, zal deze dwaaling na dezen, als ik van 
die zaaken fpreeke , licht ontdekt worden. 
Hieronymus regt: RiBra is in ’t Land 
Ematb, en Reblatha is het Laandfchap der Ba- 
byloniers, of die Stadt, dewelke nu Aztio= 
chia genaamt word; dog Bonfrerius zegt, dat 
Ribla en Reblatha een en dezelfde plaats is; 
maart na dezen zal blyken, dat alle deze dwaa- 
lingen voortkoomen, omdat aan twee ver- 
fcheide plaatzen , dewelke ver van malkande- 
ren gelegen zyn, een en dezelve Eigen{íchap- 
pen en Hoedanigheden zyn toegefchreven , 
en dat de eene dikwils verkeerdelyk voor de 
andere genoomen is geweeft by de Schryvers. 

_ De vermaarde Rivies de Jordaan word on- 
derfcheiden in de kleine en groote Jordaan, 
van welk onderfcheidt niemant onderfchei- 
dentlyker en klaarder gefchreven geeft, als 
(&) Adrichomius. De Borden: zegt hy, sn 
% Hebreeuwfch FARDEN genaamt, is de 
grootfte en aangenaamfte Rivier vangeheel Pa-= 
beftina, dewelke (bebalven dat zy haar eerfte 
oorfprong krygt van het ronde Meir Phiala, 
aan de voeten van den Berg Läâbanon) noch 

daar- 

(a) Theatrum Terra Sande Neptbalim Lit. 1, 
Nam: sg. 
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daarenboven vier mylen van de Stadt Cafarer 
van Phrlippus, uit twee Bronnen, dewelke niet 
ver wan malkander leggen, namentlyk FOR 
en DAN (Merkt aan, dat hier een dwaaling 
van den Schryver is met veele begaan ) tweet 
hoornig uitfpringt ‚en de kleine Jordaan aldaar 
voortbrengt, bier van daan vloejende voor by 
zeer aangenaarme Boorden: en Landsdouwen. 

Na dat dezelvede Stadt Seleuctabefproeit heeft, 
walt deze kleine Jordaan in een zekere Valley, 
gelegen vuf]chen de Stads Cefarea van Philp- 
pus en de Gohleifche Zee, en maakt in deze 
Valley een Moeras van zeftig Stadien lang „ en 
dertig Stadien breedt, welk Moeras de Wate- 
ren van Merom genaamt word; uit deze Val- 
dey of dit Meir voortgaande , en het Steedtje 
Aroferh begroet hebbende , draait dezelve haar 
loop meerder op naar het ooften , en door eemige 
Bronnen vergroot voortgaande, valt in de Ga- 
hileifche Zee: door deze Lee gaat de Jordaan 
voort, ontvangende (în haare wateren ver- 
meerdert wordende) van bet Weften de Vliet 
GCifon, en van het Ooften de Rrvier Faboc, 
en word dezelve aldaar de groote Jordaan ge- 
naamt „en fuydt, de vermaarde en groote VLAK- 
TE DER JORDAAN genaamt, midden door 
wan de Galileifche Zee , tot aande Afpbaltifobe 
Zee, daar dezelve in geeindigt word, ter leng- 
“te van tweebondert en dertig Stadien voorby 
wloeyende, en bedauwende aan de Ooftkant de 
Landen Moabs, en aan de Weftkant de dadel= 
ryke Landen van Jericho, ontvangende de Vlte- 
ten Fazer en Arnon, en de Bronnen van Di= 
bon, lerraël, Thaphua, Garith, en Elizeus, 

dot 
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tot zy in de Doode Zee van een grondelooze 
kolk verzwolgen word. De geheele lengte van 
de Fordaanyvan de voet van den Berg Libanon af 
gerekent, tot aan de woeftyne van PHARAN, 
4s omtrent hondert mylen. Deze geheele lengte 
is aan weerkanten verrykt met zeer breede 
en vlakke velden, van dewelke veele vermaa- 
kelyk en zeer vrachtbaar , en van eén mergel- 
achtige kleygrond zyn. Deze zeer laage en op 
zommige plaatzen zeer wyde flreek vlak land, 
word aan weerkanten op zeer veel plaatzen als 
bemuurt met aan een volgende Toppen, Bergen, 
Rotzenen Heuvelen, ( van dewelkedeze ftreek 
moet aangemerkt worden als derzelver Val- 
ley of Valleyen, of liever V laktens, tot onder- 
fcheidt van de eigentlyke Valley.) Ze deze 
freek en zeer lange Valley en vlakke Velden van 
de Jordaan leiden ouwelings, (bebalven de Mei- 
ren of zogenaamde Zeèn, Bronnen, Beeken, 
Vlieten en Rivieren) ook verfcheide vermaar- 
de Steden, en ontelbaare Dorpen, Gehuchten, 
roene en aangenaame Weylanden, zeer ver- 

_maakelyke Landhoevenen Wooningen, Planta- 
gien,Tuinen, Rretbroeken, Biesbof/chen,Bof/cha- 
dien , Boom-kwekeryen , Wouden, Krenpel- 
boflchen, in dewelke zich onthielden Leeuwen, 
Daffen, Herten, en andere Woud- en Bofch. 

„dieren, 
65. 

Ten tyde van den Aardrykskundigen Hierony- 
mas , wierd van de Inwoonderen van Paleftina 
dezeV lakte en zeer vermaardeftreek der Jordaan 
met een Hebreeuwfch woord AULON genaamt, 

het 
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het welk ook getuigt word van («) Eufebius. 
Wanneer het ons mogte behaagen, dezever- 
maarde Vlakte, door welker midden de Jor- 
daan vloeit, te befchouwen, op de tyd toen 
Vefpafianus Keizer wierd, en het overige van 
Paleftina onder zyn geweld bragt, vinden wy 
dezelve zeer naauwkeurig aangemerkt by (4) 
Flavius Jofephus : Het Land, zegt hy, bet welke 
de groote Vlakte of bet groote Veld genaamt 
word , is tuf]ohen twee Bergen of regels Ber- 
gen, en flrekt zich uit van het Dorp GINNA- 
BRIN tot aan de Afphaltifche Zee ; het istwaalf 
hondert Stadien lang , en hondert en twinti 
Stadien breedt. Dit Veld of deze Vlakte be= 
wat behalven de Fordane in zich de twee Meiren 
of Zeên namentlyk de Afphaltifche Zee,ende Ga- 
lileifche Zee, dewelke vaneen zeer tegenftrydige 
natuur zyn;want de Afphaltifche Zee is zouten 
onvruchtbaar en deGalileifcheZee is zoeten zeer 
vruchtbaar;dit groote Veld of dezellakte word in 
de zomer zeer verbrandt (door de hitte, ) ex 
heeft om de uitfdekende hitte een ongezonde 
lucht: want het geheele Veld ( behalven de 
plaatzen, daar Bronnen, Fonteinen en Beek- 
jes zyn, en daar de Rivieren in de Jordane 
ftorten ) is van wateren Ôntbloot , bebalven de 
Jordaan ; daarom zyn ook de Dadelbof/chen, 
dewelke naaft aan de boorden of oevers van de 
Fordane flaan, veel fleuriger, en (derzelver 
grond) veel vruchtbaarder, als ate Palm-boo- 
men, of Dadelbofchen , dewelke verder af}haan 

van 

(a) De Locis Hebrarcis. Lit. A. 
(6) De Bello Judaico, Lib.V, Cap IV, 
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Van de Jordaan in dezelfde Vlakte, maat 
meerder na * Gebergte. De tuffchen-wyure 
der Jordane van de Galileitche Zee af tot aan 
het begin van de Afphaltifche Zee, word in 
% gemeen gerekent, in een rechte lyn genov- 
men, op hondert Italiaanfche mylen, of vyt- 
entwintig Duitíche mylen , maar als onder de 
Jordaan gerekent word de geheele Afphalti- 
Sche Zee, de Galileifche Zee, de Wateren 
van Merom,totaan den Berg Pantar „en van 
daar wederom tot aan het ronde Meir Phrala, 
gelyk gefchieden moet,is de lengte des Jordaans 
zeer aanmerkelyk. 

66 
’ Is wel waar ,dat op zommige plaatzen dit 

overgroote Veld of de Vlakte van twaalf hon- 
dert Stadien lang en hondert en twintig Stadien 
breedt,door het welke de Jordane vloeir,dor en 
nietheel vruchtbaar is ; maar dewyl op veele 
plaatzen Beek jes, Bronnen, Fonteinen, Water- 
vallen , Rivieren en Vlicten in het zelve ge- 
vonden worden, dewelke het zelve aan we- 
derzyden van de Jordaan belproejen , en dat 
ook de Jordaan een gedeelte van het zelve be- 
fproeide in die tyden, -als dezelve over zyne 
boorden rees „worden zeer veele plaatzen in 
dit groote Veld gevonden, dewelke zeer … 
vruchtbaar geweelt zyn, en zommige, alsde- 
zelve geoefent wierden , noch zouden zyu; 
gelyk by voorbeeld die vermaarde Bron, de= 
welke in dit groote Veld (daar het zelve de 
Vlakte van Jericho genaamt is) gevonden 
word, en aan dewelke de Propheet Elifa het 
volgende Wonderwerk gedaan heeft , gelyk 

Il. Deer, K k gee 



sro. Natuur- en Kont. Kabinet; 
gefchreven (taat : (a) Ende de Mannen der 
Szadt ( Jericho) zeiden tot Elifa: Ziet dog de 
woninge dezer Stadt isgoed, gelyk als myn Heen 
re ziet, maar het water ts kwaad, ende het 
land onvruchtbaar. Endehyzeide , brengt my 
eene nieuwe fchale , ende legget daar zout in: 
ende zy bragtenze tothem, …Doeging hy uit tot 
de waterwelle, ende wierp bet zout daar in! 
ende zeide, zozegtde Heere , sh hebbe dit wa- 
ter gezond gemaakt; daar en zal geen dood 
noch onvruchtbaarheid meer van worden. Al. 
zo wert dat water gezondtotop dezendag: na 
het woord van Elija, dat by gefproken hadde. 
Van deze Bron zegt (4) Jofepbus, dat dezel- 
ve veel grooter omtrek van land bevochtigde , 
als andere Bronnen, en dat de Vlakte of het 
Veld, het welke deze Bron befproeide, ze= 

…_…Ventig Stadien lang was , en twintig Stadien 
breedt, overal met dichte en heerlyke boom- 

gaarden, welluftige hoven, tuinen en bof. 
fchen voorzien, pronkende met verfcheide 
foorten van Palm- of Dadel-boomen, dewel- 
ke niet alleen van {maak , maar ook van naa= 
men senseigenfchappen van malkanderen veel 
verfcheelden:, Dat in deze Vlakte zeer veel 
Honing valt, alsook Balfem, Cupreflen, en 
Myrobalanen „is bekent: Flavius Fofephus oor- 
deelt de oorzaak hier van tezyn de ongemeene 
hitte en‚zuiverheid van de lucht, en de deugd- 
zaamheid des Waters van deze Bron, dewyl an- 
derzins op de plaatzen hier omtrent, daar geen 

War 

(a) IL. Koningen Il: 19.20.21. 22. Bed 
(€) Wid. Fofephi de Bello Jud, Lib. VP. Cap. 4e 
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watergevonden word, na zyn zeggen, in de 

heete zomer een groote verfinachting , droog” 

te en dorheid, de uitfpruitinge „en groejinge 

der gewaffen belet, waar door klaarlyk blykt ; 

hoe grotelyks vruchtbaar het zeer ruime Plein 

bof Veld des Jordaans is, ten opzicht van des- 

zelfs aardeen grond, zo ras als dezelve maar g€- 

noegzaam van water {voorzien word; 
Î | 7: : ' 

„Ten opzicht van her-zeer groote Veld des 

„Jordaans ‚ omtrent, de hoogte van Jericho; 

vinde ik ‘noch een aanmerkinge by Flavius 

Fofephus in het zelfde Kapittel ; namentlyk 

dat deze zeer groote en vruchtbaare Vlakte 

van Fericho zeltig Stadien van de Jordaan af- 

„gelegen was; dat de grond van de vruchtbaa- 

re Vlakte van Jericho af tot aan de Jordaan 

„toe, wel laag ja noch laager zelfs was als de 

Vlakte van Jericho, maar dat echter dezflve 

‚na de Jordaan en de Afphaltifche Zee toe- 

fchietende, zeer onbebouwt en als verwildgrt 
lag, om deszelfs onvruchtbaarheid. „Als dan 
„de aarde van het groote Veld des Jordaans zo 

vruchtbaar is opde plaatzen , daar dezelve van 

genoegzaam water befproeit word, even ge- 

„Iyk ik aangedrongen hebbe, zoude de opmer- 

kende Liezer my met recht konnenafvergen, 
waar dan de onvruchtbaarheid van daan kwam 

„van dat gedeelte van het Veld des Jordaans „het 

welke ter lengte van zeftig Stadien tu{lchen de 

_Yordaan en de Vlakte van Jericholin legt;maar ik 

zal hier antwoorden,;zo ras ik noch uit het zelfde 

Kapittel van Yofephus hebbe verklaart de Hoeda- 

„nigheid des Lands, kallahen Ferufalem en de- 

s 2 ze 



siz  Natuur- en Konft-Kabinet , - 
ze vruchtbaare Vlakte van Jericho. De Vlafe 
te van Jericho (zegt hy) ts hondert en vyftig 
Stadien van de Stadt Ferufalem afgelegen, en 
deze geheele Contrey, namentlyk rale Fern. 
falen en de Vlakte van Jericho, ts op zommi= 
ge plaatzen bergachtig , of als een wildernis 
en verlaate woefteny. 

De redenen, waarom het groote Veld des 
Jordaans, ter lengte van zeltig. Stadien, zoon- 
vruchtbaar is, daar de Vlakte van Jericho, die 
zo veel verder van de Jordaan aflegt na de 
dorre en onvruchtbaare Bergen, die tuflchen 
Jerufalem en de Vlakte van Jerichoinleggen, 
in tegendeel zo uitftekend vruchtbaar is, zyn. 
1. Om dat de Brou van Jericho niet zo ver- 
re het Veld befproeit en bevochtigt, gelyk uit 
Fofepbus gebleken is ; En ten 2. Om dat de 
grond van't Veld des Jordaans op de hoogte van 
Jericho nader aan de oevers vande Jordaan en 
de Afphaltifche Zee ongemeen zoutis, gelyk 
ik voor dezen getoont heb, en’ uit de volgen- 
de waarneeminge, getrokken uitde naauw-op= 
merkenden Heer Maundrell , noch klaarder zal 
blyken. Deze Heer trok uit de Stadt Jeru- 
falem , onder een Convoy van Turken, eneen 
getal van tweeduizend Pelgrims; zy trokken 
door het Dal Fofaphats, en over een gedeel- 
te vanden Olyf berg, en kwamen doenin een 
half uur te Bethanien, omtrent een weinig 
daar van daan en een fteile Berg afgaande, 

__kwamen zy by de Fontein der Apoftelen , de- 
welke zeer aanlokkelyk aan den weg legt; 

“hier van daan trokken zy over een zeer onge- 
mak- 
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makkelyke weg , nu eens over Bergen, en 
dan eens door Dalen , dewelke ‘er altemaal 
vel dor uitzagen, maar echter noch blyken 
en tekenen hadden van den arbeïdt des Land» 
mans van overoude tyden; na eenige uu- 
ren reizens langs dusdanig een dorre weg, 
geraakten „zy in een bergachtige Woeltyn, 
werwaarts Chriftus door den Geeft geleidt 
wierd, om van den Duivel verzocht te wor- 

den, Hier was het elendig bar en droog , vol 
hooge Rotsachtige Bergen, van welker dorre 
toppen zy konden zien de Arabifche Bergen, 
de Doode of Afphaltifche Zee , en de Wiukte 
wan Fericho. In de Vlakte van Jerichvkwa- 
men zy aan, na dat zy vyf uuren van Jeru- 
faler onder wege geweelt waren, maar ia 
gemelde Vlakte floegen zy de flinker hand op „ 
en omtrent een half uur verder kwamen zy aan 
de voet van den Berg, waar op de Duivelde 
Heere Cbriftus voerde; deze Berg, was uitue- 
mende hoog, en zeer gevaarlyk om op te kliin- 
men. Van deze Berg wederom naar het Plein 
van Yericho trekkende , kwamen zy by een 
vervallen Water-buis of Water-leider, en een 
myl voortrydende, kwamen zy by de Bron, 
die deze Vlakte befproeit, en die door het won- 
derwerk vande Propheet Eliza van deszelts 
brakheid geholpen is, het water valt in een 
bekken van negen of tien treden lang, en vyf 
of zes treden breedt , van waar het in over- 
vloedt ‘uicftroomt , zich in werfcneide beek- 
jes verdeelt, en op die wyze het ganíche Veld 
van hier tot Jericho toe befproeit-, en uiune- 
mende vruchtbaar maakt, gelyk bleek, want 

ORR IK SH a dicht 
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dicht by de Fontein ftondeeh Boom, dewel- 
ke zo groot en breedt van kroon. was, dat zy 
onder deszelfs fchaduwe met hun dertig ‘of 
veertig menfchen gingen zitten eeten ; Om= 
trent een kwartier uurs van deze Fontein legt 
Jericno. Des anderendaags trokken zy 
naar de JORDAAN, alwaar zy in den tyd 
van ruim twee uurenaankwamen; zy vonden 
op deze reis tuffchen de Jordaan en Jericho 
het Veld zeer {chraal, brengende niets voórt 
als een foort van Venkel, en verfcheide Zee- 
planten ; en zy befpeurden op verfcheide plaat- 
zen langs dien weg , dat overal, daar maar 
eene plas waters geftaan hadde , de grond boven 
op wit was." Fn wanneer de Heer Maundrell 
het wat naauwkeuriger onderzocht „ bevond 
hy, dat het een zoute korft was, die ter oor- 
zaak van het water uit de grond was uitgefla- 
gen, even gelyk het yder jaar gebeurt in het 
Zourdal by Aleppo, na dat het des winters 
onder water geftaan heeft. Diergelyke zoute 
plekken vonden zy ook eenige uuren van de 
Doode Zee, waar uit klaar blykt, dat opdie 
plaats by de Jordane deszelfs Veld en Vlakte 
iet dit zout overvloedig vervult is, en dé 
vruchtbaarheid des gronds wegneemt; maar 
dit moet niet begreepen worden ten opzicht van 
het geheele Veld of Vlakte des Jordaans, tot 
aan de Galileifche Zeetoe, dog alleenlyk maar 
omtrent de Geweften boven Ferichu, en na 
by de Afphaltifche Zee , daar de grond en: 
aarde dezer Vlakte vol zout is, dewyl de aar- 
de dezer Vlakte na de kant van de Galileifche 
Zee zoet en mergelachtig zonder zout gevon- 
ki : den 
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den word. Vorder verhaalt onze Reiziger, 
dat zy op deze Vlakte, en zelfs een uur van 
de Doode Zee, ongemeen veel Honingbyen 
Zagen, dewelke naarttiglyk aafden op de knop- 
pen van het zoute onkruid, en dat zy ook een 
zeer fterken reuk ‘van honing en wafch op de- 
ze plaatzen gewaar wierden ; en dat onder an- 

‘ deredingen, dewelke deze vlaktete voorfchya 
bragt, eene zeer aanmerkenswaardige vrucht 
was, die op eene doornige ftruik met kleine 
blaadjes groeide, hebbende volkomen de ge- 
daante en koleur van een kleine onrype oke 

kerhoot, by de Arabiers genaamt Zae-cho-ne , 
van ‘dewelke zy de pitten ftampen in een vy= 

zel-„ en daar na dezelve in kookend water 

‚ fmyten , het welk daar door opbruift, als wan 
neer zy’ eene oly van het zelve affchuimen, 

dewelke zy boven den Balfem Gileads fchatten. 
„gtstie r 60. 

Om wederom tot ie Jordane te koomen, 
tot welkers opheldering en befchryving van 
deszelfs natuurlyke Hiftorie, deze waarneemin- 

‘gef alleenlyk maar aangehaalt-zyn, ftaat aan 
te “merken, dat zommige geleerde Lieden ge- 
looven , dat dezelve door onderaardfcherioo= 
Ten gemeenfchap heeft met de Nylftroom van 
Egypten, om dat deze beide Rivieren juittop 
een en dezelve tyd; dat is in het midden van 
de heete zomer ende tyden des oog{tes , boven 
haare boorden opzwellen, geheel anders, als 
alle andere Rivieren van de geheele bekenden 

“ ‘Aardbodem, maar *t gevoelen van die: Schry- 
vers; hoewel echter Polybius by den Heer Re- 
land het zelfde van den Eridaau getuigt, en 

de k 4 
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de Egyptenaar Theophylalus Simoncatta by 
den zelven zegt: De Nyl begint te waffen in 
de hooge zomer, tegens de natuur van alle de. 
Rivieren, dewelke sn de geheele. wereld zyn. 
Maar de Heer Zhevenot befchryft in zyne Rei- 
zen dezen aanwas des Nyls zeer naauwkeu- 
rig: De uitroeping van de verwonderlyke was= 
doms des Nyls, zegt hy, weemt alle jaaren 
aanvang op den 28 of 29 Funy, en hoewelbet 
gedachte water So altyd begint te waflen van 
den 16 of zo Mey, roept men deszelfs was= 
dom echter niet eerder uit, als wanneer bet al= 
reeds gewaffen ts, dat is te verftaan, van zes 
Piks en een half tot acht Piks, paer yder Pik 
wan vierentwintig vingeren breed, Als nude 
Nyl 16 Piks gewaflen is, fteeken zy den dyk 
door, en laaten het water over alle de landen 
heen loopen, waar na het wederom allens- 
kens afneemt , byna op dezelve wyze als het 
gegroeit heeft, tot den zelfden Mey. maar ale 
fchoon de Nyl in de zomer groeit, en daar 
in met de Jordaan over een koomt, zoude 
niet volgen, dat zy daarom gemeenfchap met 
malkander hadden , maar veel eerder, dat 
zy door het fmelten van de fneeuw , de- 
welke op de hooge toppen der Bergen, daar 
zy. haar oorfprong van haalen, in de zomer 
meerder {melt als in anderetyden, gelyk zulks 
van de Jordaan (door het fimelten der (neeuw 
in de zomer van den grooten Libanon) bekent 
is, hoewel echter ook niemaut zoudedurven 
ontkennen, (alfchoon deze opzwelling geen 
bewys daar van is, dewyl zulks eigen is 
san Rivieren, die van gefmolten {neeuw 

haare 
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haare wateren ontvangen) dat de Jordaan ge= 
meenfchap met.de Nyl heeft, voornament- 
lyk als hy acht gat, dat dezelve in de kolken 
van het Afphaltifche Meir verswolgen word , 

„zonder dat iemant weet, waar deszelfs wate- 
“ren eindelyk blyven. 

70. 
Na dat wy gezien hebben, dat door het 

finelten van de zeer overvloedige fheeuw , 
dewelke op de toppen van den grooten Liba= 
zon gevonden word, het aanwaflen van de 
Wateren der Jordane veroorzaakt word, zal 
de Lezer deze opzwelling alleenlyk niet aan= 
merken als een Wonderdaad, maar te gelyk 
wel konnen gelooven , dat deze aanwafling 
haar begin neemt met het begin des zomers, 
gelyk wy uit Zhewenot gezien hebben, als die 
vande Nyl, en op dezelve wyzeeindigt; dae 
is, als door de warmte der Zonne-ftraalen 
met het begin van de zomer de fneeuw be- 
gint te fmelten, waar uit wy konnen leeren, 
dat de Rivier de Jordaan niet moet gerekent 
worden, eer(t beginnen aan te waflen op dien 
tyd, als haar opgezwolle wateren over haare 
boorden heenfteigeren, gelykinde (a) oogft- 
tyd; maar zo ras als met het begin van de 
zomer meerder ({neeuw gefimolten word, en 
„meerder water en in korter tyd van boven af 
koomt vloeyen, als in dezelfde tyd verzwol- 
gen kan worden door de grondelooze kolken 
van de Afphaltifche Zee, zo dat wy dit ryzen 

Kk s en 

(a) Zier Fo/ua ILL: xs. IL, Chronicor, KIL : z5, 
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en daalen van:de Fordaze, even gelyk als van 
de Ny/, mogen aanmerken voor een Vloed 
en een, Ebbe van een geheel jaar , of een zo- 
mer- en een winter-faizoen. Om ook te too- 
Ben ‚dat ik dit omtrent de Jordaan niet op myn 
eigen Opinie telle, zál iktot een Oog-getuige 
bybrengen, de Heer Joannes Cotovicus. Deze 
isin’t jaar1sg8. in ’t Heilige Land geweeft, 
ensin’ begin van de Maand November aan 
de, Jordane : (Met het opgaan van de Zon, 
zegt hy, kwamen wyby de Brug van Jacob, de- 
welke over de Fordane legt; dezelve is geheel 
van fleen, em ruft op drie boogen, en 15 aan 
weerkanten „met leuningen voorzien , deze 
Brag ts.zeftig treden lang en omtrent 16 voe- 
tea breed, dezelve legt tuf]chen bet Meir Me. 
rom en de Galileifche Zee, naauwelyks duizend 
treden van de Wateren van Merom, en 8000 
treden vande Galileifche Zee. Hierleeren wy 
uit, dat de Wateren van MEROM gooo paf- 
fen van de Galileifche. Zee afgelegen zyn. 
Vorderszegt Corovicus: Dit Meir ME 
ROM is zomtydster breedte van 3O Staaten en 
ter lengte van 6o Stadien met water opgevult, 
door welker midden de Jordaan vloeit ; maar 
Zoen wy het zelfde doortrokken, vertoonde het 
een ronde gedaante te opzicht van zyn water, 
en deszelfs geheele plas water was niet boven de 
wyfhondert treden, in het rondgerekent, groot. 
lk vroeg aan myn Tolk, hoe deze Wateren nu 
zo zeer vermindert waren? by antwoorde dat 
„dit ap deze tyd alle jaar zodanig geftelt was : 
maar dat deze wateren geweldig begonnen 

aan te wafleR met bet begin van de nt 
oor 
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door hét fmelten van de fneeuws vande Bergen 
Libanon „ en dat dezelde met het laatft vande 
zomer èn door dè herff} wederom laag wierden 
en afnamen , ja*zelfs zomtyds ‘droog iepen, 
Op deze plaats groeiden omde vochtigheid van 
de grondveel Calmus , Doornboffchen, ven daar 
waren veel Boffchen en Tuinen. *By ‘de: Brug 
dan'Facob was de Vloedt van 'deFordaanzeer 
fuel, en twintig treden breed, de boorden wa- 
gen ‘aan weerkanten ‘begroeit met Wilgeboo= 
meh „'Tamarisboomen , Kuifchboom vof Agnus 
Caftus, en veelderley andere „ dog ‘byzonderlyk 
met. zodanig zwaar riet, dat de Arabieren van 
bet zelve hunne lancten maaken. Aan de ffranden 
devder van de Fordaanbragtdezelveop deze plaats 
voort Zeer’ veel harde kesfteentjes van ten zwar- 
té koleúr enz. “De reden , waarom de meefte 
Rivieten in de winter opzwellen, is’ by:een 
iegelyk bekent, dat‘‘door de. veelvuldigevrê- 
gers (dewelke opde Bergen en Landen , ‘daat 
Zy haare watere van ontvangen’, “ir de-wine 

_ ter meerder als in de zomer vallende) veroor: 
zaäkt word, het welk ‘aan die’ Rivieren niet 
gebeurt, dewelke"door het firielten “van -ge= 
molten fneeuw ryzen, ‘dewyl- op’ derzelver 
Bergen in de winter fneeuw ‘valt, eù niet 
meerder regenwater, als häare monden ont= 
aften konnen. id qa 2% 

+ | os 
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+ Wy hebben‘nóch meerder reden oin vaft te 
tellen; dat de'opryzinge der Jordáne doorde 
gefmolten fneeuw- der Bergen gebeurt, dewyl 
deze opryzing ‘gefchiedt in «de zomer 4; ‘juitt 
1: op 



szo Natwur- en Konft-Kabinet, 
op een tyd als in Paleffina genoegzaam geen 
tegen valt, gelyk zeer wel aangemerkt is van 
de Geleerde Quarefmius in zyn Elucidat. Ter- 
re Sande, Lib. VI. Gap. 4. Perigrinat VL. 
Alfchoon de Jordaan ry{t door de {neeuw van 
den „Libanon, moeten wy vaft (tellen , dat 
behalven deze ook (neeuw op de andere Ber- 
gen ‚ die naar ’t Noorden, Noordweften en 

oordoaoften ftrekken, gevonden word, van 
dewelke het gefmolten {neeuw- water even als 
van den Libanon, des zomers in de Jordane. 
koomt vloeyen. & 

ere 
Van alle-de Schryvers, dewelke het ryzen 

en daalen der Jordaan hebben aangemerkt, is 
wiemant naauwkeuriger als A DAMNANUS, 
by.den Heer Reland aangehaalt ; hy verhaalt dat 
Arculfus op de plaats zelfs geweeft was, daar 
Chriftus door Johannes den Dooper gedoopt 
wierd; dat op deze plaats een zeer lang hou- 
te kruis was ingeheit, en dat deze plaats nu altyd 
met ‘het ‚water der Jordane bedekt (haat; dat 
Arculfys overal en rondom dit houte kruis 
zwemmende , het zelve hadde bevonden als 
een peil te zyn van het ryzen en daalen der 
Jordane, want dat ‚als de Jordaan op die 
plaats op het laag{íte gevallen was, een groot 
Man’ naaft dit kruis op de grond ftaande , tot 
aan de borften toe in het water (tond ; dat op 
dien tyd, toen Arcalfus daar was, het water 
zo veel gewaflen was, dat een-groot Man by 
‘kruis op de grond der fordane ftaande,het wa- 
ter tot aan zyn hals kwam, maar dat het water 

der 
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“der Jordane op het hoogfte gerezen zynde, het 
geheele Kruis bedolven wierd. 

73 
De loop van de doed is op alle plaatzen 

niet even (nel en fterk. Quarefnains „die boven 
alle het Heilige Land naauw keurig befchreven 
en doorgekruift heeft, getuigt dat hy zelfs 
waargenoomen heeft, dat de Jordaan op de 
‘hoogte van Jericho, daar dezelve in de Dooe 
de Zee intreedt, zeer zachtelyk en zonder ge- 
ruifch vloeit ; dat de Jordaan op die plaats een 
flikachtige ot modderige grond heeft, en van 
een zeer middelmatige wydte ís, maar dat de 
wydte van de Jordaan in Galilea, dat is na 
% Noorden van Paleftina , veel ruimer en 
grooter is, en dat dezelve met veel grooter 
kragt voorby vliegt en voortfnelt door klip= 
pen en (teenrotzen, op die plaats daar dezel- 
ve in de Galileifche Zee infchiet. De Schry- 
vers verfchillen zeer veel omtrent de lengte, 
maar dit word veroorzaakt, om dat zommi- 
ge de lengte rekenen volgens de rechte lyn, 
andere wederom volgens den loop der Jorda- 

„ne zelfs, met alle zyn bochten en kromtens, 
en flangswyze ftreeken , andere wederom re- 
kenen de Jordaan van deszelfs eerfte oorfprong, 
tot aan het einde van de Afphaltifche Zee. 

74: 
Het water van de Jordaan is drabbig ,. het 

welk door deszelfs fnelie beweeginge, en de 
mergel, dewelke door deszelfs wateren ge- 
voert word, veroorzaakt word; opzommige 
plaatzen is uit die zelfde oorzaak het water der 
Jordané geel van koleur, en dik , maar ineên 

vat 
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vat of glas eenigen tyd geftaan hebbende, zinkt - 
de flibberige kley na de grond , en het water 
word zeer helder, aangenaam, en zo klaar, 
als zuiver en fyn glas; de diepte-van de Jor- 
daan-is zo zeer ongelyk , zo wel ten opzicht 
van deszelfs grond als tyd van ’ jaaf , dat de 
zelve op eenige plaatzen waadbaar is „ en op 
zommige plaatzen maar zes of zeven, en op 
«andere wederom vyftien ot zeltien-en meert 
voeten diep van Ooggetuigen bevonden, Onder 
hondert Fabelen , dewelke bygeloovige Schry- 
ve “vande Jordaan vertellen , isook, datdes- 
zelfs water onbederfelyk is. Omdit te bewy- 
zen, verhaalt de Reiziger Doubdan , dat hy uit 
de Jordaan water gefchept hadde; het welke 
hy met zich na Vrankryk gevoert hadde, en 
dat het zelve aldaar zuiver en klaar bleef zon- 
der ftank of kwaade reuk. Deze zaak word 
van diergelyke Schryvers aangehaalt, om een 
mirakel te vinden, daar geen mirakel is ‚ na- 
mentlyk- dat „toen Johannes de Dooper den 
Heere CGhriftus doopte, allede Wateren, de- 
welke toen in de Jordane waren, en ooït in 
dezelve zouden koomen , door ’t aanraaken 
van het Lichaam Chrifti, voor alle verrottin- 
ge en bedervinge zouden bevrydt zyn en blyven. 

75: / 
Als wy in de grond verftaan , wat eigent- 

Iyk Verrotting of Bederving van een zaak is, 
moogen wy {toutmoedig zeggen , dat geen 
eenig water, dat op de wereld gevonden 
word, ooit verrotten ‘of bederven kan, want 
alle verrotting is een beweeging in een (tof; 
®aar door dezelve uit zyn Wezensband over- 

; gaat; 
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gaat,en nooit wederom iu de zelve herftelt 

kan worden, aanneemende te gelyk een an“ 

dere Wezensband, of eigentlyk een ander we- 

zen, het welk met het water nooît kan gebeu- 

ten ; «want als her ‘water overgaat im eenan- 

dere form van onzichtbaate damp;van waaflem, 

„van milt; van {neeuw, van ys, van hagel, 

kan het altyd wederomtot water gebragt wor- 

den, het welk: niet zoude konnen gefchieden; 

„als het verrot was, en in dezen zin heeft het Wa- 

ter vande Jordaan het niet verrotten gemeen met 

allede Wateren op den geheelen Aardbodem: 6 
7Ö. 

Als wy door het verrotten en bederven des 

waters, zullen verftaan de verrotting van de 

flymen, fteenzappen, mergel-vetten, en dui- 

_genderley andere deelen, dewelke in het wa- 

ter onzichtbaar gedraagen worden ‚ zouden wy 

in die omftandigheid een voorrecht konnen 

geven âan het water der Jordane , maar dit 

niet moeten afleiden van den doop Chrifti 

door Johannes, maar van het {neeuw- water 

het welke op alle plaatzen van de wereld lan- 

ger kan duuren , zonder te flinken, als het 

regenwater, om dat in de vorft een zeker zout 
in de dingen dringt , ‘het welk dezelve zeer 

Jang doet ftaan „en bewaart voor uit malkan- 
der zakking of verrotting, voornamentlyk 
wanneer dit zout inde dingen bewaart en opge- 
loft word , gelyk als in-het gefmolten fheeuw 

water.des Jordaans ; maar dit verder te verk laa- 

ren is hier de plaats niet, om dat myn beftek 

_my voor deze reis verbiedt de natuurlyke Hí- 

florie des Jordaans verder uit te breiden. je 
| 15 
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Zevende Verhandeling van het GOUD, 
waar in gehandelt word van de KONST' 
VAN GOUD TE MAAKEN, 
GOUD EN ANDERE ME- 
TAALEN EN MINERALEN 
TE GRAAVEN, TE BEREIDEN, 
EN TE SCHEIDEN. 

L 
Pp Sede le Comte verhaalt in zyne Befchry- 

vinge van China,dat de Chineefche W ysgee- 
ren, en veel andere Liefhebbers, al van zeer 
onbedenkelyke tyden bezig zyn geweelt, en 
noch dagelyks bezig zyn, om na twee Kon- 
ften te zoeken. 1. Om nimmermeer te fter- 
ven, en op deze aarde eeuwig te leven. En 
2. omzeer geringe Metaalen, Mineralen, of 
andere Stoffen in fyn en zuiver Goud te ver- 
anderen ; maar na dat ik heb konnen bemer- 
ken, is tot noch toe niemant in Chsaa zo goed 
sen milddadig geweelt, vaneen van beide deze 
Konften ( indien iemant dezelve gevonden 
mogt hebben ) bekent te maaken, hoewel ech- 
ter de Chinezen voorgeven, dat die Menfchen, 
die de konft om eeuwig te leven, hebben uit- 
gevonden, datelyk uit het gezelfchap der (ter- 
felyke Menfchen verdwynen, en achter het 
Gebergte inde zalige Landen gaan woonen. 

BE 
Wy vinden onder onze Goudzoekers, en 

ook in hunne Boeken, byna dezelfde onder- 
neeininge, namentlyk, dat zy door hun Ro- 

“__byu- 
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byn-poeder, en Lapis Philofopborum, of an= 
derzins, niet alleen trachterì het Lioodt, Ko= 
per, Kwikzilver enz. in goed gangbaar, en 
zeer zuiver en fyn Goud teveranderen, maar 
ook dat zy trachten door die zelve weg een 
algemeen Geneesmiddel te vinden , een 
Geneesmiddel, het welk als in een oogenblik 
alderhande foort van ziekten , hoe verfcheiden 
dezelve, ook moogen zyn , kan geneezen. 
W aar uit klaar blykt, dat onze lieden het noch 
voor merkelyk minder prys willen doen, als 
de Chinezen, begeerende deze het eeuwige 
leeven op deze aarde, en onze Alchymiften 
niet meer als een goede gezondheid , behalven 
dat zy in de begeerte na het Goud echter van 
een aloy fchynen. 

ae 
_ t Zedert dat ik aangemerkt hebbe, dat het 
Goud met zo veel moeite en arbeidt uit de 
Steenrotzen gehakt en uitgewerkt moet wor- 
den, en dat ná zeer lang arbeiden dikwils zeer 
weinig gevonden word, mitsgaders dat opde 
Goud-wafch-plaatzen, daar het Goud uit de 
aarde, uit het zand en de modder gezocht en 
gevonden word, zo weinigte vinden, en dik= 
wils na zeer langen arbeidt maar alleenlyk het 
fober koftje te winnen is, heb ik zeer klaar 
konnen begrypen, dat de Goudmaakers gelyk 
hadden, om het Goud op een korte en be- 
knopte wyze (als het mogelyk was ) te maa- 
ken van loodt, koper, kwikzilverenz. En dit 
is de reden, waarom ík oordeele, (dewylik 
feets zo veel van dat blinkende Metaal afge- 
“handelt heb ) dat ik verplicht ben om DEZE 

IL. Deer, Ll KONSÉ 
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KoNST VAN GOUD TE SCHEIDEN ; 
EN GOUD TE MAAKEN, aan myn Le- 
zer, zo ver als dezelve aan my bekentis, me= 
de te-deelen, te meer dewyl ik myne geheele 
Verhandeling van het Goud, met de drie ver- 
ícheide Goudfmids-ambachten. (die na de- 
zen volgen zullen , en door deze verhande- 
linge van «de KoNsT vaN GOUD TE 
SCHEIDEN EN. GOUD TE MAAKEN , 
veel zullen opgeheldert worden ) meene te 
fluiten. 4. 
Wy moeten ons niet verwonderen , dat on- 

der ons hier in Exropa. veele Liefhebbers ge- 
vonden worden, van dewelke zich zommige 
in ’t heimelyk, en andere in ’t openbaar op- 
houden met de de konft, om Goud van loodt;, 
koper , yzer , kwikzilver enz. te maaken , 
dewyl deze Goudmaakery, behalven in Chi- 
na, byna in alle de Deelen van de Wereld in 
zwang gaat, gelyk ik onlangs verhaalde, dat 
een groote menigte van deze Liefhebbers in 
Africa in de Stadt Fez gevonden worden; 
behalven dat zommige Schryvers zeer klaar 
bewyzen , dat de aaloude Egyptenaaren de 
Goudmaakers-konft al in hun tyd hebben ge- 
tracteert; ja zommige Geleerde gaan zelfs zo 
ver, dat zy trachten te bewyzen, dat onder 
de Menfchen voor de Zondvloedt al Goud- 
maakers geweeft zyn. Andere zyn wederom . 
zulke Tegenftrevers van dit gevoelen, dat zy 
vlak uit ontkennen, dat de Egyptenaars ooit 
de Alchymy of Transmutatie van de Metaalen 
geoefent hebben , dat zy nooit de Lapis of het 
Elixir gezocht hebben, en dat zy alleenlyk he 

ie 
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die Metaal-kunde hebben. geoefent, dewelke 

‚ leert de Scheidinge, de Kookinge, Smeltinge 
en Zuiveringe der Metaalen, en datook voot 
de Zondvloedt by de eertte Menfchen en by 
Tubalcain enz. geen andere Metaal-en Mine- 
raalkunde geoefent is. 5% 

Als wy op de verfcheide Plaatzen en Ge- 
weften in Europa letten, vinden wy noch een 

- groot onderfcheidt, dat de eene meerder Lief= 
hebbers tot de Goudmaakery uitleveren, ge= 
lyk als by voorbeeld ouwelings zeer veel on= 
der de Arabieren. In latere tyden hebben de 
Steden Dantzik, Koningsbergen, Hamburg , 
Keulen , Praag, en verfcheide Plaatzen in 
Saxen en andere Deelen van Duitfchland; zeer 
veele Liefhebbers en Goudzoekers uitgeleverts 
daar ondertuffchen Engeland , Vrankryk , 
Italien , Spanjen , wederom zeer weinig Arbei- 
ders ( eenige weinige uitgenoomen) in, die 
Konft voortgebragt hebben , echter durf ik 
niet oordeelen, dat de fchrandere Engelfche, 
Fraufche, Italraan{che en diergelyke Matters 
te onbekwaam zouden zyn, om de zeer diepe 
Geheimen van deze zo heerlyke Konft te 
doorgronden; hoewel wy daarom de onders 
neeminge van deze Geluk-zoekers niet geheel: 
moeten verachten, dewyl onder het doen der 
proeven omtrent de. verandering van de we=: 
zens-ftand der Metaalen, zich zeer veel ver= 
wonderenswaardige en nuttige zaaken opdoen 
en vertoonen. Ook moeten wy niet oordee- 
len, alfchoon zomtyds eenige bedriegers en 
guyten zich in deze zaaken hebben ingedron= 
gen, dat daarom de oefening van de Kont 

Ll a ) zo 
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zo verachtelyk in zich zelven is, alszommige 
baftaart-oefenaars meenen die de Metaal-kunde 
niet verftaan, en dik wils niet eens weeten , waar 
toe eigentlyk het onderzoek dezer dingen en 
de konft-oefening gericht is, en noch veel 
minder , waar van daan dezelve haar oorfprong 
heeft verkreegen, en welke heerlyke en nut- 
te zaaken door dezelve gevonden zyn: want 
ik durfhier rond uit taande houden , dat het on- 
derzoek door deze Konft-operatien, en de ken- 
nifle der Metaalen, Mineralen, of Ertzen en 
Aardens, en vorder van alle andere nâtuurlyke 
Schepzels, dewelke daar door verkreegen word 
van dervelver aart, wezensband „en veel won- 4 
derlyke hoedanigheden , niet mag verwaarloolt ! 
worden van een Naturalift. 

Maar ais wy nw Goud zullen leeren maa- 
ken, myn verftandige Lezer, dunkt my, zal 
het voor eert zeer noodzakelyk zyn, dat wy 
gaan onderzoeken , welke gereedfchappen wy 
tot deze Konft van nooden hebben. Ik heb in 
Tab. 1. van het Natuur- en Konft- Kabiner, 
voor de Maanden January en February 1719 
een Oventje mede gedeelt „ benevens eenige 
zeer bekende Gereedfchappen van Glas en 
Aarde; maar dewyl de Laef hebbers van de kon(t 
van Goud te maaken , tot de ontbindinge, za= 
menvoeginge en vermenginge vanallede Me- 
taalen, Bergítoffen, en andere natuurlyke 
Schepzels en Zamenftremzels ‚met hun onder- 
zoek zeer dikwils zyn overgegaan, zouden 
wy met gemelde Oventje en Gereedfchappen „ 
hen niet konnen volgen , dewyl zommige 

lichaa- 
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lichaamen en onderwerpen van deze konft, 
niet als met zwaar vuur en hechte Gereed- 
{chappen te behandelen zyn, en ook zommi- 
ge Werkdaaden van deze Konft door geen al 
te zwakke Gereedfchappen verricht konnen 
worden ; daarom is het noodzaakelyk , dat wy 
noch eenige zaaken mede deelen , dewelke ons 
indie konft zouden konnen dienen. 

d: 
Eer ik echter de Gereedfchappen befchry=* 

ve, zal ik aan myn Lezer voorftellen, dat ik 
goed gevonden hebbe, de Konít van Goudte 
maaken in vier deelen of vier byzondere kon- 
ften te verdeelen, rt. In een Konft om het 
Goud. , het welk reets in de Natuur is, te 
trekken ven te haalen uitde Mynen, Gronden 
en Steenrotzen, en te fcheiden uit de Ertzen 
en Goud-aarde, Steen-ftotfen en Metaalen , 
of alderhande wilde Mineralen , daar het zelve 
mede vereenigt of als te gelyk opgegroeit is, 
of by toeval onder vermengt is geworden , waar 
by te gelyk alle de andere Metaalen zullen inge- 
floten worden. 2.In een Kont om het Goudals 
door een zadelyke kragt te doen als aan waflen, 
ente verbeteren en vermeerderen, en op deze 
wyze met zeer groot voordeel Goud aan te win= 
nen. 3. In een Kon{tom van zeer geringe Me= 
taalen of Mineralen enz. (door verandering van 
wezens{tand)Goud te maaken, dat is, loodt enz. 
in een zeer korten tyd in Goudte veranderen, 
te weten dezo genaamde Alchymy. En 4. Om 

‚ zodanige Metaalen te bereiden,dewelke in uiter- 
 lyke hoedanigheden Goud of Zilver fchynen, en 
echter:geen Goud noch Zilver zyn.Schoon deze 

Ll 3 ver- 
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verdeeling nu juift niet-na de gewoonte is,en dat 
alleen de Kontt ‚dewelke de Fransmutatto Me- 
zallorum leert, voor de Goudmaakers-konft 
doorgaat , zal echter myn‘Liezer zich by deze 
manier beter bevinden ; want byaldien hy al geen 
Goud mogt leeren maaken, zal hy echter de 
Metallurgia leeren begrypen , het welke 
een heerlyke Wetenfchap is. Dog dewyltot 
deze vier Konften veel Hulpmiddelen en Ge- 
reedfchappen noodig zyn , zal ik eenige van 
dezelve gaan befchryven. 

Terwyl ik de Konft om Goudte fcheiden, 
en Goud te maaken enz. befchryve, zal ik tege- 
lyk verfcheide andere Konften, die van dézel- 
ve natuur zyn, en als verknocht aan dezelve 
zyn, afhandelen ; maar om dat ik met de uít- 
vindingen en wetenfchappen van andere voor= 
treffelyke Mannen en groote Philofophen niet 
pronken wil, en dezelve opdiffen als of ik die 
zelfs uitgevonden hadde, zal ik volgens myn 
gewoonte in elk geval myn Auteur noemen 
en aanhaalen ; zo dat de Lezer van my zelfs 
in dit geval niets te wachten heeft, als het 
geen ik by proeven gezien en ondervonden heb- 
be meeft betrekkelyk te zyn op die zaaken , de- 
welke juift zo zeer het Goud- of Zilver- maa- 
ken wel niet aangaan, maar echter door ge- 
legentheid van deze Konft-oeffeninge geleert 
en ondervonden zyn geworden. 

9. 
Ten opzicht van de Gereedfchappen zouden 

wy wel konnen zeggen, datde Goudmaakers 
„(die het Goud of uit de Goud-ertzen of Steen, 

\ of 
dend 
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of uitanderelichaamen fcheiden én voort doen 
koomen 4’tgeen reets door de Natuur gekookt 
is) zo van Ovens, Fornuizen ,Smelt-kroezen, 

Giet-kroezen, Giet-yzers, Vaatwerk, Kol- 
ven „Helmen, Ontvangers, Vuurltoffen,en 
vorder: alle-andere Bereidfchappen gebruiken , 

dewelke overal gebruikt worden by de’ Berg- 
werkers’, Metaal- én Mineraal-fcheiders., C y= 
miften, Diftillateurs, Goudfmids ; Zilverlmids, 

en vorder alledewelke in de Meraalen , Mire- 

ralen en‘Ertzen enz. werken; maar ditzoude 

niet doorgaan by die Goudmaakers, die de 
Lapis. Philofophoruin of Steen: der Wyzen 
trachten te bereiden, en die de Transmutatie 

Metulloruurof Wezrens-ftands- verwifteling van 
het eene Metaal in het andere trachten ‘uit té 

werken; of die het Goud of Zilver trachten 

te doen aangroeijen en vermeerderen, met het 

zelve zeer \ânge ryden te tellen in watuurly- 
keen egaalewarmte „omtecireuleren , te meu- 
ken, te weeken, en als rypte worden : want 
deze lieden geven voor, dat hun Konft veel 
te edêl èn te rein is, om degewoonlyke Ge- 
reedfchappen , “zo van Overisrals Vaatwerk 
en Vuurltof,, tegebruiken; datde tof, dewel- 
ke zy tot hun Vuur „ tot-Ovens, en‚tot hun 
Vaatwerk ven vander ‘Gereedfchap gebruiken, 
zeer zuiver zeer eel en zonder eenige befimiet- 
tinge moet zyn; dewyl anders het Vaatwerk 
«door roeft „en sdaizend kwaade eigenfchap- 
pen, de-Oven$-door haar ongefchikte gedaan- 
te en metzel-ftof , de vuur-ftof door fchade- 
Iyke fulfer-dampen en fcherpe uitwaaflemin- 
gen van bitumineufe of kwaade geelten , dik- 

Lila wils 



s32 Natuur- en Konft-Kabinet , 
wils het geheele proces zouden konnen verhoe= 
telen, en een byna gevonden fchat doen ver- 
loren gaan. 

10, 
Maar om dat de Heeren Alchymiften, be- 

halven de Zransmutatie vande Metaalen, ook 
gedurig bezig zyn, om de vermengde Metaa- 
len en Mineralen. van malkanderen te fchei= 
den, of de enkelde Metaalen en Mineralen 
by malkanderen te voegen, hebben zy echter 
een goedeSmelt-oven van nooden,gelyk te zien 
isin Zabula XX. hier achter bygevoegt. Fig. 1. 
In deze Oven , dewelke aldereerft uirgevon- 
den, en aan de Liefhebbers geprefenteert is 
door den Heer (a) }. Rudolphus-Glauberus, 
wel bekent Liefhebber, maar nu in veel om- 
ftandigheden noch verbetert is omtrent des-= 
zelfs gebruik , en zeer dienftig is voor allen Al- 
chymiften ‚ Probieraneiftren und Bergleuther 
benevens ook voor diegene, dewelke Amau- 
zen maaken. 

IL. 
Niemant behoeft deze Probeer- of Smelt- 

oven, grooter te maaken , als hem behaagt, 
noch zich te binden aan deszelfs vierkante ge- 
daante , dewyl veele Liefhebbers een ronde 
gedaante verkiezen, Als deze Oven een voet 
over zyn diameter van binnen wydt is, kan 
daar een fmeltkroes in geplaat{t worden , de= 
welke vyf of zes mark metaal houdt; maar by= 
aldien iemant grooter fmelt-kroes wilde gee 

brui- 

(a) Ziet F. Rudolphi Glauberi OPhilofopbi- 
Seher Defen/ wierdter thiel Ji 
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pruiken, zoude de oven vervolgens cok groo= 
ter ‚ en na proportie wyder moeten zyn, als 
een voer inwendig over zyn diameter. Dewyl in 
zodanig een Probeer-oven hardnekkige Metaa- 
len, dewelke veel hitte van nooden hebben, 
moeten. gefmolten worden, is het noodzaake= 
lyk, ‘dat dezelve gemaakt word van gebak ken 
fteen, dewelke zeer beftendig voor ’t vuur is, en 
dewelke door onfimeltbaare leem of knip-aarde 
word gemetzelt. Hetafch-gat van zodanig een 
oven mag wel anderhalf of twee voet hoog 
zyn, eer de roofter gelegt word daar het vuur 
ruít. Deze roofter moet gemaakt worden 
van twee zwaare en dikke ftaaven yzer, de= 
welke ingekeept moeten zyn, op dat de dwars- 
ftaaven daar in fluitenkonnen , en echter daar 
uit konnen genoomen worden, omdezelve te 
reinigen,byaldien door overgeloopen Metaal of 
onverbrande koolen derzelver reeten verftopt 
mogten geraakt zyn. De twee groote ftag- 
ven moeten in den Oven ingemetzelt. wore 
den, en de keepen in dezelve moeten zo diep 
ingekeept zyn, dat devyf, zes of zeven klein= 
der dwarsftaaven in dezelve konnen leggen, 
en eenigzins in fluiten, op dat zy onbeweeg- 
lyk zyn’, dog zodanig , dat zy uitgenoomen 
konnen worden met de tang, als de reeten , 
daar de lucht door fpeelen moet, door afch , 
koolen of andere zaaken. verftopt zyn gewor- 
‚den. Nu moet ook een opening gelaaten wor- 
den, daareen yzeredeur voor isa „ voorinde 
oven onder daar de afchkamer is „ op de bo-= 
dem van den oven , om deafch daar uitte kon-. 
men {cheppen. Dit gat moet de grootte hebben 

f Balegem van 
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van een behoorlyke afch-fchop , «en aandezyde 
van den oven moet ook een gar gemaakt wor- 
den , even onder de roofter , daar de lucht door 
fpeelt. Voor dit gat moet een yzere fchuif 4 
gemaakt worden, dewelke na’ dat dezelve 
meerder of minder toe of open gefchoven 
word, de hite regeert, door het meerder of 
minder inlaaten van de lucht of wind. Voor 
ín den oven moet ook een opening gemaakt 
worden boven de roofter, en voor deze ope- 
ning moet ook een deur van yzer ec, dewelke 
dicht fluit, gemaakt worden. Door dut gat 
word de fmeltkroes ingezet, of met de tang 
uitgenoomen, als ook dekoolen en het vuur 
in den oven gebragt boven op de roofter. Dit 
vuurgat moet zes duim wydt zyn, in een oven 
die een voet van binnen over zyn diameter 
wydt is, en vorder na proportie, Dit vuur= 
gat moer een voet in de hoogte zyn, niet zo 
zeer om de koolen of het vuur in te werpen, 
als wel meeft om de fimeltkroes door het zel- 
ve gevoegelyk in en uit den oven te breugen. 
Nu moet de vuurkamer van den oven noch 
6 a 7 duim boven het vuurgat opgehaaìt , of 
opgemuurt worden , „en daàr over moet een 
verwulft gemetzelt- worden, in welker midden 
een rond gat gelaaten moet worden, het welk 
(in een oven, dewelke twaalf duim van bin=- 
nen inde vuurkamerin zyn diameter vwydris ) 
vier duim in zyn diameter wydt moet zyn, 
op dat de vlam en de rook, die tegen het ver- 
wulft aanflaat, daar vry door fpeelen kan. 
Als de Werkmeefter met zeer groote kragt van 
vuur wil werken , kanhy een pyp e laaten rad 

zen 
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ken van yzer fturt of dun geflagen yzer, die 
vyf;zes, acht,ja twaalf voet langis „en die boven 
op den oven op dit vlamgat geplaatft ftaat , want 
hoe fterker hitte hy van nooden heeft, hoelanger 
hy deze pyp moet maaken. Ook kan iemant, 
als hem zulks behaagt; een, twee, drie ,ja 
Vier kamers op malkander laaten bouwen, op 
die wyze als hier twee kamersaan dezen oven 
verbeeldt flaan, zynde in elke kamer een deur , 
dietoegeflooten kan worden, van yzer, gelyk 
hier met d verbeeldt word; door deze kamers 
moetdan de vlam heen fpeelen doorde gaten , 
die gelaaten zyn in de verwulften , dewelke bo- 
ven elke kamer zyn. Deze Kamers konnen die- 
nen, om verfcheide Operatien te gelyk te kon- 
Hen doen ineenen dezelfde oven, en meteen 
en het zelfde vuur. 12. 

_ Dewyl deze kamers verfcheide graaden van 
Hitte ontvangen, na dat dezelve minder of 
meer verheven van het vuur geplaatft (taan, 
moeten ín dezelve zodanige Operatien verricht 
worden, als met derzelver hoedanigheid en 
graaden van hitte overeenkoomen ; als by voor- 
beeld, in de onderfte kamer , dewelke de heet= 
fte en de vuurkamer zelfs is, moeten geplaatft 

„worden zodanige fmeltkroezen, in dewelke 
{meltbaare Metaalen , Mineralen , en vafte 
Zouten, doorde hitte in vloeibaarheid kon- 
nen gehouden worden; desgelyks kan de Werk- 
meefter in deze heete kamer (a) Cemezteren, 
Calcineren „en Reverbereren, alshy zulks van 
nooden heeft; of in deze kamer kan de Werk- 

mee- 

(a) Deze Konftwoorden zullen na dezen uitgelegt 
worden, - 
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meefter zyn aardwerk, het geen hy van noo- 
den heeft,van goede aarde zelfs bakken, ver- 
glazen, en branden totzyudientt ; ook kan hy, 
ingeval van nood, in dezekamer afdryven, en 
alles uitvoeren watzeer heet vuur van nooden 
heeft. 13 

In de tweede kamer d , dewelke minder hitte 
heeft, om dat dezelve verder van het vuur af 
is, kan alderhande Erts of Berg-aarde gerooft 
en gebrandt worden; ook konnen daar in toe= 
emaakt worden de affchen of zo genaamde 

kalken der Metaalen , als van loodt, tin, ko= 
per enz. dewelke dikwils tot het werk van 
nooden zyn; ook konnen daar gecalcineert 
worden de Autimonie, derouwe Wynfteen, 
en andere ftoffen , dewelketot afch verbrandt 
worden uit de kruiden en fteelen, of ook 
de brandende hoornen, en de beenen, dewel- 
ketotde Capel gebruikt worden. In een derde 
kamer konnen om de minder warmte door- 
gedroogt worden de Cement , Kroezen, 
Potten, Dekzels, Boflenof aarde Pypen, en 
andere aarde. Gereedfchap, om het zelve voor 

afte bereiden, eer het gepleat{t word om 
te bakken in de eerfte kamer ; want als 
deze aard-werken niet voor af wel en voor- 
zichtig gedroogt worden, konnen zy niet wel 
gebakken worden ,dewyl de minfte vochtigtig- 
heid, die in dezelve overblyft , datelyk een 
blaas of bobbel. verwekt, zo ras dezelve in 
% heete bak-vuur koomen. 

14. 
Om nu het vuur met meerder geweld te 

doen woelen en werken in zodanig een 
fmelt- 
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fmelt-oven , als de Werkmeefter zeer fterk 
moet dryvenen{fmelten, moet een zeer lange 
wind-vanger geplaat{t worden aan het gat van 
den oven, daar de fchuif geplaatft is, om de 
hitte of inftrooming van de lucht en wind té 
bepaalen. Zodanig een lucht-vanger is een 
lange pyp als een trechter op het einde ge- 
maakt, op dat het vuur gedwongen word zyn 
lacht van verrete haalen, en de lucht van wy-= 
der tot naauwer doorltroomende, daar door 
gefcherpt word, en het vuur te meerder aan- 
zet; want hoe verder het vuur zyn lucht moet 
haalen, en hoe hooger het dezelve door de 
boven geftelde yzere pyp moet laaten uitgaan; 
hoefcherper hitte in de kamers van den Oven 
verwekt zal worden. 

Is. 
Als het de ftandplaats van het Laboratoriund 

niet toelaat , om een goede wind-vanger te 
maaken,kan de Werk meefter een blaasbalk laa- 
ten maaken , die met een yzere pyp tot de vuur= 
kamer ingaat, en op deze wyze het vuur zo 
fterk aanblaazen, als hy van nooden heeft; 
Opdezeen diergelyke wyzen kan een verftan- 
dig Werkmeefter het vuur aanzetten en op- 
fcherpen, dat hy de alderhardnekkigfte zaaken 
des werelds kan {melten, en doen vloeyenals 
water; Om nu ook noch aan te merken den 
dienft van de yzerelange pyp e‚ die boven het 
gat vande hoog{te kamer geplaat{t word , dient 
de Lezerte weeten , dat dezelve alzo geplaatít 
moet worden , dat dezelve uitgaat in een 
fchoorfteen , door welk middel de Werk- 
meelter bevrydt word vanalle de kwaade dam= 

pen; 
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Pen, die.uit de Metaalen en Mineralen op= 
gaan, en die anderzins zyne s seaandheid fcha- 
delyk zouden zyn. 16. 

In het opbouwen van zodanig een Oven, 
moet de Werkmeefter wel bedacht zyn „ dat 
hy een genoegzaam dikke en beftendige muur 
maakt, en den oven niet te licht opbouwt, 
dewyl hy anderzins door het al te fterke vuur 
den oven zelfs zeer licht aan ftuk zoude kon- 
nen ftooken ; om welke redenen zommige 
Liefhebbers dezen Oven van buiten mer yzere 
fiurt bekleeden, en de (teenen op de voorge- 
melde manier van binnen metzelen , net welk 
een beftendig werk Ea ‚ maar wat kofte- 
Iyker valt. 

Als wyde yzere pyp e, lln in het boe 
vente gat van de bovenfte kamer van den O- 
ven fchiet, laaten doorzakken tot in het gat 
van de onderte kamer, dan zal het vuur gê= 
noodzaakt zyn door de pyp te pafferen, zon- 
der in detweede en derde kamertefpeelen, en 
deze zullenechter wel mede gedeelt worden 
van de hitte,voornamentlyk als zeer fterk aange= 
ftookt word,en een windvanger aangezet, en de 
uitgang van de yzere pyp meteen dopje boven 
vernaauwt word. Op deze wyze gefchikt kon= 
nen in deze beide kamers alle zaaken geplaat{t 
worden, dewelke een geftadige hitte van noo- 
den hebben, en geen vuur konnen verdraagen , 
van welke zaaken na dezen gefproken zal wor- 
den. 18. 

ehalven het {melten, beproeven, probee= 
ren, fcheiden en zamenvoegen der Metaalen 
en Mineralen, door het vuur, gebruiken de 

bed 
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Alchymiften en Meraal-en MSineraal- fchei 
ders noch andere middelen, om de Me- 

taalen, Mineralen, -Berg-aardens, en wilde 
Bergftoffen te ontbinden, te fmelten, ontbon- 
den zynde te precipiteren enz., boven en bez 
halven het vuur, als by voorbeeld verfcheide 

Schey-waters, als Sterkwater, Konings-wa- 

ter, oly en geeft van Vitriool, zuure geeft 
van gemeen Keuken-zout, zuure geeft van 
Zwavel, zuure geeft van Salpeter, (dewel- 
ke in de Scheidinge der Metaalen wel de voor- 
naamtfte ro! fpeelt, en byna by alle Schey-waters 
zeer wel paft ) van Aluin, van Azynenz. Deze 
geeften, dewelke de Alchymiften en andere 
Werkmeefters der Metaalen, buiten en be- 
halven veele andere Ligneuren , tot hunne 
Operatie noodig hebben, konnen zy zelden on- 
vervalít, of konftig en zuiver genoeg vinden 
in de Winkels; en dewyl in het Goudmaa= 
ken niet alleen , maar zelfs in alle oefeninge 
der Metaal- en Mineraal-fcheidinge en ont- 
bindinge , het zeer naauw op de minfte 
zaak aankoomt, zal het noodig zyn, dat ie- 
mant, die de Konft wil oefenen, voor zich 
zelve zodanige zuure geeften en zwaare Li- 
gueuren en Schey-vochten kan bereiden. Maar 
dewyl daar toe wederom byzondere Gereed= 
fchappen van nooden zyn , zal ik van dezelve, 
als ook van de zuure geeften, een weinig nader 
fpreeken , te meer om dat ík myn Liezer aan- 
merke als geheel in deze zaaken onkundig. 
Want wat de Kenders , en wel voornament- 
Iykde Firir ApePt 1 of waare Bezitters 
van den Steen belangt, die zullen buiten alle 

twy- 
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elv veel wyzer en geleerder zyn, als ik zelfs 
en. 

19. 
Alle de zuure geeften, als by vootbeeld de 

geeft van Vitriool, het Sterkwater, de geeft 
van Keuken-zout, de geeft van Salpeter, de 
geeft van fterken Azyn, de geeft van Aluin, 
en diergelyke, zyn zeer zwaar in ’ gewichts, 
Degerecttficeerde oly of geeft vanVitriool is van 
alle vloeibaare lichaamen, die te gelyk nat 
zyn, het zwaarfte dat in de wereld is, . Dit 
is ook de reden, waarom tot het difdelleren 
van deze zuure geeften Varen moeten gebruikt 
worden; dewelke zeer laag van halszyn, om 
dat deze zwaare zuure geeften niet zo hoog 
konnen opklimmen, als de gedifdilleerde Wa- 
teren, fyne Olien, vlugge zoute geeften of 
brandende geeften enz. Daarom defkelleren 
de Liefhebbers deze zuure geeften in aarde 
(a) Retorten. Zommige laaten tot dezelve y- 
zere Retorten of potten maaken. Andere ge- 
bruiken aarde kannen met wyde halzen, de- 
welke zy zeer fchuins leggen, en voegen een 
groote Retort of andere groote pot, daar de in- 
zultingen mede uit Indiën koomen, of een 
andere ontvanger daar wel dicht toe gekliemt, 
aan valt. Zodanigeen Retort ot Diftilleer-var 
plaatzen zy in hun Oven op het bloote vuur. 
Dewyl deze zwaare zuure geeften , als de 
Oly van;Vitriool, enz. niet overgaan als met het 
uiterlte geweld des vuurs, verbruiken zy op 

deze 
(a) Ziet achter het Natuur- en Konft Kabinet voor 

de Maanden January en February 2719, Tabula 1; 
Fig. xO. 
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deze wyze zeer veel vuur, en befteeden een 
langen tyd. Maar Glauberus heeft een yzere 
Pot met een pyp uitgevonden:;'in dewelke bo= 
ven een dekzel is, door dewelke de Vitriool 
met 1, 2 a 3. oncen te gelyk ingeworpen 
Word met een yzerelepel, en op deze wyze 
zeer geinakkelyk Oly van Vitriool en andere 
zaaken gemaakt konnen worden; gelyk op 
zyn tyd aangehaalt zal worden. Het is wel 
waar, dat de vlugge geeft van Vieriool, of 
de lichtere geelten van andere ‘Zouten lichter 
overgaan, minder vuur van nooden hebben, 
en zelfs zommige van dezelve-in glaze Vaten 
konnen geftookt worden , maar ik fpreeke hier 
van zwaare zuure geelten; als by voorbeeld, 
wanneer de Lief hebbers de zwaare geeft of oly. 
van Vitriool bereiden , neemen. zy of van 
Hing arifche „of Goflarfche , of Engelfche of an- 
dere Vitriool, zo veel als ’ hun behaagt, de- 
ze Calcineren 1y vo lang, tot dat zy wit is, 
en doen dan deze drooge en uitgebrande Vie 
triool in een aarden Retort, en deftilleren de= 
zelve op het bloote vuur in hunne fterke DefZil= 
leer-ovens „ eerft zachtelyk en met matig vuur, 
als wanneer noch eenige Water-deeler en vlug- 
ge geeftige deelen voor den dag koomen. Daar 
na vermeerderen zy hun vuur zofterk , datde 
Retort gloeyend word, als wanneer een zeer 
zuure en zwaare geeft van de Vitriool over= 
koomt in den ontvanger , maar eindelyk zet= 
ten zy hun vuur tot de uiter(te graad aan, als 
wanneer die alderzwaar{te geeft van Vitriool 
overgaat , dewelke zy de Oly van Vitriool 
noemen, en die bruinrood van koleur is „zeer 

IL Deer. M m fcherp , 



s4z Natuure.en-Kanft-Kabinet 
fcherp, bytende, en het zwaarfte nat en té 
gelyk vloeybaar Lichaam is, dat ( behalven 
de Schey-vochten, daar Metaalen in opgeloft 
zyn) in de wereld gevonden. word. Om nu 
het onderfcheidt dezer zuure geelten te begry= 
pen, en daar uit de meerder of minder kragt 
des vuurs, dewelke, dezeive van nooden heb- 
ben, klaar, af te neemen , behoeft de leergies 
rige Lezer maar acht te geven, dat de Lief- 
hebbers, als zy -dezelve van malkander fchei- 
den, dezelve ín een glaze (a) kolf, daar een 
helm op {taat , daar een onttanger aan gevoegt 
word, endewelkein ’t zand geplaatft word „ 
doen en dooreen zeer zacht vuur. de Phlegma 
en de vlug-zuure deelen daar af haalen, waar nar 
zy uit dezelfde kolf (maar met een, weinig 
meerder vuur) de geeft van Vitriool overhaa= 
len in een andere ontvanger, dewelke zy aan 
de helm voegen, blyvende de zwaare bruin- 
roode oly, of zeer fcherp-zuure geeft des Vis: 
triools in de kolf om haar zwaarte leggen. 
Diergelyk verfchil van het oplichten der meer»: 
der of minder zwaare geeften, door meerder: 
of minder geweld van vuur, kan ook gezien’ 
worden ; inhet bereiden vande Rosen Phlegma- 
Vitrioli senhet Liguor Wâtrioli. enz. 

Pet EL "20. 
Zommige zuure geelten-zyn niet zo zwaar 

om opgeheven te worden, gelyk by voorbeeld 
de zuure geeft van’Spaanfchgroen; deze word 
gedeftilleert uit twee deelen Spaanfchgreen:, 

En 

(&) Ziet achter *t Natuur. en Konft-Kabinet, voor 
de er January en February 1719. Tabula 1, Fig.g. 
Lüit.abe. 
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eneen deel gebrande Aluin, in een aarden 
Retort op bloot vuur, maar heeft niet zulk 
eenen fellen brand van nooden, alsde zwaar- 
dte geeft van Vitriool, dewelke Oly van Vi- 
triool genaamt word. Zelfs kandegeeft van 
Spaanfchgroen alleen wel gedeftilleert worden 
in een glazen Ketort in *t zand, dog met zeer 
heet vuur, en geeft veel Spiritus. Dereden, 
waarom deze geeft zo veel lichter opgaat, kan 
elk begrypen;die de wyze verftaat, op welke het 
Spaanfchgroen door de afgeparfte druiven of 
azyn gemaakt word. 
Ô War. 

De zuure geeft van gemeen Keuken-zout 
heeft. wederom een zwaar vuur van nooden. 
In het bereiden van deze geeft word het zout 
in-een aarden.fchotel , dewelke niet verglaaft 
is, en op brandende koolen ftaat ‚ gedaan, en 
met een, yzere, fpatel zo lang omgerosrt, als 
het, zout. ‚knapt. en kraakt door de hitte, en 
®indelyk. in veen fyn poeder overgegaan is. 
By een deel van dit gecaleineerde. zout worden 
drie deelen Bolus of zuivere Pot-aarde gedaan,en 
dus in een fterke aarden Retort op het bloote 
vuur geplaat{t in een Reverbereer-oven, daar 
de weerflag van de Vlam op de aarden Retort 
brandt en woelt. Aan deze Retort word een 
engemeene wyde- ontvanger gelegt, en dus 
gedeftilleert eerft met zacht vuur, en nader- 
hand met zeer fterk,vuur, de tyd van dertig 
uuren lang, ende geeft van zout zal onder de 
gedaante van witte wolken overgaan. Maar 
dewyl deze manier zeer veel koolen en tyd 
vereifcht , zal het beter zyn dezelve in dén oven 

Mm 2 van 
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van Glauberus te maaken, dewelke hier ach- 
ter befchreven zal worden , te meer omdat de 
geeft van zout zeer veel moeite aan de Lief- 
hebbers baart. Zommige mengen het zout met 
pot-aarde alleen tot een deeg ; andere met ge- 
ftoote pannen of vloerfteenen ; andere met a- 
luin. Andere hebben door een Retorta tubu- 
lata met een-blaasbalk dit ondernoomen. Zom- 
mige hebben in een yzere daar toe gemaakte 
Retort de geeft van zout trachten te maaken, 
maar dezelve verlieft zyn kragt , dewyl dezelve 
’* yzeraangrypt Tothet maaken van geeft van 
zour in de oven van Glauberus, moeten gla- 
ze ontvangers gebruikt worden , dewyl de 
geeft zo fyn is, dat hy zelfs de aarde ontvan- 
gers aangrypt. In het deftilleren van de geeft 
van Zoutdoor de Oven van Glauberus , moet 
aangemerkt worden, dat het zout niet op het 
vuur alleen gefmeeten word , dewyl het te 
veel knapt , maar gemengt met een weinig 
Vitriool of Aluin, of te voren gerooft, of 
een zwaare pekel van zout gemaakt, daar 
gloeyende koolen in uitgedooft , en diedroog 
zynde op ’t vuur verbrandt iu den oven, het 
welk een zeer fyne geeft geeft. De geeft van 
Zout is een heerlyk Schey-vocht, en ont- 
biudt bynaalles, behalven het zilver,het welk in 
fterk water of geelt van Salpeter fmelt; zy moet 
gerectificeert worden. 224 

Zommige zuure geeften vereifchen weleen 
zeer kragtig vuur, maar gaan wederom in veel 
korter tyd over, als de zwaare geeft of zuure 
oly van Vitriool, of de geeft van Keuken- 
zout, gelyk by voorbeeld de geeft van Salpe- 

ter, 
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ter, deze word gemaakt op de volgende wy- 
ze: Zy neemen Salpeter, diegoedis, een deel, 
en gemeene roode Bolus , of pyp-aarde, of 
pot-aarde, of geftoote keyfíteenen, drie dee- 
len; deze worden elk byzonder fyn geftooten 
en gezift, en te zamen wel vermengt in een 
fterke aarden Retort gedaan , en in een Re- 
verbereer- oven geplaatft ; aan deze Retort 
word een zeer groote en ruime glazen onr- 
vanger geplaat(t, en met goed leem dicht ge- 
maakt. In het deftilleren van de zuuregeetlten 
word altyd waargenoomen, dat de ontvanger 
zeer ruim en groot is; in de eerfte drie uus en 
word matiglyk fterk geftookt, als wanneer de 
Phlegma of het water eert overgaat, daar na 
word het vuur vermeerdert tot de graad, de- 
welke zo veel minder is met de hitte van de 
zwaare oly van Vitriool , als drie tegen vier 
is,vyfuuren lang , of tot dat de ontvanger geheel 
met een roode koleur doortrokkeu is ; na de- 
zen word met de uiterfte kragt van vuur, of 
met dezelfde hitte van de zwaare oly van Vie 
triool noch drie uuren lang geftookt; en de- 
Wyl deze Deftillatie in tien uuren af loopt, en 

„maar drie uuren de grootte hitez vereifcht,blykt 
dat de zuure geeft van Salpeter veel ra{ier over- 
gaat, als die van ’t Keuken-zout of de Virri- 
ool. Alsde meefte hitte over is, word de ont- 
vanger, die vol zwaare en roode dampen is, 
afgenoomen van de Retort, en zeer gezwind 
met een natte doek boven bedekt, en geplaat{t 
op een koele plaats , tot dat alle deze roo- 
de en zwaare dampen te zamen loopen en ge- 
ftremt zyn. By deze geelt word fchoon wa- 

Mm 3 ter 
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ter gedaan , en overgegooten in een glazen Re- 
tort, en nuch eens gedeftilleert uit heet zänd, 
om de geeft blank, doorfchynend en zuiver 
te maaken. Onder alle de zuure geeften ís de 
de zuure geeft van Salpeter de fynfte en de 
doordringendfte ‚ hoewel de zuure geeft van 
het Spaantchgroen ook zeer doordringend ge- 
maakt kan worden, en ook dezwaarite zuun- 
re geeften door byvoeging zeer fcherp, fyn, 
en doordringende gemaakt konnen worden, 
maar anderzins is de zuure geeft van Salpeter 
wel het voornaamf{te Schey- vocht voor de Me- 
taalen. k 

23 
Deze zuure geelten worden by de Metaal- 

en Mineraal-fcheiders , als ook by de Alchy- 
miflen, vo dikmaals gebruikt, dat dezelve by- 
na in alle hunne Werkdaaden te pas koomen. 
Dit isdereden , dat ik dezelve hier wat naauw- 
keuriger aantekene, als ook om dat uit de vere 
fcheide tyd van hunne Deftillatie, derzelver 
onderfcheidt in dat opzicht nader gekent mag 
worden, behalverr dat de deugd vande Ovens 
en Gereedfchappen , dewelke ik tot dezelve 
zal befchryven, te beter gekent moogen wor= 
den, als wy voor af weeten de wyze en ma- 
nier , door dewelke andere gewoon zyn de- 
zelve te bereiden. 

EA 
Behalven deze Deftillatie , daar de geeften 

zuiver zyn , doen zommige by de Salpeter , 
in water gefmolten , oly van Vitrioolenz., en . 
maaken op een zeer lichte manier geeft van 
Salpeter ; maar dewyl dit ons oogmerk niet 

raakt, 
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faakt, zal ik veel van die zaaken tot een an= 
der tyd bewaaren , en wel voornament!yk mel- 
den die zuure geeften , dewelke in de fchei- 
dinge der Metaalen en Mineralen , „als ook 
by de Alchymiften gebruikt worden ; gelyk by 
voorbeeld het alom vermaarde Schey-water of 
Aqua Forris of het STERKWATER , het welk 
zeer gemeenis by de Metaal:{cheiders , en-ook 
byde Alchymiften , tot het fcheiden van zilver; 
yzer, koper, kwikzilver enz. Dit word gemaakt 
uit Vitriool en uit Salpeter , zo dat het Sterk wa- 
ter deelachtig is ten deele aan de natuur vande. 
geelt des Vitriools, en ten deele van de geeft van 
Salpeter, hoewel het meerder ‘heltna de Salpe* 
ter geeft als nade Vitriool-geeft, want zy neee 
men gebrande Vitriool en Salpeter beide 
wel fyn geftampt , en van elks even veel; 
wel gemengt zynde word dit poeyer in een 
zeer fterke en wyde aarden Retort gedaan , 
(of ineen daar toe gemaakte yzere pot „ daar 
een aarde of yzere hals op ftaat) die door 
dit poeder ruim half vol moet zyn, De ont- 
vanger moet zeer groot zyn en ruim van aat= 
de, hier toe neemen zy zomtyds een Indiaan- 
fche pot, in dewelke de Acia overkoomt, of 
zodanig als de Heer Le Mort in zyn Chemy 
vertoont onder deletter E. Dit word geftookt 
ineen Reverbereer-vuur of Weerflag- oven,daar 
de vlam rondom de Rezort of yzere pot {peelt , 
en met kragt werkt. De ontvanger mag wel 
verkoelt worden van buiten met koud water , 

„op dát de geelten te eerder tot Sterk water 
ftremmen; dit Sterkwater word naderhand: 
noch eens overgehaalt uiteen glazen Retort 

Mm 4 in 
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in ’t zeer heete zand. Hert Sterkwater word 
op zo veelderhande wyzen gemaakt , en uit 
zo verfcheide (toffen, dat my hier de plaatste 
klein is om dezelve alle te melden, aìzo wel 
als de verfcheide wyzen, op dewelke hetge 
deftelleert word. Maar de Lezer gelieft maar 
aan te merken , datde geeft van de Salpeter 
de voornaamfte Werkmeefter in “ Sterkwa- 
ter moet zyn. 

25. 
Het Goud laat zich door het Sterkwater 

niet ontbinden, daarom word het zelve aan= 
gezet , of met zour van Ammoxntac of met Sal 
Gemme, om deszelfs punten aante {cherpen, 
en dus te beter in de pypjes van het goud te 
dringen, om het zelve te ontbinden. Als het 
Sterkwater door deze fyne zouten gefcherpt 
is, geven de Liefhebbers bet de naam van 
Agua Regia of Konings-water. Zommige be- 
reiden dit Konings-water van geeft van Salpe- 
ter, daar zy een vyfde part Sal Gemme in 
Ímelten , en in het zand overhaalen uit een 
glazen Retort. Ändere neemen twee parten 
Sterk water , een part Keuken-zout , en een 
twaalfde part Zout van Ammortac, en difdil- 
leren het zelve uit een glazen Retort. Andere 
neemen Salpeter en Zout van Ammontac, en 
deftilleren het in een Reverbereer-oven uiteen 
aarden Retort ; zommige doen daar Pot-aarde 
of Bolus by. Zommige neemen vyfpond wit 
gebrande Vitriool, gemeen Zout en Salpeter 
van elk anderhalf pond, Zout van Amzmo- 
n1ac een half pond, gebrande Aluin twee pond, 
en definlleren dit uit een yzere pot , volgens 

de 
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degraaden van hitte, dewyl alle zuure geeften 
in *t begin zacht en allenskensfterker vuur eis 
fchen., alzo anders de Vaten; licht aan ftukken 

_ barften. Dit laatfte Konings-water word voor 
zeer fterk en doordringende gehouden, maar 
de Heer ProfefJor Barchufen heeft aangemerkt, 
dat alle Konings-wateren onbekwaam zyn om 
Goud te ontbinden, ten zy dezelve van ’t Keu- 
ken-zout deelachtig zyn. 

26. 
De reden, waarom by de ftoffen , daar de 

zwaare zuuregeeften uit gedeftelleert worden, 
drooge Pot-aarde of Bolus , of gebrande en ge= 
ftampte Keyfteen , of andere aardachtige ftoften 
gedaan worden, is, omdat de zoutente beter , 
‘als zy los geflagen zyn , door * geweld des 
vuurs zouden overgaan in damp , en niet zo 
licht wederom aan malkander geklonken wor- 
den, het welk door de tuflchenkoomende en 
niet overgaande z waare aardachtige deelen niet 
alleen word belet, maar ook worden dezelve 
meerder verdeelt, en door den gloedt van de 
aarde zelfs opgeheeven in een damp. Het 
fterk droogen en Calcineren 1ommiger zouten , 
daar de zuure geeften uit geftookt worden , ge- 
fchiedt , om datdezelve anderzins al te zwaare 
dampen uitleveren, dewelke de vaten te veel 
vervullen, en dezelve aan {luk doen barften. 

27- 
De Schey-vochten, daar de Metaalen en 

Mineraalen door ontbonden worden , moeten 
dik wils verfcheiden zyn , na de verfcheidenheid 
der Metaalen of Mineralen; gelyk by voor- 
beeld, tot het {cheiden en ontbinden van Ge- 

Mm s fteen= 
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fteentens, Koraalen , Kreeftsoogen, Stamp- 
paarien enz. word wel meeft de zuure geeft 
van fcherpe Wyn-azyn gebruikt, hoewel de- 
zelve ook een zeer “heerlyk «en. door- 
dringend fchey-vocht is voor koper, loodt, 
tin en yzer, alsook om Zinduren uit de Mi- 
neralen te bereiden. Tothet bereiden van de 
zuure geeft van Azyn, word zo veel (als iemant 
behaagt) van de alderfcherpfte zuivere Wyn- 
azyn gedaan in een glaze Retort , of in een glaze 
kolf die kort is,en in’theete zand geplaatft ftaat. 
De Azyn wordzo lang afgehaalt, tot. dat het 
overblyfzel, het welk inde Rezurt of kolf is, de 
dikte van een dunne (troop verkrygt; hetver- 
der afhaalen is niet raadzaam , om datde geeft 
van Azyn zeer licht, aangebrandt ruikt. De 
geeft, dewelke eerft overgaat, is zeer. fyn en 
vlug, maar moet alleen bewaart worden; de 
drie vierde parten , dewelke op deze geeft vol- 
gen, moeten in een nieuwe aangelegde ontvan- 
ger vergadert worden:, en dit is dan eindelyk 
de vereifchte zwaare en fterke geeft van Azyn, 
dewelke voor Schey-water gebruikt word. 
Zommige deftilleren deze geeft in een tinnen 
keteltje, door een tinnen {flang, voorgevende 
dat het zuur van den Azyn net tin niet aan- 
grypt. Maar als iemant de proef neemt door 
de koleuren, dewelkede keurlykfteis, omde 
zuiverheid der zuure geeften door te probeeren, 
zal hy anders bevinden, Daar zyn onderalle 
de geeften gene, dewelke naauwer luifteren om- 
trentde Deftlleer-vaten, als de zuure geeften, 
om dat zy alles aangrypen. Boven zeer beften- 
dig, vaten wel gebakken aardwerk gaat niets, 

al 
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alhoewel zommige yzer neemen, andere glas 
enz. In het deffslleren van de geeft van Azyn 
laaten eenige de azyn eerft-door een zachte 
warmte haar water uitdampen, maar-zulks is 
‚onnodig. Zommige zetten de azyn aan met 
Spaanfchgroen , alsby voorbeeld : tot acht pin- 
ten wyn-azyn neemen zy een pond Spaanfch- 
groen , en waaflemen dezeftof uit, tordatzy 
droog is, en deftilleren dooreen Retort van 
ditdrooge poeder een zuure geeft, dewelke zy 
het Philofophifche Schey-vocht noemen. An- 
dere wederom deftilleren dezelve van het zout 
van Ammontac, dat zy daar in gedaan hebben , 
om deze geeft op te fcherpen. 

28. 
De Liefhebbers (a) bereiden nocheen Azyn 

der Wyzen, het welk een zeer fyn Schey- 
vocht is voor de Meraalen en Mineralen, als 
ook om derzelver Zinduren mede op te lof: 
fen, hoewel het eigentlyk, uiterlyk aange- 
merkt, juift wel geen azyn maar een geeft van 
Spaanfchgroen is; zy neemen de Kriftallen , 
(diedoor de fterke geeft van azyn uit Spaantch- 

groen gemaakt worden} van ’t Spaaníchgroen 
een pond, levendige Zweedfíche Zwavel zes 
oncen, gebrande Àluin vier oncen, alderfyn- 
fte voorloop van Brandewyn drie oncen; zy 
laaten deze (tof twee etmaal weeken , en def- 
tilleren zachtelyk de Brandewyn daar af; het 
overige deftilleren zy in een glazen Retorz uit 
het zand, maar met zeer veel vuur. Deze geeft 
is zeer fyn en doordringende , maar echter 

niet 

(a) Vid, Colletanea Chymica Leidenfia, Cap. 2. 
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niet zwaar noch robzft. In het deftilleren gaat 
de bloem van zwavel te gelyk mede over, 
maar deze moet van de geeft afgefcheiden 
worden. Dezen Azyn der Wyzen haalt de 
Heer Le Mort (en andere) uit twee dragma 
afch van Zilver, zes dragma afch van Tin, 
acht oncen Spaanfchgroen , vier oncen ge- 
meene Zwavel, twee oncen Zout van Ám- 
moniac, vyf pond gedeflslleerde Azyn ; hier 
vier vyfde parten afgetrokken, word by ge- 
daan vyf oncen oly van Vitriool, en dat uit 
zand gedeftilleert en gerecttficeert. 

29. 
Uit deze Ziwavel word ook een zuure geeft 

gemaakt, dewelke Spiritus Sulphaurts per Cam- 
panam of de zuure geeft van Zwavel door de 
Klok genaamt word; hier toe word genoo- 
men zo veel zwavel als iemant behaagt, en in 
een aarden fchotel gedaan , daar een glazen blad 
overheen gehangen word. Maar ziet een be- 
kwaam Gereedíchap in ZabulalX. Fig. 1. ais 
een groote aarde Kom. biseen Schaaltje, daar 
de Zwavel in brandt. c is de glaze Klok, 
dd 1yn Staafjes, waar op het fchaaltje 4 ruft. 
Het aarden aan weerzyden verglaasde Schaalt- 
je b word met geftooten zwavel gevult; deze 
word aan brand gefteeken met een zwavel 
ftok, en de Klok « word daar over heen ge= 
hangen, na dat dezelve met water is nat ge- 
maakt. De Klok c word een duimbreed van 
de randen van de aarde Kom a afgefcheiden, 
hangende aan de knop e. Als nu al de Zwa- 
vel is leeg gebrandt, moet wederom een an- 
der Schaaltje met brandende zwavel in des- 

zelfs 
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elfs plaats gezet, of geplaat{t worden op de 

Staafjes dd. De Werkmeefter moet tot de- 
ze Operatie uitkiezen de Herflt of het begin 
van de Lente, dewyl de groote Vorft of Hit- 
te deze Operatie fchadelyk is, en een middel- 
matige vochtige lucht bekwaamf{t. Deze wyze 
geeft zeer weinig geeft, en als de Werkmee- 
fter zes Dragma van een pond Zwavel krygt, 
moet hy zeer naauwkeurig oppaflen. Ook (taat 
aan te merk@n,dat de Zweedfche Zwavel meer: 
der geeft geeft als de andere, volgens waar- 
neeming van den Heer Le Mort. Ziet noch 
een andere manier in Fig. 2. a b is een aarden 
Fornuis. c is het Afchgat. d is het Vuur- 
gat. eis een aarden Kolf, die op het vuur 
ftaat. f iseen klein deurtje, dat in de Kolf 
gemaakt is, om de Zwavel met een lepel in 
te werpen. gg zyn twee Rook-gaten aan 
de beide zyden van het aarden Fornuis. 4 is 
een Helm mettweepypen. #: zyn twee Ont- 
vangers. Ak twee Blokjes, daar de Ontvan- 
gers op ruften, // twee Schaaltjes met ge- 

{toote zwavel eneen lepeltje, “1m vier Knop- 
pen, daar de Helm op ruft, en eenige lucht door- 

gaat tuflchen de Helm ende Kolf. De Overige 
Figuren 3, 4, $,6,7,8,9- in deze IX. Tabula 
zullen na dezen befchreven worden. En wat 
nu deze tweede manier van geeft van Zwavel 
te maaken belangt, moet aangemerkt worden, 
dat de Kolf ophet vuur gloeyend zynde gewore 

den, in dezeive de zwavel word’ ingeftort 
door het Deurtje f, met een half loodt te gelyk, 
het welk zo ras niet verbrandt ís,of moet weder- 
om een half lood ingeworpen worden. Op- 

deze 
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„deze wyzeverkrygt de Werk meefter ( volgens 
de Waarneeming van den Heer N. le Févre)drie 
loodigeeft van Zwavel van een pond Zwa- 
velzvandere doen dit-in,een Retort met een 
gat ‚maar degeeft van/Zwavel koomt zeer wel 
over, een. met de geeft. van -Vitriool, daar de 
Zwavel een vrucht van is, waarom wy dezelve 
zelden van-nooden hebben. Zommige deftillen 
ren de geeft van. Zwavel, met geeft van Salpe- 
ter 5-andere met Spaanfchgroen ; andere door; 
een Retorta Tubalata of Retort met een Pyp; 
daar. gedurig de Zwavel met kleine beetjes in- 
geftort word, en de geeft ín een ontvanger 
met, water gevult gevangen word : maar „dit 
wil zonder. Salpeter niet lukken, dewyl de 
Zwavel, in deheete Retort, die op het bloote 
vuur {laat „niet, aan brandt geraakt, maar in 
bloem van. Zwavel opgelicht word, De zui-; 
vere zuuregeelt van Zwavel is zeer doordrin-, 
gende en ícherp, maar niet zwaar. De geeft, 
van zwavel:, dewelke uit de rouwe Zwavel- 
aarde, of, Mirera geftookt word, is zwaarder, 
en deze geeft overvloediger geeft als de Zwa- 
vel , maar-helt ook wederom meerder na de 
geeft van -Vitrjool. 30. 

De zuure geeften en Sterke waters of Schei-, 
waters der Metaalen „konnen op zo veelderley. 
wyze en 20 «ontelbaar, verfcheiden gefnaakt 
wordeny als-elk Lief hebber goed vindt, maar: 
ondertufIchen is het zeer aanimerkelyk , dat 
deze vloeinaare, en-nattc zuure geeften gemaakt. 
worden ‚van zodanige drooge lichaamen, als, 
by voorbeeld gebrande Aluin „ gebrande Vi 
«riool ,‚… gerooftert Keuken-zout „ Spaanfch- 

groen, 
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groen, Salpeter, Zwavel , Antimonie, endier- 
gelyke drooge en, harde lichaamen ; alwaar 
moch.by koomt, dat. deze bereiding gefchiedt 
door, geweld van vuur, … Immers;zal;een on 

„kundige, die dit overweegt, moeten verwon- 
dert (aan , dat-uit!odanige drooge en harde 
lichaamen ‚en een geweldige hel{che brandt’, 
water, voortgebragt word „-gelyk by voorbeeld 
Sterk-warer;. Konings-water-, geeft van Zout; 
geelt van Salpeter „van Zwavel „ van Vitriool 
enz. Maar wanneer: hy;de, natuur-van deze 
Zouten, de werkdaaden„het kloppen, beuken 
en flaan. van het.vuur „ en demetallyne geftelt: 
heid der:ftoffen „ daar, deze geeften uit voort- 
gebragt, worden „en uit ‚beftaan , onderfcheis 
dentlyk « kent-en- klaar; begryp, zal by deze 
zogenaamde, watereneerder voor een vloeibaar 

etaal aanzien, als-voor enkeld water, ge= 
yk -dezelve ‚ep. het.…oog: zich -kwanzuis ver- 
toonen: ;.…of als: hy-op de kragten en, vermos 
gens,„dewelke zy oefenen op de Metaalen 5 
Mineralen enz.,en opde uitwerkingen van deze 
zwaare: zuure geeften let, zalhydezelve meer: 
der alseen vloeyend en ineen verband gecon= 
centreert, vuur of, vaurige (troom van zouten 
aanmerken „ als.voor water , gelyk zy van bui- 
ten voor het‚oog zich vertoonen , voornament- 
Iyk-wanneer.hy voelde „- dat hy zich aan de- 
zelve konde branden, gelyk het aanraaken van 
de „zuure „geelten op het. Menfche- vel onver- 
draaglyke hitte merwekt., en, zommige zaa- 
ken ín brand vliegen „daar, dezelve in geftort - 
worden ; of als hy bemerkt, dat de Ertzen, 
Metaalen en Mineralen door deze zwaare 

zuure 
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zuure geeften in kalk worden overgebragt, 
(opdat zyte gemakkelyker te fmelten , of met 
andere zaaken te vermengen zouden zyn ) in 
veel korter tyd als door het fterkfte vuur. 

L 
Alle de Stoffen, le de zwaare zuure gee- 

ften uit gehaalt worden ‚ koomen daar in over 
een, dat zy vol valte zouten of metallyne deelen 
zyn, gelyk de Vitriool ‚het Zee-zout, de Aluin, 
het Spaanfchgroen. Zommige zouden lichtelyk 
de Salpeter,de Zwavel,deW yn-azyn,hier trach- 
ten buiten te fluiten , maar ik zal op zyn tyd be- 
wyzen , dat in zo ver als deze een z waare zuure 
geeft konnen uitleveren „hier mede onder moo- 
gen getelt worden, Dit is ook de reden, waarom 
de Liefhebbers in het bereiden van de zwaare 
zuure geelten, zommige (toffen eerft droog 
uicwaaflemen, van’andere wederom de voor- 
loopende geeften of lichtere zouten eerft ont- 
vangen ‚en naderhand een andere ontvanger 
voor de zwaare zuure geelten aanleggen, of 
waarom zy ook zommige (toffen voor af bran- 
den en Calcineren , op dat zy fcherper zouden 
worden, en haar vafte zouten ontbloot zou- 
den worden van haare. water-deelen en andere 
belemmeringen , gelyk “dít niet alleen plaats 
heeft in de voorbereiding van zommige zuure 
geeften , maar ook van de loogen van Zouda, 
Pot-afch , Wied-afch’, van vat zout, van 
Wynfteen, van Salpeter; van Kalk, en van 
alle tot Afch verbrande ftoften , dewelke eerft 
(om fcherp vaft zout uitte leveren) door t vuur 
gecalcineert en tot afch verbrandt worden , 
en dan met water opgeloft zynde, tot loogen 

ge 
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gemaakt worden, dewelke ook voor Schei- 
waters omtrent de Metaalen , en wel voor- 
namentlyk omtrent de Mineralen gebruikt 
worden, gelyk ik na dezen zal befchryven. 

2 
De Metaalen en mitieraiek worden op zeef 

veelderhande wyzen tot kalk gebragt en ont- 
bonden, gelyk 1. Door enkeld en zuiver vuur, 
2. Door zwaare zuure geeften. 3. Door lich- 
tere zuure geeften , en zelfs alderhande byten- 
de en fcherpe zappen van kruiden, vruchten, 
alsdruiven, aalbeflen, kerfen , appelen , pee- 
ten, als ook fcherpe en peperachtige zappen. 
Zelfs worden in zommige Gewaflen, als in de 
Ananas, rappen gevonden, dewelke de Me- 
taalen konnen wegvreeten enz. 4. Door loo= 
gen-en pekels van loogzouten. $. Door vluge 
ge geeften van pis-zouten. 6. Door opgaande 
dampen uit andere Metaalen, Mineralen enz. 
dewelke de Meraalen aangtypen, en in poeder … 
overbrengen. 7. Door de Lucht, door Wa- 
ter, en alles dat roeft kan verwekken. 8. Door 
invreetinge „ geholpen door het vuur, gelyk 
in de zo genaamde Cementatto, wanneer by 
voorbeeld het Metaal in platte en dun geklop- 
te plaaten op malkander gelegt word, en op 
deze wyze tuffchen dezelve bytende poeders 
geftrooit, of dat de plaaten met een bytende 
pap befmeert zyn, welker deelen haar zelve 
(door het vuur geholpen en gaande gemaakt 
zynde) dringen in de pypjes van het Metaal , 
derzelver zamenhang breeken, en het Metaal 
wryfbaar maaken, dat het in poeder over ge- 
bragt kan worden. g. Door Amalgamatie met 
K wikzilver enz. En noch veel andere wyzen;, 

H. Deer. Nn de- 
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dewelke my nu juift niet infchieten, 

3: 
Om dat nu de en Alchymiften op zo 

veelderhande wyzen de Metaalen en Minera- 
len ontbinden , en wederom te zamenvoegen, 
en daar toe zo veele zuure geeften, enbytende 
en ontbindende zaaken van noden hebben, en 
diergelyke dingen zeer veel tyd. en vuur koften 
om te bereiden, zal ik den Oven van de 
Heer Glauberus mededeelen, in dewelke de - 
Metaalen, Mineralen enz., welker geeften, 
zouten en olien door het vuur niet konnen 
verbranden , gedeftilleert of gefublimeert kon- 
ren worden „zonder eenige Retorter of Kolven, 
enkeld en alleen metdezelve maar in den.oven 
op het bloote vuur te fmyten „ het gat toe te 
dekken, en te nootzaaken dat derzelver damp 
dooreen pyp die uit den oven gaat in een ont= 
vanger, tot Spiritus of geeft geconceutreent 
word. Ziet dezen Oven, Zabula X. Fig. 1. 
hier achter bygevoegt. a ls het afchgat met 
deszelfs.deur. b Het vuurgat. ce De deur. d Een 
ronde opening boven inden oven, om met een 
yzere lepel de ftof, die gedeftilleert zal worden , 
in te werpen. e Is een dekzel , dat met een 
kneep in een reet vol zand fluit. f ls de aarde 
PyP» “daar de. damp door vliegt uit den oven 
in den-ontvanger. „gils een aludel vanaarde of 
glas. h Is een tweede aludel „ dewelke daar 
boven op {taat. 2 Is een derde. & Een vierde 
aludel. 1 Een vyfde met een knopje. «2 Datop 
en af kan gedraait worden, dog in de,meefte 
deftillatsen afgenomeu moet worden, en de bor 
vente aludel open gelaaten. # Is een drievoet- 
jes daar,de onderfte alude! door lekt. o Is,het 
1 ont= 
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ontvangertje ‚ daar de Spiritus in vergadert 
word, loopende met een pypjein de kan. pen 
47 vyn handvauzels. 

… Dezen Oven kan inh zo groot maaken 
als het hem behaagt, ook kan de zelve rond 
ofdrie- of vierkant gemaakt worden. » Dezel- 
ve kan gemaakt worden uit Tichelaarskley, 
en door een Portebakker gedraait uit een. ftuk; 
maar de befte wyze is dezelve op te metzelen 
van bonte moppen, en vaft te. metzelen met 
zeer goede leem, die tegens het fterk{te vuur 
kan : de muurtjes moogen wel tamelyk dik zyn, 
om de hitte desvuurs; en alsdegeheele Oven 
‘van binnen zeven duim over zyn diameter wyd 
is, moet dezelve achtentwintig duim hoog 
zyn, dar is, zeven duim hoog voor * afchgat 

tot aan de roofter , zeven duim van de 
roofter tot aan het onderfte van het deurtje, 
daar de koolen door in geworpen wor 
den, en vanhet vuur of koolgat 14 duim tot 
boven toe aan het gat, daar de deffilleer-{tof 
in geworpen worde dat is, 1. vierde part 
of 7 duim voor *t afchgat, en 3 vierde parten 
of 21 duim voor de plaats daar ’ vuur in werkt 

legt. De pyp, dewelke uitdeze oven {chiet 
tot in de eer(tealudel of ontvanger, moetacht 
Ei lang zyn, en van beftendige aarde ge- 
bakken worden, op dat de ontvanger door de 
oven, niet te heet word. Deze aarde pyp moet 
aan zyn einde derdehalf daim wyd zyn in zyn 
diameter, en dicht aan den oven nocheen wei- 
nigwyder. De roofter van deze oven (ziet let- 
ter r ) beftaat uit vyf yzere ftaaven, dewelke 
in twee yzere (taaven, die hier vertoont wore 
aard Nn 2 den, 
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den , ingekeept zyn, en in den oven gemet* 
zelt zyn, waar op de vyf ftaaven zodanig leggen, 
dat zy met een tang onder aan het afchgat 
konnen verfchudt, en zelfs uitgenomen wor- 
den, als zy door de koolen enz. verftopt zyn 
geworden. Het oppervlak s van den oven kan 
beft gemaakt worden van kley , daar toe gefor- 
meerten gebakken om het gat d, In ’t midden 
van ’t oppervlak moet een rand gemaakt wor- 
den, in welke rand zand gelegt word, en aan 
het dekzel ook een rand, die in dit zand en in 
de kneep zodanig dicht den oven moet toeflui= 
ten, dat niet de minfte waaflem of geeft van de 
ingeworpe {tof door deze opening van het 
dekzel kan heen dringen, maar gedwongen 
word door de kragt des vuurs, te gaan door de 
aarde pyp in den ontvanger. Deze ontvangers 
zyn aludellen, die onder met wat naauwer pyp 
zeer net fluiten ín de opening ; die boven in elke 
aludel is), en altyd wyder moet zyn als de onder- 
fte opening. De bovenfte aludel moet open bly- 
ven, op dat de lucht daar uit kan gaan; en 
dewyl hier maar vafte Wehaamen gedeftilleert 
worden, behoeft niemant voor verlies te vree- 
zen, dewyl de zwaare dampen niet zo hoog 
konnen opryzen. Ook konnen diea/udellen zo 
veel verhoogt, en zo veel op malkander gezet 
worden, als iemant van noden oordeelt, en 
moeten of met /uteerzel zo dicht gemaakt 
worden, dat niet de minfte waafleming daar 

__door kan; of als dezelve van glas zyn, met 
Amaril 10 dicht op malkander gefleepen wor- 
den, als nodig is, op dat de geeft in het ont- 
vangertje o p vergadert word.» 7 

Als 
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$ 
Alsin deze Oven gedeftilleere zal worden, 

moeten brandende koolen op de roofter gelegt 
worden, en dan moet de Oven vorder opge- 
vult worden met koolen „tot aan de Deftitleer- 
pyp f , en hetboven-dekzel des Ovens moet 
open zyn, zolang het. vuur volkomen in brand 
Is, op dat noch rook noch hitte te veel door 
de aarde-pyp inde ontvangers geraake), ende- 
zelve te heet maake; werpt dan meteen yzere 
lepel zo veel van de ftof, dewelke gedeftilleert 
zal worden, op het bloote vuur, tot dat het 
zelve geheel overal bedekt is, en drukt uw 
dekzel in de dubbelde rand, daar zand in is, 
ftyf en dicht toe, dan word de rook van de 
verbrande ftof door de aarde deftilleer-pyp mer 
geweld gedreven in den ontvanger, om daar 
tot zuure oly of zwaare geeft over te gaan. 
Met dit inwerpen van koolen en deftilleer-{tof 
moet aangehouden worden, zo lang als de 
Laborant geeft genoeg ontvangen heeft. De 
afch en ’t Caput mortuum kan gedurig uit het 
afchgat a gefchept worden. Als de eene Ma- 
tery afgedeftilleert is, en een andere geeft ge- 
maakt zal worden, giet de Werkmeefter fchoon 
water door de Aludellen,en werkt als voren. 
Op deze wyze konnen uit Vitriool, Aluin, 
Zout, Salpeter, Metaalen, Mineralen, Stee- 
nen ‚en alles wat een onverbrandelyke ftof uit- 
levert, geeften, olyen, bloemen enz. gemaakt 
worden. Tot zommige geeften moeten dík- 
wils 14 a 15 Aludellen, die tegens een ladder 
of muur leunen moeten , op malkander taan, 
eer de damp boven verkoelt is. 36. 

Zommige Deftilleer-ftoffen ryzen niet zo 
Nn 3 hoog 
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hoog als andere, tot dezelve zyn de Ontvan- 

Tabulagers van Fig. 2 en 3 beter in ZabzlaX. Hier 
X. Fig. 2 gaan de ontvangers nietnaboven, maar recht 
“A3 uit, en beneden in een Tobbe met koud wa- 

ter, op dat de geeften datelyk zouden ftrent- 
men. De pyp f wórd gefteeken in de pyp z. 
De Ontvanger his een Kan, die in ’t water 
ftaat van de T'obbe #; maar de Ontvanger £ 
van Fig. 3. heeft in zyn boven-dekzel twee ga- 
ten, alsby A te zien is, gaande een kromme 
Pyp inden Ontvanger h door de eene opening 
van hetdekzel £. Deze Pyp zyn geeft na onder 
{mytende, ryít de geeft wederom op, en gaat 
door de tweede Pyp / in de kan mz „ die ook 
in’t water kan {taan ; en alsde geeft dan noch 
niet geftremt is , gaat zy wederom op in de 
Pyp z, daar een ontvanger aan geplaat{t kan 
worden, daar de geftremde geeft in druipt. 
Alle deze Pypen moeten zeer wydt zyn, en 
konnen van aarde gevormt en gebakken wor- 
den , en in malkander geludeert met bek waam - 
ludeer-deeg , en zo dikwils vermenigvuldigt 
worden , als tot de verkoeling der geeften en 
zuure olyen vereifcht word ; zomtyds is éen en- 
keide genoeg,gelyk vertoont word in Fig.2. De 
dekzels van-de kannen Ah „zm moeten zeer 
dicht geludeert zyn,gelyk ook terzyden de gaten 
kh,daar de pypen door pafleeren. Deze wyze van 
deftilleren is zeer bekwaam voor deLief hebbers 
der natuurlyke Hiftorie, om te ontdekken uit 
alderhande Ertzen, Mineralen , Aardens, 
Steenen en diergelyke, welke bloemen, geeften, 
olyen „zouten enz. zy uitleveren , en hoedanig 
haare natuurlyke Eigenfchappen en Hoedanig- 
heden zyn,‚dewyl hier tot elke proef geen ute 
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dere Retort vannodenis,en.vry wat minder vuur entyd, 
gelyk de (a) Uitvinder van deze Deffilleer- en Pro. 
beer-wyze zeer omf{tandig bericht; wanteenige Flores, 
Oly , of Geeft verkreegen hebbende „ worden de 
roofterftangen gefchudr,dat de koolenen't Caput mor- 
Faum in'tafchaar vallen, daat zy uit gefchept worden , 
en gezwindelyk in den Oven andere koolen geworpen 
zynde, kan een ander Mineraal in den Oven geworpen 
worden, en door de Recipienten, die zeer ras met water 
doorgefpoelt zyn, wederom een andere Geeft, Oly, 
of Flores gejdagt worden; en konnen op dezewyze 
in een uur tyd verfcheide zaaken geprobeert en onder- 
zocht worden. Alwaarom ik te meerder deze wyze 
vanDefbrlleren voor de Liefhebbers der Metallurgia en 
Alebymia hebbe aangehaalt, want deze wyze van 
Deftilleren kan ook zeer in’tklein met een yzer oventje 
gedaam worden,;het welk noch niet bekent is, en na-de- 
zen zal befchreven worden. 37: 
Op deze wyze konnen zelfs zuure geelten getrok- 

‘ken worden uit alderhande Houten , Bladeren, en 
diergelyke brandende Stoffen, dewelke in dezen Oven 
op de koolen verbrandt worden, en een zuure geeft 
uitgeven en overlaaten gaan in de Ontvangers. Deze 
gereëtificeert zymde , konnen dienen in de plaats van 
fcherpen Azyn, tot het onitbinden’en (melten van lichte 
Mineralen , Steenen, Kreefts-oogen en Scheeren, Vis- 
beenderen, Koraalen, Sramp-paarlen; als ook om 
de verfcheide Meraal- en Mineraal-glazen te fmelten: 
Op deze wyze konnen ook geeften gebrandt worden 
uit papier, linden, wolle, zyde, hair, vellen, ho- 
rens, klauwen, beenderen van dieren, als ook van 
azyn, zuiker, honing, en alie brandende ftoffen , daar 
‘Glauberus zeer omftandig, bericht van geeft. In zo- 
‘danig een Oven konnen zelfs de geeften gemaakt wor- 
“den vande Pot-afch, Zonda, Wied-afch, vafte zou- 
ren van Wynfteen, en andere vafte Zouten en zwaare 
lichaamen, en daaruit gemaakt worden Scheywaters , 
dewelke na dezen zullen befchreven worden. Ook 
kopnengeeften, bloemen en zouten , uitalle Minera- 
en en Steenen op deze wyze gemaakt worden. Neemt 
Keyfteen, Kriftal, Talk , Calaminr-fteen , alderhan- 
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só4 __ Natuur-en Konft-Kabinet, 
de Marcazyt, Antimonie , Kobolt , en hondert dier- 
gelyke zaaken, (toor dezelvefyn, werptdezelve met 
een yzere lepel op de bloote koolen, zo word door 
*t geweld des vuurs een zuure geeft, zout en bloemen 
uitgedreveni; dog begrypt dirvan rouwe Mineralen, 
dewelke nooit in ’t vuur geweeft zyn. Hoe door 
’t groot geweld des vuurs zaaken konnen ultgewerkt 
worden, dewelke ongelooflyk fchynen, zal hier na 
geleert worden, 8 N 

Niettegenftaande de zwaare geeft van Vitriool, de» 
welke eigentlyk oly van Vitriool genaamt word, het 
zwaarte en brandendfte onder alle de zuure geeften 
fchynt, is echter dezelve geen zeer bekwaam fchey- 
vocht voor alderhande Meraalen en Mineralen, behal- 
ven het Yzeren Koper, het welk dezelve,zereëtsficeert 
zynde, (om de overeenkomft des Vitriools, diein het 
koper en yzer natuurlyk gevonden word ) wel wil aan- 
grypen, als dezelve met water genoegzaam verdunt 
is. In het fcheiden der Metaalen en'Mineralen , Stee- 
nen en diergelyke Stoffen, zyn dikwilsde zoute deelen 
van de zwaarte zuure geeften te grof, om te dringen 
in de naauwe pypjes der vafte en dichtte Metaalen , 
gelyk blykt aan de geeft van Salpeter, de geeft van 
Keuken zour, aan’r Sterk water, daar by de Vitriool 
Salpeter gemengt word, aan't Konings water, daar 
by het Sterkwater noch zout van Ammoniac om des- 
zelfs fynheid gevoegt word, aan 't Kwikzilver, aan 
de Antimonie, dewelke omde verdeeltheid en fynheid 
van haare deelen bekwaamer zyn tor de fcheidinge der 
aldervafte Meraalen,als de al te zwaare geeften;daarom 
Zetten zommige de geeft van Salpeter aan met rouwe 
Wynfteen, Zwavel en Salpeter. Zommige Mineralen , 
Steenen en Beenen, zyn ook dikwils te lichten te los 
van {tof , om door zwaare Schey waters ontbonden te 
worden, als by voorbeeld de Kreefsoogen, de Schul- 
pen, de Paarlen, de Koraalenenz. Daarom voegen 
tot derzelver fcheidinge beter de zuure geeften, die wat 
vluggeren lichter zyn, gelyk de geeft van Azyn of zuu- 
re Zappen enz.Gelyk na dezen uit het Vervolg van deze 
Verhandeling, die voor een grond en opheldering zal 
kunnen verftrekken van alle Handwerken en Kontten, 
die uit de Meraalen en Mineralen voortkoomen , noch 
klearder zal blyken, KOR» 



KORTEN INHOUD 
Van ’t Tweede Deel, of van ’t Half 
Jaar, beginnende met de Maanden 
July en Augufty , en eindigende 
met de Maanden November en 

December 1719. incluis. 

I Erde Verhandeling van de algen 
meene natuurlyke Hiftorifchryvers. 

Waar in uitgetrokken en opgeheldert zyn , de vier: 

eerlte Boekender natuurlyke Hiftorie van Ferran 

dus Jmperatus Napolitaan , dewelke van de Aar- 
de handelen, ende waar in getoontword. 1. Dat 
aan Perrandus Imperatus die eeretoekomt, van on- 

der de Algemeene natuuurlyke Hiftorifchry- 
VES gefteltte worden. 2. Dat de natuurlyke Hi- 
ftorie van Ferrandus Imperatus door zyn zoon Fran- 
ciftus Imperatus in den Jaare MDIC in XXVIII, 
Boeken verdeelt is uitgegeven. 3. In het eerfte 
Boek,’t welk uit 23 Kapittels beftaar, word gehan- 
delt vande Aarde , voor zo ver als deszelfs gebruik 

de Landbouwery betreft. * 4. Het Tweede Boek 
beftaat uit 32 Kapittels, en handelt van de Aardens, 
die bekwaam zyn tot de Aarde-vormery. — S- 
Het Derde Boek beftaat uit 32 Kapirtels, en han- 
delt van de verfcheide foorten van Aardens, de- 
welke gebruikt worden inde Giet-konft. 5. Het 

Vierde Boek beftaat uic 48 Kapittels, en handelt 

van de Aardens, die gebruikelyk zynin de Schil. 

derkonften Lakenvolders-konft. Ziet Natuur- 
en Konft-Kabinet July en Augufly171g. vanfag. Le 
Bot Pag. 66: 5 
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II. Derde Verhandeling van de Outheid 
der Natuurlyke Hiflorie. 1. Een korte Schets 
“van ’c Verhaal, het welk Mof?s doet van de Schep- 
pinge der Wereld tot aan de Zondvloedt. 2. De 
Ouderdom van de Wereld, van de Schepping tót 
aan *t Begin der Zondvloedt, is 1655, en tor her 
eindigen der Zondvloedt 1656 Jaaren. 3. Korte 
Hiftorie der Zondvloedt uit Mofes. 4. De Zond- 
vloedt is een aanmerkelyke zaak in'de Nartuurly- 
ke Hiftorie van dezen Aardkloot. s, Welke voor 
de hoogfte Bergen van den Aardkloot gehouden 
worden. 6. Dat de Bergen van Armenien of Ara- 
rat niet onder de hoogftte Bergen getelt worden. 7. 
Dat de Aardkloot met zyn daar op {taande Water 
in de Zondvloedt geen Spherifche gedaante heeft ge- 
had. 8. Dar geen Wateren uir het Middelpunt der 
Aarde van noden waren , tot het volbrengen der 
Zondvloedt. 9. Darde Zondvloedt algemeen is ge- 
weelt. ro, De Verklaaringe der Zondvloedt door 
den Heer T' Burnet, (trydr tegens de Befchryving van 
Mofes, tegens her licht der Naruur, en tegensde 
Kevindinge. 11. Dat de Zondvloedt nietbewezen 
kar worden door de zo genaamde verfteende Zee-ge- 
wallen. 12 De Bewyzen van den hoog geleerden 
Heer de Engelfche Profeffor Woodward worden we- 
derlegt. 13. Datde Aardkloot voor de Zondvloed: 
ss voorzien geweelt met Zeën, Bergen, Dalen, 
Rivierenenz., gelyk na de Zondvloedt. 14. Om 
welkereden Godrde Zondvloedt over de Aarde heeft 
gebragt. 16. Dat her waar{chynlyk is , dat de 
Londvloedt is voortgebragt door een boven-gewoo- 
ne perlling op d'Oppervlaktens des grootenOceaans. 
16. Dat door de dikte des Aardbodems veel groote 
Zeën heen pafleeren, het welk bewezen word door 
de Middeland{che , Cafpifcheenandere Zeën. 17. 
Hoe veel Water 1m de Dampkringte gelyk gedraa- 
gen word. 18. De Theorien der Maan en andere 
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‘per fende Oorzaaken der boven gewoone en grouw- 
zaame Watervloeden zyn nog zeer onvolkomen. 19. 
Mofes heeft klaarder en beter kenniffe gehad van de 
onderaard{che Wateren en gefteltheid der Zeën , als 
veele die getracht hebben zyne Hiltorie der Zond- 
vloedt opte helderen. 20. Na deZondvloedt zyn 
niet zulke groote Veranderingen doot Watervloe- 
den en Aardbevingen voortgebragt , alsde aaloude 
Schryvers zonder bewys verhaalen. Ziet van pag. 
66. tot pag. ISz. 

“HI. Fyfde Verhandeling van het Goud. 
Waar in 1. Het Gouddraad-trekkers Ambacht, 
en het Gouddraad-pletters Ambacht verhan- 
delt worden. 2. In het Goud zyn twee Hoedauig- 
heden, door dewelke ’t zelve vitmunrt onder alle de 
Zamenftremzels der Natuur ‚ namentlyk deszelfs 
uitrekkende , uitbreidende of dekkende Eigen{chap; 
en deszelfs uitftekende Hoeveelheid van Stoffelyk- 
heid. 3. Deze twee Eigenfchappen des Gouds wor- 

den ‘beveftigt door de Gouddraad-trekkers , 
Goudblad-kloppers en Vergulders Ambachten, 
en Weegkonft, 4. Een Cubifche Voet Goud weegt 
1368 Paryíche ponden , en bewy{t dar alle Uitge- 
ftrektheid geen Stoffelykheid is, s. De meerder 
of minder Stoffelykheid eens Lichaams is de Bron 
van deszelfs meerder of minder beftendige Uitbre1- 
dinge. 6. Het Gouddraad-trekkers Ambacht 
beftaat uit drie verfcheide Ambachten. a Het 
Gouddraad-groffeerders Ambacht. b Heteigent- 
Iyk Gouddraad-trekkers Ambacht, Enc Het 
Gouddraad-pletters Ambacht. 7, Befchryving 
vaneen Langot. 8. Vande Draad-trekkers Ring. 
9. Van de Groffeer-rol. 10.Groffeer-bank. 11.Grof- 
feer-yzer. 12. Klem-yzer. 13. Trekplaatjes. 14: 
Trekgaten , Dril-yzers en Dril-banken, Ziet ve 
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alle Gereedfchappen en Werkdaaden vanpag. 1 52. 
dot 188. 

IV Vierde Verhandeling van de Algemee- 
ne Natuurlyke Hiftorifchryvers. Waar in 
het Uittrekzel van de Natuurlyke Hiftorie van Fer- 
randus Imperaius vervolgt word. 1. Het Vyfde Boek , 
'e welk beftaar uit 47 Kapirtels, en handelt vande 
Aarde , voorzo verals dezelve in de Geneeskonft te 
pas koomt. 2. Volgt na de Verbandelinge der 
Aarde, een naauwkeurige Verhandeling van't Wa- 
ter in twee Boeken, namentlyk het Zefde en Zeven- 
de Boek van't Werk. 3. Het Zelfde Boek beftaar uit 
z2 Kapittels , en handelt van het onderfcheidt des 
Waters, zo als het zelve is te ontdekken door de 
Zinnen. 4: Het Zevende Boek beftaatuit3g Ka- 
pittels,in dewelke gehandelr word van de Oorfprong 
der Vloedenen andere Wateren, vande Oorfprong 
der Zee, deszelfs zoutigheidenz. Ziet Natuur- en 
Konft-Kabinet , September en Odober 1719. van pag. 
19I. fOtpPAL. 267. 

V. Vierde Verhandeling van de Outheid 
der Natuurlvke Hiftorie. Waar in vervolgt 

word de Natuurlyke Hiftorikunde der Hebreërs, 
1. Dat Noach met zvnedrie Zoonen, Sem , Chamen 

Japbet ‚uitde koude Bergen van Armenien getrokken 
zynde, een Akkerman wierd, en een Wyngaard 
plante. 2, Dat Noach behalven den Wyngaard, meer 
andere Vruchten gebouwten geoefent heeft, 3, Dat 
Noach zich met zyn Huisgezin om te wooncen ter ne- 
der heeft geze: in de Vlaktens van de Landen van 
Sinear of Babylonien. 4. Welke de Kinderen en 
Nakomelingen van Sem, Chamen Japhet, daar alle 
Natien van den geheelen Aardkloot van afgekoomen 
zyn, waren, dewelke by Mofes gemeldt worden. 
s. Dat Abram is geweeft de tiende opvolgende Per- 
zoon nâ de Zondvloedt uit Sem. 6. Wanneer a Vere 
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fltoojinge der Volkeren en heropbouwen van den 
Toren van Babelisgefchiedt. 7. Datde Toren van 
Babel naderhand door Nimrod tot grooter Gevaarte 
is opgetrokken. 8. Dart de eerlte Toren maar een 
teken of baken fchynt geweeft te zyn voorde Her- 
ders inde Landen van Sinear. 9, Eenige Natien op- 
getelt, dewelke af komf{tig geourdeelt worden van 
de Zoons Zoonen van Noach. ro. Dat Nimrod is ge- 
weeft de Grondlegger vande Chaldeeuwfthe Monar” 

_ehy‚en uit deze Monarchy is voortgekoomen de Affy- 
vifche Monarchy, 11. Dat de verdeeling der Heer- 
fchappyen onder de vier zo genaamde Monarchie 
een groote duifterheid in de Hiftorie der aloude 
Volkeren verwekt: heeft. 12. dat Nimrodnietis ge- 
weeft deeige Zoon van Chus. 13. Dat Abram en Lot 
witHaran getrokken zyn op fpeciaal Bevel van Godt, 
omde Afgodery vande Sabeersteontwyken. 14. Op 
welke tyd na de Zondvloedt Abram nat Land Ca- 
naan toe reisde.fr $. Godt verfcheen Abram in't Land 
van Canaan by de plaats Sichem. 16. De Bewoonders 
van ’t Land van Canaan waren èn dien tyd de Cunaa- 
niten,uit dewelke de Pheniciers voort gefproten zyn. 
17. De verdeeling der Landen tuflchen Abram en Los. 
18. Lot verkoor de Vlakte der Jordane of het Dal Sid- 
dim ‚ het welk naderhand inde Afphaltifche Zee ver- 
andert is. 19. Darby de Jooden de Meiren Zeën ge- 
naamt wierden , en op deze wyze her Afphalrifche 
Meir de Afphaltifche Zee, 20. Belchryvinge der 
Afphaltifche Zee door Strabo. 21. Van deszelfs Jo- 
denpik of Afphalt. 22. De omgelege Landen „ende 
ground vande Alphältifche Zee is met onderaardfche 
Vuuren voorzien. 23. Befchryving door Jofepbus van 
't Afphaltifche Meir. 24. Dar niet alderhande zwaa- 
re Lichaamen op het zoute water der Afphaltifche 
Zee konnen dryven  gelyk de Schryvers beuzelen. 
25. Vande weerfchynige Koleur van het Water vaa 
t Afphalufche Meir. 26, Op welkeen wyze het Jan 
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denpik gevilt word, 27. Hoe groot het Afphaltifche 
Meirgeweeftis. 28. Waarom de Afphalti{che Zee ook 
de Doode Zee genaamt word, 29 Vande ongemeene 
Zourtigheid des Waters van *t Afphaltifche Meir, en 
deszelfsbirtere (maak, 30. Dat de Boorden van de Af- 
phakifche Zee niet zo volkomen onvruchtbaar zyn, als 
zommige Schryvers verhaalen. 31. Getuigenifle van 
Diodorus Siculus vande Afphalrifche Zee. 32. Vande 
betumineufe dampen „dewelke zomryds wit het Afphal- 
tifche Meir opkoomen. 33. Op welk een wyze her 
Zout uit de Afphaltifche Zee vergadert, en door alle 
Landen vervoert word. 34. De Dalen, Valleyen, 
Klippen en Boorden rondom de Zout Zee of Doode 
Zee zyn overal mer Zout befproeit. 35. Het Zout van 
de Doode Zee is zwaarder en aardachtiger , als her ge- 
meene Zee-zout, volgens Galenus. 36. Het Zoutder 
Afphaltifche Zee word by de gebrande Loog-zouten 
vergeleeken. 37. Op welk een wyze het Dal Stddizz in 
de Zout-zee verandert is. 38, In Paleftina, Arabie, 
en Egypten, worden veel zoute Gronden en bittere 
Wateren gevonden. 39. Het Sodomzirifch Zout is veel 
meer afveegende en rypmaakende, als het gewoonlyk 
Zee-zout. 40. Van de Zoutpilaar van de Vrouw van 
Lat. 41. Verfcheide Gevoelens over de plaats , daar de 
Zoutpilaar van Lots Vrouw zoudegeftaan hebben, de- 
welke over een worden gebragt. 42, Verfcheide Voor- 
beelden van opftapelingen van natuurlyk Zout. 43. Van 
verfcheide Zouten, en van het bitwmineufe Zout van 
Babylonien 44. Van het Zout van Aleppo in Syrien. 
45. Van de Zwavelige Gronden en Bergen van Babylo. 
nie, en van de wonderlyke Wind Sazziël, 46. Vande 
Natronof NitrumvanEgypten, Ethiopien, Patefti- 
pa, Syrien, Mefopotamie, enz, 47. Waar het Sa/ 
foflile meeft gevonden word. Ziet van pag. 268. zoz 
Pag 354 : 

VL. Zefde Verhandeling van het Goud. 
Waar in gehandelt word van het Z% ergulders Am- 
bacht. 1. Hoe veelderhande zaaken met het Goud ver- 
guldt worden. 2. Van de verfcheide vergulde zilvere 
ftukken 3. Vande vergulding door middel van Kwik. 
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&ilver. 4. Van het vergulden van het Glas doorinfmel- 
tinge: $. Van de fmeltglazen of Amauzen , en van de 
Spiegels, gekoleurde Steenen, Brooden, Koraalen , 
en vande Verglazingen. 6. Vande Vergulding, en In- 
Branding des Gouds doorde Borax 7. Van de Ver- 
guldinge door inbranding met een fchoon Vernis. 8. 
De Bereidinge van een weergaloos beftendig Vernis. 9. 
Van de Bereidinge der Oly rot de Verniflen en Vert- 
ftoffen. ro. Vande Verguldinge door Gom. rr. Door 
Goudgrond,door verfcheide doorfchynende Verniften. 
z2. Van het Schryf-Goud en Schryf-zilver. Ziet van 
pag. 355. tot pag. 380. 

„WAL. Vyfde Verhandeling van de algemeen 
ze Natuurlyke Hiftorifchryvers. In dewel. 
ke vervolgt word 't Kort begryp der natuurlyke Hifto- 

rie van Ferr. Jmperat US zyndeeen Uittrekzel en 
Opheldering van 't Achtfte en Negende Boek van des- 
zelfs Algemeene natvurlyke ‘Hiftorie, in welke Boe- 
ken gehandelt word van de Lucht, en waar vanz. Het 
Achtfte Boek beftaat.uir XXII, en 't.Negende Boek uit 
XVII. Kapirrels. 2. Dat de Lucht een vande verwan- 
derenswaardigfte Wezensis, 3. De Menfchen en Die- 
ren leven inde Lucht , gelyk als de Viffen in ’t Water. 
4 De Lucht is ’t min(t van alle bekende Wezena 
aan «ons bekent. $: De Luchtpomp van Boyle heeft 
meer Hoedanigheden des Luchts ontdekt, als dege- 
heele Aaloutheid. 6.-De Lucht kan vergeleken worden 
byeen Sponsof by Veeren enz. 7. In de Lucht is meer 
ledig (Vacuum) als in ’t Waterof.de Aarde. 8. De 
grofheid van onze zintuigen is de oorzaak „dat wy kon- 
nenzien, proeven, gevoelen enruiken. g Gevoelen 
van driftoteles wegens de Lucht, 10. Delsuchtiseen 
Onderwerp, ’t welk de vier Hoedenigheden van 
droog, vochtig, „heet en koud kan ontvangen. 11. 
Welke byzondere Laschren de bekwaamfte zyn voor 
de byzondere Complexien der Menfchen „ volgens 

Galenus en Oribafius „12. Waar wy in ’t gebruiken 
van de Lucht voor onze gezondheid op dienen te ler- 
en. 13. Hoe de Maan in elke Maand vier cd 

Maan- 



Wik 

KORTEN INHOUD: : 
Maandegetyden maakt, gelyk de Zon in elk jaar vier byzondere —_ 
Jaar-getydenamaakt ; volgens Anthyllus. 14. Dat elke Dag in - 
Lente, Zomer,Herffl,enWinter verdeelt kan worden, 15.Ophelde* 
ring van de verfcheide Getempertheden des Lnchts, naar de ver- 
fcheide Geweften des Aardryks. 16. Treffelyke Aanmerkingen 
des Luchts van Atheneds. 17, De Lucht buiten de Stadt 

‚ maakthonger , en bevordert de kookinge der fpyze. 18. Onder= 
fcheid des Luchts van lommerryke of bedekte of open taande 
plaatzen. 19, De hoogfte Geweften zyn de koudfte, zo. welke 
Mlandplaatzen en gronden de gezondfte zyn,21.Aanmerkinge van 

Sabiaus wegens de Lucht, 22. De verfcheidentheid des Luchts 
veroorzaakt door de verfcheide Uitwaaffemingen uit de vers 
fcheide gronden. 23. Tot de Kenniffe des Luchts behoort ook 
de Kennifle der Winden, 24. De Materie der Winden volgens 

Arsftoteles , Linperatus enz. vs. De vloedsgewyze Bee 
weeginge des Luehts maakt de Winden. 26, van de Hoedanighe= 
den der Winden. 27. van de verdeeling der Winden der Aalou- 
den.28.van de Eigenfchappen van elke byzondere Wind volgens 

Galezus. 29. Hoe een Stad in deszelfseerfte Richting moet 

aangelegt worden , volgens Vitruvius, 30, Witruvins doon, 
Satinus wederlegt en verbetert. 31, Door den Schryver verée, 
nigt, 32, Vande Dampen, Wolken , Nevels , Miften ; Regens a 
Dauw » Ryp, Hagel , Sneeuw. en derzelver oorfprong , en ftof. 
Ziet Natuur-en Kont. Kabinet Noversbenen December 17ï9, van 
Pag. 383: tot 445. é hier 
VLLWSyfde Verhandeling van de Outheid der na- 
tuurlyke Hiftorten; Waar in ondet ’t Beftek van de natuurs 

Iyke Hiftorikundeder Hebreërs, de natnurfyke Hiftorie der Jorr 
daan word mede gedeelt. I, De Jordaan is de eeniafte Vloed , 
die in de lengte van-’t eene einde tot aan ’tandere, door’ Land 

der Jooden heenloopt. 2. Mofes fpreekt van de Jordaan, aaar 
vÄbram en Lot in Paleltina kwamen woonen.3.Het Meir Phjala 

is de eerfte oorfprong der Jordaan. qe De tweede oorfprong der 

Tordaan is de Bron Dan. $. van de wonderwerken , die’aan de 
Iordaan gebeurtzyn. 6, Befchryvinge van?t Landíchap Tracho- 
nitis. 7. De wateren der, Tordaan worden geboren van de groote 
Bergen Galaad,Litanon > en de Bergen en Heuvelen van Paleftin 

na, 8. van *t begin en de verfcheide naamen van de Bergen 
Galaad ot Gilead. 9. De Berg Galaad vereenigt zich met den 
Libanon door Heuvelen. To, De Bergen Galaad en deszelfs Lan- 
den behoorden onder de Stammen van Ruben, var Gad, ende 
halve Stamme-van Manaffe,I1,,De Aartsvader Jacob heeft de 
naam aan de Berg Galgad gegeven. 12 De Vruchtbaarheid dee 

zer Bergen aangehaalt. eit d 
NB. Ik ben gedwongen ( om de plaats ) ‘deze Korten Inhovd 
van de Tordaan hier af tebreeken , maar’t Overige zäl volgen. 
in ’t volgende Half Laar, benevens de Korten Inhoyd van de 
Goude Konft ez, 
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