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OPDR KEGT 
Aan alle vechtfchaape Nederlandfche Lief- 

bebbers der Natuurlyke Hiftorien, 
Konften en Handwerken. 

Ar op den bekenden Aardbodem, Voor- 
4 treffelyke Landsgenooten , geen Gemee- 

HA} nebelt gevonden word, in het welke ín 
AS zodanig een kleinen lands-omtrek zulk 

een groot geral van Wetenfchappen , Konften en 
Handwerken gekent en geoefent word , als in dit 
ons volkryke Vaderland , iseen Waarheid, dewel- 
ke niet alleenlyk hier , maar ook by alle andefe Nz- 

even 
Nar, 

Er 

“tien bekent is. Dog gelyk als wy door de toevloed 
van ontelbaare Vreemdelingen , de Opftapeling drer 
Zaaken meerder door de tyd en andera byzondere 
toevalles verkregen hebben, als (eenige weinige 
uitgezondert ) door eigen Onderzoek , Uitvinding, 
en naauwkeurige Nafpooring en te Werk(telling van 
Proeven , moeten wy vaftftellen dat deze wezend- 
Iyke Schatten iv zich zelve zullen verteeren en weg- 

„ fmelten , indien wy de Gronden, daar dezelve op 
ruften, en gedurig daor moeten aangereelt, ge- 
voedt, onderhouden en verberert worden, achre- 
loos verwaarloozen. My is naauwelykseen eenige 
Konft of Ambacht bekent, daar ik niet een onge- 
looflyk geralgebreken , alleen door onkunde dezer 
Zaaken geboren, in ontdekt hebbe. De naauw- 
keurige en zaakelyke Kennifle der waare Hoedanig- 
heden der Schepzels , en der maruurlyke Hiftorien, 
is de Gronden de Voorlichter , en de onaf{cheide- 
lyke Leidsman der Kennillen en Oefeningen van 
Konftenen Handwerken. Maareven gelyk wy ryk 
zyn in alderhande Konftoefenaars en treffelyke 
‘Handwerkslieden , zyn wy verwonderenswaar- 
dig arm in waare Kendersder Neruurlyke Hiftorien, 
Eevige weinige Kenders der Proefkundige Na- 
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5 Q PAD Kr AFS Hi 
tuurkundeen Mechanica, dewelke wy in ons Land 

“hebben, zyn niet genoeg, en worden ook nier ge- 
noegzaam onderfteunt om dit gebrekte vervullen ; 
wy moeten werkzaamer en meerder Liefhebbers 
aanmoedigen. Hier in beftaat de Welftand en de ci- 
gentlyike grond der zaakelyke en geen Papiere-Finan- 
tien van een welgeltelde vrye Borgerftaat. Gelyk 
‚wy alle andere Natien te bovengaan in't getal van 
„Konít- en Handwerk-oefenaars ‚gaan weder ver- 
fcheide Natien de onzete boven in de naauwkeurige 
Befpiegelinge enProef-ondervindinge der Natuurly- 
ke Schepzelen , de eigentlyke Onderwerpen van 
Konftenen Handwerken. De vernuftige Uitvinders 
van ontelbaare Konften, namientlyk de Italianen , 
„zouden naoir tot zulk een hooge Trap van Konft-en 
Hand werkkuadeopgefteigert zyngeweeft „ hadden” 
niet by na alle de vermaarde Steden van dat konftryke 
Land , Broederfchappen, Vergaderingen, Kweek- 
fchoolen en Konftkamers opgerecht „ daar de 
Geleertfte Lieden , en Voornaamfte Mannen en 
groorfte Heeren,door het aanleggen vanMiddelen en 
vereifchte Noodzakelykheden ‚ door hunne naauw- 
keurige Befpiegelingen, Proef-ondervindingeu,en 
fchrandere Waarnemingen der Eigenfchappen,Hoe- 
danigheden enVerfchynzelen der byzondereNatuur- 
Iyke Schepzels;Licht en Kragt hebben bygezet aan de 
Konften en verwonderenswaardige Handwerken. 
Een Konftenaar of een Hand werksman weet hier te 
lande byna uooit, door welke Gelegentheid of 
Proef-ondervinding in de Onderwerpen van zyn 
Konftof dandwerk, zyn Konft of Handwerk moet 
verbetert of met nieuwe Konftgreepen of Konftftuk- 
ken verrykt worden. Niemant moet oordeelen, 
dar Engeland zo vol uitftekeude Handwerkslieden is 
geraakt, door een enkelde Navolginge der Leerlin- 
‚gen van hunne Leermeefters of door blinde Na-aa- 
pinge, Ò neen! maar deEerfte Lieden van dat Ko- 
ningtyk hebben Zendelingen afgevaardigt.door alle 

wel- 
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welgeftelde Deelen dezer Wereld , om nier alleen elke 
Natie haare Konften en Konftgreepen af te kykenen te 
leeren, maar om noch daarenboven een naauwkeurig 
Onderzoek te doen der Konftftoffen, Gereedichap- 
pen, en Konft-onderwerpen, dewelke de Naruur 

‚op verfcheide afgelegene Hoeken vande Wereld ver- 
fcheidentlyk voortbrengt, mitsgaders de wonderlyke 
Werktuigen tot Uitvoeringe der daadelykeOefeningen. 
Op deze wyze hetben zy die van Wenetien de Spiegel- 
makeryen en de konflige Glasblazeryen ontleent; 
die van Damaftus de Sraal-temperinge ; uit Turkyen de 
Leerbereideryen ; uit Duitfchland en elders de Aan- 
ftellingen van Bergwerken en Meraalgieteryen , en an- 
dere Natien wederomandere Zaaken ontleent, haare 
Konft-onderwerpen en naruurlyke Stoffen zo lang on» 
derzocht met Proef-ondervindingen, darzy de Kon- 
ften en Handwerken dier Volkeren zelfs in veel trap. 
pen hebben verbetert, en rot een grooter Volmaaktheid 
gebrdgt: waar toe niet weinig hebben geholpen de 
groote en aanzienlyke Heeren,die Konften en Ambach- 
ten in Werkhuizen op hunne koften, rot Onderzoek , 
Verbereringe enUitvindinge derK onften en Wetenfchap- 
pen hebben opgericht ; mitsgaders die roemruchtige 
Leden van die Koninglyke Maatfchappy , die de ge- 
heele Wereld door vermaart is. De Koning van Vrank- 
ryk Lodewyk de XIV. heeft lange Jaaren achter malkan- 
der een zeker getal Jongelingen naar Zralten gezonden, 
om alderhande Konften en Handwerken teleeren. De 
voornaamfte Voorwerpen der Geleerden van verfchei. 
de Koninglyke Hooge Schoolen en Maatfchappyen van 
Parys en verfcheide Steden van Vrankryk, zyn meeft 
altyd geweeft de naruur!yke Schepzels, nier om over 
dezelve en derzelver Hoedanigheden in ’t afgetrokken 
op belachelyke Algemeenheden Denkbeel ig re reden= 
kavelen , maar dezelve te befchouwen en re onderzoe- 
ken, haare berrekkelyke Hoedanigheden op en onder 
malkander te beproeven, en dus te ontdekken haare 

‚ verfcheide Bekwaamheden, om te dienen tot Onder- 
werpen van Konften en Handwerken. Ik zal niet mel 
den her groot getal der eerfte Geleerde , dewelke opde 
beurs van de Koning of van deszelfs Arademien g ezon- 
den zyn geweelt na Afia, Africa, America, en na 

alle 
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alle Deelen dezer Wereld, om te onderzoeken , en 
te leeren kennen en te beproeven de ontelbaare ver- 
fcheide narnurlyke Schepzels en natuurlyke Hiftorien. 
Zelfs de yverige Inwoonders en Geleerden van ver- 
fcheide Kreirzen in Duirfchland hebben uitmuntende 
B'yken gegeven van hunne groote Vrvarentheid in de 
natuurlyke Hiftorien, en daar uit nieuw-gevonde Kon. 
ften, Ik wilwelbekennen, dat veele van de Kontte- 
gaars en Ambachtslieden dier Kon(tuitvindende Natre 
zich in ons Holland ter nederzetten, maarben onk te 
elyk verzekert, dat zy zonder gedurig voedzel van 
Ak altyd zel!en verarmen, uit de diepe onkunde van 
Ooze Landaart in de naruurlyke Hiltorien, en liefde- 
loosheid van Onderzoek. Oin dan dir gebrek re ver- 
vullen ,en myne konftryke en naarftige Landslieden, 
zo veel als in myn vermogenis, te hu'pre koomen, en 
hen kundiger te maaken in le Naruurlyke Hiftorien en 
Konft-onderwerpen,en bek waamer te maaken rot nieu- 
weUirvindingen enVerberteringen derKon(ten enHand- 
werken,uiteen keur!yke Verkiezing, Vertempering en 
Verberering van derzelver Stoffen, word ditTweemaan- 
de:ykNatuur-enKonft- Kabinet alleenlyk maar geopent, 
op hoop en een vaft vertrouwen da: Verftandiger, Ge- 
leerder, Ervareneren Bekwaarner Mannen myn voor. 
beeld, in her vereenigen en te gelykiontvouwen van Na- 
touren Kontt, nieralleen zuilen volgen, maar my ook: 
de behulpzaame hand zullen bieden in deze Ondernee- 
ming, dour Opheldering dier Zaaken , daaronze Narie 
( by andere zelts minder verryktingetal van Konftenen 
Handwerken als wy) al te onkundig in is ; op datin ons 
Land, by de Oeteningen der Kontten en Handwerken, 
ook algemeen bekent moogen worden dekKenniffen der 
natuuriyke Schepzels,ot Onderwerpen en Stoffen, daar 

aile Kontten eu Handwerken uit geboren worden ; op 
dat onze Konít- en Handwerks kunde, op goede en be. 
tere gronden fteunende, in ons eigen Land verberert,en 
met meerder Uitvindingen verrykr mag worden, en uit 
her midden van hear zelve mag beftaan en opgroeyen, 
tot onderftenninge van onze alom beroemde Koophan- 
del en wezen.ilyke Welvaari,gelyk van herten.weulchr, 
Voorreifelyke Landsgenooten, uw toegenegen Konft- 
ea Handwerk - Beimianaar en Vriend. $ 

W. v. KANouw, M. D 
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Zesde Verhandeling van de ALGEMEE- 
___NE natuurlyke Hiftorifchryverssen in de= 

zelwe het Vervolg van't kort begryp , en 
de Opbeldering der natuurlyke Hiftorie 
van FERRANDUS IMPERATUS. 

Ï. 

I Boeken van de Natuurlyke Hi- 
A3 (torie van den voortreffelyken 
NB Napolitaan Ferraadus lmperatus 

uitgetrokken , opgeheldert , en 
verklaart hebbe, zullen wy tegenwoordig 
overgaan tot het Tiende, Elfde en ‘T'waalfde 
Boek, in dewelke gehandelt word van het 

Vuur. In het Tiende Boek, het welk uit 
II; Deet, - Â XII 



2 _— _Natuur- en Konft-Kabinct, 
XII. Kapittels betaat , word gehandelt van 
het orderaardfche Vaur , en van verfcherde 
Uitwerkingen, dewelke gedaan worden door 
de kragt van het Vuuren het Licht ín ver- 
fcheide Lichaamen bovende Aarde, Het Elfde 
Boek beftaat uit X1X, Kapiuels „en handelt van 
de verfcheide Verfchyuzelen van Lichten, Ko- 
leuren, Uitbeeldingen enz, dewelke zomtyds in 
de Lucht verfchynen. Het Twaalfde Boek 
befchryft het Wezen en de Zelfftandigheid van 
het Puur, en verfcheide Vermogens en Werk- 
daaden van de Hitte en de Koude, en bettaat - 
uit XXXI. Kapittels. 

2 
De Reden, waarom onze Ferrandus Im- 

peratus in deze twaalf eerfte Boeken heeft 
gefproken van de Aarde, het Water , de 
Lucht, en het Vuur, is om dat hy na de 
mode van zyn Leeftyd een Ariftotelifch Philo- 
foof was, en vervolgens deze vier Stoffen als 
eerfte Beginzelen ftelde, of Hootdftoffen , daar 
alle andere Lichaamen of natuurlyke Schep- 
zels uit te zamengeftelt zyn. Om deze rede: 
nen handelt hy in de Zeftien volgende Boeken 
van zyne natuurlyke Hiftorie, van die MNa- 
tnarlyke Lichaamen, dewelke uit de vier zo 
genaamde Elementen of Hoofdftoften te za- 
mengeftelt zyn. Alfchoon Zmperatus de weg 
van de Ariftotelifche Wysgeeren volgt, ten 
opzicht van zyn Ordreen Verdeelinge, bevin= 
de ik echter, dat hy isgeweelt een Man van 
een Vvrye en onbelemmerde geeft. Hy heeft 
zich byna nergens aan de Schoollesjes, Opt- 

nien 



Yannary en February 1720. 3 
„aien of Giflingen der Onderftellende Wysgee- 
ren verflaaft, maar meeft altyd de Bevindinge 
gevolgt, en de zaaken door goede Proeven ont- 
dekt en doorzocht. 

De meefte lek adleke Vauren worden 
gezien op die plaatzen, in welker gronden 
Zwavel, Bitumenachtige Stoffen, Jodenpikkige 
Lichaamen , verfcheide zoutigheden van Aluin, 
Chalcanth, en diergelyke Zelfltandigheden ge- 
vonden of opgegraaven worden, van dewelke 
zommige verftrekken tot voedzels van die 
Vuuren, en andere wederom door het geweld 
dezer Vuuren zyn gekookten voortgebragt.Het 
isde moeite wel waardig om te onderzoeken, 
waar op zodanige plaatzen al de Zwavel en het 
Bitumen van voortkoomen,; dat dezelve een ge- 
durig voedzel konnen geven aan zodanige al- 
tyd brandende onderaardfcheen uitvlammen=- 
de Vuuren. Zommige ftellen een Cextrale 
Hitte in de diepfte Ingewanden der Aarde, 
door welker kookinge zy oordeelen dat deze 
Zwavelachtige en. Bitumenachtige Vetten 
voortgeteelt worden,gelyk de Harzen en Olien 
inde Planten, en het Vet en Smeer inde Die. 
ren, door derzelver natuurlyke warmte. Wan- 
neer (zeggen zy ) nu deze vette Stoffen door 
de groote hitte aan brand geraaken, word op 
veele plaatzen gezien , hoedanig het Vuur van 
deze brand uit de Aarde uitbarft , op zom- 
mige plaatzen met een volkomen Vlam, en 
op andere plaatzen verwart in Waterbaden 
Zyn uitwerkinge doende, in gedurig kooken- 
de heete wateren of natuurlyke heete Baden 

A2 en 



4 Natuur- en Konft-Kabinet, 
en Wellen. Openomtrentdeplaatzen, daar 
zuivere Vlammen uitbarften, word zeer veel 
bloem van Zwavel gevonden; en zeer na by 
de brandende vlammen zelfs worden veel 
korften van Zout gevonden, en elders inde 
naburigfte plaatzen veel bloem van Aluin, Sal 
peter, Vitriool, zo wel gefcheiden als onder 
malkanderen vermengt. 

4. 

In het Landfchap Pateoli is een Vlakte, 
dewelke als een Amzphiteater rondom met Ber= 
gen omringt is, en dewelke overal zeer heet 
is, maar aan de voeten der zelver Bergen zo- 
danig, dat aldaar overal als uit de wortels der 
Bergen de Vuurvlammen uitbarften; en het is 
aanmerkelyk , dat door deze vuurvlammen in 
den tyd van duizend jaaren weinig of niet aan 
den grond is uitgeteert. Aan deanderezyde der 
Bergen van ditZ heater worden veele Fonteinen 
en Bronnen gevonden van heete Wateren, 
waar van zommige nader aan’t Gebergte, en 
zommige nader aan de Zee zyn; jazommige 
zvn zo dicht aan de Zee, dat zy zelfs ont- 
fpringen in de Duinen en uit het zand der 
Zee-oevers. 

Ss 

Op zommige plaatzen worden wederom 
brandende Gronden gevonden, dewelke dik- 
wils in zeer lange tyden geen de mintte teke- 
nen van vuur-vlammen uitgeven, maar na 
een lange (tilftand grouwzaam ftooken, en 
fchrikkelyke vuur-vlammen uitbraaken ; zoe 

danig 
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danig is de Vesuvius by Napels, in wel- 
kers midden een Holligheid is, uit dewelke - 
zomtyds uitbarften Vlammen , Affen en 
uitgebrande Steenen, dewelke wyd en breed 
verfpreidt worden. Op deze zelfde wys ge-, 
beurt zulks ook in den As-berg , dewelke 
niet verre van PureoLiof Pozzvoro gelegen 
is. Deplaats van dezen Âs-berg is voor dezen ° 
een groote Vlakte geweeft , in dewelke mer een 
zeer fchielyke en onverwachte uitbraakinge 
van Vlammen en Affen, deze Berg , die op 
dezelve wyze een vuur-braakend hol heeft 
als de Vefwvius „ opgerezen is, om welke 
zeer byzondere geboorte deze de AS-BERG 
genaamt word. De ftof, de as, en fplinters 
leggen eenige mylen in ’t ronde, maar zeer 
hoops-gewyze, en als golf- of water-baar- 
achtig, op die plaatzen daar dezelve nader aan 
de openinge ofhet gat gevonden,.worden, daar 
de vlammen uitgefpogen worden. Door deze 
ftoffe is eigentlyk die Berg opgehoopt. Dierge- 
lyke vuur-uitbraakingen worden ook zeer vee- 
le gevonden op het Eiland Isernia, het welk 
in de Puteolaanfche Golf legt ‚en in de Berg 
VULrCANUS na de kant van Calabrre , mits- 
gaders in de Berg TNA opt Eiland $zcz- 
len,de HECLA in Ysland,en een groote me- 
nigte brandende Bergen in verfcheide Gewef- 
ten in Afia, in America, en in andere 
Deelen van de Wereld, van dewelke onzen 
Schryver geen gewag maakt, en ik dezelve 
daarom ook zal voorby gaan en fpaaren tot 
een andere tyd. 

tre ene De 



6 Natuur-en Kon/t-Kabinet, 
6. 

De Befpiegelingen over de Aardbevingen 
oordeelt PFerrandus Imperatus, niet oneigen 
zamengevoegt te konnen worden met de bo- 
ven aangehaalde Befchouwingen der Onder- 
aardíche Vuuren, te meerder om dat hy vaft- 
ftelt, dat onder de kragtigfte Oorzaaken der 
Aardbevingen de Stoffen moogen geftelt wor- 
den, die door de onderaardfche Vuuren aan= 
gefteeken zyn, en dat alfchoon ook andere 
oorzaaken Aardfchuddingen konnen verwek- 
ken, dezelve echter onbekwaam en te zwak 
zyn tot rechte Aardbevingen, en dat de Aard- 
fchuddingen van die natuur een ander foort van 
Ontroering is, als die dewelke eigentlyk Aard. 
beving genaamt word. 

ze 
Ariftoteles is veeltyds gewoon, verfcheide 

gevoelens van de Philofophen, die voor hem 
gefchreven hebben , aan te haalen, gelyk ook 
in ’ ftuk van de Aardbeving, want hy ver- 
haalt, dat Awaxagoras Glazomenius oordeelde, 
dat de fyne Lucht of Vuur-ftof, dewelke de be- 
kwaamfteis om naar om hoogte ryzen, gande 
geraaktzynde , en als beklemt in de Holenen 
Aderen der Aarde, de Aardbevingen verwekt. 
Democritus voude geoordeelt hebben, dat de 
Aardbevingen van het Water voortkwamen; als 
de onderaardfche Holen , Kolken en diepe 
Aderen uit de regens en elders meerder water 
ontvingen, jals zy verzwelgen konden, oor- 
deelde hy dat de wateren met zulk een geweld 
op de aard-deelen floegen , dat dezelve daar 
door fchuddeden, beefden, en geweldig be- 

wo- 
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wogen wierden. Avaximenesgeloofde, dat 

_de onderaardfche gronden zo wel door droog» 
te, als door daar op volgende vochtigheid, 
konden barften en breeken, en dat van deze 
groote brokken, dewelke met groot gedruis 
in onderaardíche «ruimtens nedervallen , de 
Aardbevingen voort gebragt worden,en dat om 
deze reden de Aardbevingen voorvielen in tyden 
van groote droogte bi groote vochtigheid, 

Na dat Ariftoteles de gevoelens van deze 
drie aaloude Wysgeeren op zyn wyze weder-" 
legt heeft, oordeelthy, dat de onderaard{che 
winden (of liever Ariftotelifche wind-geeft ) 
de oorzaaken. van de Aardbevingen zyn. 
De Aarde , zegt Ariftoteles , is door 
zich zelve droog, maar word vochtig door 
het Water of door de Regens, door welker 
middel de Aarde veel vochtigheid in zich als 
behoudt, Als nu deze vochtigheid zo door 
de hitte van de Zon als die des onderaard- 
fchen Vuurs, heet gemaakt word, oordeelt 
Ariftoteles, dat daar uit veel geeftige Dam- 
pen of Winden geboren worden, zo wel die 
in de onderaardfche Holen der Aarde zich ont- 
houden, als die uit de Aarde naarboven gaan. 
Deze geeftige en fyne Dampen, dewelkezich 
in de onderaardfche Rioolen, Aderen en Ho- 
len onthouden, oordeelt Ariftoteles „dat door 
zommige diepe ingewanden der Aarde wyden 
zyd als verfpreidt worden; hy gelooft dat voor 
de Aardbevingen deze geeltige Dampftoften 
niet genoeg uitwaaflemen, maar. te veel na 
binnen toe gekeert zyn in de diepe onder- 

À 4 ‚__aardfche 



8 _Natuurs en Konft-Kabinet 
aardfche Rioolen der Aarde; en dat dit de 
reden ís, waarom ten tyde der grootfte Aard- 
bevingen de Lucht gewoonlyk zo uitermaaten 
ftil en ledig van winden is, uitgebrek van die 
geeltige dampen, dewelke in de Lucht opge- 
waaflemt zynde, winden verwekken , en in de 
onderaardfcheHolen gekeert zynde, Aardbevin= 
gen verwekken. Om die zelfde reden oordeelt 
Ariftoteles , dat de Aardbevingen hevig(t en 
meeftendeels gefchieden of des nachts of op 
de middag, om dat ( zegt hy ) op de middag 
de Zon kragtigft fchynt, en de ftilfte tyd van 
de dag maakt, en door zyn hitte de dam- 
pen , dewelke uit de aarde opryzen, verydelt 
door al te groote verduaninge, waar door 
dezelve meerder naar binnen tot in de on- 
deraardfche kolken der aarde als voortge- 
dreven worden ; en de nachten door * ge- 
heele afwezen der Zon dikwils (tilder luch= 
ten genieten als de dagen, om dat de damp- 
geeften meerder naar binnen toe keeren, en 
tegens de morgenftonden, als de geeften eerft 
zullen beginnen te waayen, om haare opzwel- 
linge, kragt en overvloedt, de Aardbevingen 
verwekken. Om deze reden oordeelt hy ook , 
dat de meefte Aardbevingen voorvallen om- 
trent die plaatzen , daar de Zee bewogen 
word en vloeit, en welker Landfchap als 
{ponsachtig is, en met veel onderaardf{che 
Holen, Rioolen, en grouwzaame Ruiimtens 
voorzien is; om welke reden hygelooft, dat 
omtrent den Hellefpont,Griekenland, Sicilie, en 
Euboea of Negroponte het Aardryk alderhevigft 
word gefchudt en bewogen ; want omtrent deze 

plaat= 
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plaatzen fchynt zelfsde Zee op verfcheide plaat- 
“zen als door Caralen onder en door het Aard- 
ryk in te gaan, waar van Ariftoteles de heete 
Baden, dewelke hier en daar in die gronden 
gevonden wotden, afleidt, en oordeelt dat 
door ’t aangolven van het Water, de geetti- 
ge onderaardfche dampen als ín malkander 
gedrongen worden, na de diepe onderaard- 
fche Ruimtens, daar zy in andere Landen 
anderzins gewoon zyn na boven uitte waafle- 
men in de vrye lucht. 

9. k 
„De Landfchappen, ( vervolgt hy ) dewelke 

met veel ruime onderaardfche Plaatzen en 
Rioolen voorzien zyn, worden dik wilzer ge- 
fchudt, wanneer zy om de. bovengemelde 
omftandigheden veel damp-geeften overvloe- 
diglyker, als zy konnen bevatten , ontvan- 
gen, het welk naar zyn oordeel wel meeft 
gefchiedt in de herflt en in de lente, om dat 
deze de alderwinderig(te tyden van het gehee- 
le jaar bevonden worden, daar in tegendeel 
de Zomer en de Winter meerder (tilte in de 
lucht vertoonen, de eene om de bovermari- 
e hitte, en de andere om de bovenmatige 
zoude, dewelke de dampen of al te veel ver- 
dunnen of vertraagen ‚ om geweld door {nel= 
le en kragtige beweegingen te oefenen. 

10. 
_Ariftoteles is van gedachten, dát de onder- 
aardíche Wind-geeft kragtigftis, als dezelve in 
een {nelle inwendige beweeging gebragtis, en 

A5 van 
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van detraage Water-deelen, dewelke dezelve 
in een bekwaame hoeveelheid als verzellen, 
eenigzins als wederftreeft word , dewyl de 
geeftige dampen in zodanig een omftandigheid 
als uit vuur en verdunt Vocht betaande, als 
opzwellen en groot geweld uitvoeren, gelyk 
de Ondervinding van het Water, dat door 
heete Vuur-deelen fnel voortgedreven word, 
dagelyks leert; hy verhaalt verfcheide Ver= 
fchynzelen, dewelke deze gedachten niet al- 
leen beveftigen, maar ook openbaarlyk voor 
het oog zich hebben vertoont, want de Aard- 
beving heeft op zommige plaatzen niet eerder 
opgehouden, voor dat de Wind door een uit- 
barftinge uit het Aardryk met een groot ge- 
druis voor den dag kwam, en in de lucht na 
boven gedreven wierd , het welk noch on- 
langs (zegthy) byide Stadt (a) Heraclea van 
Pontus voorviel, en te voren ook gebeurt 
was op het Eiland (4,) Hiera, het welk een 
van die Eilanden is , dewelke de hier: 2e 

1- 

(a) Deze Sradt wierd Heraclea van Pontus genaamt, 
om daar door dezelve te onderfcheiden van verfchei- 
de andere Steden , dewelke de naam van Heraclea 
hadden ; dezelve leidt in het Landfchap Bithyrie aan 
de Boorden van de Zwarte Zee „ tweemaal hondert 
duizend paffen van den Tracifchen Bofphorus, na de 
getuigenifle van Plinius , dezelve is tegenwoordig 
onder de Heerfchappy der Turken. Vid. Baudrand 
Lexicon Geograph. 

(4) Het Eiland Hiera of Heilig is een Eiland on- 
der Sicilien, en een van de Zeven MEolifche Eilan- 
den, het werpt zomtyds vuur uit, en legt vier dui- 
Zend pasfen van Lipara,het wierd na de getuigenis{e van 
Plinius voor dezen Therafia genaamt. 
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Eilanden genaamt worden ; wantin dit Eiland 
zwol een gedeelte van de grond op, en de 
aarde rees met een zeer groot geraas op tot 
een grooten hoop, dewelke eindelyk doorge- 
broken zynde zeer veel winderige geeft uitblies, 
dewelke vonken en affen met zich voerde, 
en de Stadt Lipara, dewelke niet verre van 
daar gelegen was, geheel in de as verkeerde , 
en zelfs tot aan verfcheide Steden van Italien 
voortvloog. 

II. 

De oorzaak van zulke verwoede Aardbe- 
- vingen, oordeelt Ariftoteles, onder anderen 

te zyn de onderaardfche Vuur-{(toffen , dewel- 
_ ke in de groote onderaardfche Ruimtens en 
… grouwzaame onderaardfche Kolken , zomtyds 

aan brand geraaken door de Wryvinge, de- 
welke de voortgedreve en geparlte dampgeef- 
ten of winden oefenen, terwyl zy de onder= 
aardfche en verdikte Lucht zodanig verbree- 
ken, dat de dikke zwavelachtige waaflems en 
brand{toffen ‚dewelke in dezelve gedraagen 
worden, vuur vatten. Dat de Winden on- 
der de aarde vliegen, blykt aan 'e geen by de- 
ze Eilanden waargenoomen word, want als 
de zuide wind aldaar zal beginnen te waajen, 
word zulks verkondigt eer dezelve uitbarft, 
want die plaatzen omtrentdeze Eilanden, uit 
dewelke op zommige tyden de Vuur-uitbraa- 

‘kingen gefchieden, geven dan een wedergal- 
ming en klank uit, om dat de Zee alreeds van 
verre heviger voortgedreven word, en door 
derzelver perffinge de {tof, dewelke anderzins 

Ser 
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gewoon was uit. deze vuur-monden en ga- 
ten uit te dampen , naar binnen tot in de 
onderaardfche „Ruimtens weerom geperft 
word , en als te rug gekaatít. Dat de Wine 
den en onderaardfche Windgeeften in de on- 
deraardfche gronden ingaan, en niet in het 
Lucht-gewelt opdampen of intreeden, blykt 
ook om dat voor het opkoomen der Aardbe- 
vingen de Zon begint te fchemeren, en ee- 
nigzins verduiftert word zonder wolken , 
het welk gefchiedt door de opgaande dikke 
Rook-dampen , dewelke geen geeft noch wind- 
ftoffe uit de gronden, daar zy noch gedurig 
als uitwaaflemen, met zich voeren, ominde 
lucht door des winds {nelle beweeginge be- 
hoorlyk verdunt en opgeheldert te worden, 
dewyl deze wind-geeft gekeert is op dien tyd 
na de diepe Kolken, Ruimtens en uitgebrande 
Ingewanden der Aarde en Gronden dezer Ei- 
landen. Voegt hier noch by de groote Stilte 
en Windeloosheid, en fcherpe Koude, de= 
welke dikwils gevoelt word even voor het 
begin vande Aardbevinge, dewelke des nachts 
of vroeg morgens op het lumieren van den 
Dageraad gebeuren , wordende deze koude 
veroorzaakt door de opfluitinge des winds-ver- 
wekkenden vuurgeeftes „ die in deze momen- 
ten na de diepte der Aardegekeert is, en: daar 
opgehouden word, behalven dat ook zeer aan- 
merkelyk is, dat lang voor deze (tiltens en 
beginzelen der Aardbeving, de Lucht te voren 
dikwils zeer roezig is geweelt, 

12. 
Zeer dikwils word ook als een voorteken 

van 
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van een op handen zynde Aardbevinge over 
dag, of een weinig naar ’t ondergaan der 
Zonne, by helder weêr aan de lucht gezien 
een wolk, dewelke zich als een zeer lange 
en dunne ftreep zeer in de lengte uitgerekt 
vertoont, ’t welk Arzfloteles oordeelt voort 
te koomen ,omdatde Vuurgeelt (dewelkege- 
woonlyk uit het Aardryk na boven ging met 
de uitwaafleminge des Aardryks, en dezelve 
daarom ook tot onzichtbaarheid verdunde ) 
‚geheel naar binnen en tot in de diepe en 
uitgeholde ingewanden der Aarde begonde 
te keeren , en , deszelfs kragt om die re= 
den in de-lucht beginnende te verflauwen ; 
deze wolk geboren wierd door ’t zamenttrem- 
men der onzichtbaare uitwaafleming in een 
zichtbaare wolk. 

de 
De Aardbevingen dn ook zeer dik wils 

gevoelt omtrent het ondergaan van de Maan, 
als de van de Maan afltuitende warmte der 
Zon om die reden van het Aardryk en uitde 
Lucht begint te wyken, en daar door de uit- 
waaflemende vuurgeeft des Aardryks van de- 
zelve verlaaten, naar binnen in het Aardryk 
gaat, waar door een groote Kalmte en Stilte 
geboren word in de Luucht, dikwils zo lang 
tot dat de warmte van de opkoomende Zon we- 
derom in de Lucht en-op het Aardryk begint 
te (traalen. 

14. 

Zommige Aardbevingen zyn van een‘korten 
tyd en zwaar; zommige wederom van een 

korten 
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korten tyd en licht ;- zommige van een lange 
duuring en zwaar; andere wederom van een 
zeer lange duuring en nietzogeweldig. Ari- 
floteles heeft Aardbevingen aangemerkt, de- 
welke langer als een geheel jaar ja twee jaar 
hebben geduurt; zommige duuren veertig da- 
gen en langer; andere maar weinig dagen ; 
andere maar eenige momenten: Dit oordeelt 
Ariftoteles voort te koomen van de Hoeveel- 
heid van de onderaardfche Geeften, van de 
gedaantens der onderaardfche Holen, Buizen, 
Rioolen, goote Gewelven enz;, door dewel- 

ke de Aardbeving-verwekkende geeft heen en 
weer gedreven word. Op de plaatzen, daar 
deze hevig voortgedreve en opgezwollen 
geeft geftuyt word, en niet gemakkelyk door 
kan gaan, en geweldig fchudt en fchokt te- 
gens de wanden der Spelonken en onderaard- 
íche Ruimtens, en daar dezelve te gelyk in 
de engtens der Rioolen beklemt is, kan dezel- 
ve niet fchielyk geftilt worden , om den over- 
vloedigen aanvoer vanachteren en de belem- 
merde doortocht, waar door het kan gebeu- 
ten ‚dat dezelve niet als door langen tyd raffer 
of langzaamer in (tilte geraakt, wa maate dat 
deszelts aanvoer en drift meerder of minder 
begint te verflauwen, want wy konnen zeer 
welbegrypen, dat de (toffen , daar deze Aard- 
beving-verwekckende geeft uit voortkomt, en 
uit opgeftookt word, juift niet geheel verteert 
is met de eer{te uit{tuyvinge des geeltes , maar 
dat dikwils (toffe genoeg over kan blyven ‚om 
gen zeer langen aandrang van Aardbeving- _ 

vere 
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verwekkende Vuur-dampen of opgezwolle 
geeften te verfchaffen. 

15. 
By zommige Aardbevingen is een geluit.on= 

der inde gronden der Aarde, t welk de Aardbe- 
ving voorgaat. Ook word zodanig een geluit 
zomtydsgehoort, zonder dat‚op ’t zelve eenige 
Aardbevingen volgen. Dit geluit oordeelt Art- 
froteles, dat verwekt word van den Aardbeving- 
verwekkenden geeft; gelyk als in de Loucht, 
Wanneer dezelve flaat en geflagen word, ver- 
fcheide klanken en donderflagen verwekt 

worden. Als deze zelfde geeft minder magtig 
is, en dat hy de aarde niet kan beweegen noch 
doen beven of fchudden, maar om deszelfs 
dunnigheid en fynheid gemakkelyker doorge- 
kleinft of doorgelaaten word , verwekt hy dik- 
wils alleenlyk maar geluit onder de aarde, welk 
geluit zeer verfcheiden is, om de verfcheide Ge- 
welvenen onderaardfche Holen,en menigmaal 
verfcheide (temmen zodanig heeft nagebootft, 
dat zommige Schryvers van Wondertekenen en 
zeldzaame Zaaken daar dikwils vry wat won- 
ders van aangetekent hebben. 

16, 
In zommige Aardbevingen word dikwils 

Een groote menigte waters uitgebraakt en op- 
geworpen , maar Ariftoteles vegt wel duidelyk , 
dat Wy daar uit niet moeten oordeelen, dát 
dit Water de oorzaak van de Aardbeving is 
geweelt, maar dat het zelve door het geweld 
van de Mardbeving-verwekkende geeft is;opge- 
fineeten, en na boven op het oppervlak der 

Aarde 
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Aarde met de aarde en onderaardfche deelen 
opgekruit, het zy dat het zelve gelegen heeft 
onder de eerfte fchorze der Aarde, of dat het 
zelve uit de zeer diepe gronden, in dewelke 
de Aardbeving-verwekkende geeft of wind zyn 
verwoedheid oefent , opgelicht is, 

17. 
By zommige Aardbevingen op aan Zeege* 

lege Landen, hebben zich zomtyds te gelyk 
gevoegt zeer hooge Watervloeden, gelyk 4- 
rifkoteles meldt gefchiedt te zyn omtrent Grie- 
kenland, en waar van hy oordeelt de oorzaak 
te zyn, om dat de Zee-wind en de onderaard- 
fche Wind-geelt tegens malkander aanwaa- 
yen; echter zodanig (oordeelt hy) dat de 
onderaardfche Windgeeft by zyne tochtgaten 
moet wyken voor den wind, dewelkede Zee 
oppreft ‚ en deszelfs golven zodanig opkaat{t, 
dat geheel geen onderaardfche wind-geeft ee- 
nige uittocht konnende vinden , het aanftroom- 
ende water daar door -opzwelt en aangroeit, 
waarom hy zyne kragten oefent op de wanden 
en gewelven der onderaard{che Kolken, Ho- 
len, Spelonken, Rioolen‘en Ruimtens, en 
dezelve doet fchudden en beven. 

18. 
Zommige Aardbevingen zyn zodanig by- 

zonder, dat dezelve maar een kleinen omtrek 
van grond beweegen, dewelke niet zo zeer 
verwekt worden door de winden, die in de 
Aarde en in deszelfs holen indringen, als wel 
omdat de uitwaaflemingen dier gronden op 
een punt te zamen loopen. Andere Aardbe- 

vingen 
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vingen hebben opryzende en wederom weg- 
zakkende flagen vertoont, op dezelfde wyze 
gelyk als de pols-flag van een Menfch ; zoda-= 
uige oordeelt Arifloteles voor te koomen door 
fteenen, dewelke in de bovenfte korft der Aar- 
de leggen, en door haar zwaarte opgelicht 
zynde, gedurig met geraas wederom nederzak- 
ken, door welk foort van Aardbevingen , 
zegt Ariftoteles, dat de Rotzige Landen van 
Genua omgekeert zyn. - 

19. 
De Waarneeming heeft ontdekt, dat de Ei- 

landen, dewelke zeer verre in den ruimen O- 
ccaan leggen, veel minder de Aardbevingen 
onderhevig zyn, als de Eilanden, die nader 
aan het vafte land leggen ; want de koude en 
overvloedt vanhet Zee-water verkoelt de uit- 
waafleminge van zodanige diep in de Zee gelege 
Eilanden, en belet door des zelfs zwaarte, dat 
deze dampen zo fnel konnen vliegen en voort 
fnorren, als op de plaatzen, daar de dampeft 
door onderaardfche vuurgeeften worden aan= 
gezet en opzwellen. De Eilanden, dewelke 
nader aan land leggen, oordeelt Ariftoteles, 
dat niet van zo veel water omringt worden, 
als van noden;was ‚ om door deszelfs koele en 
natte uitwaaflemingen de Luand-uitwaaffemin- 
gente verkoelen en te vertraagen , behalven dat 
Zy dikwiis onder door de gronden van het klein 

gedeelte der Zee, het welke haar van ’tvafte 
Land affcheidt door onderaardf{che Riaolen,ge- 
meen{chap hebben met het vate Land en met 
derzelver Aardbevingen en Schuddingen. Uit 

II, Deer, B deze 

4 
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deze Vertellinge van Ariftoteles, dewelke ik 
hier en daar een weinig opgeheldert hebbe, 
konnen wy ten miníten de Opiniez van dezen 
beroemden Wysgeer wegens de Aardbevingen 
verftaan, namentlyk datderzelver uitwerken- 
de en ftoffelyke oorzaaken zouden zyn on- 
deraardfche Winden, en drooge of vuurige 
wind- en geeftige dampen, dewelke onder de 
Aarde voortgeteelt worden. 

20. 
Ferrandas Imperatus befchuldigt Arifloteles, 

om dat hy in deze Aanmerkingen over de 
Aardbevingen voorby gaat de eerfte bewee- 
gende oorzaak, dewelke zulk een fchielyken 
overvloedt van onderaardf{che Wind of opge- 
zwolle dampgeeftivoortbrengt. Hy oordeelt, 
dat tot zodanig een fchielyke voortteelinge en 
overvloedigheid van onderaardfche winden, 
twee zaaken van noden zyn. r. Een ftoffe, 
dewelke haaftiglyk in een damp ontbonden 
Word. En 2. Een kragtig vermogen van de 
hitte: en dat deze twee vaaken tot de voort= 
teelinge van de Aardbeving-verwekkende geeft 
zamen loopen; want wy zien ( vervolgt hy ) 
dat de Wynvaten geraas en gedruis maaken 
(op dien tyd als de nieuwe Moft aan * gef- 
ten is) door de winderigheid en ryzinge, de- 
welke door de warme deelen van de Moft ge- 
boren word, waar door de reimtens van de 
Wynvaten te naauw worden, het welk alles 
voortgebragt word , om dat de Mott een be- 
kwaam vocht of een bekwaame Matery is ; 
om zich in een geeltige uitdampinge te laaten 

ont- 
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ontbinden, en dat de ontbindende warmte of 

beweeginge-op dien tyd met deze Hoedanig- 
heid in de Mott te zamenloopt. 

ät 
__Grooter Voorbeelden zyn noch de kraa- 
kende en klatterende ftoffen der Vuuren, door 

welker aan brandvlieginge zomtyds vreeflyke 

uitwerkingen veroorzaakt worden. Op de 
laatzen , daar ook veel brandende ftoffen en 

onderaardfche vuuren gevonden worden, ge- 
fchieden: ook de meefte en zwaarte Aardbe- 
vingen ; deze aan brand geraakt zynde, enn 

haare uitvlieginge belemmert wordende, kon- 
nen vergeleeken worden by net opfpringen der 

Mynen , losbranden van het Kanon en der 
Bomben, door welker flagen en door konft 
verwekte donders al wat naaft gelegen is dreunt 
en beeft; en dewyl deze konftige Werktuigen 
en Konft-werken maar zeer geringe kragten 
hebben , en echter de Aarde zo merkelykkon- 

nen doen beven, fchudden en dreunen ; ishet 

geheel niette verwonderen, dat dezelfde bran- 

dende en Sulferachtige Stoffen, dewelke, on- 

der de Aarde en in de grond overvloediglyk 
gevonden worden , wanneer zy aan brand 
vliegen, die grouwzaame uitwerkingen ver- 
richten , dewelke wy in de Aardbevingen 
zomtyds zien gebeuren. Wy behoeven ook 
niet te twyfelen; dat de Aardbevinge onder 
in de gronden een toeval is in de Aarde, het 
„welk veel gelykenis heeft met de Donder en 
de Blixem, de Wolkbreuken en Slagen, de- 

welke door de Vuur- of Zwavel-geeft in de 
lucht gebeuren. 
bil B 2 Fer- 
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Ferrandus Imperatus {telt ook vaft, dat het 
onderaardfche Vuur het eerfte beweegende be- 
ginzel is vande Aardbevingen , en dat de geefti- 
ge en opgezwolle Winden. van Ariytoteles 
als de laatfte uitwerkende oorzaak of werk- 
tuig van de Aardbevingen zyn. Onze Ferrax- 
dus Imperatus , diein zyne natuurkundige Uit- 
leggingen byna overal de Onderftelling vande 
vier algemeene Elementen en de Vier eerfte 
Hoedanigheden volgt, tracht ook een reden 
uit te vinden, waarom de meefte onderaard= 
fche Vuuren en Vuur-uitwerpende Landen en 
Bergen, aan de Zeekant of niet verre vande 
Boorden der Zee gelegen zyn, het welk een 
aanmerking is, dewelke niet onaangenaam 
kan opgeheldert worden ; daarom zal ik de- 
zelve fpaaren, als ik over de Aardbevingen 
zelfs handele, te meer om dat de redenen, 
die onze Schryver daar van geeft , aan den 
Lezer niet zeer zouden behaagen, en weinig 
voldoen aan % geeifchte. 

x 

23. 
Nat dat wy van de Gaara Vuuren 

en van de Aardbevingen een weinig gezien 
hebben,zulien wy van de Voortteelinge, en van 
de verfcheide foorten en uitwerkingen der Vuu- 
ren, dewelke in de Lucht gezien worden, 
onzen Schryver volgen, en voor eerft mede 
deelen, het geen Arifloteles van deze zaaken 
nagelaaten heeft. De Weerlichten, de Don- 
der, de Draaykolkachtige Winden ‚de Dwar- 
rele of Wervel- winden,en eindelyk de Blixems, 

zegt 
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zegt Ariftoteles, dat alle van een en het zelf= 
de beginzel voortkoomen ‚ ‘want gelyk als 
de uitwaafleming uit het Aardryk naar zyn ge- 
voelen dubbelvoudig is, de eene vochtig eu 
de andere droog, welketwee Hoedanigheden - 
hy aan de Wolken toefchryft, met dit onder- 
fcheidt, dat de Wolk of de zamengeftremde 
Uitwaafleminge des Aardryks aan haare hoog- 
fte zyde, dikker en. zwaarder is te zamen ge- 
ftremt , als aan haar \aag{te zyde , daar dezel- 
ve mede naar de oppervlakte des Aarde toege- 
keert is, omdat de warmte, die niet zo hoog 
is opgeklommen, van her bovenfte van de 
Wolk meerder afgefcheiden is , als van het 
ouderfte van de Wolk , waar uit volgt, dat 
deze bovenfte dikker en meerder zamenge- 
ftremde gefteltheid des Wolks, die naar de 
Sterren toegekeert is, ook te gelyk kouder 
moet zyn, als de onderfte zyde des Wolks, 

dewelke naar de Aarde toe gekeert is; om 
welke redenen Ariftoteles oordeelt „dat de Bli- 
xems ,de Stormen , en diergelyke"zaaken meer 
na beneden gedreven worden, en‚na de zyde 
van het oppervlak des Aardbodems gebeuren. 

24. „00 

Ariftoteles aande Gâe de Donder gebo- 
ren word, wanneer‘ het gedeelte‚van de droo- 
ge Uitdampinge des Aardryks,. dat beklemt 
word in de Deelen des Wolks , wanneer 
dezelve (tremt , wederom word uitgefimeeten, 
door het te zamen koomen der. Wolken, het 

_ welk als het met geweld gebeurt „of uitgepar{t 
word en voortvliegt, tegens de-andere oms 
r B 3 rin= 
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ringende Wolken een flag maakt, welker ge- 
luit den Donder genaamt word. Als de uit-_ 
waafleming van het Hout (zegt onzeaaloude 
Griek ) in een Vlam verkeert, knapt het Hout 
onder het breeken en barften. Op dezelfde 
wyze oordeelthy, dat de drooge uitgedampte 
geeft, wanneer dezelve van de Wolken als 
afgefcheiden ofafgekleinft word, den Donder 
veroorzaakt, wanneer hy vliegt en flaat tegen 
de dikke geftremde deelen van de Wolken. 

Î iel 

De verfcheide;en vedivörmige klanken, de- 
welke in den Donder gehoort worden, oor- 
deelt Ariftoteles dat veroorzaakt worden door 
de ongelykheden en inwendige ruimtens der 
Wolken, daar de dikfte en: meerder te zamen 
geftremde wanden der Wolken „ inwendig 
als afgefcheiden zyn van de minder te zamen 
geftremde en minder weerftand-biedende dee- 
len, die de inwendige ruimtens der Wolken 
uitmaaken.DeBlixem oordeelt Ariftoteles te zyn 
de aan brand gevlogen drooge geeft, dewel- 
ke in zyn uitgang eindelyk uitgebluft word ; 
deze word eerder gezien, als de Donder ge- 
hoord word, zegt onze Philofoof , om dat 
het gezicht het gehoor voorkomt, zonder dat 
hy daar de reden van uitlegt, als met een ge- 
Iykenis , die niet een’hair breedt opheldert. 

26. 
‚ Empedocles en Anaxagoras (egt Ariftote- 
les) ontkennen, dat het Vuur des Blixems 
tuffchen de Wolken geboren word; en Em- 
pedocles zegt, dat dit Vuur is, het welk n 

/ e 
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de Straalen der Zon omringt word door de 
Welken en beklemt word;en Azaxagoras regt, 
dat dit Vuur uit de bovenfte fyne Star-ítof, 
dewelke hy oordeelde Vuurtezyn, en van om 
hoog naar om laag en in de wolken gedreven 
is, zyn oorfprong heeft, maar Ariftoteles we= 
derlegt op zyn wyze deze beide gevoelens. 
Clidenus ontkent datde Blixem Vuuris, en 
oordeelt dat dezelve niet anders is als een 
fchyn, dewelke geboren word, als het vuu- 
ren of flikkeren der Zee-golven des nachts, 
als dezelve van de wind of een Schip gekneuft 
en geflagen worden; maar de Natuurkundige 
van onze Leeftyd hebben zulketreffelyke Uit- 
leggingen over alle deze Verhevelingen gee 
daan, dat het de moeite niet waardig is, om 
alle de Opirien van deze onderftellende Phi- 
lofophen eens te overweegen, of te weder- 

„leggen. 
27: 

Ariftoteles oordeelt, dat onder inde Grond 
de Aardbeving , boven over de Aarde de 
Wind, en in de Wolken de Donder van 
een en dezelfde natuur zyn, en van een en het 
zelfde wezen, maar Ferrazdus Imperatus ont- 
kent.dat de Wind en het Weerlicht ofde Bli- 
xeins van een en dezelfde {tof geboren zouden 
worden: want wy zien, zegthy, datde Win- 
den uit haar Eigenfchap geen vuur vatten, 
en dat het Weêrlicht eigentlyk en alleenlyk 
geboren word uit een vuur-vattende (tof. Hy 
befchuldigt Ariffoteles, dat hy niet naauwkeu- - 
rig genoeg geweelt is omtrent de Vuur-vat- 

B 4 tende 
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tende Stoffen, dewelke inde Wolken konnen 
gedraagen worden , daar ondertufIchen «de 
Dichter Homerus, die zo veel ouder als Ari- 
ftoteles is, melding maakt van de Zwavelach- 
tige reuk , dewelke in de Blixems waargenoo- 
men word; hy merkt cok aan, dat de Chy- 
miften ondervinden in hunne Deflillatten, dat 
door de warmte de Zwavelachtige, de (a) 
bitumenachtige en olyachtige deelen in de lucht 
opgeheven worden , als ook de Salpeterachtige 

Zou- 
(a) Wy zyn gedwongen om de naamen van Bi: . 

tumen , Bitumenachtig enz. over te neemen, dewyl on- 
ze Nederduitfche Taal geen enkelde naamen heeft , 
dewelke die zaaken uitdrukken, want de naamen 
Joden!ym , Jodenlymig , Jodenpik , Jodenpikkig enz. 
zyn onbekwaam, dewyl de. 4/phalt of het Jodenlym 
maar een {oort van Bitwmen is. Ook gebruiken alle de 
Natien, als voornamentlyk de Franfche, Engelfche, 
Italianen, Hoogduitfche , Spanjaarden, Portugezen,de- 
ze vryheid om hunne Taalen te verryken. Onze Taal 
is tor noch toe zeer arm omtrent de naamen der na- 
tuurlyke Schepzels, en omtrent goede Konít-woor- 
den der Werenfchappen , om dat wy genoegzaam geen 
Schryvers of weinig van beiang onder de Natuurlyke 
Hiftorien hebben, behalven dat wy reeds zeer veel 
naamen op deze wyze door de tyd in ’t gebruik ge- 
kregen hebben, dewelke wy nochtans maar zuiver 
uit de andere Taalen hebben overgenoomen. Ook 
raakt het gebruiken van deze naamen geenzins de 
zuiverheid of onzuiverheid van onze Nederduitfche 
Taal, gelyk zommige onbedachtzaame Taalkundige 
onvoorzichtiglyk oordeelen , zelfs niet minder 
als de zuivere weêrgadelooze Latyníche Schryf- 
ftyl en Taal van den Vader der Roomfche Wel- 
fpreekenrtheidCicero)onzuiver gemaakt zoude zyn door 

…_de ontelbaare woorden, dewelke uit de Griekfche 
Taal overgenoomen, en tot Latyn gebragt, en ge- 
bruikt zyn geworden, 
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Zouten, het welk alle vuur-vattende Stoffen 
zyn, dewelke boven in de lucht opgeheven 
met de uitdampinge der aarde, en van haar wa- 
ter-deelen afgefcheiden, en by malkander ge- 
ftremt ‚de ftof uitmaaken van de Donder , Bli- 
xem en Weerlicht, maar geengins alle (tof= 
fen aller Winden. 

28. 
Ne, Imperatus oordeelt , dat het 
Buskruid vergeleeken kan worden by de op- 
geheve Vuur-ftoften des Donders, Blixems en 
Weerlichts, dewyl het Buskruid beftaat uit 
Salpeter, uit Zwavel, en uit Houtskool. De 
Zwavel, zegt hy, is bekwaam omde vlamte 
vatten ; en de Houtskool , om door zyn tocht- 
gatigheid en lichtheid dezelve als van malkan- 
deren verfpreidt tehouden , en te bekwaamer te 
maaken, om zeer dun verdeelt te rafler vlam te 
vatten ; en de Salpeter, om door zyne zeer fyne 
en harde zoutpunten, {nelheid aan de bewee- 
ging van dit vuur by te zetten, en daar door 
kragt en wind te verwekken. 

N 

Uit deze te oordeelt Zmperatus, 
dat de reden klaarder opkomt, waarom des 
winters zo zelden Donder, Blixem en Weér- 
licht gehoort en gezien word ‚ en integendeel 
in de warmfte Lentens, en na grootere hitte 

inde Zomers, dewyl de Deftillatien der Stof- 
fcheiders bewyzen , dat een zeer lauwe of 
zwakke warmte niet opdampt als de alder= 
dunfte en zuiverfte Warer-deelen, (behalven 
de zeer fyne zouten)dewelke boven i in de Lucht 

Bs ver. 
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verkoelt zynde, de regendruppelen, dewelke 
wederom nedervallen, uitmaaken, maar ge- 
heel verkoudt zynde, en van al haare warm- 
te ten eenemaal ontbloot, in de gedaante van 
Sneeuw nedervallen; maar als in de Deflillan 
tie,‚nadat de Water-deelen door een zeer zwak- 
ke warmte uitgedampt zyn, het vuur word 
vermeerdert, ziet gy allenskens opryzen de 
zwaarderen grover olyachtige, aardachtige en 
brandachtige deelen, even gelyk in de Zo- 
mer door meerder hitte van de Zon diergelye 
ke deelen uit het Aardryk in de lucht opge- 
draagen worden, waar uit ook de dagelyk- 
{che Bevindinge klaar begreepen word, dat 
nooit Donder noch Blixems gehoort nochge- 
zien worden op de tyden als het fheeuwt, 

o. 
Onzen Zmperatus banden” dat alle Na- 

tuurkundige dwaalen , wanneer zy oordee= 
len , dat de Weérlichten gebeuren zonder 
Donder of geluit, dewelke in zeer heete Zo- 
mers dikwils alle avonden of voornachten aan 
de Lucht gezien worden, en van dewelke 
geen Donder noch eenlg geluit gehoort word ; 
hy meent dat haar Donders niet gehoort 
worden, om dat dezelve te hoog in de lucht 
opgeheven gefchieden, en daarom te ver voor 
gehoor zyn ; maar de redenen, dewelke hy 
hier van geeft, koomen geenzins met zyne 
gewoonlyke fchranderheid over een; hy oor- 
deelt,dar alle de V vuren, dewelke van naby in de 
lucht aangefteeken worden, altyd met geluit 
verzelt zyn, het welk niet waar is, maar hy is 

in 
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in dezeregens alle bevinding- ftrydende Opinie 
geraakt, om dat hy de wyze niet recht verftaan 
heeft, op dewelke een vuur-vattende. Stoffe 
zich zelve zonder geluit te maaken kan aan 
brand ftgeken. 
oh 4 1 EE Oi 31. / 

„Wy behoeven niet zo veel onbekende Oor- 
zaaken te: verzieren, om de Vuur-vattende 
ftoffen in brand te {leeken, als de Ariftoreli- 
fche , Epicarifche en andere onderftellende 
Natuur-Uitleggers gewoon zyn. Wanneer 
wy door natuurkundige en ftoffcheidkundige 
Proeven onderrecht zyn, op welk een wyze 
de bitumenachtige, rwavelachtige, en te gelyk 
Beeftachtige Stoffen, op verfcheide wyzen aan 
brand konnen vliegen, gelyk by voorbeeld 
door Wryvinge, als wy maar en klein ftukje 
van de Phofphorus of het Pis-licht neemen, 
het zelve tuflchen twee ftukjes {choon papier 
met onze duim en vinger wryven, vliegt de 
Phofphorus niet alleen in een vlam, maar (teekt 
zelfs het papier in brand; of door andere mid- 

__, delen {nelle beweeginge te verwekken in de 
vlugge deelen , dewelke zich orfthouden in 
vuur-vattende ftoffen, 

2. 
Om echter iets tot Soptieldering van onzen 

Ferrandus Imperatus by te brengen , zal ik eeni- 
__ge van myne eige Waarneemingen en Beden- 

kingen kortetelyk'aarstekenen. 1. Staar aante 
merken , dat wy de Dondersen Blikems nooit 
gewaarworden,als tuflehen de Wolken,daar wy 
de Weérlichten zeer veel met'een heldere en 

blauwe. 
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blauwe hemel gewaar worden. 2. Wy wor- 
den de Weêrlichten meer gewaar in de Damp- 
kring , dewelke boven zwaâre Kleylanden 
{taat , als in de Luchten of Dampkring, de- 
welke boven zandige of zaverige brogden ge- 
vonden worden. 3. Voor de Donders ont- 
dekken wy gewoonlyk twee Winden, de- 
welke tegens malkander koomen aanwaayen, 
en de wolken tegens malkander aanperflen, 
het welk zo lang duurt, tot dat eindelyk een 
van de beide Winden dood gewaait is, en de 
andere de overhand heeft gekregen. 4. Zeer 
kort voor de Donderflagen gebeurt in deze be- 
neden-lucht;een (chielyke ftilte en kalmte, de. 
welke dikwils zo lang duurt, als de Donder 
geheel over is, op de zelfde wyze als Arifto- 
teles heeft waargenoomen, dat gebeurt even 
voor het aanvangen der Aardbevingen. . 
Voor de zwaare Donder-buyen gaat dikwils 
een groote hitte voor af, die naderhand ge- 
volgt word van een zeer zwaare en hairige 
lacht , die zelfs het doorfchynen van de ftraa- 
len van de Zon eenigzins verhindert. 6. Ee- 
nige uurensvoor de Donder-buyen gevoelen de 
Menfchen dikwils een groote broejinge, een 
benaauwde ademhaaling,‚en gebrek van behoor- 
lyke verkoeling door de lucht in de adermhaalin- 
gezelfs. 7, Naof dik wils onder de Donderbuy 
valt een fwaare (tortregen zomtyds met hagel,of 
word een heldere doorgaafide koelte verwekt.8. 
Na de Donder en Blixem-buyen word veeltyds 
de Lucht dunder, koelder, zuiverder en ver- 
kwikkelyker gevonden. g. De dagen voorde 

_ Weêrlichten zyn gewoonlyk zeer heet en naar, 
maat 
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maar door de Weêrlichten word de Lucht 
van zyn hairigheid en dikheid wel iets gerei- 
nigt, maar nooit zozuiver, als door de 7waa- 
re Donders en Blixems. ro. Het aan brand 
vliegen van Torens, Kerken of hooge Ge- 
bouwen , gefchiedt meeften tyd doorde Don- 
derflagen , dewelke Ratel-donders genaamt 
worden. 11. De Zomer-weêrlichten gebeu- 
ren meeft in zeer ftille en windelooze Saizoe- 
nen , het welk juift in de Donders en Blixems 

‚ zo veel geen plaats heeft, als even voor het 
opheffen der Donder-buyen. 12. Voorde Zo- 
mer-weêrlichten gevoelen wy niet zo veel 
perfling op onze ademhaalinge, noch benaauwt- 
heid, als onder het broeyen van de zwaare 
Donder-buyen. 13. Schoon de Weerlichten 
veeltyds met (til en fchoon weêr gebeuren, 
word echter voor dezelve wel een zeer zoet 
Zomer-windtje en Labberkoeltje gevoelt, dat 
in de muisftilte even voor de Donders zozeer 
geen plaats heeft. 14. Het eigentlyke Weer- 
licht is een geheel andere Doening, en ook 
een geheel andere zaak in de Lucht, als de 
Blixems, gelyk op zyn tyd bewezen zal wor- 
den. 15. Het bewys van zommige hedendaag- 
ze Wysgeeren, als of alle de Weerlichten 
voertkoomen van Donder en Wolken , de- 
welke achter den Gezicht-einder verfchoolen 
zyn, zal na dezen getoont worden dat onge- 
„grondt is, en uit onkunde van de Weerlich- 
ten geboren is. 16. De Vuur-vattende ftof des 
Weêrlichts is veel dunder en fynder, als daar 
de Donder en Blixems uit geboren worden, 17. 
De Weérlichten worden zeer veel in de laat{te — 

avonde 
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avondftonden gezien, en in de kortftenacht; 
in de voornachten, en op een en dezelve a- 
vond-tyd dikwils aan alle vier de Oorden van 
de Lucht. 18. Het Weêrlicht is veel korter 
van duur als de Blixem. 19. Inhet flaan vaa 
de Blixems word de Lucht veel heviger en 
geweldiger bewogen, als in de Weêrlichten; 
waar door dikwils de T'oppen van de Bergen 
en Rotzen, de hooge Boomen uit de grond, 
de hooge Torens, en de Daken van hoog 
verheve Gebouwen worden weg gerukten aan 
ftuk geflagen. 20. De Blixems werken dik- 
wils op de Dingen, dewelke laag op de grond 
zyn, als Menfchen , Dieren enz. 21. De 
Blixems werken op verfcheide wyzen „ot door 
fcheuring en fplyting, wanneer door dezelve 
de ffammen van Boomen, Matten, Muuren 
enz. worden opgefpleten, en van boven tot 
Onderen van malkanderen gefcheiden ; of door 
Verftroojing en Verfpreiding , wanneer de 
deelen van een Lichaam als van malkanderen 
gefcheiden en verfpreidt worden ; of door 
Schroejing, wanneer de oppervlakte van een 
Lichaam van het vuur des Blixems gefchroeit 
en als verzengt word ; of door Branding , 
wanneer een Lichaam door de Blixem geheel 
of ten deele als verbrandt en verkoolt 
word; of door Aanfteeking, wanneer een Lic- 
haam door de Blixem in de vlam ontfteekeui 
word. y 

33: 

De Wind, dewelke de Kenders TyPHonN 
hoemen, en de Nederlanders een Ruk-wind, 

Zou 
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zouden wy bepaalder uitdrukken, als wy de- 
zelve een LUCHT DRAAYKOLK noemden, 
dewyl deze foort van (lormwind-in de Damp- 
kringachtige Lucht ( wat de wordinge en uit- 
werkinge belangt) het zelfde is, het welk 
wy in het Water een DRAAYKOLK noemen. 
Van de Storm-winden en van deze Lucht- 
draaykolken , vegt Ariftoteles het volgende: 
Dezelfde DROOGE DAMPGEEST, 
dewelke van de Waterdeelen der Wolken als 
uitgefchift word, verwekt Donder en Blixem, 
wanneer zy overal verfpreidt in alderfyufte 
deeltjes gebroken word, en fynder gemaalen 
word, maar wanneer zy in haar geheel gelaas 
den, en grover en zwaarlyviger vandeelen uit- 
geparft word, verwekt zy het geen wy Storms 
of Tempeeft noemen; om welke reden zy ook 
geweldig hevig en flerk is, want by de fchie- 
bykbeid van de geparfte uitfchifting wordomde 
zwaarte van haare deelen flerkte en kragt by- 
gezet: Ariftoteles oordeelt, dat de uit het 

_ Aardryk opgewaaflemde vochtige en drooge 
geel, naar haar verfcheide hoedanigheid, ver- 
fcheide Verfchynzelen veroorzaakt, want na 
dat (zegt hy) de overvloedt van droog of 
vochtig grooter in dezelve is, maakt deszelfs 
drooge gedeelte of Donder en Blixems of 
Stormwinden, en deszelfs vochtige gedeelte 
Slagregens. Alsde Wind, (vervolgt hy) de- 
welke in een Wolk was, uitgefchift is, en we- 
deroim geflagen word van een andere wind, 
dewelke zy ontmoet, of dat dezelve uiteen wy- 
der ruimte in veel naauwer geperft entegengen 
Keert word , of dat de windan baar [nelle [troon 

belet, 
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belet, ern van alle kanten door wederftrevende 
Wanden , Bergen , Plaatzen , Wolken euz. 
als wederom geflagen word, is het noodzaake- 
Uk, dat dezelve in een Kring en Draaykolk 
bewogen word; en dewyl deze Wind miet zo 
zeer van de wolk als geheel afgefchift word, 
maar zelfs des verbroken walks deelen zomtyds 

met zich voert, flingert zy dikwils vry hoog 
na boven de dingen, dewelke in haar Draay- 
kolk geraaken, en dewelke zy witrukt en op- 
licht, of als opflarpt. 

De Behtdeharken word op het Land 
meeft genoemt of een Rukwind of Wervel- 
wind, en op het Water een Zee-hous. Ari- 
Jloteles en zelt ook onzen Ferrandus Impera- 
tus, behalven meeft alle de Natuur-uitleggers, 
fpreeken ‘een weinig verwart van deze ver- 
fcheide foorten van Tempeeften en Lucht- 
ftroomen, en oordeelen dat een Hoos op de 
Zee is het zelfde, dat een Wervelwind op het 
Landis, dog ik hebbe zelfs verfcheide Hoozen 
over het vlakke land zien gaan, zy verfchee- 
len zeer veel van malkander, dewyl de Hoos 
van de grond af tot boven toe aan de Wolk 
valt is, en het Water of de Modder ja zelfs 
lichte ftoffen opflurpt tot boven in zyn wolk, 
het welk nooit gefchiedt door een Wervel- 
wind. Om kort te gaan, de Leezer gelieft de 
Lucht-draaykolk maar te verdeelen in vier 
verfcheide foorten. 1. Een Rukwind of Or- 
kaan. 2. Een Wervelwind, 3, Een Water- 
hoos. 4. Een Vuur-hoos: van dewelke ik na 

dezen 
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dezen zal fpreeken , dewyl zy elk haare byzon- 
dere Oorzaaken , Omttandigheden, Hoeda- 
nigheden en Uitwerkingen hebben, en dier- 
halven zeer wel in vier verfcheide foorten van 
Lucht-draaykolken moogen verdeelt worden, 
en de moeite wel waardig zyn, om naauw- 
keurig afgehandelt en opgeheldert te worden. 

435 
Deze Stoffen, uit dewelke de Wolken, 

Donders, Blixemen, Weérlichten ‚Ruk win= 
den, Draaykolken enz, geboren worden ,koo= 
men in die omf{tandigheden juift niet over- 
een, in dewelke zy van de Schryvers dikwils 
Uitgelegt worden. De oorzaak hier van is, 
om dat de School-geleertheid en onderftellen- 
de Philofophy van zeer lange tyden ongeluk- 
kiglyk is gedrongen in de Natuurlyke Hifto- 

‚rie, en heeft aldaar door haafe Algemeenheden 
of algemeene zo genaamde eerfte Beginzelen , 
of algemeene Voorftellingen en Woorden , 
dewelke geen Zaaken betekenen , in het 
afgetrokken en van de dingen afgefcheiden ; 
en zonder behoorlyke naaúwkeurige en ge- 
durige Waarnemingen , Bevindingen en 

_ Proeven, de Verfchynzelen der natuurlyke 
Schepzelen trachten uit te leggen, en een zo 
genaamde Natuurkunde opgerecht of liever 
verziert, dewelke niets minder als een Na- 

_tuurkunde is. 
ó. ie 3 

_ De Stoffen, dewelke uit het Aardryk op= 
waaflemen , en in de Dampkringachtige Luucht 
gedraagen worden , en aldaar tot alle de ver- 
fcheide Verhevelingen de voornaamfte Mate- 

II. Deer, G rie 

x 
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rieverfchaffen , zyn van veel te grooten onder- 
fcheidt en ryke verfcheidentheid en byzondere 
Hoedanigheden, om dezelve te bepaalen door 
generale Voorftellingen van de vier Ariftote- 
lifche Elementen, van de drie Hoofdftoften 
van Deftartes, van de ondeelbaare en onbe- 
paalde Vezeltjes en Ruimtens van Epicurus, 
van de dwaaze en onbepaalde Beginzelen der 
Chymiften, en diergelyke prullen. Als wy 
maat alleenlyk de Winden befchouwen, zul- 
len wy een groote menigte verfcheide Hoe. 
danigheden en Onderfcheidentheden ín de ver- 
fcheide Winden ontdekken, dewelke van de 
verfcheide organtke deelen voortkoomen, de- 
welke de Materie verfcheiden maaken , en 
toeftellen van deze of gene verfcheide Win- 
den, Het zelfde worden wy ook gewaar in 
de Blixem, Donders, Weêrlichten , Wol- 
ken, Regens, Sneeuw, Hagelenz. Zommi- 
ge Blixems zyn zeer helder, doorfchynende 
en klaar; andere wederom duilter en damp- 
achtiger; andere geweldig en fterk; andere 
wederom zeer zwak; zommige fchielyk en 
lofler en afgebroken ; andere wederom als met 
eenige vaftigheid en verband, en van langer 
duuringe, enz. 

7e 
In de Lucht words (behalven de Blixems 

en Weêrlichten ) zomtyds andere Vuuren en 
vuurige Verfchynzelen gezien, zommige als 
brandende Vlammen, andere als verfchieten- 
de Starren, andere als Lichten van verfcheide « 
grootte, koleur, en Hoedanigheid ; deze alle 
oordeelt Ariftoteles maar een en dezelfde zaak 

te 
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te zyn; uit.een en dezelve ftof en oorzaak 
voor tekoomen, en alleenlyk maar te verfchil- 
len in meerder of minder hevigheid of flauw- 
heid van beweeginge of wryvinge enz. 

8: 
Ariftoteles felt, js. de uitwaaffeming uit 

het Aardryk van tweederhande natuur is, 
(gelyk ik voor dezen meermaalen gemeldt heb- 
be) namentlyk dat de vochtige Deelen des 
Aardryks opdampende, meerder waaflemach- 
tig zyn, en de droogere deelen meerder vuur- 
geeftachtig dan de vochtige deelen; dat van 
deze uit vochtige en drooge damp-deelen be- 
ftaande. uitrookinge des Aardryks, de “voch- 
tige om haar zwaarte wederom naar de Aarde 
vallen „en de droogere en fyndere meerder gee- 
{tig zyn en naar om hoog ryzen , door be- 
hulp van haar warmte en beweeglyker aart ; 
waarom hy oordeelt, dat zeer hoog aan het 
Starren=dak zodanig een drooge en heete ftof- 
fe is, dat ‘op die plaats het eigentlyke Vuur 
des Hemels gevonden word, hoewel Arifto= 
geles juift aan deze fyne Matery, op haar zelfs 
aangemerkt, de naam van Vuor niet gegeven 

wil hebben, maar om dat hy oordeelt, dat 
deze ftoffelin alle rooken inde drooge en heete 
dampfcheidinge de voornaamfte rol {peelt , 
en dat zy vuur kan genaamt worden, om dat 
zy van alle foorten van Lichaamen de be- 
kwaamftte is, om vuur te ontfteeken, en de 

“dingen te doen opbranden en opvlammen , 
even gelyk Defcartes van zyne fyne Matery of 
Hoofdftof vertelt. 

C 2 Ari- 
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9. 
Ariftoteles wil ook verftaan hebben , dat 

deze fyne en zeer noog verheven Vuurgeeft 
moet aangemerkt worden ,te raaken van bo- 
ven van de Starren af tot beneden rondom op 
de aarde van dezen Aardkloot toe, en dat 
zelfs in het uiterfte van zyn kring, waar me- 
de hy de aarde omringt en raakt (namentlyk 
het welk wy de Dampkringachtige Lucht noe- 
men ) eigentlyk tot deze ontfteekinge, die wy 
Vuur noemen, uitgeftrekt is, als daar , door 
bek waame beweeging,gelegentheid toe gegeven 
„word; en dewyl deze beweeging op ver{chei- 
de wyzen gefchiedt , oordeelt Ariftoteles, 
dat de ontfteekinge verfcheiden moet zyn van 
deze Vuur-geeft, zo om deszelfs verfcheide 
Hoeveelheid als Stand en Gelegentheid. Als 
de Ontfteeking (die als een groote hitte van 
een drooge geeft volgens zyn oordeel moet 
aangemerkt worden ) lengteen breedte heeft, 

„vertoont dezelve een vlam in de lúcht, maar 
indien dezelvealleenlyk maar lengte heeft, dan 
worden naar zyne meening alle die lichtjes ge- 
boren, dewelke genaamt worden werfchietende 
Sterren , gloeyend Brandhout , het fpringend 
Geitje enz. Als de (tof aangefteeken word by 
beetjes, en aan zyn eene deel eerft vuur vat, 
en als vonken van zich fchynt afte werpen en 
te huppelen , word dezelvehet Springend Gettje 
genaaint , maar egaal in beweeging zynde zon=- 
der vonken, het Braxgdhout; dog indien de 
ontfteeke uitdamping verfpreidt is in veel klei- 
ne deelen, en in dikte en breedte egaal {chynr, 

word 
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word dezelve een verfchietende Star genaamt s 
naar de Befchryving van Ariftoteles. 

. 0. 
Ariftoteles oordeelt, dat deze Vuuren en 

Lichten op tweederhande wyze geboren wor- 
den:-of dat de \itdampinge zelfs door een 
fnelle beweeging in brand geraakt, of dat de- 
ze Stof wordt uitgeltoten, als de Dampkring- 
achtige Luucht door verkoeling zamenftremt, 
en de hitte en vuur-deelen naar buiten (toot, 
waarom zy ook meelt naar het Aardryk of na 
beneden geftoten worden. * 

41. 
De andere Redenkavelingen van Ariftote- 

les over deze Stoffe zal ik niet-bybrengen, 
dewyl door dezelve zeer weinig Byzonderhe- 
den van deze Dingen ontdekt worden, om 
dat onze Philofoof (gelyk ook uit her aange- 

‚ haalde blykt) alte veel in de algemeene Ter- 
men blyft hangen, zonder aan ons‚behoor- 
lyk onderfcheide , naauwkeurige-en byzonde- 
re waarneemingen van deze zaaken mede te 
deelen ; behalven dat hy niet alsuit algemeene 
en loutere Onderftellingen redenkavelt,enaan 
alle deze verfcheide Zaaken,als Aardbevingen, 
Wind, Regen, Donder , Blixem ,!Weêrlicht, 
Hemel-vuurtjes en Lichtjes, maar een alge= 
meene en onbepaalde oorzaak met dealgemee- 
ne naam van Aardryks-uitwaaflemende damp 
toefchryft. 

„Ferrandus an linde a dat de Uit- 
waafleminge der Aarde op een geheel andere 
wyze behoort begrepen en aangemerkt te wor- 

G den; 
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den; dat de damp, dewelke door de warmte 
der Zon als anders in de lucht opftygt„ niet 
moet aangemerkt worden eenvoudig te koo- 
men van het lichaam van Aarde als Aarde al- 
leen, maar ook van de Gewaflen en de Die 
ren; daar hy wel hadde moogen byvoegen van 
duizende verfcheidentheden van Stoffen, de- 
welke op en onder. de aarde gevonden wor- 
den, en uit welker ontelbaare verfcheide en 
waargenomene Hoedanigheden beter af te leí- 
den zyn alle de verfcheidentheden, dewelke 
in de Lucht omtrent de Wolken, Winden, 
Donder , Blixem , Weêrlicht , Hemellich- 
ten en Vuuren , Regen , Hagel, Sneeuw, 
Mift, Dauw enz. gezien worden. 

Als wy de En de Lichten, dewel- 
ke door konft gemaakt worden , befchouwen, 
vinden wy een groot onderfcheidt in dezelve, 
naar het onderfcheidt der ftoffen ,-uit dewel- 
ke zy te zamen geftelt worden ; zommige 
worden zo zeer fchielyk ontfteeken, dat byna 
geen tyd gemerkt word tuffchen haar vuurvat- 
ting,‚ont{teeking en opbranding;als deze Stoffen 
ontíteeken zyn, en tegelyk als befloten , maa- 
ken zy dikwils een vreeflyke vuur-wind, ge- 
druis , beweeging en geweld , vertoonende 
als een tweede Donder en Blixem op den 
Aardbodem, en in de Mynen, voor de Be- 
leegeringen , als een door konft ge- 
maakte Aardbevinge ; zommige vertoonen 
zich als Lichten, die zelfs het fterkfte licht 
der Maane verduifteren, gelyk de zo aire 

ucht- 
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Lucht-ballen ; andere wederom als goude en 
zilvere Sterren , gelyk mer de Vuur-pylen 
’s nachts in de lucht vertoont word; andere 
wederom alseen vuur-fpattende breede vlám;, 
gelyk de zulkezyn, dewelke wy een loopend 
Vuur noemen ; andere wederom als een bran- 
dend Licht, gelyk de vlammen vande water- 
kaarzen, lampen, enandere vuur-vertoonin- 
gen, In alle de vuurwerken konnen wy de 
Beweeginge, ‘de Geltalte, de wyze van Licht, 
de Omttandigheden, de Koleuren van vuur, 

‚van Vlam of van vonken zodanig maaken, 
als de (toffen toelaaten, daar wy dezelve uit 
te zamen (tellen. Als wy befchouwen de 
vuur-vattende Stoffen, de Phofphorus , de 
voorloop van Brandewyn, de Zwavels, de 
Salpeter, de Houtskool, de Campher, de 

 Pereroly, alderhande foorten van Olyen en 
Vetten , de Bitwmens en alderley bitumenach- 
tige Stoffen, de Pikken, de Harzen, de Hou- 
ten, de Steenkoolen, de Veenftoffen, zullen 
Wy zien dat derzelver Vuuren, Vlammen, 
Lichten en Koleuren verfcheelen in doorfchy- 
neutheid, klaarheid ,dikheid ,dunheid ‚zwaar - 
heid, lichtheid, beweeging , kortheid, duur- 
zaamheid enz. 

7 44 

Ook konnen wy uit deze Overweeginge 
zeer lichtelyk begrvpenen verftaan de ontel- 
baare verfcheide Hoedanigheden der Luucht- 
vieren en Luucht-lichten, te meer als wy ge- 
looven „dat dezelve maar gebeuren in de ver- 
fcheide uitgewaaflemde Stoffen inde Lucht, 

C 4 dewel= 
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dewelke uit de verfcheide vuur-vattende ftof- 
fen des Aardryks zyn na boven gerezen, en 
aldaar ontelbaar verfcheide Verfchynze- 
len verwekken } want aifchoon Ariflote- 
les deze Luucht-vuuren of Lucht-lichten 
maar alleen!yk in drie verdeelt, namentlyk in 
een koolig Vuur, in een Vlam, en in een $zar- 
licht, zal echter aan den kundigen Lezer wel 
bekent zyn, dat elk van deze drie geflachten 
wederom in verfcheide foorten verdeelt word, 
dewelke daarom ook met zeer veele verfchei- 
de naamen gedoopt zyn. 

/ 

45° 
Na dat wy nu eenigzins onderzocht heb- 

ben den oorfprong en de uitwerkingen van de 
natuurlyke Hemellichten, Lucht-vuuren, en 
onderaardfche Vuuren, dewelke of gevonden 
worden in het dikke Zamenfpanzel der Wol- 
ken, of in de vrye en open Lucht, of zo als 
dat genoemt word den blauwen Hemel, of 
onder de Aarde, doen zich ter onzer aandacht 
noch andere Vertooningen in de Lucht op, 
en worden ook van Ferrandus Imperatus aan- 
gehaalt. Alfchoon deze Phafimata of Ver- 
fchyningen wel geen eigentlyk Vuur zyn, 
verkrygen zy echter haaren oorfprong en ver= 
fcheide Koleuren van het Licht. 

6. 
Om dat wy nu geode hebben de Gedach- 

ten en Meeninge van Ariftoteles, over die 
Verfchynzelen van het Vuur, dewelke wy dus 
verre befchouwt hebben, moogen wy na de 
vertelling van deszelfs gevoelen over wide 

chy= 
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fehyningen ook wel eens toeluifteren , te meer 
om dat Ariftoteles oordeelt , dat die zelfde 
Luchtftoffe, dewelke ontvonkt, aan brand 
vliegt, aanfteekt, vlammen verwekt, en al- 
derhande lichten vertoont, ook (als dezelve 
te zamen geflremt is) alderhande foort van 
koleuren des nachts kan vertoonen, om dat 
hect Ster- en Maan-licht door derzelver ver- 
dikkinge in zyn doorftraalinge op verfcheide 
wyzen gebogen word, of meer of min be- 
lemmert, en dus verfcheide koleuren aan ’tge- 
zicht vertoont. 

47° 

Deze Koleuren en Verfchynzelen zyn zeer 
menigvuldig en verfcheiden, zo wel by dag 
als des nachts , en wy hebben niet veel, het welk 

_Onderfcheidentlyk en klaar van dezelve bekent 
is,van Ariffoteles ontvangen ; maar onze Fer- 

 fandus Imperatus regt met een weinig meerder 
naauwkeurigheid, dat zommige Lichten van 
vuur voortgebragt worden, en audere weder- 
om van lichaamen, dewelke in het donker als 
vuur lichten, zonder dat zy echter vuur zyn, 
gelyk de Phofphorus van verfcheide foort, de 
rechte Carbunkelfteen , de blinkende Wor- 
men , dewelke Cicindels genaamt worden, 
de Lantaarn-draager „en een ontelbaar getal 
Vliegen, Torren, Wormen, Viflen, Zee- 

_ftoffen , Zee-moflels, vermolzemde Hout- 
ftoffen, de hairen en oogen van verfcheide 
dieren enz. Deze Lichagmen werpen zelfs 
het licht uit, voornamentlyk als zy-gewreven 
worden, gelyk ook het Licht uitde vlammen 
; ER des 
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des Vuurs en uithet Vuur uitgeworpen word; 
maar in tegendeel worden andere lichtende 
lichaamen gevonden, dewelke uit haar eigen 
natuur noch lichten, noch ook licht uitwer- 
pen, maar haar licht van andere lichaamen 
van buiten ontvangen. 

45. 

De lichtende Lichaamen, dewelke het licht 
van buiten ontvangen, en wederom van zich 
afgeven, zyn tweederley, of doorfchynende, 
of weerfchynende; de doorfchynende Liichaa- 
men laaten de licht-ftraalen door gaan,gelyk het 
Glas,de heldere en klaare Waters „de Liucht, en 
vorder alleandere Lichaamen, door dewelke 
wy de Voorwerpen meerder of minder 
klaar, na dat zy meerder of minder. door- 
fchynende zyn, konnen heen zien, als zy tuf- 
fchen dezelve en onze oogen geitelt zyn. De 
weerfchynende Lichaamen zyn aile blinkende 
en glinfterende Lichaamen, dewelke om de 
gladheid en effenheia van haar oppervlakte, de 
Straalen des Lichts meerder of minder klaar 
wederom kaatzen, naar dat zy meerder of 
minder gladt gepolyft zyn , gelyk de Spiegels 
van {taal, van glas, van hout, van alderhan= 
de Metaalen, de blinkende Verniflen, de ede- 
le Gefteentens, en alles wat een gepolyft op- 
pervlak het zy onder de harde het zy onder de 
zachte lichaamen kan aanneemen ; zodanige 
lichaamen geven veel of weinig licht, na dat 
zy in veel of weinig licht geplaatft zyn ; maar 
daar alles fchaduwachtig en donker is, geven 
zy geen licht, noch weerfchynzel noch door- 
fchynzel. 

Zoda- 

DE EEn 
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49. 
Zodanigen weerfchynend Licht oordeelt 

Ferrandas Imperatus, dat de Wolken dik wils 
wederom kaatzen van haar oppervlak naar ons 
gezicht, na dat de Zon voor ons gezicht ach- 
ter den Gezicht-einder geweekenis , maar ech- 

“ter zyne licht-{traalen fchiet tegens her 
oppervlak ‘van zodanige weerfchynende Wol- 
ken; maar als de Wolken het licht der Zon- 
ne of de licht-{traalen niet volftrekt konnen 
wederom kaatzen, maar dat zommige ftraa- - 
ten verfmooren, en verfcheidentlyk gebogen 
worden door de duifterheid en dampen, 
worden hier door voortgebragt alle die fchoo- 
ne koleuren, dewelke des avonds by het on- 
dergaan der Zonne, en des morgens by het 
opkoomen van den dageraad, uit de verfcheide 
zamenmenginge van Licht en Schadúwe gezien 
worden. Zommige van deze Koleuren zyn 

“ goudgeel des morgens in den eerften dageraad, 
en by een zeer klaare en heldere lucht: zommi- 
mige van de morgenftonds koleuren zyn rood, 
ândere purperkleurig, gelyk gebeurt in wíin- 
dérige tyden : zommige Koleuren zyn wit of 
zilverachtig, gelyk gebeurt op de aldereerfte 
Verlichtinge van den opkoomenden Dage- 
faad, zo dat alle deze Koleuren des Dage- 
faads tuffchen zilver, wit, goudgeel , en pur- 
per-rood ingefloteu worden. 

| yo, Bemood 

Het licht des Vuursen der Vlammen geeft 
ook alderhande ‘foorten van Koleuren' uit, 
namentlyk wit, geel, rood, purper, blauw, 
i groen , 
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groen, en ontelbaare middeltinten; gelyk zeer 
vermaakelyk te befchouwen is in de groote 
Smelit-fornuizen en Ovens, in dewelke de Me- 
taalen gefmolten worden ; maar daar is niets, 
daar wy de geboorte der verfcheide koleuren 
uit het licht beter door konnen zien en ont- 
dekken, als in de buiginge der lichtftraalen, 
door middel van de driehoekige glazen, ge- 
fleepe Columnen , dewelke Prifmata genaamt 
worden, of door middel van glaze fleffen en 
roemers, dewelke met zeer klaar water ge- 
vult worden en Koleuren Schieten „gelyk in de 
Regenboog. 

si. 
Wat nueigentlyk de Nacht-toortzen en al. 

derhande nacht-koleuren (dewelke Ariftoteles 
Gewrochten van het Vuur te zyn oordeelt ) 
aangaat, van deze vraagt Ferrandus Impera- 
tus , of niet wel de meefte maar zamenge- 
ftelt zyn van lichaamen , dewelke geenzins 
branden of uit vuur beftaan, maar over een 
koomen met die lichtende lichaamen,gelyk 
verfcheide ftoffen van de Phofphorus „ van 
% vermolzemt Hout, en verfcheide zaaken , 
dewelke reeds ‚opgenoemt zyn? Van dit 
foort oordeelt Zmperatus, dat de nachtlicht- 
jes en nachtkaarsjes zyn, dewelke dikwils na 
vreeflyke ftormen des nachts aan de Zeelieden 
verfclt.ynen op de toppen der (prieten en matten, 
en aan de Landlieden op de hooge toppen en 
kruinen der Boomen. 

52. 
Ariftoteles zegt van de verlichte Kring , 

dewelkedikwils gezien word,of rondom de 
Zon 
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Zon , of zeer dikwils rondom de Maan, of 
zomtyds rondom een zeer lichtende Star, van 
de Liefhebbers AREA genaamt, dat van de- 
zelve mag aangemerkt worden,dat dezelve zich 
zo wel des daags vertoont als des nachts, zo 
wel des voor de middags als des na de mid- 
dags, maar zeer zelden des morgens vroeg of 
omtrent het opgaan van de Zon ; dat dezelve 
zeer dikwils in een volkomen ronde kring 
zich vertoont 3 maar dat de REGENBOOG 
altyd maar een halve kring uitmaakt, en nvoit 
een geheele Cirkel word. Aristoteles heett 
waargenoomen , dat de Regenboog na de 
herflt- nacht- en dag- evening op alie uur (geen 
uitgezondert ) van de namiddag zich vers 
toont , maar dat dezelve des zomers op de 
middag nooit ( dog Ariftoteles {preekt van 
Griekenland) gezien word, en dat nooit meer 
als twee Kegenboogen te gelyk gezien wor- 
den ; dat elke Regenboog uit drie koleuren 
beftaat , en dat de buiteníte koleuren alrydde 
donkerfte zyn ten opzicht van haare tegenge- 
ftelde koleuren. 

53. 

> Van het Dilsen op een Wolk, by de 
Kenders PARHELIUM genaamt, en vande 
Virge of Lucht-roeden vegt Ariftoteles, deze 
worden altyd van ter zyden of dwars geboren , 
en nooit boven de Zon noch beneden om- 
trent het Aardryk , noch ook des nachts, 
maar altyd omtrent de: Zon, en terwyl 
dezelve ryft of daalt of ondergaat, maar 
zelden terwyl de Zon door de Kom van het 
blauwe Firmament wandelt, hoewel dit ech- 

ter 
® 



46 _Natuur- en Konft- Kabinet, 
ter omtrent de Bofphorus wel gebeurt, want 
aldaar zyn twee By-zonnen of Parhelia gezien, 
dewelke duurden door dengeheelendag , van 
den opkomtt tot den ondergang der Zonne. 

4. 
Ariftoteles zegt, bi de ZoN- MAANr- en 

STERRE-KRING , de REGENBOOG, de, ZoON- 
NE-BEELDEN op wolken, en de LuecHt- 
ROEDEN, uit een en dezelfde oorzaak voort- 
koomen , namentlyk uit de buiginge der 
Lichtftraalen van de Zon, dat dezelve maar 
verfcheelen in de manieren, door dewelke zy 
worden, en om het onderfcheidt der zaaken ; 
in dewelke zy gebeuren. Arifboteleszegt, dat 
de Regenboog niet alleen geboren word door 
deftraalen van de Zon by dag,maar ook des 
nachts door de wederom gekaatfte Licht-{traa= 
len van de Maan, het welk, zegt hy , de 
Aalouden (namentlyk die voor hem geleeft 
hadden ) niet hebben geftelt, om dat zy zulks 
uit gebrek van Bevindinge en om de zeldens 
heid der zaak nooit hadden waargenoomen. 
Het gefchiedt nochtans, vervolgt hy, maar 
zeer zelden, om dat als de Regenboog des 
nachts zal gefchieden, ín een en dezelfde 
maand juift alle dingen moeten te zamen koo- 
men, dewelke daar toe vereifcht worden; 
want indien de Regenboog by nacht zal ge- 
fchieden , moet dezelve gebeuren met een 
volle Maan, en dat noch terwyl de Maan 
klimt of daalt. Ariffoteles bekent dat hy in 
een Waarneeminge van over de vyftig jaaren 
dezelve maar twee maal heeft ondervonden. 

Vol 
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RENE oe 

Volgens Ariftoteles GEneareh deze Buigin- 
gen der Licht-ftraalen (by hem de Gezicht- 
ffraal genaamt) in de aangehaalde Ver- 
fchynzelen, wanneer een geeftelooze damp 
tot een Wolk groeit, terwyl deszelfs verband 
even gelyk is, en uit zeer fynedeeltjes beftaar, 
Wanneer dezeDamp-ofMaan-kring {taan blyft, 

is dezelve een teken van regen, maar als de- 
zelve verdwynt, betekent zy fchoon weêr; 
maar als dezelve word verdeelt en van mal- 
kander gefcheiden,en als verbroken, is dezel- 
ve een voorteken van de wind. ln het voor- 
teken van regen neemen ook deze dampen 
dikwils veel zwarter koleur aan; en dat de 
aanftukken breeking dezer; kringen wird 
voorzegt, gefchiedt „omdat de wind op dien 
tyd reeds by dezelve al geboren is, maar niet 
om laag by ons gevoelt word. De Arra 
of Zon- Maan- en Ster-kring is wel dikwil- 
zer om de Maan, als om de Zon of om ee- 
nige van de Sterren, dewyl de hitte van de 
Zon deze dampen te haaftiglyk verdunt, en 
de (traalen of ’tlicht der Sterren te flauw is, 
om dezelve dikwils of geheel zichtbaar te ver= 
wekken. 

só. 
|___Het Gezicht (volgens Ariftoteles ) word 
gebroken door de zeer lichte zaaken , als by 
voorbeeld door de eenigzins verdikte Lucht ; 
en door het Water. De enkelde Luucht buigt, 
zegt hy, dikwils het gezicht in diegene, dewel- - 
ke zeer zwak van gezicht zyn, maar onze Ari- 
JHoteles heeft geenzins een goede Theory van de 

Ge- 
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Gezicht-kunde gehad, gelyk -ik na dezen; 
benevens veel andere dwaalingen van) dien 
Griek en zyne Navolgers zal aantoonen, 
wanneer ik een Uittrekzel en Ophelderinge van 
zyne natuurlyke Hiftorie en Natuurkunde 
zal fchryven.Het gezicht, vervolgt Ariftoteles, 
word meer gebroken van het Water als van 
de Lucht, en wel voornamentlyk als de uit- 
waaflemingen ot dampen eerft tot water zul- 
len overgaan ; de redenen, dewelke Ariftote- 
les van de oorzaaken en wyzen van wordinge 
dezer Verfchynzelen geeft, ruften meer op 
Onderftellingen als op Proefkundige Kennifie, 
behalven dat de meefte of te algemeen of ge- 
heel niet waar zyn, waarom ik den Lezer 
miet dezelve niet zal ophouden. 

s.J- 
Ferranduas Imperatus (temt toeaan Ariftote- 

les, dat van de verfcheide zamenmengingen des 
Lichts ende der Schaduwe, de verfcheiden- 
heid der koleuren geboren word , naar de ver- 
fcheide trappen van ’t Zemperament, en dat 
om die reden de eerft opkoomende Zon, Maan 
en Sterren, een bloedroodekoleur vertoonen , 

niet tegen{taande deze Heimel lichten ( zo ras 
dezelve hooger in den Hemel opgeklommen 
fchynen) wit of licht blinkende zyn; maar 
dat daar uit niet volgt, dat alle verflauwinge 
of verzwakkinge van licht datelyk een koleur 
voortteelt, gelyk wy zien dat de de verande- 
ring van het alderfterkfte Licht trapsge- 
"wyze gefchiedt in een zeer zwakke Lich» 
ting, zonder tuflchenkoomen van eenige 

ande- 
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andere koleur , als alleenlyk de verzwak- 
kinge van Licht en de Schaduwen, De 
Vermengelingen zyn geheel anders, in dewel- 
ke (het Licht getempert zynde met Schadu- 
we, zonder verzwakkinge van een van bei- 
den) gezien word een volkomen getal van en- 
kelde koleuren, het welk openbaar is in de 
Werktuigen der Straalbuigingen ; alwaaromde 

‚ vermenginge van: de lichte en donkere ftraa- 
len, (dewelke onder malkanderen verwart aan 
% gezicht koomen en verfcheide verfchillenthe- 
den van koleuren, volgens de vorminge van 
Licht en Schaduwen geordent, geboren wor- 
den. Al daar geen Refractie van Licht{traa- 
len gebeurt, is geen vermenginge; aldaar geen 
vermenginge van Licht en Schaduw-{traalen 
gefchiedt, is volgens Zmperatus geen koleur. ” 
Behalven andere Bewyzen haalt hy by, (tot 
bewys der gezeratie der verfcheide kaleuren } 
dat als het verlichte word overwonnen van 
het duiftere, de blauwe en groene koleur 
geboren word, maar als het duiftere ver- 
meeftert word van het verlichte, de roode 
en geele koleur word voortgebragt; daarom 
word het bovenfte gedeelte vande vlam blauw 
bevonden, daar het zelve zich van de rook 
affcheidt, even gelyk ook het onderftegedeel- 
te van de vlam blauw gezien word, als de uit- 
waafleming en de vochtigheid in dit gedeelte 
te overvloedig is. 

58. 
De Koleuren worden voortgebragt in de 

grensicheidinge van het Licht en Duifter, 
Nl Deer. D ___ want 



so _ Natuur-en Konft-Kabinet, 
want al daar het Licht en Duifter gefcheiden 
is, word geen koleur ontdekt, dog alleenlyk 
maar als Licht en Duitter verwart gemengt 
is. Het is ook zeker , dat deze verwarde 
menginge niet gefchiedt , als daar een dub- 
belde Refrattie der Straalen geboren word; 
en na dat het Licht in de gebroken zamen- 
komft meerder is als het Donker in een ge- 
ringe)vermenginge, word degeelekoleur ge- 
boren , maar het Donker allenskens aan- 
waffende , volgt de fcharlaken of roode 
koleur ; maar als het Licht van het Duifter 
meerder overmeeftert word , zal het groen 
voortgebragt worden. In het beginzel van de 
Scheidinge en door de daar opvolgende 
vermenigvuldiging der Schaduwachtige ftraa- 
len word de blauwe koleur geboren, volgens 
de Natuurkunde van onzen Zmperargs. 

In N 59. 
Een enkelde wederomkaatzing der Straalen 

(vervolgt Zmperatus)op het oppervlak der Spie- 
gels maakt geen vernieuwinge van koleuren, 
om datdoordezelve geen Refractte gefchiedt , 
insgelyks ook{zelfs in een enkelde Refractie der 
Straalen,ten zy de ftraalen voor de tweede maal 
wederom gekaat{t worden, want in een enkelde 
Refractie gefchiedt geen Vermenging der Straa- 
len; derhalven(zegt onze W ysgeer jis het nood= 
zakelyk , dat op zyn minfte twee enkelde 
Kefradlien te zamen koomen ; en nadat hy het 
onderfcheidt van de Wederomkaatzinge en de 
Refrattie der Straalen gemeldt heeft, en de 
Werkdaaden , dewelke gebeuren door Voor- 

wer- 
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werpen , in dewelke de Wederomkaatzing 
en Refrattie te zamen werken, -gelyk het hel- 
der Water en deszelfs {piegelend Oppervlak, 
of de fpiegelende en te gelyk doorfchynende 
Lichaamen , zegt hy eindelyk , dat in de 
Maankring en in de Regenboog de Koleu- 
ren. geboren worden. door gebroke Straa- 
len, maar dat in de Regenboog byzonderlyk 
tuffchen beiden komt de wederomkaatzing 
der Straalen by de RefradZie. Daarenboven 
ftelt hy, dat deze Refrafie en de Reflexie 
der Licht-ftraalen in deze verfchynzelen ver- 
oorzaakt worden door kleine lichaamtjes ot 
deeltjes , uit dewelke derzelver wolken te 
zamen geftelt zyn. 

Ô 60. p 
… Als de Voorwerpen , namentlyk de ver- 

_fcheide gekoleurde Verfchynzelen des Luuchts 
en Wolken , omtrent dewelke hier onzen 
Ferrandus Imperatus met Ariftoteles twilt, 
zouden afgehandelt en opgeheldert worden, 
gelyk als zelksdoor de regels en ontdekkingen 
van de Oorzaak- en Gewrochtskunde behoort , 
zoude ik myn beftek te buiten gaan, en myn 
Lezer in derzelver natuurlyke Hiftorie, dewel- 
ke alleenlyk maar de waargenomene Hoe- 
danigheden en Verfchynzelen, en derzelver 
Omftandigheden moet verklaaren , hier te lang - 
ophouden. Van de Luucht-roeden of Virge word 
in’t algemeen gelooft, dat dezelve nietanders 
zyn als Straalen van de Zon, dewelke des 
morgens en des avonds door fcheuren en ree- 
ten van de Wolken heen fchynen. Deze Lucht- 
roeden worden van tweederhande foort ge- 

de 03 von- 
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vonden, zommige zyn maar enkelde Straa- 
len van de Zon, die als lange roeden en firie- 
men van malkander gefcheiden door de wol- 
ken zich vertoonen, andere zyn ftraalen en 
doorgaande ftriemen of roeden van verfcheide 
koleuren, in de Wolk als gefchildert en uit- 
gebeeldt met dezelfde koleuren, dewelke in 
de Regenboog gezien‘worden. 

I. 

Het Zonne-beeld of PARHELIUM is 
een Zon in fchyn, dewelke op een Wolk, 
daar de Zon tegens aan fpiegelt, word uitge- 
beeldt, en op die wyze een tweede Zon ver- 
toont, op dezelfde wys als de Zon zyn beeldt 
in het water vertoont. Wanneer meer als een 
zodanige fpiegelgladde Oppervlakte der Wol- 
ken te gelyk in een behoorlyke ftandplaats 
aan weerzyden van de Zon gevonden word, 
vertoonen zich dik wils drie, vier en meer Zon- 
nebeelden aan de Lucht, gelyk verhaalt word 
dat in ’t jaar 1629. vyf Zonnen te gelyk zyn 
gezien tot Komen. 

62. 
De Schryvers koomen niet over een om- 

trent de uitlegging dezer Zonne-beelden ; 
zommige fchryven deze Verfchyning toe aan 

* Wolken, welker oppervlakte van ys zoude 
zyn, het welk door zyn gladdigheid deze fpie- 
geling zoude veroorzaaken; andere aan een 
egaal oppervlak des Wolks van Water; an= 
dere wederom aan andere oorzaaken ; daarom 
zal ik, om eenige gronden tegeven , waar op 
elk na zyn believen kan giflen, eenige waar- 

nee- 
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neemingen aantekenen, 1. De Zon is in ’% 
jaar 1586. gezien tuflchen twee Parhelia of 
By-zonnen, met dewelke de Zon te gelyk 
voortging. 2, De meefte By-zonnen vertoo- 
nen zich omtrent het opkoomen of ondergaan 
der Zon. 3. Zommige By-zonnen zyn geverft 
met de koleuren van den Regenboog. 4. De 
By-zonnen worden meefl gezien in de Leente- 
tyd. s. De By-zonnen worden meeft gezien 
in de Noordfche Geweften. 6. De By-zonnen 
worden tu{lchen het eindigen van Maart jen het 
begin van April dikwils gezien ‚dog in de win- 
ter byna nooit, maar zomtyds in de zomer. 
7. De By-zonnen worden zelden gezien , als 
tegelyk met een Kring om de Zon,jdewelkede 
koleuren vanden Regenboogvertoont, wor- 
dende de By-zonnen gezien in de uiterfte om- 
trekken van deze kring. 8. Zomtyds worden de 
By-zonnen met twee kringen gezien,en met een 
witte ring, dewelke door het middelpunt van 
de Zon heen gaat. 9. Zomtyds worden de 
By-zonnen met twee kringen gezien zonder 
de witte kring, gelyk in ’ jaar 1666. den 14. 
Juny,‚des morgens ten zeven uuren. Deze regen- 

__boog-kieurige Kringen worden Kroonen ge- 
naamt.10. Zomtyds zyn twee By-zonnen gezien 
op zodanige heldere ftandplaatzen inde Lucht, 
daar gene wolken waren , gelyk 1671. 26. 
Mey morgens ten vyf (a) uuren. 

3. 
Een Corona of Luucht-kroon is het zelf- 

de, dat wy een Rize om de Maan of om de 
3 Zon 

_ (4) Vid. Chauvrni Lexicon Philofopb. 5 al- 
sor. Obfervat, 
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Zon of om een Star noemen , maar met dit 
onderfcheidt, dat als de Kring wit is dezelve 
Area,engekleurt als de Regenboog Corona of 
Kroon genaamt word. Daar worden ook 
zomtyds Zonne- of Maan-beelden in de Lucht 
vertoont, dewelke vliegende Zonnen of Maa- 
nen genaamt worden, dewyl dezelve gedurig 
ryzenendaalen, en heen en weêr beweegen ; 
dog alle deze zäaken vereifchen een afzonder- 
Iyke en naauwkeurige Verhandeling, gelyk 
ook het geen enzen Zmperatus aanhaalt van 
de Melkweg „de Staart-flerren , en de Ver- 
fchynzelen in de onderaardfehe Mynwerken. 

Ó4. 
Na dat Zmperatus git het natuurlyke Vuur, 

en deszelfs uitwerkingen onder de aarde en 
boven de aarde, omtrent Licht, Schaduwe 
en Koleuren, en Lucht-vertooningen enz. heeft 
gefproken, gaat hy over tot de natuur des 
Vuurs zelf, enfdeszelfs uitwerking in de Konft. 
Omtrent het Vuur ontkent onzen Zmperatus 
geheel het gevoelen van Ariftoteles, en hy ftelt 
dat het Vuur niet alleen geen Hoofdfítof is, 
maar zelfs geen Lichaam of Wezen, dat op 
zich zelfs beftaan kan, en niet anders1s als 
maar een Hoedanigheid van de andere zamen- 
gemengde Lichaamen. De uiterfte graad van de 
Beweeging , dewelke Hitte maakt, noemt hy 
Vuur. Zommige Werkdaaden van de hitte 
zyn in de uiterfte maat, kragt en vermogen ; 
andere wederom middelmatig ; andere zeer 
onvolkomen ; andere gefchieden door tuffchen- 
komft van Vochten; andere zonder vochten 

or 
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of vloeibaare deelen. De graaden van deal- 
deruiterfte Werkdaaden des Vuurs zyn de 
Gloeyendmaakinge der Lichaamen, en der- 
zelver gevolgen, als de Brandinge, de Afch- 
maakinge, de Verkalkinge , uit dewelke ein- 
delyk de Glas-wordingen ; want de Hitte be- 
werkt in zyn uiterfte trappen van hitte eerft 

__ koolen , naderhand afch of kalk, enten laat- 
ften glas. De middelmatige Uitwerkingen 
van de Hitte zyn de Kooking der Spyzen, de 
rypwording der Vruchten, de Kooking der 
Spyzen inde maagen der Dieren. De gebrek- 
kelyke Werkdaaden der Warmte, oordeelt hy 
te zyn\yde onrypheid en ongekooktheid der 
Vruchten en der Spyzen , hoewel echter de 
rypwording der vruchten en de kooking der 
Spyzen door nadere omftandigheden beter op- 
geheldert en verklaart konnen worden, als 
door het algemeene woord('t welk onzen Zmpe- 
ratus volgens zyne Philofophy gebruikt) Warme 
Ze. 65. 

In tegenftellinge van de Warmte, zegt Im- 
peratus vandeuitwerkingender Koude, datde= 
zelveook zyn. 1. Bovenmatig. 2. Middelma- 
tig. 3. Onvolmaakt. 4. Met Vochtigheid. s. 
Droog. De uiterfte graaden en werkdaaden 
van Koude maaken Ys, verbreeken, byten 
en knaagen. De Vorft is zeer dienftig voor 
de gronden en aarde, dewelke de verrottinge 
en bedervinge om haar (tandplaats enz. licht 
onderworpen zyn. Verfcheide Zaaken en 
Spyzen konnen door de koude vermurft, entot 
bekwaamer V oedzel bereidt worden, DeK oude 
befchermt en behoudt Vleefch , Wildt, Broodt, 

D 4 Vis, 
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Vis, en alderhande Spyzen en Dranken zeer 
Jang voor deverrottinge. Dewyldekragt des 
Vuurs in de verfcheide werkdaaden der hitte 
beftaat, handelt Zuzperatus van elke Werke 
daad afzonderlyk, waar in wy hem kortelyk 
zullen navolgen , zonder acht te geven op alle 
Schoolfche en onnutte Philofophifche Verdee- 
lingen en Onderfcheidingen, daar zyn Arijto- 
telifche Philofophy hem toe verleidt heeft. 

66. 
Het Vuur verkrygteen groot onderfcheidt. 

1. Door de Brand-ftoffe , varnsdewelke het 
verwekt en gevoedt word. 2. Van de Lucht, 
dewelke het zelfde omhelft en in zich houdt. 
Omtrent de Stoffe des Vuurs zyn twee Zaa- 
ken aan te merken in deszelfs gebruik. 1. De 
Verfcheidenheid van derzelver Vlammen. 2. 
De verfcheidenheid van derzelver Koolen en 
Brand-matery, als Hour, Turf, Steenkool, 
Houtskoolen enz. Ferrandus Imperarus ge- 
tuigt, dat de Yzer-fimids in Italien tot hun 
vuur gebruiken de Koolen van Kattanje-boo- 
men, en dat zy in tegendeel de Koolen van 
de llix zeer fchadelyk voor het Yzer bevinden 
te zyn: en dat des niet tegenftaande de Koo- 
len van Eykenhout zeer geacht worden. De 
Glas-blaazers beminnen zeer tot hunne Vuur- 
ftoffe het Effen-hout, om de duurzaamheid, 
de klaarheid en de zuiverheid van deszelfs 
Vlam. In zommige fyne zaaken word de be- 
zem-hey of het dunne rys tot Vuurftof boven 
alle andere brandftof goed bevonden, 

Om- 
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ri . 

Omtrent de verkiezinge der Brandftoffen in 
de Werkdaaden der Konften en Handwerken, 
heeft Zmperatus niets aangetekent , maar ik 
hebbe veel Waarneemingen en Bevindingen 
omtrent deze zaaken vergadert, dewelkeinde 
volgende Verhandelingen beter op haar On» 
derwerpte paszullen koomen, en aan den Le- 
zer zullen toonen, dat in alle de Handwer- 
ken en Ambachten , daar Vuurftoffen gebruikt 
worden, noch zeer veel gebrekkelykheden uit 
nalatigheid van deze naauwkeurige Waarnee- 

_mingengevonden worden. Int algemeen ge= 
lieft de Lezer maar aan te merken, dat de 
Stoffen, het zy Metaalen, het zy Vochten, 
het zy Geeften, Verniffen, Olien, en honder- 
‘derley zaaken, die bereidt worden door De- 
flsllatien , Opheffingen , Kalkbrandingen , 
Kookingen , Smeltingen, Stremmingen , Uit- 
dampingen, Bakkingen van Brood, van Steen, 
van Porcelein , van Pypen en Aardwerk ,Brou- 
wingensV erwingen van ontelbaare koleuren op 
zyde,op garens, op wolle „op papier , op katoen, 
enin Druk-koleuren, Koolbrandingen, Rafi- 
neeringen , Kriítal-fchieting , Staal-tempering, 
en ontelbaare andere Hand werken,veel naauw- 
keurige verkiezingen van Vuur-matery verei- 
fchen. 68. 

Tot de Werkdaaden der Handwerken en 
Ambachten, word Hout gebruikt van alder- 
hande foort, in die gelegentheden daar vlam- 
men en derzelver wederom-flag van noden zyn, 
maar daar een vafte ftof van Vuur van noden 
is, worden Koolenen Turven gebruikt. De 

Ds Koo. 
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Koolen zyn tweederley., of Houtskool of 
Steenkool. In'elk van deze drie foorten is 
een ongelooflyk onderfcheidt, want de Steen- _ 
kool ís meerder of minder deelachtig aan de 
Bitamenachtigbeid, en aan ontelbaare hoeda- 
nigheden en eigenfchappen, dewelke ‘haar in 
veelderhandefoorten onderfcheidt, gelyk zulks 
ook van de Turf zo ontelbaar onderfchein 
den is, dat myn beftek niet toelaat, ‘om het 
zelve hier aan te haalen, maar van de Houtskool 
reeds te voren is aangeraakt. In verfcheide plaat- 
zen van Apulie in t Koningryk van Napels;wor- 
den fteelen,ftroo en (tronken vandelvandvruch- 
ten onderde Fornuizen geftookt , uit gebrek van 
Hout. Zomtyds word het Stroo gebruikt, wan= 
neer'de zaaken te teer en te week zyn; om an- 
dere Vuurftof te verdraagen. 

69. 
Gelyk alle Houtskool van Hout gemaakt 

word, is niet alleen groot onderfcheidt in de 
Houtskool, na de verfcheidenheid van Hout, 
maar zelfs van een en het zelfde Hout word 
verfcheide foort van Houtskoolgemaakt, ge- 
lyk als de Kool van de groote en dikke tak- 
ken, en de Kool van de-rysjes en her dunne 
Hout. In de Vlammen word. zelfs onder-= 
fcheidt gemaakt tuflchen het Hout, want om 
dat de Glas-blaazers meerder een ftevige en 
volle Vlam, die ras en fterk opgaat , van 
noden hebben ‚zals veel kleine Vlammen, ge- 
bruiken zy het Brandhout van Effenftamimen, 
om dat deszelfs vlam recht op en fterk brandt, 
en vervolgens zyn kragt mede deelt aan de in- 

wen- 
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wendige deelen van deGlas- potten. De Metaal- 
en Kanon-gieters verkiezen de vlam van Maft- 
of Denneboomen hout,omdat het zelve veelheid 
van vlammen uitlevert, dewelke zich daarom 
onder de geheele bodem van de Smelt- werk tuis 
gen verfpreidt;zommige gebruiken takkeboffen, 
Ómveen {chielyke opbrandinge en veel vlammen 
zeer haaftiglyk te verwekken, daar de groote 
en kleine heide ook zeer dienftig toe is, 

di 70. 
„De Houtskool kan in ’t algemeen in drie 
foorten onderfcheiden worden. 1. In Houts- 
kool van een kragtige hitte, gelyk de Hours- 
kool, van Eikenhout , van Boekeboomen 
hout, van Eflenboom enz. om dat deze 
Houtskool van een dichte, vafte en harde ge= 
fteltheid is. 2. In Houtskool van een zwak- 
ker hitte, dewelke gemaakt word van hout, 
dat luchtiger, voofer en bolder is, gelyk het 
„Maftboomentiout , Wilgeboomen. hout , 
Pynboomen hout , __Okkernooteboomen 
hout. 3. In Koolen van een middelmatige hit- 
te, gelyk van het Kaftanjeboomen hour, en 
verfcheide Houten van Appel- en Peere-boo- 
men enz. ‘Zommige Houtskool word tot het 
fmelten en gloeyen verworpen om haar zwak- 
heid of ook wel al te grove kragt,‚andere om haar 
fmet, andere om haar dofheid, andere om 
haar hardigheid, en knapping en fplintering 
in ’t blaazen, enz. 

wnd 
“Omtrent de betrekkelyke Werkdaaden des 
Vuurs, in zo ver het Vuur zyne kragten oefent 

op 
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op andere Wezens, word ook een groot on« 
derfcheidt gevonden, gelyk daar is de Werk- 
daad van ONTBINDINGE; deze verfcheelt zeer» 
veel, dewyl wy de ontbindinge ín zommige 
lichaamen metzeer klein Vuur, en ín andere 
niet als met het uiterfte geweld des Vuurs zien 
gebeuren, het welk veroorzaakt word van 
de gefteltheid van het Onderwerp, dat goe 
fmolten moet worden. Door het woord 
ONTBINDING door 't Vuur word hier eigent- 
Iyk verftaan, als een vafter {tof enkelyk en 
alleen door de hitte vloeibaar gemaakt en ge- 
fmolten word, zonder bydoening van eenige 
vachtigheid. De fmeltbaare (toffen verfchee- 
len zeer, gelyk de Hagel, de Sneeuw, het 
Ys, {melten op deeeríte warmte; de Vetten, 
geftremde Olien, Smeeren , Harzen, Waf- 
chen, Honingen , {melten ook met zeer gerin- 
ge warmte; maar de Metaalen en fimeltbaare 
Mineralen ‚Glas, Zouten, zommige Steenen, 
Affchen, en Aardens fielten door ’t vuur niet 
als met zeer groot. geweld van Vuur, 

72. 
In de Smeltinge (taat aan te merken, dat 

dezelve dikwils eene zuiveringe aan de fimel- 
tende lichaamen geeft, wordende alle de lich- 
tere en vreemde deelen na boven gevoert in 
de hoedanigheid van fchuim, en de vreemde 
deelen dewelke zwaarder zyn,worden zeer dik- 
wils naar de grond geftooten, waar door de dee- 
len der fmeltbaare (tot een meer evengelykheid 
bekoomen, gelyk wy zien in dealderuiterfte 
Kkragtige Werkdaaddes Vuurs, de GLASMAA- 

KING, 
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KING,dat de gefmolte ftof , als dezelve tot glas 
overgaat, een doorfchynendheid en klaarheid in 
dekroes of pot in’tVuur vertcont,als of dezelve 
van helder en klaar water was, benevens een 
Iymige taayheid, ’t welk de twee tekens van de 
Glaswording zyn. In zommige vermengde 
Lichaamen heeft de enkelde Smelting het ver- 
mogen niet, om dezelve te {cheiden, geiyk 
als het Goud vereenigt is met Zilver of Ko- 
per, of het Koper met Zilver, of het Tin 

_ met Koper enz. Ook worden zommige oun- 
gelyke Lichaamen door de Smelting veree- 
nigt, gelyk Harzen, Olven, Pikken, Waf- 
fchen, Vetten enz. 

13 
De betrekkelyke Ditverkingen der Warm- 

te of des Vuurs worden, om de verfcheide 
omftandigheden , met verfcheide naamen bete- 
kent, gelyk als de Verdikking en Stremming 
door uitdamping „de Kriftalwording door koo- 
kinge, door uitdampingeten koude, de Weet 
king, Uittrekkingen en Uitkookingen , de 
Deftsllatien en Opheffingen, de Rypmaaking 
en Gaarwording, de Bereiding tot de geftinge, 
de Verkalking, de Glaswording, de Verhar- 
ding, de Weekmaaking en Vermurwing, de 
Schifting, en ontelbaare andere Werkdaaden, 
dewelke hjer niet geplaatft konnen worden. 

74: 
De Vaten, Ovensen Werktuigen, dewei- 

ke totde bovengemelde Werkdaaden des V uurs 
gebruikt worden , zyn van een groote ver- 

fchei- 
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_fcheidenheid, gelyk de Kalk-ovens, de Kool-o» 
vens,de Ovens van Steen-bakkeryen;Porcelein= 
bakkeryen, Pype-maakeryen , Pottebakkers-o- 
vens „Glas-ovens, Zoutpannen, Zuikerpannen, 
Brouw-en Verf-ketelsen Kuipen „de Smelt- en 
Weerflag-ovens,de Fornuizen om de Metaalen 
te vereenigen, de Schey-ovens, de Circuleer- 
fornuizen, de Deftilleer-ovens van verfcheide 
Soorten tot om hoog heffing , tot nederdruk- 
king, voor de Retort, de Bak-ovens, bene- 
vens noch een groot getal andere; behalven 
dat ik noch geen meldinge zal doen van de 
veelderhande foorten van Potten , Kroezen, 
Kommen, Glazen, en veelderhande andere 
Werktuigen, dewelke in de Werkdaaden van 
het Vuur en deszelfs Hitte of Warmte gebruikt 
worden , dewyl dezelve alle beter konen af- 
gehandelt worden in de Konftoefeninge. en 
Befchryvinge van zodanige Konften en Hand- 
werken , daar elk in ’t byzonder byzonderlyk 
te pas komt, en in welker Befchryvingen ik 
dezelve na ’t leven zal laaten uittekenen, en 
in ’t Koper laaten brengen, dewyl de Werk- 
tuigen en Gereed{chappen door woorden nict 
levendig genoeg konnen uitgedrukt worden. 

Zesde 
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Zesde Verhandeling van de Outheid der 
natuurlyke _Hiftorikunde der HE- 

_ BREERS, benevens een natuurlyke 
e_ Mifborie van de FORDAAN, 
mOGALILEISCHE ZEEenA N- 
 SDERE WATEREN van Paleffina. 
Re \ 1. 

IE heb een begin gemaakt van de natuurly- 
ke Hiftorie der Wateren van Paleftina , 
‚toen Abram en Lot hunne Woonplaarzen in 
‚dit Land veftigden. Ik zal de Gefchiedenif. 

fen der Mebreërs op dit T'ydpunt doen lil 
ftaan, tot dat ík de natuurlyke Hiftorien van 
alle de Wateren van Paleftina zal afgehan- 
delt hebben, om dan metden Aartsvader Ja- 
cob en zyne Zoonen naar Egypten te reizen ; 
maar „dewyl ik tot myn eerfte Onderwerp ge- 
poomen hebbe de geheele Jordaan , en ik 
deszelfs Uitgang de Afphaltifche Zee, als 
ook deszelfs oorfprong, benevens eenige zaa- 
ken, die de natuuriyke Hiftorie van dien Vloedt 
zelfs aangaan , reedsbefchreven hebbe , zal ik nu 
afhandelen de natuurlyke Hiftorie van de Ga- 
lileifche Zee en andere Wateren, dewelke 

__ moch tot de Jordaaz behooren. 
pf 

___Uitde Landkaart, dewelke geplaatft is ach- 
ter het Natuur- en Konft-Kabipet, voor de 
Maanden September en O@&ober 1719. kan 
de weetluftige Lezer befchouwen , dat de Ga- 
lileifche Zee aan de Jordaan behoort ; dat de 
Jordaan in dezelve valt eu door dezelve heen 

ftrykr, 
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ftrykt, en tot in de A/phaltifche Zee voort- 
fchiet, waar uit valt geltelt mag worden, dat 
deGalileifche Zee voor een gedeelte van dezelve 
Wateren voortgebragt word, uit dewelke de 
Rivier de Jordaan geboren word. 

Dit groote Meir heeft zyn naam van GaA- 
LILEISCHE Zee ontleent van ’t naaftgele- 
ge Landfíchap GALIL&A, zyn naam van de 
TILEREISCHE Zee van de Stadt TIBERIAS, 
dewelke aan zyn Oevers legt , en door de 
Viervorft Herodes herbouwt zynde, Ziberias na 
denRoomfchen Keizer? iberius genaamt wierd. 
Deoude naam vande ZEE VAN KINNERETH 
oordeelt de Heer Relaxd afkomftig te zyn van 
de aaloude Stadt Kinnereth, en de latere naam 
van ZEE GENNESAR vaneenklein Land- 
fÍchapje van die naam, dat in de lengte aan 
deszelfs boorden gelegen was; het welk ook 
gemeld, word by den Evangelift Mattheus 

ap. XIV. vers 34. en by Marcus Kap. VL, 
vers 53. ENZ. 

Behalven veele in thasdrcneal ‚ dewelke 
dit Meir aanmerkelyk maaken, is het zelve 
ook zeer vermaart geworden om verfcheide 
Wonderwerken en Voorvallen, die aan het 
zelve gefchiedt zyn, als by voorbeeld het geen 
de Evangelift Mattheus (a) meldt: Bude Je- 
zus wandelende aan de ZEE VAN GALI- 
LEA, zag twee Broeders, (namentlyk) St- 
mon , gezegt Petrus , ende Andreas zynen 

Broee 
(a) Kapittel IV: vers 18.19. 20. 21.22, 
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Broeder, het net in de Zee werpende: ( want 

_ zy waren viflchers.) Ende hy zeide tot hen, 
volgt my na, ende ik zal u viffchers der Men- 
fehen maaken. Zy dan terftond de netten ver- 
laatende zyn bemnagevolgt. Ende hy van duar 
voortgegaan zyüde, zag twee andere Broeders, 
(ramentlyk)- Facobum den (Zone) Zebedei, 
ende Foannem zynen Broeder, in het fchip met 
huunen Wader. Zebedens, hunne netten ver- 
maakende, ende heeft hen geroepen. Zy dan 
gerfbond verlaatende ’t Schip ende hunnen Va- 
der, Zyn hem nagevolgt. Liet deze plaats 
ook: by- den Euangelift Marcus Kap./l: vers 
16: enz. daar noch by gevoegt (taat, dat by 
Zebedens in het Viflchers-fcheepje Huurlin= 
gen waren. 
zer Ke 

“Uit deze plaats blykt klaarlyk, dat in de 
Galileifche" Zee ouweiings met netten gevift 
wierd „en dat.ook ;behalven ’t hoekwant,netten 
Zyn gebruikt geworden, zo datde plaats, de- 
welke de voortreffelyke Heer Reland van de 
Joodfehe Meefters aanhaalt, geenzins de wy- 
ze*vân viffen in deze Zee befchryft , maar 
alleenlyk maat een’ Ordonantie onder de tien 
Ordonantien van Yofwa metde woorden: Het 
aal vry flaans met de boek te moogen vifJenin 
de ‘Gâlileifche Zee, maar geenzins met zoda- 
dige Gereedfihappen of viswant, door het wel- 
he de feheepen in baar doorvaart konnen vêr- 
hindert worden, -Het welk (dunkt my) ge- 
heel niet weg neemt, dat buiten en behalven 
het hoekwant ook met netten ten minften aan 
HI Deer. EB de 
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de boorden van deze Zee gevilt mogt worderi, 
het welk behalven veel andere bewyzen noch 
klaarder blykt uit de woorden van den Euan- 
gelift Lacas , (a) die dezelfde gefchiedeniffë. 
omftandiger verhaalt, benevens het Wonder: 
werk, het welke daar by gefchiede: Ende het 
gefchiede als de fchare op hem aandrong, om 
het Woord Gods te hooren, dat hy flond by het 
MEIR GENNESARET. Endebyzaz 
zwee fchepen aan (dez oever) van ’t Meirleg- 
gende, en de vif]chers waren daar uitgegaan, 
ende fpoelden de NETTEN. Ende hyging 
in een van die fchepen, t° welke Simonis was; 
ende badt hem , dat hy een weinig van ’t land 
afftake : ende nederzittende leerde hy de fcha- 
ren uit het fchip. Ende als hy'afliet van fpree- 
ken, zeide hy tot Simon, fleekt af na de diepte, 
ende werpt uwe NETTEN uit omte vangen. 
Ende Simon antwoorde, ende zeide tot hem, 
Meefter wy hebben den geheelen nacht over 
gearbeidt, ende nietgevangen: dog op uw woord 
zal ik bet NET witwerpen. Endealszydat 
gedaan hadden, beflooten zy een groote menigte 
viflchen, endehun NET fcheurde, Endezy 
wenkten hunne medegenooten , die in ’t an- 
der fchip waren , dat zy hun zouden koo= 
men helpen. Ende zy kwamen, ende vulden 

_ beide de fchepen, zo dat zy byna zonken enz. 
Wy konnen ook nazien by den Euangelift 
Johannes Kap. XXI: vers 11. hoe Petras op. 
het gebodt van Chriftus het Net uitwerpende, 
bondert en drie-envyftig groote vifichen op 

den 

(a) Kapittel: versi. 2. 3. 4» 5-6. 7 
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den oever van de zelfde Zee ophaalde met 

„zyn Ner, 
f 6 

_ Behalven deze zyn aan de Galileifche Zee 
noch andere en grooter Wonderwerken ge- 
beurt, onder anderen het geen verhaalt word 
van den Euangelift (a) Mattheus, van den 
Euangelift (4) Marcus, van den Euangelift 
(ce) Lucas, hoe een gevaarlyk Tempeeft ont- 
ftond op de Galileifche Zee, terwyl Chriftus 
inhet {chip fliep , het welke hy , opgewekt zyn= 
de, op zyn enkeld gebodt deed bedaaren. By 
deze Gefchiedenis konnen wy, tot ophelde= 
ring van de natuurlyke Hiftorie van de Gali- 
leilche Zee, aanmerken, dat dit fchielyk op= 
koomende Tempeeft een Ruk-wind fchynt 
geweelt te zyn. Dat ook de Ruk-winden 
plaats konnen hebben op dit Meir , is telich- 
ter af te neemen door de nabyheid van de hoo= 
e Bergen, dewelke van het gedeelte vanden 
Bis Galaad aan de overzyde va deze Zee 

_geplaat{t waren, gelyk blykt uit het afltorten 
der Kudde van twee duizend Zw ynen van de- 
ze Bergen in de Galileifche Zee, volgens het 
verhaal van den Euangelift (d) Marcus, be= 
halven noch veel andere Bergen. 

eh : 

Van diergelyk een fterke Wind op deze Zee 
word ook gemelt by denEuangelitt(e)Mattheus, 

rte: fe) Mar« 
a) Kap. VIll: vers 24. enz. 
(2) Kap. IV: vers37. enz. 
(c) Kap. VIII: vers 23. enz. — 
(4) Kap. 7: vers 13. à 
(e) Kap. XIV: vers zo. enz: 
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Marens (a) en (b) Johannes, toen Jezus op 
de Zee wandelde , en het Schip, daar de Dif- 
cipelen in waren, te gemoet kwam, terwyl 
‘het zelve mét een zwaare wind zukkelde. 
Maar dewyt de vordere Gevallen, Gefchie 
deniffen en Woniderwerken, dewelke aan de 
Boorden van deze. Zee gebeurt zyn, tot de 
Opheldering van deszelfs natuurlyke Hiftorie, 
van diergelyke omltändigheden niet zyn, als 
de voorgaande, gelieft de Lezer dezelve maat 
aan temerken „ Omdaar doog de vermaartheid 
van de Galtleifche Zee te verftaan, behalven 
dat wy de overige Zaaken en Gefchiedeniffen 
bewaaren zullen; daar zy ons‘op een ander 
Onderwerp van de natuurlyke Hiftorie vat 
dee Zee züllenr konnen dieen. 

8. 

_ Volgens de Getuigeniffe van den Joodfchên 
Hiftorifehryver (c) Jofephas, was de lengte 
van de Gulileifche Zee hondert Stadien 3 
ên deszelfs breedte veertig Stadien , en fchoon 
Hegefippus de lengte op hondert en veers 
tg Stadien bepaâält, konnen wy hier deze bêid 
de plaatzen van Jofephbas mét die van Hegee 
fippus wel vereenigen, als wy begrypen, dat 
in Megefippus een fchyfvoútis ingeflopen, voe- 
gende de breedte van go Stadien by de lengte 
van hondert, het welk te zamen 140 Stadien 
uitmaakt. De-Schryvers verfcheelen onder 

malkan- 
(a) Kap. VI: vers 48. 
(4) Kap.VI: vers 18. COS 
(e) Vid. Lib. Ilf: de Bello Fud, Gap-18. 
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malkanderen omtrent de lengte en breedte van 
deze Zee, maar de meefte volgen deze Be- 
fchryving van Yofepbus, om dat uit deszelfs 
Schriften blykt ‚dat aan dien Hiftorifchryver de 
gefteltheid van Pale/lina zeer wel bekent ge- 
veeltis, hoewel ik zulks voor geen regel van 
Bemyslbpbrenge Deze Zee word van andere 
ie geloofwaardig zyn, geoordeelt dertig Ita- 

liaaanfche Mylen lang en zes breedt te zyn. 

Wy konnen wel niet ontkennen, dat deze 
Zee geboren word van de Wateren der Jor- 
dane, maar wy moeten echter hier niet buiten 
fluiten, dat in deze Zee verfcheide andere 

ateren geftort en ontlaft zyn geworden, 
behalven de Wateren van de Jordaan, de- 
welke van de oorfprongen der Jordane en 
het Meir Merom koomen vloeyen. De Zy- 
Baarden en eige Oevers van; de Galileifche 
Zee ftorten zekerlyk zeer {makelyk, vet en 
zoet water in de JÖrdaan, dewyl deze Boor- 
en vermaart zyn geweeft wegens haare 

‘Vruchtbaarheid, Hofiteden en heerlyke Tui- 
nen, met dewelke zy bekroont waren. De 
veelvuldige Steden, dewelke aan de Oevers 
van deze vermaarde Zee geplaat{t zyn geweeft, 
zyn volmondige getuigen van de vru@htbaarheid 
van deszelfs Grond en Aarde. Voegt hier noch 
by deszelfs groote Vis-rykheid, gelyk de bo- 
ven aangehaalde gefchiedeniffen bewyzen. 

Io. 
Daar zyn veel redenen om te gelooven, 

dat de geheele Jordaan nergens beter en treffe- 
8 B3 Iyker 
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Iyker water heeft , alsin de Galileifche Zee , 
want tuffchen den oorfprong des Jordaanstot 
aandeze Zeezynde Wateren van Merom, de- 
welke door laage en draffige landen vloeyen; 
en tuflchen de Galileifche Zee en de Afphal- 
tifhe Zee zyn de Boorden van de Jordaan 
niet overal zo uitftekend vruchtbaar, als aan 
deze Galileifche Lee; daarom zal ik de Rivieren, 
die inde Galileifche Zeevloejen, befchryven. 

IL. 
Als de Landen, Velden, Gronden en Oe- 

vers van de Galileifche Zee uit vruchtbaarder, 
vetter, zachter enfriffer aarde beftaan , als de 
Boorden van de andere deelen des Jordaans, 
volgt ook onwederfprekelyk , dat deszelfs 
grond , daar deszelfs Water op ruft, vetter, 
zachter , frifler, vruchtbaarder en voeden= 
der voor de Vis moetzyn, 1. Om datde Wa- 
teren, dewelke van zodanige verte en onbe. 
dorve of frifle aarde afvloeyen, de fynfte en 
fmeltbaarfte kley-deelen mer zich voeren, de- 
welke zinkende de grond uitmaaken van de 

„Zee. En 2. om dat wel te geloovenis, dat 
de gronden, op dewelke dit water vergadert 
is, en tot zodanig een Meir geworden is, 
van dezelfde (toffe en goede gefteltheid zullen 
zyn, als ge landen en gronden, van dewelke 
dezelve Ofmringt worden; en dewyl het Wa- 
ter veel Hoedanigheden en Eigenfchappen ont- 
vangt van de gronden, daar het van afkomt 

‚ vloeyen, en van de gronden daar het gedurig op 
ruf, moeten wy ons niet verwonderen, dat 
wy ip een en dezelve Rivier verfcheide waters 
vinden, en zelfs groot onderfcheidt in ae 

5) 
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„de foort van Vis, na de verfcheidenheid der 
Zy-rivieren,, Boorden en Gronden, gelyk 
klaar genoeg opgeheldert is in het Natuur-en 
Konft-Kabinet, voor de Maanden September 
ven Otober 1719. van pag. 226. tOt pag. 267. 
sacluis. 

12. 

Broeder Bonifacius getuigt by («) Quaref- 
ius, dat de Galileifche Lee by uitnement- 
heid visryk is, dat de Vis zeer goed van 
fmaak is, en dat dezelve zeer groot en wel 
gevoedt is, en zeer veel door de Inwoonders 
of Viffers van BETHSAIDA gevangen 
wierd. Qwarefmins getuigt, dat de Zee vol 
salderhande groote en goede Vis is van een 
zeer aangenaame en lekkere {maak , maar dat 
de Viffers van zyn tyd maar gewent waren 
aan de Boorden en nooit diep in het Meir te 
viflen; dat de Vis, dewelke daar gevangen 
„wierd ‚maar van eenderhande foort was, zynde 
door malkander niet langer als een {pan ; maar 
_dat meerder in de diepte van de Galileifcne Zee 

zich grooter Viffen onthouden; dat het Wa- 
ter van de Galileifche Zee geheel niet modde- 
rig, zandig noch troebel is, maar zeer helder, 
klaar, doorfchynende , zoet van {maak , lek- 
Ee) by uit(tekentheid vruchtbaar en drink- 
aar. 

1:34 
In de Galileifche Zoe vallen, behalven de 

vermaarde Rivier de Jordaan, en de Wateren 
4 der 

…_ (a) Vid, Elucidat. Terre Sanâa Lib. VII: 
Cap. 3. Perigrinat. 5. 
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der omgelegene Bergen, Heuvelen, Lande- 
ryen en Boorden, ook verfcheide Beeken, 
Vlieten en Fonteinen, door welker verfchei- 
de en byzondere Wateren gedurig Hoedanig- 
heden in het Water van de Galileifche Zee ge=, 
bragt worden, dewelke in de andere Wateren 
van de Jordaan in alle omftandigheden juift 
niet even zodanig gevonden worden, 

14. ‚ 
Daar de Fordaan van het Meir Merom komt 

afltroomen, en in de Galileifche Zee komt 
vloejen, moeten wy (dunkt my) het Begin 
of de Mond van de Galsleifche Zee ftellen. 
Over deze mond leide ouwelings een zeer 
groote en lange Brug, om over de Jordaan 
te gaan, of liever over het Begin van de Ga- 
lileifche Zee, ik zal na dezen dezelve in een 
andere Kaart uitbeelden. Door deze Brug had- 
den de Steden CAPHARNAUM en Coro- 
ZAIM gemeenfchap met malkanderen, want 
Capharnaum \eide aan deze zyde of aan de zuid- 
weftkant van de mond van de Galileifche Zee, 
en Corozaim aan de over zyde of noordooft- 
kant. Op deze Brug hadden de Romeinen, 
dewelke ten tyde Chrifti Paleftina beheerfch- 
ten, een Wagt geftelt, die paflage-geld, van 
de Reizigers afvorderde. Adrichumius (a) is 
van gevoelen, dat de Romeinen deze Brug 
gefticht hadden om de gemakkelykheid des 
Wegs uit Judea na Syrien;, maar dewyl Syrie 
geheel anders legt, en veel gemakkelyker weg 

uit 
(a) Vid. Theatrum Terra Santa in Neptbhalim 

Lit.p..N. 78. 
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uit Fudea na Syrien is langs de kant van de 
„Middeland{che Zee, en voor eén gedeelte ter 
zyden den Berg Libanon, zoude ik niet van 
deszelfs gevoelen zyn, maar wel dat deze weg 
ftrekte naar Arabien, want de weg over de 
Jordaan naar Damaftus legt niet verre van het 
‚Meir Merom, en deszelfs Brug is de Brug van 
Jacob genaamt. 

Is. 
Deze Romeinfche Wollehvars van de Brug 

van Capharnaum, dieover de Mond van de 
“Galileijche Zee legt, worden geoordeelt de- 
“zelve te zyn, dewelke tot Capharzaum aan 
“het Huis van Chriftus kwamen, om de Di- 
„drachmen te ontvangen, daar de Euangeliít 
(a) Mattheus van {preekt, en waar op Chrif- 
‘tus zeide: Maar op dat wy hun geen aanftoot 
Zeven, gaat henen na de Zee, werpt den an- 
sgel(uit,) en deneerfden Vis die opkomt , neemt, 
ende zynen mond geopent hebbende, zalt gy 
“eenen Stater vinden: neemt dien , ende geeft 
“hem aan bun voor my en u. Zommige zyn 
van gedachten, dat dezen Tol eens in * jaar 
wierd opgeeifcht, my dunkt dit is waarfchyn= 
_1yk uit Mattheus, want dewyl Chri(tus tot 

sapharnanm woonde, fchynt het dat ook de 
Tollenaars- eindelykj aan zyn huis kwamen 
voor de eerfte maal, daar het vraagen van die 
“Tollenaars aan Petrus op dien tyd (dunkt 
my) wel een weinig na zweemt. (4) Uwe 
Meefter en betaalt hy de Didrachmen niet? 
Bz ei Deze 

(a) Ziet Kapittel XVII: vers 29. 
(6) Ziet vers aq. 

{ 
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1ó. 

Deze Stadt Capharnaum, of volgens de 
Grieken Capernaum , wierd aan deszelfs ooft 
zyde befpoelt van de Jordaan, daar dezelve 
in de Galileifche Zee (tort, en aan deszelfs 
zuidzyde befpoelde de Galsleifche Zee deszeifs 
Muuren. Van de vermakelyke Landsdouwe, 
grooten Koophandel, Rykdom, Overvloedt 
van Ínwoonders en Burgeren, weelde, pragt 
en overdaad van derzelver pragtige Gebouwen, 
zal ik nu niet fpreeken, dewyl zulks tot mya 
Onderwerp behoort, als ik van de Weten- 
fchappen , Konften , Handwerken en Ambach- 
ten der Jooden handele. Ook zal ik hier niet 
melden van de veelvuldige Wonderwerken, 
dewelke de Heere Chriftus in en omtrent Ca- 
pernaam gedaan heeft. Ik zal in ’t voorby 
gaan alleenlyk maar aanmerken, dat Chriftus 
zyn eigen Vaderftadt (in dewelke hy opge- 
voedt was ). Nazareth verlaaten hebbende, in 
dit Capernaum is koomen woenen, en heeft 

„in deze Stadt zelfs een Huis en vafte Woon- 
plaats gehad voor zich zelven en zyne Difci- 
pelen, waarom ‚de Euangelft (a) Mattheus 
van Chrittuste rug komtt fpreekende, Caper- 
aaum ZYN STADT noemde: ende in het 
fchip gegaan zynde vaer hy over , ende kwam 
mzyne Stadt. Het welk behalven deze plaats 
in zeer veel andere van de H. Schriftuur klagre 
lyk genoeg blykt, en by elk een bekent is, 

i: 
Maar om wederam tefpreeken van de nae 

tuur= 

(a) Ziet Kap. IX: vers 1. 
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tuurlyke Hiftorie der Galileifche Zee en des- 

zelfs Wateren, konnen wy in aanmerkinge 

neemen een zeer beroemde Bron, dewelke 

de Bron Capernaum genaamt wierd; van deze 

BRON CAPERNAUM fpreekt (a ) Flav. Fofen 

“phus, by gelegentheid dat hy van de Gal:- 

leifche Lee en deszelfs vermakelyke Standplaats 

händelt. Het MEIR (zegthy) GENESAR 

‚ (mamentlyk de Galileifche Zee) heeft zyn naam 

ontleent van bet vafte land, het heeft ter lengte 

wan hondert enter breedte van veertig Stadien, 

“geer zoet en drinkbaar water. Deszelfs wa. 

geren zyn vry wat dunder en fyader als die ge- 

ze, dewelke op moeraflige gronden flaan of ver- 

gadert worden, zy beknabbelen rondom op alle 

de flranden van deze Zee een zuivere zand= 

lg ‚en zyn zeer helder en zmiver, en be= 

jalven dit alles zeer getempert om te drinken, 

en zelfs zachter als het enkelde Vloed-vf Fontein= 

water , zy zyn ook veel koelder als andere wan 

geren, en neemen van de wind des nachts doore 

waait zynde (gelyk de manier was van de In= 

mwoonders om de wateren uit deze Zee tefchep- 

en en des machts in de lucht te frellen)) niët 

zo licht de warmte aan als ander water, het 

welk de Lezer af kan leiden van het {neeuw- 

water, dat met de wateren van de Jordaan in 

de Galileijche Zee komt vloejen. 

18. 
_ Van de Vis van de Galileifshe Zee, TEBt (4) 

_ Jofephus : In deze Zee zin verfiheide foort 
van 

(a) Wid. de Bello Fud. Lib. IL. Gap. 18, 
(b) Vid. Lib.&S Loe. Girat. 
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van vijlen, zo wel van fimaak als foort ver- 

fobillende van de vis van andere Plaatzen. Deze 
Zee (vervolgt hy ), word ta het midden als 
doorgefneden van de Fordaan , dewelke door 
dezelve vloeit, hoewel.de. Lezer niet kwalyk 
zal doen, al begrypt hy: deze geheele Water- 
plas maar’ onder de geheele Jordaan, want 
dan zal hy de woorden van aaz deze zyde of 
over de Jordaan, dewelke menigmaal by een 
plaats gevoegt worden , beter verftaan, in zo 
ver als-zy- betrekkinge hebben op de Plaatzen 
en Landen, aan deze zyde of aan de over- 
zyde van deze Zee gelegen, ’t welk hier voor 
de onbedreve Lezers gezegt word. 

19. 
Het Landfchapje Gezefar of Genefaret roemt 

Fofepbus-by uitmuntentheid, en hy heeft veel _ 
reden, als wy acht geven op deszelfs vermaa- 
kelyke Standplaats aan deze Zee, om deszelfs 
aangenaame Beeken, dewelke dit Landfchap 
omringen en doorfnyden , en als wy acht geven 
op de Boomgaarden, Boffchadien, Tuinen, 
En alderhande foort van Boomen, daar de 
gronden van dit Landfchapje mede bekroont 
en beplant waren. De Liefhebbers (zegt Jo- 
fephas) van Plantgewaflen en Kruiden hebben 
dit geheele Landfchapje met Planten bezaait 
en beplant; ook is de Hoedanigheid en Ge- 
tempertheid des Luchts van dit Landfchapje 
zeer byzonderlyk overeenkomtftig met ver fchei- 
de gewaflen ; het brengt een grooten overvloedt 
van Nooten voort, welkerboomen zeer door 
de koelte van dit Zee- of Meirswater verkwikt 

wor- 
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warden,” De Palmboomen groeîden in dit sân 
” Meir gelegen Luandfchapje (door de dage= 
Iykze- warmte gevoedt Wordende) zeer weel 
derig. Benevens deze vertoonden zich ovetak 
en zeer. menigvaldig de Vygeboomen: en de 
Olyfboomen, dewelke een met mantels ge- 
dekte en (fille lucht berinnen. De overvloedt 
der" Plantgewaflen «en Vruchtbadrheid dezes 
kleinen! aan”’t Meírof Zee gelegen Landfchaps 
kome hiet alleen «in aanmerkinge , midaär ‘dat 
zelden in andere Landen gezien word: wäs 
dats tegenftrydende Gewallen (ik zeg: die 
koude ‘beminnen, €nook weer andere die 
Warmte vereifchen-) beïde zeer weelderig im 
dit Luandfchapje of aan de Boorden van de ver« 
maärde Galileifche Zee ‘groeiden. Deszelfs 
Standplaats enLuuchts-geweft brengt hier voort, 
Völgens de getiwigenifle van Jofephas ; alder- 
hande fchoone’$dttürzaame en boven”ällë' ant 
dere uitmuntêft&® Appelen ; tien midanderi în 
het jaär vond mèt hier Druiven éd wilde Vyé 
gen, en ’t geheele jaar door alderhande féhoo+ 
ne Vruchten. (l vrm 15 
ej \ É baof 

‚_Pofepbus verhaalt , dat de Iengte van dit 
Witmunterid Laridfíchapje’ Caperwanni -ään 
of benevens de- Galileifche Zee: bedroeg 
30 Stâdien, en de brêedte 20 Stádien: «Bes 
halven de lieflykheid, helderheid er zachtheid 
des Luchts , en de vruchtbaarheid van de Liands- 
dóuwe, daar dit aan Zee gelegen Laätiäfchapje 
Genefar mede gezegent was, wiërd het zelve 
befpöelt met de Beeken en het water van een 

levens _ 
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levendige Fontein, deze Fontein wierd van 
de Ingezetenen Capernaum genaamt , dezelve 
was met een muur omringt, en wierd. vol- 
gens de getuigenifle van Adrichomius , van 
zommige de Fontein des Levens genaamt. 

21. 
Fofephus (a) verhaalt, dat in het Water van 

deze Bron en in deszelfs Riviertjes en Beekjes 
voortgeteelt wierde de Vis, dewelke Coract= 
mus genaamt word; en om dat deze Viffen 
ook gevonden worden in de Nyl by Alexandrie, 
enzo zommige meenen nergens anders „ oor- 
deelden zommige,dat deze levendige Fontein of 
Bron Capernaum een onderaardfche Spruit van 
de Nyl was.Het is hier de plaats niet, om vande 
Viffen te handelen , maar anders zoude ik aan= 
toonen. 1, Dat de Coracigi op meer plaatzen 
als in de Nyl by Alexandrie, gevonden wier 
den. 2. Dat de Coracini in verfcheide foorten 
verdeelt zyn. 3. Dat de Standplaats van de 
Nyl niet toelaat, om door een onderaardfch 
Riool op die wyze gemeenfchap met de Bron 
Capernaum te hebben. 4. Dat de byzondere 
Gronden of Kleyen en Mergels der Wateren de 
baarmoeder en voed{ter der byzondere V iffen 
zyn. 4. Datin verfcheide Rivieren verfcheide 
plaatzen gevonden worden, op dewelke ver- 
fcheidefoort van Vis zich onthoudt en voort- 
geteelt word. 

22. 
Zommige hebben geoordeelt, dat de Jor= 

daan door onderaardfche Canalen gemeen- 
fchap 

(4) Vid. Lib. € Gap. Citat, 
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fchap met de-Nyl hadde, om dat in de Jor- 
daan ook zomtyds de Viflen Coracini gevon- 
den-worden. Ik wil niet betwiften, of niet 
wel de Afphaltifibe Zee gemeenfchap mogt 
hebben met de Nyl, en vervolgens ook door 
dat middel de Jordaan, maar deze zoude de 
techte weg niet zyn voorde Vis Goracinus ‚om 
uit de Nyl inde Jordaan over te zwemmen; 
ook moeten wy ons zelven niet-inbeelden, 
dat de Viflen door de zeer diepe en onmete= 
lyko uiegeftrekte onderaardfche Rioolen-en an- 
deraardfche Wateren, zo wel gemeenfchap met 
de Rivier hebben, als de Wateren zelfs der 
Rivier, daar die Viflen in huis- houden. en 
voortgeteelt worden, door onderaard{che Ca- 
nalen wel gemeen{chap hebben , want wy zul- 
len bevinden, dat de Viflen niet alleen haare 
fchoolen houden op zekere plaatzen en gron- 
den der Rivieren, maar ook na haar aart op 
een zekere hoogte van de grond zwemmenen 
zich,onthouden ; het: welke afgeleidt moet 
worden van de-graaden van warmte en lucht-= 
deelen, dewelke. haar lichaam in het water 
vereifchen, waar uit geenzins te denken is, 
dat de Viffen zomtyds zo ongelooflyk veel 
Imylenen zo diep onder de aarde, door onder- 

_aardfche Rioolen zouden mede zwemmen van 
de eene Rivier tot een andere, dewelke zeer 
verre van dezelve afgelegen is. 
f 

7 23 
„Om deze dik my, dat wy.de oor. 
Íprong der Villen Coracini, dewelkezomiyds 
in de Jordaan gevonden worden , met veel 

ke meer 
« 
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meer waarfchynlykheid moogen afleiden van dé 
vruchtbaare Gronden. van- het Landfchapje 
Genefar, of eigentlyk: van die Beeken, wel» 
ker Wateren voortkoomen van de Bron Ca 
pernaam, als vân de zo ver afgelegen Nyla 
ftroom, om dat de Wateren van de Bron 
Capernaum door derzelver Riviertjes ontlaft 
worden in de Gulileifche Lee, en vervolgens 
vermengt met de Wateten der’ Jordane. 

24. 
Op-dat ík nu de Hinerueljke Hiftorie der Ga- 

hileifche Zee zo omftandig en naauwkeurig 
âchterhaalen en befchryven mag, als in myn 
vermogen’ is, zal ík aantekenen, dat deze 
Bron Caper#aum van levendig water ontfpringt 
aande voet van een Berg, dewelke de Berg 
van Chriftus genaamt word. Dezeer naauw- 
keurige Broeder Brocardus (a) getuigt, dat deze 
Berg van Chriftus zeer na-by de Galileifche 
Zee gelegen legt, en dat van de bovenfte hoog 
te van deze Berg konnen overgezien wor 
den de geheele Galileifche Zee, het Land- 
fchap van Iturienen Trachonitis, totaan de 
Bergen Libanon ; dat deszelfs lengte is wed 
boog-fchooten, èn deszelfs breedte een fteen- 
worp, dat dezelve zeer verimaakelyk en aans 
genaam, en overal met groente en kruiderf 
bewaflen is; dat uit de'voet van dezen Berg 
maar een weinigje van de Galileifshe Zee af- 
gelegen, te weten een (teen-worp, de Bron 
Capernaum ontfpringts dat ook het Land wel 
drie uuren in de lengte tot aan de Jordaan toe 
na deze Brou Capernaum genaamt wierd, en 

„dat 
(a) Vid. Defcript. err. Sand. Irin. 3e 
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dat een myl verder van. deze Bron nade mond 
van de Galileifche Zee toe gerekent; dever- 
maarde Stadt Capernauna legt. - 

Ke a IML Oh 
Ik kan hier niet voor by gaan, dat deze 

Berg den Berg van Chriftus genaamt word. 
1.Om dat de Heere Chriftus zeer dikwils de- 
zelve, uitverkoren heeft, om op dezelve zy= 
ne gebeden uit te ftorten. 2. Om dat Chrií- 
ftus op;dezen Berg zeer dikwils de Schaaren 
geleert, en het Euangelium verkondigt heeft. 
3: Om dat de Heere Chriftus zeer veel zaa- 
ken op en omtrent dezen Berg , en veel Won- 
derwerken verricht en uitgevoert heeft enz. 
als by voorbeeld van dezen Berg zegt den 
Euangelift (a) Lucas: Ende ’t gefchtede in 
die dagen dat by uitging na den. Berg om 
te bidden, eude hy bleef den nacht over in ’e 
gebed tot Godt, „Ende als het dag. „was gewors 
den, riep hy zyne Difcipelen. tot hem, ende 
verkoos 'er twaalf uit hen, die hy ook Apoftelen 
noemde. Leeft, indien gy naauwkeurig zyt, 
het geheele V L. Kapittel van Lucas „en voor- 
namentlyk van Mattheus het, V. Vl-en VII, 
Kapittel, dan zult gy vinden, dat Chriftus aan 
den voet van dezen Berg. ter zelver tyd de 

_Zaligfpreekinge der Pligten en Euangelifche 
Volmaaktheden, en. in welke zaaken. de waa- 
te Zaligheid beftond , benevensde volmaaking 
van de oude Wet, en veel heerlyke zaaken 
aan de Difcipelen en aande Schaare vere 
kondigde. wekt Á 
ONEABE Ln: vite akira noten 

(a) Kap. VI. vers12.13. enz. 
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26. 

Deze Plaats word ook van zommigen de 
Tafel van Chriftus en der Apoftelen genaamt, 
om dat alhier door vyf Brooden en twee Vif- 
fen vyf duizend Menfchen gefpyft wierden, 
hoewel de Schryvers over deze zaak- niet eens 
zyn; maar omtrent en op dezen Berg zyn zo 
veel zaaken door den Heere’ Chriftus ge- 
fchiedt, dat ik met dezelve te meldente ver 
van de Galifche Zee zoude afraaken. 

27- … 

De Bron Capernaum, dewelke uit de voet 
van dezen Berg ontfpringt, verwekt een Ri- 
vier, dewelke in drie verfcheide Takken of 
Riviertjes verfpreïdt word, en op deze wyze 
zyne Wateren in de Zeeftort, «De eeríte Tak 
ontlaft tuffchen deze Bron Caperranm en de 
Stadt Capernaum 1yne Wateren in de Galilei 
fche Zee; de tweede Tak gaat voorby de Stadt 
Bethfaida , en ftort in de Zee ; de derde Tak 
befproeit het Landfchap van Gezefar , en word 
eindelyk ook van de Galileifche Zee verzwol- 
gen, volgens de aantekeningen van Adricho- 
mis, die zelfs ooggetuige is geweelt. 

nie, 5 

_ Behalven deze zeer vruchtbaare, verte, 
aangeriaame en _ gezonde Bron-wateren; 
word aan dezelfde zyde of aan deze zyde 
van de’ Galileifche Zee gevonden, niet zeef 
ver van de Berg van Chriftus of de Bron Ga= 
pernaam, een ‘ander Gebergte, “het welk 
met verfcheide levendige Fonteinen, Water- 
wellen en Bronnen verrykt is. In dit Ge- 

bergte 
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bergte legt de vermaarde Galileijche Stadt Be- 
Zhuhia, welker Geweft en Standplaats gezien 
kan worden in ZabulaV/III. of de Landkaart 
van, Paleftina, achter het Natuur-en Konft- 
Kabinet voor de Maanden September en Oc- 
tober 1719. 

28, 
_ Van deze Stadt zegt (a) Hieronymus: Be. 
ëhulia was een Stadt, gelegen in het groote 
Veld of in de Vlakte van Galilea ; de Berg van 
Bethulia kan gezien worden door bet geheele 
Landfchap van Galilea, en is hedendaags ver: 
ciert met eenige fchoone. Gebouwen , maar 
met veel meer oude. Ruinen; Bethalia legt 
een nur van de Stadt Tibertas , (die aan den 
Oever van de Galileifche Zee legt ) ex van de- 
welke dit Meir.ook de naam van de Tibereifche 
Zee ontvangen heeft. Van deze Bergen, Fon- 
teinen-en Wateren van, Bethulia, kan het ge- 
heele. Boek van. Judith gelezen worden, en 
„wel byzonderlyk;het V IL. Kapittel „daar vers 
haalt „word, dat HororerNeEsS Veldheer 
vanden Koning van Aflyrien de Stadt en de 
omgelege Sterkten en Bergen van Bethulia 
belegerde, met een Leger van hondert en‚twin= 
tig duizend Voetknegten en twintig duizend 
„Ruiters ;, dat hy de Stadt omringde , en haare 
‚Waterleidingen, dewelke van de groote Fon= 
teinen en‘Bronnen van de Bergen. van Berhulie 
het. Water voor de Borgers in de Stadt leide, 
verbrak ‚ en door liet {nyden; datde Beleger- 
de echter noch verfcheide Fonteinen en Dee- 
ken hadden, dewelke niet ver van de- Stads 

Milna: 7 var eBual eos: „wals 
(a) Vid,de Locis Hebraicis. 
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wallen afgelegen waren, uit dewelke zy op 
een heimelyke wyze zich van water wiften te 
voorzien, maar dit verklikt zynde, door Ho- 
lofernes overal by dezelve Wagten wierden 
uitgezet, om ben van dorft tedoen verfimach- 
ten; dat na verloop van twintig dagen, alle 
de Putten en Waterbakken van de Stadt ledig 
waren geworden, enz. 

29. 
Uit het welke klaar genoeg blykt de over= 

vloedt der Wateren van deze Bronnen en Fon- 
teinen van Bethulia. De Hoofdbron van het 
Gebergte van Bethulia legt in een-fchoone 
Valley aan de zuidzyde van de Stadt Bethulia, 
en uit verfcheide Beeken te zamen vloejende 
tot een Riviertje, vloejen door hetzelfde des= 
zelfs Wateren tor in de Galileifche Zee, in 
dewelke dezelve zich ontlaften aan de zuidzy=- 
de van de fterkte Nfagdalam, die gelegen is 
op de Boorden van de Galileifche Zee tuf- 
fchen Bethfuida en Tiberias. Niet verre van 
deze Bergen van Bethulia is de Put geweeft, 
in dewelke Fofeph door zyne verltoorde Broee 
ders was nedergelaaten. 

30. 
Aan de deugd, drinkbaarheid en aangenaam- 

heid van deze Bron-wateren van de Bergen 
van Bethulia zal nw niemant twyfelen , als 
hy aanmerkt, dat meeft alle de Bewoonders 
van de Vlaktens, Valleyen en Bergen van 
Bethulia, dezelve tot hun dagelykfche drank ge= 
bruikten , of als hy de vruchtbaarheid dezer 
Bergen en dezes Lands overweegt, en het ge- 

- tat 
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tal der Plaatzen, dewelke gelegen waren in 
de korte tuilchenwydte van tweeof derde- 
half uur tot aan de Zee, gelyk ik na dezen 
in eenige Luandkaartjes met eenige andere zaa- 
ken zal mededeelen ; om welke reden ik te- 
genwoordig van geen andere Steden of Plaat- 
zen zal fpreeken, dewelke gelegen zyn om- 
trent ‚rondom, en aan de vruchtbaare Boorden 
van de Galileifche Zee, als alleenlyk maar 
Van de Steden, Velden, Bergen en Plaatzen, 
dewelke Waterwellen, Bronnen, Fonteinen; - 
Rivieren , Beeken, Badítoven , en andere 
Wateren voortbrengen en ontlaften inde Ga- 
lileifche Zee, tot befchouwinge en opheide« 

_ringe van deszelfs natuurlyke Hiltorie, 

zi K 
… De Stadt Tiberias: de grootfte van geheel 

_ (Galilea, vermaart om haare uitftekende vrucht- 
baare Liandsdouwe, Baten en heete natuur- 
lyke Bronnen, dewelke aan de zuidzyde niet 
verre vande Stadt afgelegen waren, was mede 
gelegen aan de Galileijche Zee, en volgt in 
ordre aan de Uitwateringen van de Bergen 
van Bethulia. Van deze Stadt zegt (a) Bon- 
frerins, dat dezelve gebouwt is van Herodes, 
En niet herbouwt gelyk zommige willen, 
en tereeren van den Keizer Ziberius T' 13e 
RIAS genaamt, en dat het niet dezelfde was 
met het oude Cerereth, gelyk geoordeelt 
word. Deze Stadt leide twee uuren van de 
Bergen Bethulie aan de mond van de Zee; 
aan de zuidzyde van dit vermaarde Tiberias 

leide id ae 
(2) Onomaft. Urbium & Locor.S. Script. 



86 _-Natuur- en Konft-Kabinet, 
leide een Berg zo na aan de Stads wallen, dat 
van dezelve de Stadt met pylen konde be- 
fchoten worden; de omgelege Bandsdouwe 
van Zrberias was ongemeen vruchtbaar en vet 
van aarde, zeer vermaart in het voortbrengen 
van weelderige Palmboomen, Wyngaarden, 
Vygeboomen, Olyf boomen enz. ; en aan des- 
zelfs zuidzyde leide de vermaarde Plaats E- 
manus, beroemt wegens deszelfs heete Baden, 
Medicinale Wateren en natuurlyke Bronnen. 
Na de Stadt Ziberias wierd om deszelfs be- 
roemtheid de geheele Galileifche Zee, de 7i- 
bereifche Zee genaamt. 

7 
Dit Emaus of ME was een klein plaats- 

je, en was zo na gelegen by de zeer groote 
en vermaarde Stadt Zibertas, dat deszelfs Medt- 
cinale heete Waterbaden en Bronnen , door 
Fofepbus de Tibereifche Wateren genaamt 
wierden. Van het opbouwen en volkplanten 
van de Stadt Ziberias en van dit Plaatsje {preekt 
(a) Fofiphus teer omftandig, en (4) verhaalt 
dat de heete Wateren natuurlyk uit de grond 
kwamen opborrelen, en zeer dienftig wier- 
den gehouden voor veelderhande ziektens. 
Zelfs het woord Amimaus, zegt Fofepbus, be= 
tekent zo veel als heete Wateren. Van 
dit Vlek fpreeken echter niet de Evangeliften 
(ec) Lucas, (d) Marcus, daar zy van de 

N Emaus- 

(a) Antiqg. Fedaic. Lib. XVIIE Cap. 3. 
(4) De KAN Saa. Lit. 1D: Cap. 1. 
(c) Kap. XXIV: vers 13. 
(4) Kap. AVI: vers 12. 
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_Emaus-gangers , daar Chriftus zich by ver- 
voegde, melden, gelyk veele Schryvers kwa- 
Iyk verhaalen. Deze plaats was zo na by 
de Stadt Zsberias, dat Vefpafianus in het zelf- 
de zyn Hoofdkwartier hadde, 

„ DeHeer de atten in zyne Reisbe- 
fchryving, dat zy vonden op die plaats , niet ver 
van den Oever van de Galileifche Zee, een 
Bron, welker water zeer heet en zulferachtig „ 
en falpeterachtig van reuk en fimaak was, en 
dar dezelve haar water (torte met een gedurige 
ontlaftinge in de Galileifche Zee. Volgens 
de getuigenifle van verfcheide Schryvers, wa- 
ren de Wateren van deze heete Bronnen bit- 
ter ens ziltig van {maak. 

vide A4 
De Ondervinding heeft ons geleert, dat in 
de gronden, uit dewelke heete Wateren voort- 
koomen, verfcheide Mineralen, vuur(teenige 
Aderen , en zulferachtige Stoffen. gevonden 
worden, behalven dat de meefte heete Bron- 
nen gevonden worden in bergachtige Gewef- 
ten; en dewyl aan dezelfde zyde, van,de Stade 
Tiberias een Berg gevonden wierd , aan wiens 
Valley deze heete Wateren ontfprongen, is 
daar uit af te neemen, dat deze Berg, dewel- 
ke zo na aan de Stadt Ziberias.geplaat{t was, 
Mineraal-ryk is geweeft , gelyk ook nade- 
zen klaar zal-blyken; en hetwelke noch 
waarfchynlyker voorkomt , om dar recht over 
Tiberias aan de andere zyde van de Galilei- 

F 4 fche 
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fche Zee aan de voet van een Berg van de 
Bergen Galaad, mede heete Wateren en le- 
vendige heete Bronnen gevonden wierden. 

5. 
Niet tegenftaande ne Wateren ontlaft 

worden in de Galileifche Zee, moeten wy 
daarom niet befluiten , dat dezelve eenige fmet 
of kwaade reuk of {maak konnen byzetten 
aan de Wateren van de Galileifche Zee. 1, 
Om dat de grooten overvloedt van Water, 
het welk uit de Jordaan en andere Rivieren 
in deze Zee ftort, zulks genoeg kan af- 
waflchen en reinigen, 2. Om dat zelfs deze 
heete Wateren bekwaam zyn om het Water 
van de Galileifche Zee, indien het zelfde noch 
met eenige flym of kley of drabbigheid,of met al 
te koude hoedanigheden mogte verontreinigt 
zyn, te verdunnen, te zuiveren, te verwar- 
men, en door haare zouten en fyne vuur-geef= 
ten de flymen en taaye deelen aan {tuk te (ûy- 
den, te fcheiden en na de grond te (tooten, 
en dus het water in ’t geheel gezonder, ge- 
temperder , dunder en fynder te maaken. 

6. 
Wy moeten bithiet oordeelen, dat ooit 

eenig Water gevonden kan worden, (zelfs het 
alderzuiverfte fontein-water, regen-water , ja 
zelfs hoe dikwils gedeftslleert of doorgelekt) 
het welk zuiver of zonder vermenginge van 
eenige andere deelen ís. Inde Wateren wor- 
den opgeloft alderhande Zouten , Steenen, 
Zappen, Mergel- en Kley-zappen, dewelke 
zich in d- gronden bevinden; zelfs is het Re-- 

gen 
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genwater van verfcheide hoedanigheden in de 

_ verfcheide Landfchappen daar het neder valts 

en ookin de verfcheide tyden van het jaar; 
om dat in de Dampkring met de uitwaafle- 
ming opgeheven worden alderhande foort van 
deelen, en voornamentlyk de zwavel-geeften 
en bitumineufe dampen, en de ftoffen, de- 
welke zo veel vreemde Verhevelingen en 
Vuuren in de Wolkkring, als zy geftremt of 
ontfteken zyn, vertoonen ; om deze reden wor- 
den zo ontelbaar verfcheide fimaaken, reu- 
ken, koleuren, zwaarte, en andere Vermo- 
gens en Eigenfchappen gevonden in de Wate- 
ren vande Putten, Meiren, Rivieren, Wel 
len, Fonteinen, Zeën enz. 

37- 
…_Wy.moeten niet oordeelen , dat de Wate= 
ren, dewelke uit de andere Rivieren, Bees 
ken en Bronnen „in de Galileifche Zee ontlaft 
worden, alfchoon dezelve helder van koleur „ 
fyn, dun , licht , aangenaam en zoet van 
fmaak en reuk zyn, daarom geheel ontbloot 
zouden zyn van Mineralifche of Bergftoffige 
en zelfs Metallyne Indrukzels , maar wy moes 
ten vaft (tellen, dat derzelver Hoedanigheden 
zodanig getempert zyn. 1, Door inwikkelen- 
de vermenging. En 2. door uitfchifting en 
nederzakking der groffte, ongelykfte, en tot 
de vereeniging onbekwaamfte deelen, waar 
door veroorzaakt word dat in zodanig Water 
geen Hoedanigheid zodanig uitfteekt, dat de- 
zelve byzonderlyk door onze Zin-werktuigen 
ontdekt kan worden. 

F s Als 
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…_Als-wy acht geven op alles, het welke aan 
de Wateren gebeurt, bevinden- wy dat 1. Al 
het Bron- of Fontein-water (het welk op komt 
borrelen, of in de Dalen of aan de voeten 
der Bergen, of zomtyds door een Minerali- 
fche Damp en Hitte opgedreven boven op 
dehoogetoppen der Bergen)onte!baar van;mal= 
kander onderfcheiden is van Hoedanigheden , 
fimaaken, koleuren, reuken, zamenhang van 
deelen’, gewigt , dunheid, fynheid, klaar- 
heid. Deze Verfcheidenheid word geboren, 
terwyl ‘het Fontein- of Bron-water onder de 
Aarde zyperr, vloeit en dringt door alder- 
hande foort van bergftoffige „ metaalachtige en 
zoutachtige wezens, waar door het ontvangt in 
deszelfs doortogt alderhande Uittrekzels, 
Steenzappen, Kleyzappen , Aardzappen, Mis 
neraalzappen , enalles,als Aluinen, Vitriool „ 
Zwavels, birumenachtige en falpeterachtige 
Zouten,en- wat indeRioolen en Pypen der Aar- 
de ,daar het zelvedoor gaar , fmeltbaar bevon- 
den word. 2. Bevinden wy, dat alle de ftil- 
ftaande Wateren der Meiren, Poelen, Moe- 
raffen vol Mineraal-deelen , verrotte Aard= 
deelen , Vitriool-deelen , Zwavel-deelen , 
fcherpe Zuuren , onrype Yzer-ertzen , en 
ontelbaare andere minera!ifche hoedanigheden, 
fmaaken, reuken, koleuren enz. in een on- 
telbaare verfcheidenheid zich aan ons vertoo- 
nen. 3. Alfchoon het Regenwater al voor het 
Hcht(te van alle de andere gehouden word, 
daarom is het niet zonder Mineralifche Eigen- 
{chappen en lndrukzels, waat het word uit 

een 
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een damp en geeft geboren, dewelke uitwaaf= 

femt en onzichtbaar uitrookt uitalle Aardens, 

Mineralen, Zwavelftoffen en ontelbaare Zaa- 

ken, dewelke op en onder de Aarde gevon- 

den worden, met een woord met alle de Stof- 

fen , vlugge Zouten, fyne Olien enz., de= 

welke zich door de warmte uit de Mineralen 

Jaaten oplichten. 4. Blykt hier dan ook uit, 

dat het Water (in onze Regenbakken bewaart) 

veel mrineralifche , dag wel vereenigde en 

geenzins boven malkander uitfteékende Ei- 

genfchappen en Hoedanigheden bezit, te meer 

als wy acht geven , dat het Regenbak-water uit 

zo veelderhande Wateren (dewelke op zo ver- 

fcheide tyden van het jaar vergadert worden } 

te zamen geftelt is, als van Sneeuw , van 

‚Hagel, van Regen , en befimet word van 

de gronden der Bakken en zeer fyne Uit- 

waaflemingen der gronden, daar die Bak- 

ken in gebouwt worden, en dewelke door 

«de tiras van de Bakken heen dringt in het wa- 

ter , gelyk ik door de Proeven weet. $. Zal ook 

niemant ontkennen, dat in het Vloed- Rivier- 

_ en Zee-water de Indrukzels der Mineralifche 

en aardfche, fteenige, metallyne en zoute Ei 

genfchappen en Hoedanigheden meer of min- 

der ingedruktzyn , te meer wanneer hy naauw- 

keurig let, waar de Wateren der Vloeden en 

Zeën haar oorfprong van daan haalen, welk een 

‘weg en ronde Cirkel zy gedurig afleggen , en 

door welke ontelbaare {meltbaare wezens ZY 

heen pafleeren „enhoe ontelbaare verfchillende 

Mineralifche en Merallyne Hoedanigheden wy 

zelfs met de zinnen in dezelfde konnen ont= 
dekken, 
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„dekken. 6. Zoude het loutere dwaasheid zyn, 
het Put-water , dat uit de gegraave putten 
komt opborrelen ‚hier buiten te fluiten, 1. Om 
dat het Put-water in een zeker opzicht met 
hét Fontein-water over een komt. 2. Om dat 
het Put-water de Hoedanigheden van deszeifs 
gronden en dampen ontvangt door de fmelt- 
baare deelen, dewelke in de gronden gevon= 
den worden. 3. Dat zommige gegraave Put- 
ten water uitleveren, het welk met de Wya 
borneert. 4. Dat zommige gegraave Putten 
put-water uitleveren, daar zelfs door reuk, 
koleur, fmaak en gewigt , de Mineralifche 
en Merallyne Indrukzels geopenbaart worden. 
Waar uit zeer klaar blykt, dat alle de Wate- 
ren ( dewelke buiten en behalven. de heere 
Bronwateren van Eiaus inde Galileifche Zee 
florten ) niet geheel zuiver zyn van de Indruke 
zels der mineralifche en metaltyne{toffen; als 
gok dat door de heete wateren, dewelke in 
deze Zee ontlaft worden, deszelfs water niet _ 
befmet word, zo lang deszelfs Hoedanigheden 
en Temperingen een evenmatigheid behou= 
den, 

39. 

De vruchtbaarheid en zoetheid, de vettig- 
heid en lym-zappigheid van het Aardryk , en 
de heerlyke Plantgewaflen en Vruchten van 
de Lianden van Neder-Galilea, en de Boore 
den van deze Galileifche Zee zyn bekwaam 
genoeg, om in haare gommen, lymen , zap» 
pen en fyne oly-deelen in te winden de Zou- 
ven, zuure en fcherpe Mineraal-deelen, de- 

welke 
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wêlke in «deze Wateren mogten. gevonden’ 
worden, en daar door ín dezelve uit te wer- 
ken een bekwaame getempertheid voor de ge- 
zondheid en het gebruik der Menfchen. 

0 40. 
„Onze vermaarde \Jtrechtsman (a) Foaz- 
ges Cotovicus weet niet genoeg te fpreeken van: 
de uitftekende vruchtbaarheid en aangenaam- 
heid van deze Landsdouwe: Nadat wy (zegt 
hy) omtrent de middag de breede. Vlakte van 
Galilea over getrokken waren, zjn. wy langs. 
een weg, dewelke zachtjes mederdaalde, al- 
lenskens afgezakt na de boorden van de Gali- 
beifche Zee; voort reizende benevens deze Oe= 
vers, heten wy aan onze linkerhand leggen de 
Stadt Bethulia, dewelke gebouwt is op een ait= 

fleekende hoogen Berg , maar na (zynde in’t 
jaar 1598.) geheel vervallen legt, vol Ruinen 
en byna verlaaten. Een weinigje daar na zyn 
Wy gereifk voor by een Berg, dewelke de Tafet 
wan Chriffus en der Apoftelen genaamt word; 
deze is ook zeer hoog , en overal met kruiden 
én groente bewaflen ‚en aan alle kanten met bloe= 
men gefthakeert; na dat wy na noch een wei 

mig voortgetrokken waren neffens dezelfde Oe- 
vers, zyn wygegaan door een alderaangenaams 
fie en zeer. vette en vruchtbaare Valley en Vlak= 
te, dewelke hedendaags ongeoefent en onbebouwd 
legt, maar echter befchaduwt met alderhande 
„Jaort van Boomen en Vruchten, alsVygen, O- 
MEA Eyf dyven, 

(4) Vid: Keliaenarians Hieraùl | vann GF 
Syriaeum Lib. III, Cap.8, Bnn kf 
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lyven , Mufe een of foort van wilde Vygeboomen ;, 
Palmboomen , Dadels, Appelen, Nooten enz. Uit- 
welke zaaken,de, uitftekende vruchtbaarheid; 
van de landen van de boorden van de Gali=, 
leifche Zee ontdekt word, namrentlyk dat het 
Aardryk zonder gebouwt of geoefent te wor- 
den zulke heerlyke Vruchten voortbrengt : 
Door het midden van deze Valley (vervolgt 

Corovicus ) zagen wy een Rivier vloeyen, de= 
welke haar oorfprong verkrygt uit een Bron, 
die aan den voet van de Berg van Ghriftus (of. 
Tafel van Chriftus.en vande Apoftelen) gevon= 
den word, en met. drie Riviertjes inde Zee, 
valt, gelykik voor dezen getoonthebbe , maar, 
alleenlyk dit byhaale om een. weinig licht om=, 
trent den aart en vruchtbaarheid.der Aardete 
geven. 

gts , 
Volgens de getuigenifle van:Cotovicus, zyn 

deze Landen en Oevers overal begroeit. met, 
Kruiden en „Gewaflen, als de kalfsvoet „ de 
wilde kool, de rooze wortel, de. altyd groe- 
nende Napeca ‚ het. welk. een. doornachtig, 
Boomtje is met zoete vruchten,-vangedaante 
als wilde Appelen, dog. van binnen een Noot 
inhoudende, dewelke de grootte van een Olyf 
vertoont, behalven een groote. menigte ande= 
re Gewaflen, dewelke-ikop zyn tyden plaats 
zal voorftellen. E 

42. 

_ De Boorden en Stranden van de Galileifche” 
Zee zyn niet overal van een en dezelfde Ge= 
fteltheid.; op zommige plaatzen zyn de zelve 
Hd „heu- 
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heuvelachtig op’ andere‘rotsachtig, op andes, 
ré wederom vlak of zândig , of grazige Velden 
en-Vláktens. Toen Cotovicus in ’t jaar 1598. 
dezelve bewandelde, waren de meefte aaloude 
vermaarde Steden, met dewelke de Boorden 
van «deze Zee pronkten ; geheel verwoetft 
of ‘door ’t vuur of door de tyd, en in arme 
Dorpjes en kleine Plaatsjes verandert. 

“‘Behalven de Vis OO rlaciis word ook: dé 
Vis-Amia of Trotta, dewelke zeer verende 
licaat van vis is, in de Galilieifche- Zee ge- 
vangen, mitsgaders de Vis Lupus of Zee= 
wolf, de Vis Capito of Groot-kop;-de Kar- 
per, en meer andere’ delicaate foorten, des 
welke ik op zyn tyd en plaats zal befchryven, 
en dewelkeik numaar heb. aangehaalt, omde 
vóedzaamheid zen: vettigheid. des. waters van 
deze Zee aan te toonen. 

44: 
Maar om eens wederom na de heete Wa- 

teren van Zúberiasen> Emaas te reizen, {taat 
dan te. merken , datdeze Plaatzen tegen woor= 
dig deerlyk vervallen zyn. …„Cozovicus getuigt, 
dat Ziberias ‘tegenwoordig verlaaten “is, 
en niet als Ruigen „ Puyn en Steenhoopen 
vertoont , mitsgaders. dat aan deze grônd 
eigen “is het voortbrengen. van «langen „het 
Welk insgelyks- beveftigt word ‚van. Broe- 
der. Bonifacius. De. Stadt. Tiberias-, vegt 
Eyes geheel. onbewoonbaar om de groote me- 
migteder Serpenten “naar wy moeten hieraan- 
merken, dat deze Schryvers van hooren zeg- 
has gen 
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gen fpreeken van het oude 7iberias, het: 
welk byna als verwoeft legt; van dit laatíte » 
zegt de Ooggetuige QUARESMIUS: Het oude 
Tiberias is grooter als bet hedendaagze, het 
welk maar drie quart van een nurin de rondte, 
beeft, daar de Overblyfzels en Ruinen vanhet, 
aalonde Tiberias meer als twee mylen van mal- 
kander leggen; in dit aaloude Tiberias worden 
eenige Wooningen gevonden van Mahometaanen, 
het welk zeer kwaadaardige Arabieren zyn, 
de geheele oude Standplaats is met Boomgaar- 
den en Kruiden beplant „ en met zeer veel 
Palmboomen , ook ts het zelve niet zo vol Slan=: 
gen, dat deze plaats uit vrees voor dezelve 
daarom onbewoonbaar zoude zyn. Maar al 
was zulks al waar geweelt, zouden wy uit 
deze omftandigheid geen k waade hoedanigheid, 
aan de Galileifche Zee ingedrukt, behoeven 
af te leiden, gelyk na dezen. zal getoont wor 
den. oon: 

45- 

Maar om eens wederom te fpreeken van 
de Mineralifche Wateren van Emaus, (taat 
aan te merken. r. Dat dit niet het Emagsis, 
daar de Emaus-gangers natoereisden. 2, Dat 
dit Emaus wel dicht by het aaloude Zzóerias. 
leide, maar niet zo na, als zommige Schry- 
wers hebben verhaalt. 3. Dar de medicinale en 
heete Wateren niet zyn geweeft in de Stadt 
Ziberias, maar weltwee uuren gaansin’t zui 
den van dezelve in dit plaatsje Emzaus of Erm- 
maus, vanhet welke Quarefmias zegt: Na 
dat wy beneffens de boorden van de Gin 

ce 
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Zee, vaar °t zuiden uit de Stadt Tiberias twee 
zayleu voort gerêift hadden, kwamen wy aan 
een Boere-hät of buis, het welk twee Woo- 
zingen hadde ; în--dit buis is eigentlyk het 
Bad, in het welke gevonden worden zeer 
heete , heldere en-mineralifche Wateren , z 
vloeyen uit een vaaftgelege Berg in het wef- 
jen van de Bron. Deze Berg is van koleur 
en gedaante zodanig „en deszelfsfleen zo zwaar; 
dat uit deze. tekens genoegzaam te befpeuren 
is, dat dezelve bezwangert is van Minera= 
den. Het heete Badwater vloeit door onder- 
aardfche Cuanalen, ven komt omtrent de Zee 
opweilen en -vloeyen wit dezelve in de 
Galtleifche: Zee. © De lIuwoonders van het 
Land gebruiken bet zelfde, om zich daar in 
ge bauden, 
3 din 46; 

+ Voor dezen zyn op die plaats Letters ges 
vonden!, dewelke uitgehouwen waren , eri 
door dewelke de Kragten en Eigenfchappen 
dezer heete Bronwateren wierden uitgedrukt, 
benevens de Ziektens en Ongemakken, -de= 
welke door dezelve genezen wierden; maar 
de tyd heeft sdezelve uitgewifcht en onleesbaar 
gemaakt. Niet tegenftaande deze Bron Emaus 
twee uuren van Ziberias fchyntaf te leggen, 
oordeel ik, ‘dat Quarefmins niet in ftaat is om 
te konnen „weeten , of dit‘ouwelings zodanig 
geweelt is, omdat niemant recht kan weeten 
hoe groot Ziberias geweelt is. 
Pits KVL AK 47- 

„Na de Wateren van- Emaus- volgt de 
UL Deer. G Vliet 
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Vliet Cifonof Kifon, dewelke by het Kafteel 
Bellifort in de (Galileifche Zee flroomt; deze 
Rivierl'ifor ontfpringt uit de Berg7 ador,en ver- 
deelt zig in twee Rivieren, welkers groot{te naar 
het wetten vloeit, en by den Berg Carzzel inde 
Middelandfche Zee ftort, en de kleinfte naar 
’ ooften ‚daar zy zich ontlaft, gelyk boven ge- 
meldt is, in de Galileifche Zee by ’t Kafteel 
Belhfort, niet verre van de Stadt Bethfan, 
volgens de getuigenifle van Adrichomtus. 

8. 
Van deze Rivier ent wy aanmerken, 

dat even gelyk de Jordaan geheel Palajfina 
doorfnydt in de lengte ‚de Rivier Cs/on het 
zelfde doet in de breedte. De Schryvers 
Ípreeken zeer weinig en verwart van deze Ris 
vier, het welk veroorzaakt word. 1. Omdat 
op die plaatzen, daar dezelve doorvloeit, alle 
de oude naamen verandert zyn. En 2, dat 
genoegzaam alle de Schryvers, dewelke van 
Paleftina gefchreven hebben , zeer weinig om 
aas natuurlyke Hiftorie gedacht hebe 
en. 

Broeder Bretedes (3 {preekt op de vol- 
gende wyze van deze Rivier : Twee nylen 
(regt hy) van Nazareth naar ’t ooften 15 de 

erg Thabor, op dewelke Chriftus van ge- 
daante (b) verandert wierd, Op dezen Berg 
Worden bedendaags noch wverfcheide Ruinen 

van 
(a) Wid.Defcript. Terre Sante Peregrin VI. 
(4) Ziee Mattheus XV IL. vers 1. z.en de vol- 

gende. 
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@an Paleizen en Torens gevonden, maar de= 
zelve verfdrekken hedendaugs voor fchuilhoeken 
en holen voor de Leeuwenen andere wilde Been 
fien. Aan de zyde van dezen Berg valt de 
Vliet Cifon, deze Vliet word voortgebragt en 
vergadert van de Regenwateren van de Bergen 
Thabor, en van de. groote regel Bergen Her= 
mou. Deze Bergen HERMON gelieft de Lie= 
zer naauwkeurig te onderfcheiden van de Ber « 
gen HERMON, dewelke over de Jordaan in 
Arabie gelegen zyn, en een gedeelte van den 
GALAADzyn. De HERMON, daar Broeder 
Broeardus van ípreekt, legt benevens het Dat 
Fefraël, (trekkende de regel Bergen Hermon 
tuffchen het Dal Fefraël en de Vliet Cifou tot 

‚aan de Galileifche Zee, gelykeenigzins te zien 
is (maar na dezen klaarder getoont zal wore 
den) in ons Landkaartje achter ’ Natuur-en 
Konft-Kabinet, van September en October 
1719. 

so. 

Gelyk de Rivier Cifor aan eene zyde heeft 
de voeten van de regel Bergen Herxon , heeft 
dezelve Vliet aan haar noordzyde de Bergen 
Thabor enandere. Deze Regenwateren, vers 
volgt onzen Broeder Brocardus , worden ont- 

_baff in de Galileifche Zee. Deze Bergen Thas 
kor en Herron syn door heuvelen als aan 
malkander gehecht ; ook word de Heron one 
derfcheiden in een groote en kleine Hermon. 
Broeder Brocardus zegt, dat deze Herman wel 
vier mylen in de lengte dwars door Palefti- 
na Íhydt, en geeindigt word aan de Galilei 

G 2 fche 
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toe Natuur-en Konft-Kabinet; 
fche Zee, omtrent de plaats daar de Vloedt 
de Jordaan 1yn uitgang heeft, om na de Afpbal. 
tifche ‘Lee voort te gaan. 

r. 

Ik heb getoont, ed deze Rivier Cifon zich 
ook ontlatte in de Middelandfche Zee; hief 
van fpreekt ook de Ooggetuige Broeder Bron 
eardas + De Stadt , dewelke tegenwoordig 
ACON genaamt word, is dezelve dewelke de 
Aalouden(a) PTO LE MAIS noemden; dit 
Prolesmais leide in Phoenicie, en. heeft naar ’t 
zuiden den Berg Carmel, zynde een tuffchen= 
wydte van vier myl, en by dezen Berg Car- 
mel ontlaft zich de Rivier Cifon, voor zo ver 
als haar loop naar ’t weften ftrekt, zz de Mid- 
delan/che Zee, na dat dezelve werrykt 15 met. 
veel water van de Bergen Ephraim, van de 
maalt gelege hooge Landen van Samarie, van 
het Veld Bara, anders genaamt de Vlakte 
van Galilea, enz. Maar dewyl wy hier maar 
handelen van de Wateren van de Galileitche 
Zee, zullen wy alleenlyk dat gedeelte befchou- 
wen van de Vliet Csfon, het welk van den 
hoogen Berg Zabor ooftwaart aanloopt, en 
zich ontlaft in de Galileifche Zee, 

52. 
Het is aangemerkt, dat de oofter Vliet Gí= 

fon tuflchen de Bergen en Heuvelen van den 
„ THABOR en de laage regels van den Her= 
mon doorvloeit, daarom oordeel ik „dat wy de 
natuur van deszelfs Wateren voor een groot 

gedeel 
(@) Ziet dit Prolemais in ons aangehaale 

Landkaartje. 
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gedeelte zullen moeten afleiden van de Hoe- 
danigheden en Eigenfchappen van de Aarde, 
Bergen, Heuvelen, Valleyen en Vlaktens, 
Gewallen, Vruchten enz. van deze tweeres 
gels Bergen; om deze reden zal de natuur- 
lyke Hiftorie van alle deze en andere Wate- 
ren klaarder opgeheldert worden, als ik zal 
gehandelt hebben van de Aarde , Bergen , 
Vlaktens, Valleyen enz. van Paleftina; en de- 
wyl dit tot die zaaken hier de plaats niet is, 
tal ik maar, zo veel als ik tot de natuurlyke 
Hiltorie van de Galileifche Zee van noden 
heb, van deze gronden aanmerken. 

53 
Thabor (zegt (a) tf ang isde 

Grenspaal van de Stamme Sabulon, maar het 
15 een Berg in bet midden van Galilea, dewel= 

‚ke zeer hoog en van een verwonderens waar- 
dige ronde gedaante is. BONFRERIUS getuigt, 
dat dezelve boven gewoon vermakelyk en aan= 
genaam was, hebbende boven op deszelfs 
hoofd een aangenaame en zeer aanmerkelyke 
Vlakte; deze Berg was de Grensplaats, de- 
welke de Stamme Sabzlon van 1fafchar af- 
fcheide, 

54. 
De Heer Hear. Maundrell, diein’ jaar 1698. 

door deze Landen gereift heeft, zegt van den 
Berg Zabor: Den dag nan Maandag op den 
19: April bragten wy door met het bezichtigen 
van den Berg Tabor, gelegen twee unren ooft- 
Waaris van. Nazareth. Dit is een hooge , 

…rande, G 3 
(a) De Locis Hebraicis. 
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ronde en fraaye Berg, flaande alleen omtrent 
Zwee of drie Stadien versn de Vlakte van Ef- 
dralon, Na dat wy met veel moeite byua een 
nur met opklimmen bezig geweeft waren, bee 
reikten wy eindelyk de bowenfte oppervlakte van 
den Berg, ’t welk een zeer effen, vruchtbaar 
en vermakelyk plein is , flrekkende zich Ovaals- 
gewyze omtrent een Stadie in de breedte, en 
twee in de lengte wit. Dit Plein is rondom 
met Boomen omeingelt, bebalven aan de zuid- 
kant. In dit Plein zyn ookop verfcheide plaat= 
zen bakken met zeer goed Water. 

ge 
Van Tabors top, vervolgt de Heer Maun- 

drell, heeft men een fchoon gezicht; ja in ge- 
walle daar niets anders was , het zoude de moeite 
wan ’t opklimmen wel waardig zyn; tis on= 
mmogelyk dat met menfchen oogen fraayer hoogte 
kan befchouwt worden. Ten noordweften ziet 
men van verrede Middelandfche Zee, en van 
rondom de groote en uitnemende Vlakte van 
Efdralon of Galilea; dicht by het Dal aan de 
woet van denBerg is de Bron Kifon (daar de 

‚ Vloedt Kifon uit voort {pruit.) Weinig maylen 
aoflwaarts op ziet men den Berg HERMON. 
Vlak in ’t ooften doet zich de Zee van Tiben 
rias (de Galileifche Zee) op, dieomtrenteen 
dag vreizeus van daar legt; verltaat hier een 
kleine dagreizens. 

56. 
De Berg Thabor legt twee dag reizens van 

Jerufalem, hoewel de Reizigers gewoonlyk 
daar drie dagen toe doorbrengen, maar deze 
Berg Zhabor legt geen geheele dag reizens rn 

e 
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de Galileifche Zee , gelyk de Heer Maundrell 

heeft aangetekent, want Adamnanus , een 
Schryver van de zevende Eeuw , (a) zegt, 

dat de Berg Thabor maar drie mylen van de 

Galileifche Zee af legt, hetwelk zeer wel met 

Broeder Brocardus over een komt; maar het 

is waarfchynlyk,dat de Heer Maurdrell deze 

afftand zal genomen hebben van de weftzyde 

des Bergs. De Schryvers verfcheelen ook 
omtrent de grootte der Vlaktens, dewelke 

op * hoogfte van dezen Berg gevonden wor- 

den. De Heer Maandrell befchryft. deze 

Vlakte ook veel te klein, maar de oorzaak 

zal geweelt zyn, dathy een Bofch, het wei 

ke dezelve boven op den top des Bergs om- 
tingt als met een Cirkel, niet gemeeten zal 

hebben. Zommige ontkennen ook, dat de- 

ze Berg niet is die Berg, op dewelke Chrif- 
tus van gedaante veranderde ; maar dewyl 
deze Dingen tegenwoordig geen;Voorwerpen 
van onze Befchouwinge zyn, ftaat aan te mere 

ken, dat zy alle toeftemmen „dat dezelve zeer 
vruchtbaar is in Gewaflen, Planten, Boo- 

men en alderhande groene Kruiden, als ook 

dat dezeive legt in een zeer vruchrbaare 
Vlakte. 

57. 
Cotovicus (b) verhaalt „dat hy den Berg, met 

zyn gezelfchap aan de weftzyde opklouterde 
met de grootfte moeite des werelds; dat zy 
zomtyds moeften klouteren, zomrtyds klim 

G 4 men, 
hd 

{a) Vid. de Locis Setis. 
(4) Vid. Iriner, Hierofolymit. Lib. II. Cap.7. 
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men, en zomtyds moeften kruipen over de 
uitftekende en hangende Rotzen , Steenen 
en fcherpe Klippen, en dat deze moeyelyk- 
heid toenam wan het midden des Bergs tot op 
de hoogte; hy zegt dat de Zhabor de hoogfte 
van alle de omgelege Bergen ís; dat-dezelve 
aan deszelfs noordeyde ontoegangkelyk is ; dat 
dezelve wonderlyk aangenaam, vermakelyk, 
zeer groot en rond, en afgefcheiden is van de 

_ naaftgelege Bergen ; dat dezelve met zeer aan- 
genaame Boomgaarden,Boomen en dichte Bof= 
fchen rykelyk en overal voorzienis; dat veele 
van deszelfs Boomgewaffen altyd groen ftaan; 
dat deze Berg overal met alderhande welrieken- 
de en verfriflende Bloemen pronkt ; datde lucht 
op dezelve na een gezondeen zeer fyneen ver= 
kwikkelyke getempertheid helt; hy telt een 
groot getal Planten , Boomen, Vruchten en 

_ medicinale Planten op, (dewelke ík nadezen 
in ’t byzonder zal befchryven ) waar uit wy 
zeer klaar konnen afleiden , dat het binnenfte 
van dezen Berg uit Steen , zachte Steen-mergel, 
en het buitenfte uit zeer zoete en vruchtbaare 
aarde moet beftaan, behalven de Klipperzen Zy- 
wanden, van dewelke om deszelts fteilte de 
van {teen gefmolten en geworden aarde gedu- 
rig afrolt. 

ä 58. 

Van de Vlakte Efdralon of van Galilea, 
die hedendaags het Veldt van Saba genaamt 
word, daar de Zhabor benevens andere Ber- 
gen in Jegt, zegt Cotovicus „ dat het zelve zich 
uitftrekt in de breedte tot aan de ce te 

ee 
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Zee en aan de Jordaan, en dat deszelfs lengte 
js tien’ duizend paflen gerekent naar ’t noorden; 
dat deze Vlakte ouwelings pronkte met alder- 
hande fchoone, gezonde, voedzaame en aan- 
genaame vruchten, maar nu verlaaten legt; 
dat dezelve van heerlyke en vette kley was, 

“en overvloeide van Koren, Wyn, Oly, en 
alles, wat vereifcht konde worden; 

bending 59. 
Uit de vruchtbaarheid van de hoogfte top= 

pen dezer Bergen is zeer klaar af te meeten, 
dat de ingewanden van den Berg Zhabor niet 
zozeer met fcherpe Mineraal- of Metaal-erts 
voorzien konnen zyn, als wel met zachte 
fteen en verte mergel ; dewylde Ondervinding 
heeft geleert, dat de uitwaaflemingen der Mine- 
raal-aderen zeer fchadelyk aan.de Vruchten, 
Boomen en Kruiden zyn; en dewyl het water 
van de Vliet Cifon of Kifon door deze aarde 
en fteenftof als doorgelekt word, is zeer wel 
te begrypen , dat het zelfde in de Galileifche Zee 
ftortende, aldaar een groote vetrigheid met 
zich fleept, voornamentlyk als wy daar noch 
byvoegen de regens en alom vermaarde dauw- 
druppelen en wateren, dewelke van de groa- 
te regel Bergen Hermox druipen, door dezel- 
ve heen zygen, en derzelver vettigheid met zich 
fleepen, en door de Vliet Cifor „ dewelke uit 
ontelbaare beekjes van de regel Bergen Mer= 
mon gedurig vergroot word, in de Galileifche 
Zee worden geftort. 

6o. sle 
„Deze Bergen Hermon verdeelt Adricho- 

G 5 wins 
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mius in drie deelen. 1. De kleine Hermox, 
dewelkelegt overde Cifon, na:de zydetoe van 
de Middelandfche Zee, daar de Stadt Naim 
oplegt, 2. De Berg Hermonium , recht tegen 
over den Berg Zhabor 3 dog aan de andere zyde 
van de Vliet Cifon is eigentlyk geen Berg op 
zich zelve, zo alseen Berg geacht word, maar 
flechts een zeer grooten Heuvel, die op- en 
nedergaande, ryzendeendaalende, en overal 
wyd en breed is, en dewelke zich uitttrekt 
van den Berg Hermon tot over den Berg Zha- 
bor. Broeder Brocardus (a) zegt: Een myl 
wan den Berg Thabor naar ’t zuiden is de Stadt 
ENDOR gelegen, nevens den Berg HE R- 
MONIUM, dewelke juift zo geen eigentlyke 
en onderfcheide Berg is, maar een laage Bult 
of Heuvel, die zich van den Hermon tot aan 
den Thabor uitfrekt. 

Ór. 
Ik zal hier niet aanhaalen de Steden, Dor- 

pen, Burgten, aanmerkelyke Plaatzen, Ber- 
gen, Valleyen, Heuvels, Vlaktens, of an- 
dere merkwaardige zaaken, dewelke op deze 
regel Bergen Hermon gevonden worden, en na 
dezen zullen aangemerkt worden , dewyl wy 
tegen woordigniets meer van dezelvevan noden 
hebben,als tot opheldering der Wateren dienftig 
is,daarom verbeelde zich deLezer,dat aan dezen 
Berg Hermontum gehecht is voor het 3, de groo- 
te Berg Hermux,en zich uit(trekt totaan de Zee 
van Galilea,omtrent de plaats Bellfort, niet ver 
van den uitgang der Jordaan, gelyk reeds aan- 

ge | 
(a) Defiriptio Terre Sande Gap. VL. 
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gemerkt is. Als ou de Lezer zich verbeeldt, hoe 

van den Berg Thabor aan deandere zyde van de 

Vliet Cifun zo Heuvelen als Bergen zich ee- 

nigzins regels-gewyze uitftrekken, insgelyks 

totaan deGalileiche Zee, zalhy aan zich kon-. 

nen verbeelden een Valley , door dewelke de 

Vliet Cifoz vloeit tot in de Galileifche Zee, 

gedurig met kleine beekjes ter zyden water 

ontvangende van deze beide regels zo Heu- 

velsals Bergen. Wanneer ook de Lezer opde 

zelfde wyze met zyne gedachten reift van de 

Bergen Thabor en Hermoninm, en de Cifon 

volgt in zyn loop naar t weften tot in de 

_Middelandíche Zee, kan hy klaar begrypen 

_op welk een wyze Paleftina dwars door” 

gefneden word; op welk een wyze Paleftina 

in *t midden hooger als na de beide Zeën toe 

gevonden word, dewyl uit een en dezelfde 

Vliet van de middelfte hoogte de Wateren , 

voortgaan naar ’ Ooften of de Galileifche Zee, 

en van dezelfde middelhoogte of rug de Wate- 

ren van de zelfde Vliet weltwaart vloeyen na 

de Middelandfche Zee, daar zy zich ontlaf= 

ten tuifchen den vermaarden Berg Carmel en 

de Stadt (a) Ptolemais. 

ó2. 
Niëmant zal nu behoeven te twyfelen, dat 

de Wateren, dewelke van de regels Bergen 

Hermon in de Vliet Cifonafvloeyen, zogoed, 

vet en vruchtbaar zyn, als de Wateren van 

deszelfs geburige Bergen en Heuvelen van den 
regel, 

(4) Ziet ons Landkaartje 7ab. VIII. achter 'tNa- 

gaur- en Konft-Kabinet September en Otober 1719. 
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regel, die van den Zhabor afgerekent moet 
worden. Dus fpreekt de (a) Pfalmitt : Het 
15 gelyk de dauw Hermons , dte nederdaalt op 
de Bergen Lions Verltaat hier door de Ber- 
gen Ziogas niet het Zion van Jerufalem, maar 
de Heuvelen, die beneden de hoogfte toppen 
van de Bergen Mermon leggen. 1. Om datde 
Pfalmift zegt Bergen Ztons en niet Berg Zions. 
2. Omdat de figuur van de {preek wyze anders 
niet goed zoudezyn, om de verafgelegentheid. 
3. Om dar een plaats, Zion genaamt, op deze 
Heuvels dicht by deh Zhabor legt, volgens Eufe 
bius, daar deze Heuvelen na alle waarfchynlyks= 
heid de Bergen Zions naar genoemt zyn ge- 
weeft, volgens de gifling van den doorgeleerden 

rid, Heer (*) 4. Reland.Verftaat ook miet door den 
Palefti- Hermon van den Pfalmift,dien Hermon dewelke 
tk aan den Galaad in Arabien behoort, maar de 
Tom, 1. Bergen Hermons, van dewelke wy hier fpree- 
Cap, 49: ken, die Wateren aan de Rivier C1fox uitlevee 

ren, en over den Berg Thapor leggen. 

63. 
Van deze Bergen ed zegt Adricho= 

minus, dat om derzelver uitmuntende vettig= 
heid en vruchtbaarheid , en om de deugdzaam- 
heid van derzelver gronden, als ook om den 
grooten overvloedt van desgelts vette mOrgen- 
en avonddauw ,op dezelve geweidten vet ge= 

> __maakt wierden de Dieren en het Vee, het 
welke geoffert wierd in den Heiligen Tempel 
tot Ferufalem, en aan Godt wierd toegew ydt; 
waar uit de deugd van deze Landsdouwe , 

en. 
(a) Ziet Pfalm GXXAHII, vers 3. 
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en-vervolgens van het Water vandeze Rivier « - 
Gifon of Kifon klaarlyk blykt. 

4 94. 
De Vlaktens, daar deze Rivier Kifondoot 

vloeit, van den Hermun naar de Middeland- 

fche Zee, is een gedeelte van de Vlakte van 
de vruchtbaare en vermaarde Vlakte van Ef= 
drälon of het Veld van Galilea, en. wy kon- 

nen ook die zelfde Vlakte , daar-de C1/oz 

doorvloeit. van den Berg Hermon naar de Ga- 

lileifche Zee, mede voor een gedeelte: van 
de Vlakte van E/dralon neemen „ gelyk. zulks 
ook inderdaad geftelt is; waar door wederom 
zeer klaar zal blyken, dat de grond van de 

Rivier Cifoz van eenzeer zoete, vette en goe= 

de Hoedanigheid moet zyn, dewyl de geheele 
Vlakte van ZEf4ralon uitfkekend’ vermaart is 
geweelt, wegens deszelfs vruchtbaare Hoedas 
nigheden. NG 

« Vanden tegenwoordigen Staat ván de Vliet 
Cison en de Vlakte Efdralon, fpreekt de 
Heer Mauudrell: Wy kwamen by de van ouds 
bekende Rivier Kifon, die midden door -de 
Vlakte van. Efdralon tot dicht voor. by den 
Berg Carmel by \de. Plaats Caypha an de 
(Middelansfche ) Zee loopt 5\op dien, tyd von- 
den wy weing en flecht water in.deze. Ri- 
wier; maar in °t voorttrekken langs de kant 
van de Vlakte, zagen wy een groote menigte 
Beekjes , dewelke van de Bergen in de-Ri- 
vier Kifon vallen > waar uit noodkakelyk 
moet volgen, dat by flortregeus die Rivier uit- 

„„termas 
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Bermaten moet opzwellen, gelyk het zonder 
Fwyfel by de verftroojing van Sifvraas Heir- 
leger gebeurt is. (a) Daar (taat: De Beeke Kifon — 
wenteldeze weg. Wy behoeven zodanig een o- 
verftroominge tot uitvoeringe van die zaak 
niet te verzinnen, zo lang wy niet weeten, 
hoe wyd en diep op die tyden , toen de Aarde 
wel bebouwt wierde, de Vliet Kifon ge- 
weelt is, dewyl het zeer waarfchynlyk is, dat 
de Kifon hedendaags naauwer is,om dat de vet- 
te kley en mergel der Gronden , Bergen, 
Heuvelen en Viakten niet zo zeer door de 
Landbouwkonft bewaart worden,gelyk ik voor 
dezen getoont hebbe in de Verhandeling van 
de Jordaan. 

66. 

Van de tegenwoordige gefteltheid dezer 
Landen en Vlaktens, daar de Rivier Kifun 
door vloeit, fpreekt de Heer Manndrell ; Wy 
samen die nacht ons verblyf terplaatze, daar 
wy over de ganfthe vlakte van Efdralon, die 
zeer groot en VRUCHTBAAR, maar ON 
BEBOUWT was, en de Arabieren alleen tot 
een weide verftrekte, heen zagen ; wy had= 
den door ondervinding nu al geleert, wat de 
Pfalmift by de DAUW VAN HERMON 
verftaat , dewyl onze Tenten zo doornaf 
waren, als of het de ganfche nacht geregent 
hadde. 

67. 
Het fterke dauwen van deze Landen en 

Gronden , van dewelkede Câfvn geboren word, 
eeft 

(a) Richteren V: 21. î 
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geeft de groote uitwaafleminge , dewelke des 

daags gebeurt, te kennen, en doet ons begry- 

pen, waarom na proportie van de groote en 

veelvuldige Bergen ‚de Rivieren in deze plaat- 

zen zo klein zyn, want het regenwater word 

gedurig van de Zon opgedronken, en door 

deszelfs warmte in de Dampkring gedraagen : 

daar noch by komt, dat in het midden van de 

zomer zomtyds in drie of vier geheele maan= 

den ‘hier niet eenedroppel regen valt. Vande 

groote warmte van dit Geweft fpreekt (4) 

Cotovicus: Het Plaatsje N AIM ( vermaart 

door het opwekken van den eenigen Zoon ee- 

nier Weduwe door Chriftus) aan de rechter 

hand laatende , zyn wy naart weften gekeert!, 

(van den Hermón gerekent) en zyn dwars 

gegaan door de Beek Gifon en de Vlakte Ef= 

dralon na de Gebergtens van Nazareth, 

maar de bitte was hier zo groot, datde Aarn 

de aan alle kanten door de droogte fmachte, 

“en als tot aan baar navel en diepe ingewanden 

opgefpleten was, en Wy gebraaden wierden van 

de Zon. Waar uit wy de oorzaak konnen 

afleiden van het weinige water, dat zomtyds 

in de Vliet Cifon gevonden word, en vande 

geweldigen Dauw des Hermous. Dezegroo- 

te hitte van Palaftina word beveftigt vanalle 

Reizigers; dezelve getuigen dat zy dikwils ge- 

dwongen zyn by ‘nacht te reizen, maar deze 

zaak zal klaarder-blyken, als ik vande Lucht 

van Paleftina handele. 
„Op 

(a) Vid. Itinerar. Hierofolym. &5°-Syriacuns 

Lib, II. Gap.6. à 
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68. DAs 

… Op de Boorden vande Galileifche Zee; 
daar de Beek K1fox zich ontlaft, is de aarde 
vruchtbaarder in het voortbrengen van Palm- 
boomen ,en van diergelyke Vruchten, dewelke 
zeer, veel, warmte vereifchen, en op zyn tyd 
wederom vochtigheid ; gelyk hier over konnen 
nagezien worden (4) Fofephus em (b)-Adri= 
chomius Deze Palmboomen beminnen zeer een 
ziltige/ weide. met groote warmte en ‚matige 
vochtigheid ; zy wierden «ouwelings aan de 
Boorden van de Galileifche Zee, en in. het 
groote. Veld der Jordaan, het welk-ile voor 
dezen. befchreven hebbe, zeer overvloedig in 
Palmgaarden. voortgeplant ; gelyk ook.-de, 
Vygegaarden , de Olyfgaarden ‚ de Wyn- of 
Druivegaarden enz; op die plaatzen zeer-ge- 
meen. waren: \ : KEN 

\ RI Ee Gj: j Gn 
Na dat ik nu de Galileifche Zee en derzels 

ver-Rivierwateren, dewelke uit Pale/tina in 
dezelve vloeyen ; benevens deszelfs Oevers 
en plaatzen aan de weftzyde befchouwt-hebbe, 
zal ik de Jordaan (daar dezelve uit de Gali- 
leifche ‘Zee treedt, om door ’t groote Veld 
na de Afphaltifche Zee-zyne Wateren te ont= 
laften) overftappen , «en onderzoeken de Hoe-= 
danigheden: der Wateren, dewelke van de 
Bergen van Arabie, of liever uit de Landen 
van de-halve Stamme van ManafJe (-dewels 
kegelegen was aan de overzyde des Jordaans; 
tuflchen de Bergen Galaad en de BE 

: ce) 
(aj De Bello Fud. Lib. Vi Cap:g, << 
(b) Lb. Gitat. in Trib, Zabulon N77. 
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Zee } jof van de ooftelyke Boorden dezer 
Zee koomen afrollen en ditzal te dienftiger 
zyn, dewyl aan de ooftelyke Oevers en na- 
by gelege Landen vandeze Zee zeer vermaar- 
de en vermakelyke plaatzen gelegen heb- 
ben, en veel aanmerkens- waardige zaaken ten 
opzicht van de Wateren der Galileifche Zee 
te onderzoeken zyn, 

, 

70. 
Zo ras als wy over de Rivier de Jordaan 

ftappen , daar dezelve uittreedt uit de Galie 
leifche Zee , ontmoeten wy de Rivier Ja- 
BOC, gelyk gezien kan worden in ons Luand- 
kaartje van Paleftina. ‘Lommige hebben de= 
ze Rivier, dewelke uit de Arabifche Bergen 
van den Berg Galaad geboren word , zyn 
water doen (torten in de Galileifche Zee, 
gelyk Mieronymaus en Adrichomius , en ver- 
fcheide andere; maar deze Rivier ontlaft zyne 
Wateren in de Jordaan, een uurtje of twee 
beneden de Galileifche Zee, daarom zal ik 

_dezelve na dezen befchryven. 
71. 

Aan dezelfde ooftkant van de Galileifche 
Zeelegtde Vliet HiEROMACE, dewelkeik 
met de naam van Jarmoch verbeeldt heb inde 
Landkaart van Paleftina, en na dezen bene- 
vens alle de Vloeden, Vlieten, Fonteinen, 
Bronnen, Putten, naauwkeurig in een andere 
Kaart van Paleftina zal uitdrukken. Deze 
Vloedt Farmoch neemt zyn oorfprong vande 
Arabifche regel Bergen Galaad, en ftroomt 
voor by de Stadt Gadara, dewelke niet ver 
UL Deer. H van 
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van de Galileifche Zee gelegen is, omtrent 
aan de overzyde van Ziberias.. Het is 
van deze Stadt zeer aanmerkelyk , dat zy 
juift ook voorzien is met heete Bronnen, 
Baden , en heete Wateren , en daar door 
ook beroemt is, even gelyk haar Overge= 
buur-Stadt Ziberias. 

7E. 
Deze heete Wateren wierden de heete 

Badwateren of Bronnen van Gadara genaamt. 
Hieronymus en (a) Eufebius teggen van de- 
zelve: Gadara is een Stadt aan de Overzyde 
der Jordane aan de ooftkant, over Seythopolis 
en Ziberias gelegen in een Gebergte, aan 
welkers voeten heete Wateren ontfprin= 
gen, dewelke met Bad{toven overbouwt zyn. 
Bonfrerins regt, dat de Stadt Gadara niet zo 
na aan de Oever van de Galileifche Zee lei- 
de, als deszelfs Over-gebuur-Stadt Zrberias. 
Eunfebinsgetuigt, dat deze heete Wateren en 
Badftoven zeer dicht geplaatft waren in de 
Gebuurfchap van de Stadt Gadara , in een 
klein Stadtje met naame Amuth ; in welke 
omftandigheid Gadara met Tiberias over een 
komt, dewyl de heete Wateren ook buiten 
de Stadt Ziberias in het naburig Plaatsje Emmaus 
gevonden wierden, fchoon fofephusop vom- 
mige plaatzen- niet duifterlyk te kennen fchynt 
te geven, als of zelfs in de Stadt Ziberias ook 
heere mineralifche Wateren en Bronnen wa- 
ren geweelt. 

Op 

(a) Vid.de Locis Hebraicis Litt. Gad. 
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„Op verfcheîde Pitten; zoin Paleftina als 
aan de overzyde in Arabie, wierden heete 
Bronwateren gevonden; ik zal dezelvenade- 
zeú befchryven, en daarom alleen vân deze 
heete: Wateren handelen, zo ver als dezelve 
de-natuurlyke Hiftorie van de Galileifche Zee 
konnen ophelderen. My dunkthet wel eenige 
overweeginge’ waardig te zyn, dat juift over 
malkander, de eene aan de weftkant en de an- 
dere aan de ooftzyde van de Galileifche, Zee, 
heete Wateren gevonden worden. De On- 
dervinding heeft openbaar gemaakt ‚dat in zom= 
tnige Plaatzen onderaard{che Vuuren of Broe= 
jingen gevonden worden, dewelke zo diep in 
de gronden leggen, dat zy van haare tegen- 
woordigheid boven op het Aardryk geen an- 
dere tekens geven als een damp, dewelke op 

zommige tyden alles dor maakt,dat omtrent die 
plaatzen gewoonlyk groeit ; zomtyds wederom 
een zwaare dikker of dunder fmeulenderook; 
andere wederom deelen haar hitte mede aan 
de Wateren, die uit de onderaardfche Rioo- 

len, en aan de voeten der Bergen of in de 
Valleyen ontfípringen, en maaken opdie wy= 
ze heete Mineraliche Bron-wateren, terwyl 
dikwils die zelfde onderaardfche hitte op een 

andere plaats of aan de andere zyde van het. 
zelfde Gebergte , zomtydseenige mylen van 
malkander Vuur en Vlammen uitbraakt. 
Zomtydsen zeer dikwils worden in de plaat- 
zen , daar heete Wateren of heete Bronwate- 
ten zyn, dezelve op verfcheide en matig ver 
van malkander afgelege Standplaatzen gevon 

H 2 den, 
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den, tot een teken dat de Vuurftof-aderer: 
zeer diep in de onderaardfche gronden dik wils 
gemeenfchap met malkander hebben, 

74 
Als wy deze zaaken overweegen, zouden 

wy in bedenkinge konnen neemen; of niet 
wel de heete Bronwateren van Emaus of Tí- 
berias, onder door de gronden van de Gali= 
leifche Zee gemeenfchap mogten hebben met 
de heere Mineralifche Bronwateren van de 
Stadt Gadara, of liever deszelfs By-ftadtje 4- 
math. De Lezer behoeft dit niet aan te mer- 
ken als iets onmogelyks, om dat kwanzuis 
de geheele Galileifche Zee tuflchen beiden is. 
1. Om dat deze Zee maar een Meir van an= 
derhalt uur wydt is, en de Stadt Gadara vol- 
gens Jofephus maar een kleine drie quart uurs- 
van de Zeekant vande Galileifche Zee is, 2. Dat 
de Galileifche Zee maar moet aangemerkt: 
worden, als een groote Valley van de Ber- 
gen van Arabien en Paleftina, 3. Om datde 
Mineraal-aderen zeer dikwils ontdekt wor- 
den, (gelyk in de Printverbeeldingen hier ach- 
ter by gevoegt klaarlyk te zien is) te loopen 
door de diepe gronden van de Valleyen, van 
de eene regel Bergen tot aan en zelfs over de 
andere, zomtyds doorgaande verfcheide re- 
gels Bergenen verfcheide Valleyen. « 

75. 
Behalven de overeenkoimmft van de Stand- 

plaats der heete Mineralifche Wateren van 
Gadara en Tiberias, kwamen zy ook zeer 
over een in vermaartheid en gerúcht wegens. 

: haa- 
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baare kragten. Uit Epiphanius getuigt de Heer 
Reland, dat de heete Bronnen van Gadara zo 
vermaart waren , dat-tot dezelve een grooten 
toeloop was van Mannen en-Vrouwen, om 
zich in-dezelve te-baaden, te-waflchen en te 
geinigen „en te genezen van verfcheide kwaa- 
den en. ziektens;,dat niet verre van de Stadt 
Gadara Holenen, Spelonken uitgehakt waren 
inde Steenbergen en K lippen; en dat jaarlyks by 
deze Bronnen.en op deze plaats een groot 
Feelt geviert wietd. Het Reisboek van Az- 
zoninas getuigt, dat in-dete Baden de Melaat- 
Re, die zeer veel in: Syrie gevonden worden, 
„in de heete, Wateren van deze Bronnen van 
Gadara gewallchemen gezuivert.wierden , waar 
aitgeoordeelt magworden, datdeze Wateren 
gemeenfchap; hadden met Zwavelmynen ; dat 
ook op die zelve plaats een V liet was van hee- 
te Wateren, dewelke atloopende-haare Wa- 

teren ontlaften:in de. jordaan ; maar hier ge- 
lieft de Lezer voor de Jordaan de Galileifche 
Zee te verftaan,  Eunapins verheft deze Da- 
den van Gadara;boven alle andere. 
| „ere 76. { , 

_… De, Stadt Gadara, voor-by dewelke de 
‚Vloedt. Farsvch- (lroomde en omtrent de- 
„welkede bovengemelde vermaarde heete Bron- 

_ swateren waren, word van PFlavius Fofephes 
„zeer. («). geroemt, wegens. deszelfs- rykdom , 
sterkte en groot vermegen ‚ en magtige Inge- 
getenen. Deze Stadt Gadara was de Hoofd- 
ftadt van ’t Gemeenebelt der Gadarenen. 

… (@) Vid, de Bello Fud. Lib.V.Cap.3. 
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Plinius noemt de Rivier Farmoch, dewelke 
voor by dezelve vloeide, Hieromace, 

77- 
De. Wateren van deze Voedt: Harmoch 

bragten „geen „kwaade Hoedanigheden aan -de 
Wateren van de Galileifche Zee; om-dat in 

dezelve, behalven de Mineralen en Metallyne 
Indrukzels van,de gronden’ van:Gadara, zeef 
veel voortreffelyke Hoedanigheden gevonden 
wierden, Dit-bandfchapje Gadara hadde aan 
deszelfs ooftzyde de Bergen Galaadsaan deszelfs 
wellzydeeen gedeelte van de Galileifche Zee; 
aan de zuidiyde: het Landfchap PER ZA, en 
aan de noordzyde het Landfchap Ga ur o- 
NIT IS. Alfchoon Jofephus zegt , ‘dat de Stadt 
Gadarade Hoofdítadt van het Landfchap Pe- 
rea was , moet aangemerkt wórden, dat het 
Landfchap van Perea veel meerder uitftrekte 
langs de Jordaan na .de-Afphaltifche Zee; en 
het Landfchap Gaulanitis meerder langs de ge- 
heele Boorden van de.Galileifche. Zee; en 
dewyl de Stadt Gadara leide niet ver van het - 
einde der Galileifche Zee, tuffchen deze beide 
Landfchappen in, moeten wy begrypen, dat 
dezelve leide, aan en omtrent het Laandfchap 
Perea; 10 dat wy maar zeer weinig Wateren 
van de landen van %Landfchap- Perea heb 
ben aan te merken in de Galileifche Zee, en 
het geheele overige gedeelte der Wateren van 
de landen-van het Landfchap Golas of het 
Koningryk BASAN. 

8. 7 
Om dan de natuurlyke Hoedt: en 
ke van de Wateren, ger van 

Ë de 
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de kant van Arabien uit Gaulonitis en Perea 
in de Galileifche Zee ftorten, zal het niet on=- 
dienftig zyn, dat wy kortelyk den Aart en de 
Hoedanigheden dezer Luanden befchouwen. 
Fofepbus (a) zegt wan de Landen aan de o- 
verzydeder Jordaan, of ’tnaar Ooften of na 4- 
rabien, dat dezelve wel veel grooter zyn als 
Paleftina en de Landen aan deeszyde des 
Jordaans, maar dat de meefte part zeer rouw en 
fteenachtig waren, zommige van dezelve ver- 
laaten, en niet zo bekwaam in haar afgele- 
genfte geweften, tot voortbrenginge van tam- 
me gewaflen en Planten ; maar van Perea 
„zegt Jofepbus echter , dat deszelfs gronden 
zachter waren, en met zeer veelderhande foor- 
ten van Boomenbeplant, overal verciert met 
Wyngaarden, Palmgaarden en Olyfgaarden, 
overal bewatert met Vlieten, Beeken, Fon- 
teinen, en levendigeen. vruchtbaare Wateren, 
dewelke van de. Arabifche Bergen -afltroom- 
den, en van dewelkeeen groot gedéelterol- 
‚de in de Galileifche Zee, en de overige in de 
groote Jordaan. Verftaat ook deze vrucht- 
baarheid van Gaulozitis. 
a 79. 
‚Het Landfíchap Gaulogstis ftrekte zich niet 

alleenlyk uit langs de Oofter boorden van de 
Galileifche Zee, maar rekte zich zelfs noord- 
waards uit tot aan den oorfprong van de Jor- 
daan, en behoorde ouwelings onder de halve 
Stamme van Mazaf/e, die over de Jordaan 
was. Niet ver van de Stadt Gadara vertoont 
Adrichomius een klein Meir, maar zulks heeft 

, H 4 die 
(4) Vid, de Bello Fud, Lib. LIL. Cap, 2. 
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die Schryver overgenomen uit Strabo, dewel- 
ke getuigt, dat dicht by de Stadt Gadara Wa- 
teren gevonden wierden, dewelke zeer fcha- 
delyk waren; dat het Vee, het welk daar uit 
kwam ste drinken , klauwen, hoorens, en 
zelfs het hair verloor en uitviel, het welk 
met de natuur van zommige Mineralifche Wa- 
teren, dewelke te kragtig zyn, wel eenigzins 
over een ftemt, of ten minften bewy{t, dat 
de grond omtrent Gadara zeer overvloedig van 
mineralifche Stoffen geweelt moet zyn, hoe- 
wel echter zulks niet konde fchaaden aande 
Wateren van de Galileifche Zee, gelyk ik 
reeds getoont hebbe. 

80. 
Alfchoon de Landen over de Jordaan door 

malkander niet zo vruchtbaar waren, als de 
Lauden van Palefliza, moet zulks maaraan- 
gemerkt worden ten opzicht van zommige 
grouwzaame regels Bergen, dewelke de Ga- 
laad genaamt wierden, en van de Landen, de- 
welke achter deze Bergen in (teenig Arabien 
leiden, maar geenzins van de Landen, de- 
welke onder de Stamme van Manaf/e of in 
het Landfchap Gaulonitis behooren, gelegen 
tuflchen de Bergen Galaad en de Galileifche 
Zee, dewyl dezelve bevrucht en gedurig be- 
fproeit wierden van de Wateren en Dauw- 
druppelen van de lommerryke en boomryke 
Galaad. Getuigen hier van zyn verfcheide 
vruchtbaare Koningryken en Landfchappen, 
dewelke hier gevonden wierden. 

Na 
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8 I. 

Na de Rivier Jarmoch, dewelke de Heer 
Reland fehuins in de Jordaan doet nederloo- 
pen, en ik (op de goede getuigenifle van an- 
deren ) in de Galileifche Zee, volgt onder de 
Wateren aan de Ooftzyde van de Galileifche 
Zee de Bron Gamala. Uit Fofephus, Pli- 
nius, Brocardus, Breidenbachenz.biykt, dat 
Gamala een Stadt en onwinbaare fterke Vef- 
ting was, dewelke geplaat{t was op een zeer 
hooge, fteile en rotzige Berg; dat het Land- 
Áchap, het-welk onder de zelve behoorde, 
en op de hoogte van omttent het midden van 
de lengte der Galileifche Zee geplaatít was , na 
deszelfs naam genoemt was. De Bron van 
Gamala was aan de Stadt,en met muuren ome 
ringt, en deszelfs Water vloeide van het Ge- 
bergte, en ftorte na de aantekening van Adri- 
chomius in de Galileifche Zee, 

ae 
Dat de Wateren van de Bron Gamala zeer aan- 
genaam, zoet en deugdzaam voor degezond- 
heid zyn geweelt, is wel te oordeelen , de- 
wyl de Ingezetenen dezer Stadt en van het 
geheele Lund zich van-deszelfs Wateren be- 
dienden. De Stadt Gamala wierd voor onwin- 
baar gehouden” om deszelfs ftandplaats, en om 
dat aan dezelve het Water uit oorzaak vande 
boven gemelde Bron. niet afgeneden konde 
worden.Flavius Fofephus (a) befchryftdeuitge- - 
ftrektheid, fterkte en ftandplaats van dit Land- 
fchap zeer naauwkeurig, en meldt onder an- 

H 5 de- 
(2) De Bello Fud. Lib. IV.Cap. 1, 
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deren, dat dit Geweft uittermaten aangenaam 
en vruchtbaar” was ; dat. het zelve levendige 
Wateren en Bronnen hadde, dewelke ontlatt 
wierden en--voedzel gaven aan de. Jordaan, 
De Hoedanigheden van de Bron Gamala, en 
de overvloedt van deszelfs Water kan afge- 
leidt worden uit-de langdurige en*hardnekki- 
ge Belegering, dewelke deze Stadt heeft uit= 
geftaan tegens Ve/pafianus. 

3: 
Maar om een algemeen Denkbeeld te geven 

van de ooftelyke Oevers, aan Zee gelegen 
Landsdouwe,en Wateren van de Arabifche zy= 
de der Galileifche Zee, zal ik my nietlanger 
ophouien met de byzondere Luandfchapjes, 
maar het geheele Geweft onder eene naam 
uitgedrukt befchouwen. Wy konnen het zel- 
ve verftaan onder de naam van het Landfchap 
Gaulonitis, zo ver als deszelfs gedeelte de Ga- 
lileifche Zee beftrykt , dewy! het anderzins 
noch verder ja tot dicht aan den Libaroz (trekt, 
of onder de halve Stam van Marzaf/e over de 
Jordaan , of onder de aaloude naam van Bafaz, 
het aaloude en vermaarde Koningryk,het welke 
aan de halve Stamme van /Manaf/e was uitge- 
deelt, en onder anderen de oofter Boorden van 
de Galileifche Zee behelsde, 

84. 
In de H. Schrittuur blykt op veel plastzen, 

dat Gilead en Bafan voor een worden geno- 
meu ‚ en dat de heerlykheid en vruchtbaarheid 
van Gilead toepaflelyk is op het aaloude en 

ver- 

Bf 
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Werinaarde Koniùgryk van Bafan. Van de 
Bofch-tykheid van Baan, van de Eykeböömen 
vân Bafan,envan de Vee-rykheid van Bafan 
word ook menigmaal gemeldt in de tieilige 
Bläderen, ‘Het Koningryk Bafan nam zyn 
Begin van de Beek F4bok' in’t Zuiden; had in 
% “Often de Eikeboffchen en welriekende 
Bergen van Galdad; în: *- Noorden den Liba= 
banon; en in t° Weften de Galileifche Zêe 
eneen gedeelte der Jordaan. Ten tyde vän 
Hieronymus wierd dit Luandfchap BasAN 
(@) geliaamt BATANZEA, PE NIE NSA 

"doHieronyjmus getuigt, dat de Landen en 
Gronden’ van Bafan boven alle de Landen, 
dewelke over de Jordaan gevonden wierden, 
vet, gemeft en vruchtbaar, en zeer grasryk 
waren. (4) Jofepbüs verhaalt, daar hy den 
Oorlog Befchr yft tuffchen Og Koning van Ba- 
Bien ‚hetvolgende: Nadat Mofes met 

yn Leger de WVloedt Faboch was overgefhapt, 
elby in bet Koningrjk van den Reus Ög\ de 

Bene Stadt voor èn de andere na omkeererde, 
en verwoeftende derzelver Inwoonders, dewel- 
Ke de ryhfie van alle omgelege Wolkeren waren 
in dommen, en in vruchtbaarheid van Lane 

sbaiievaabrev „02 

ik 0 Wid, de Locis Hebr: litf.B. 0e U 

(6) Vid. Anziquit, Jad.Lib, IV: Cap. s. » 
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Koninkryks Bafan afneemen , daar Yofephus 
(a) getuigt, dat in dit Koningryk gevonden 
wierden. (behalven ontelbaare, andere en ons 
bemuurde Steden en. Dorpen) zeftig fterke 
Veftingen naar die tyd aangemerkt. Hoort 
wat Mofes in zyn aanfpraak aan de,Oudíte van _ 
geheel /fraël (b) fprak : Boter van koeyen, n= 
de melk van klein vee „met het vette der lams 
weren, ende der rammen; diein BASAN 
weiden „ende der bokken, met het vette der 
nieren, van tarwe: ende het druiven bloedt, 
reine wyn hebt gy gedronken, Hier uit kon» 
nen wy de fchoonheid en vruchtbaarheid 
van de aan Zee gelege duanden, verder afge- 
lege. Bofchryke en Vee-ryke Bergen, alsook - 
grazige Velden en Akkers, en ooftelyke Boors 
den van de Galileifche Zee klaar, ontdekken, 

‚87. NSA 
… De Vruchtbaarheid. en. Vetheid dezes Aard- 
zyks, word by verfcheide Schryvers aangehaalt, 
als een reden van de grofheid, plompheid en 
groote des lichaams der Inwoonders en Reu- 
zen van Bafan. Ik zal over de Reuzen, daar 
zommige zo breed van opgeven, hier niet oor: 
deelen „ maar de Propheer Aazos (c) zegt by « 
vergelyking: Hoort dit woord gy KOEYEN 
VAN BASAN. De kragtige vruchtbaarheid 
der Bergen van Baf/un is ook zeer kennelyk , 
uit deszelfs vermaartheid van groote Eikeboo- 
men en overvloedt van Varkens; dus{preekt 

de 
(a) Vid. Ibidem. 
(b) Ziet Deuternomium Kap:XXXII: vso14. 
Cc) Ziet Kap. lW: vers 1. SUP 
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„de ’uitiuntende Propheet (a) Jefziass Ende 
tegen. alle hooge ende verheve Cederen van den 
Libhanongende tegenalle EIKEN van BASAN; 
of däar de’ Propheet Ezechiel tegens Tyrus 
zegt: (£) Zy hebben uwe riemen. (uit) EL 
KEN van BASAN gemaakt. Of (c) Zacha-= 
rias:Huilet gy EIKEN BASANS , dewyl 
het flerke woud nedergevallen is. Deze Landen 
van Bafan, en het gedeelte van de regel Ber- 
gen Galaad, dewelke als deszelfs rug waren, 
pronkten overal met Boffchen van hemelhoo= 
ge Eikeboomen, en alderhande andere Boos 
men ‚en-Gewaffen , waar door in deze Lan- 
den zeer! veel Varkens van de Eikels der Ei- 
keboomen gevoedt „ aangetokt en gemeft 

wierden; waar door zeer klaar opkomt het 
groot getal van twee duizend Varkens, de- 
welke door ’t wonderwerk van Chriftus van: 
de heuvelen van Bafan in de Galileifche Zee. 
(d) ftorteden. 3 
BED 88. 
„Ik zal van de andere Hoedanigheden, V rucht= 
baarheid en Gewaffen van deze Landen niet 
byzonderlyker fpreeken , om dat deze Zaaken: 

_op een andere plaats behooren, maar aan myn: 
Lezer een aanmerkinge in overweeginge ge= 
ven, dewelke eenigzins tot opheldering van 
de Galileifche Zee zal konnen dienen. Wy 
hebben uit de heete Mineralifche Wateren van 
i- Ë Ì je 

(a) Kap. II: vers 13. 
(6) Kap. XXVII. vers 6. 

_e) Kap. Xl: vers 2. 
…(d) Ziet Marc. Vs 
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Ziberias en Gadara ontdekt, dat het niet-orts 
waarfchynlyk was, dat de gronden vande 
Galileilche Zee, van:7Tiberias gerekent na de 
uitgang der Jordane ,‚ minetalifche Eigenfchape 
pen hadden, omde overeenkomft der, Hoes 
danigheden. der aan. wederzyds gelege Boor= 
den ;. maar om dat.wy bevinden, datde Landen 
van: Gaulonitis of Bafan, dewelke de-Boor- 
den van de Galileifche. Zee bekleeden, des 
welke ttrekken van Gadara naden ingang van 
de Jordaan , wederom zeer over een koomen 
met den aart der Liaanden ‚dewelke over-haar. 
leggên; en van 7rberias en Bethulia tot vaan 
Gapernaum zich uitftrekken, zoude ik oor= 
deelen; dat de gronden van dit gedeelte van 
de Galileifche Zee, zoeter, mergelachtigeren 
kleyachtiger, en ook vetter waren als de gron= 
den van het andere gedeelte van de Galileis 
fche Zee, ftrekkende na deszelfs einde of uit= 
gang der jordaan. fe) 

Uit deze aanmerkinge konnen wy (dunkt 
my.) ook vinden, waarom op die-plaatzen 
meerder inde Schriftuur. gemeldt is geworden 
van’ Vis-rykheid en. Visvangft, ik zeg meerder 
op de; plaarzen. aan -deGalileifche Zee gele- 
gen van Tiberias na Capernaum of invloedt 
der Jordaan, als van Zrberias na den uitgang 
der Jordaan gerekent, dewyl de Vis veel be= 
ter kan aarden, voortteelen, wel groejen en 
vet. worden:op de mergel-gronden en vette 
kleyen, dewelke aangevoert worden met de 
Wateren van de Vee- en Mergel-ryke Bergen 
van den Hermon , Tabor en andere, als ook 
van het vette en akkerryke Veldt. van sie 

ea 



january en February 1720. 129 
lea, en van de Eikenbofch-ryke Bergen en 
Vee-ryke Heuvels, Velden; Vlaktens, Val= 
leyen enz. van’t Koningryk Bafan. Ik zal 
deze Giffing niet waaarfchynlyker trachten te 
maaken met ongegronde Redeneeringen, om 
dat ík na dezen van die Landen eu,der- 
zelver Aarde, Grond en Vruchtbaarheid on- 
derfcheidentlyker zal moeten handelen 5 ik 
zal alleenlyk maar aan myn Lezer voor af 
zeggen; dat het overvloedig en zeer zwaar Ei 
kenhout in een Land een teken is van een 
fteen-mergelachtige Eigenfchap; en dat het 
Gebergte, het welk zwaare Boffchen en Hout 
voortbrengt, bekwaam is om vette kley en 
vette aarde uit te leveren, om dat de fteen 
van zodanige Bergen van een kley- en mer- 
gelachtige natuur is, gelyk na dezen zal blyken. 

° go. 
Om te beter te begrypen de Hoedanigheid 

van de gronden van de Galileifche Zee, {taat 
aante merken dat wy de Galileifche Zee, de 
Jordaan, en de groote Vlakte, daar de Jor- 
daan doorftroomt , moeten aanmerken alseen 
doorgaande Valley, daar de fmeltbaare 
ftoffen van de veelvuldige regels Bergen van 
fteenig Arabiez, als ook de regels Bergen van 
Paleftina met de regenwateren van afgevoert, 
en als by malkanderen gedraagen worden , 
en dat vervolgens den aart der gronden van 
die groote Valley geftelt is na den aart der. 
Bergen en Landen; en dat insgelyks de Wa- 
teren, dewelke in deze Valley vergadert wor- 
den tot een Zee of Rivier, op dezelfde wyze 
moeten aangemerkt worden, 

Maar 
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91. 

Maar dewyl de groote regels Bergen van 
Galaad en andere veel mylen van de Galilei- 
fche Zee afgelegen zyn, en tuffchen beiden veel 
heerlyke Velden, Akkers, Tuinen, Vruch- 
ten, Planten, Boffchen,Gewaffen, Dieren, 
Steden, Dorpen en ontelbaare zaaken gevon- 
den worden, moeten wy aanmerken, dat de- 
ze ook haare byzondere indrukzels na haar 
aart aan het afltroomende Water mede dee- 
len. 

92. 
Het Viffen in deze Zee was aan een ieges 

Iyk vry , het zy met netten of met de hoek:, 
(gelyk ik bewezen hebbe) maar de Viffers 
waren gewoon ftaaken in de grond van deze 
Zee teftellen, en door dezelve afperkingen te 
maaken, of geheele heggen van zwaar Riette 
maaken in de Zee, om in dezelve de Víste van- 
gen ; en dewyl zulks nadeelig voor de Vaarten 
Doortogt der Roeyícheepen , Veerfcheepen 
en Vrachtfcheepen was, was zulks door de 
Wet (a) verboden. 

Wy zien dat de Wd zeer veel indruk- 
zels krygen van dede Spoelplaatzen en Werk- 
plaatzen , daar verfcheide Stoffen gebruikt 
worden, die weggefpoelt wordende het Wa= 
ter befmetten, gelyk als Verweryen, Leer- 
bereideryen , Myngraveryen } Bergwerken , 
Steenhouweryen, Tichelwerken, Kalkwer- 
ken, Pan- en Steen-bakkeryen, uitgraaving 
van Spelonken , van Begraafplaatzen , Kel- 

ders 
(a) Vid. Lichtfoot Ghorograph. Matth. 
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ders en onderaardfche Holen in het Gebergte; 
en dewyl de Landen aan de beide zyden van 
de Galileifche Zee vol waren van dierge- 
Iyke zaaken, zullen wy na dezen beter zien, 
welke toevallige Hoedanigheden deze Wate- 
ren onderworpen waren, als wy van de Lan- 
den, Gronden, Steden, Ambachten, Hand- 
werken, Konften enz. der Jooden hebben ge- 
handelt, wanneer aan den Leezer zal blyken, 
dat geen Landen op deze geheele bekende 
Wereld ooit gevonden zyn, in dewelke op 
alle die zaaken beter en netter Orders en Re- 
glementen waren. 

Dj 
Aan de Kanten en Boorden van de Galilei- 

fche Zee groejen zeer zwaare Rieten, gelyk 
_ook aan de Oevers van de Jordaan; dezege- 
bruiken de Viffers en andere Werklieden tot 
hun gebruik. Van deze Rieten {preekt zelfs 
(4) Strabo. AandeBoorden van deze Zee wa- 
ren verfcheide Moolens en Maalwerken, al- 
derhande Werkplaatzen, Luufthuizen, heerly- 
ke Gebouwen, en Koninglyke Tuinen van Ze- 
rodes enz. In de Stadt Ztberiasis een hooge 
«School geweeft. De Scheepen, daar de Vif- 
fers op deze Zee mede vifchten, waren vol- 
gens Zraaten van den Thalmud van tweeder- 
ley foort, groote en kleine; de kleine waren: 
zodanig geftelt, dat dezelve van een Perzoon 
konden geregeert en bewogen worden, maar 
de groote wierden genaamt, dewelke niet als 
van verfcheide Menfchen konden gehandelt 
en bewogen worden. 

UL. Deer. Ï Achtfte 
(a) Geograph. Lib. XVI. 
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OPOLE LOEL ORL OLK OE 

Achtfte Verhandeling van het GOUD; 
waar in vervolgt word de KONST 
VANGOUD TE MAAKEN. 
1. Door een omftandige Befchryvinge der 
BERGWERKEN. 2. Naauwkeu= 
rige Uitbeelding der MET AAL- en 
MINERAAL-GRAVERTYEN; 
en derzelver BERG-BOUWERTEN, 
en ZW AARE BERGWERK- 
TUIGEN. 3. De Bereidinge der 
ERTZEN ; zuiveringe en fcheidinge der 
METAALEN en MINERA- 
LEN. 4. Een Befchryving der WE- 
ZENSSTANDS-VERWISSE= 
LING of VEREDELING DER 
METAALEN: 

1. 
FK heb in het Natuur-en Konfl- Kabinet voor 

de Maanden November en December 1719. 
van pag, $24. tot 564. gehandelt van zommi- 
ge zuure Schey-vochten en andere geringé 
zaaken, om als door. een Voorbereiding de 
onkundige Lezers ongevoelig op te leiden tot 
naauwkeuriger en dieper Kennifle def gehee- 
le METAALKUNDE. Ik heb op dien tyd (a) 
de KoNsT VAN GOUD TE MAAKEN in hen 

ee- 
(a) Ziet Kabinet Nov. en Dec.1719.pag.$29- 
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deelen verdeelt, waar van heteerfte Deel is 
de Metallargia of METAALKUNDE, en de 
drie andere Deelen behooren tot de Alchymia 
of WEZENSSTAND- VERWISSELING = KUNDE 
DER METAALEN. Deze drie Deelen vande 
Konft om Goud te maaken, (ín dewelke de 
Alchymy beltaat) zullen na dezen afgehandelt 
worden, benevens deszelfs Aaloudheid, be- 
gin, voortgang ‚en verfcheide {taat van achting, 
of verachting door verfcheidePerzoonen in ver= 
fcheide tyden, en in verfcheide Geweften en 
Landen dezer Wereld,benevens een kort regif= 
teren Hiftorie van de voornaamfte Verrichtin» 
gen en verfcheide Leeftyden van derzelver 

oofdfchryvers ; mitsgaders een Oordeel over 
der zelver nagelaâte Werken. 

ds ee. 2. 
„De METAALKUNDE leert ons geen ander 
Goud maaken , als dat reeds door de Natuur tot 
zyn rypheid en volmaaktheid is gebragt in de [n= 
gewanden der Aarde, en door een ontelbaaf 
getal van heerlyke Konftgreepen in de gedaan- 

te van verfcheide Berg-aardens of Ertzen uit 
de Aarde word gegraaven, en door veelder- 
hande konftige Werkdaaden uit zyn Moer- 
aarde of Ertzen word uitgehaalt, en nader- 
hand van zyn vermengde Metaalen gezuivert 
en afgefcheiden: 

… Dewyl het Goud pits nooit uit zyn Berg= 
ertzen zuiver gehaalt wofd , maar meeft altyd 
met Koper of Zilver, ot zomtyds met beide 
te Beyke end. 3 is en blyft, tot dat de- 
é è ze 
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ze drie door kon(t van malkander zyn gefcheïs 
den, heb ik goed gevonden onder myne Ver- 
handelingen van het Goud, ook te gelyk alle 
de andere Meraal- en Mineraal-Graveryen en 
Bereideryen , meteen woord de geheele Me- 
taalkunde afte handelen. 1. Omdat het Goud, 
als de Koning der Metaalen, deze eere uit 
hoofde van voorrang wel verdient. 2. Om 
dat in en omtrent de Goud-graveryen. alder- 
hande Metaalen en Mineralen gevonden wor- 
den. 3. Om dat de Bergwerken, Werktui- 
gen en Gereed{chappen van elke byzondere 
Metaal en Mineraal-groeven veel overeen- 
komtt met malkander hebben.En 4.om dat door 
de verhandelingen van deze of gene Metaal- of 
Mineraal-Berg werken of Bereideryen , andere 
beter worden opgeheldert en verklaart, als 
dat wy elk al te afzonderlyk athandelden. 

Deze Verhandeling ie aan de Lezers aan- 
genaam, nurig, en aan zommige voldoende 
konnen zyn. 1. Om datdezelve aan het hoofd- 
oogmerk ( Natuur- en. Konft-befchryving } 
van dit tweemaandelyk Boekje zal voldoen, 
met de Befchryvinge der alderaanmerkelyk(te 
en vermakelykíte Naruurlyke Hiftorien der 
Bergen, omtrent derzelver verfcheide Eigen= 
fchappen , Hoedanigheden , inwendige Ges 
fteltheden , Stotfelykheden , V oortteelingen 
der Metaalen, Mineralen, Aardens, de ver- 
feheide Loop, Gedaarte, Onderfcheid, Deugd, 
Ondeugd, hentekens, Wording en Vernie= 
tiging der Metaal-erts-aderen, Scheuren , Put- 

ten, 
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ten; Hoopen ; Laagen, Uitdampingen, Gee 
wrochten ; ais ook met de Befchryving van de 
Konften om de Metaal- en Mineraal-aderen 
te omidekken en te vinden; het graaven en 
aanleggen der Mynen , Loopgraavenen Berg- 
groeven ‚van het aanleggen der onderaardfche 
‘Timmerazien, Gebouwen, en onderaardfche 
Werkenen Werktuigen in en boven de groote 
Bergwerken; van de regeeringe en vefeninge 
der Bergwerken door verfcheide en veelder- 
‚hande Ampten, Bedieningen, Werklieden in 
ten buiten de Bergwerken, gezamentlyk met 
sderzelver Wetten, Ordonnantien, Keuren, 
MVoorrechten , Gewoontens , Fectten , Le- 
vensmanier, en byzondere Hoedarigheden der 
Berglieden;, van het toebereiden der groote en 
kleine Werktuigen. Handgereedfchappen , Ca- 
malen ‚ Putten , Waterleidingen , Hutten, 
‘Huizen, Ovens, zo boven als onder de aar- 
de; van de beproevinge der Metaalen, mct 
derzelver Werkdaaden, Werktuigen en Ge- 
reedfchappen; van de zuiveringe, reiniginge, 
fmeltinge en kookinge der Metaalen en Mine= 
ralen, benevens de Werktuigen daar toe behoo= 

rende; van de Scheiding der Metaalen,bewevens 
‚de Gereedfchappen, Werktuigen, Weten {chap- 
„penen Konften,dewelkedaar toenodigzyn. 2. 
“Om dat de Metaalkunde mag geacht worden 
onder de alderoudfte, alderedeltte „ alder- 
„noodzakelykfte en nuttigfte Konften, en uit 
“dewelke byna alle Konften, Handwerken en 
„Ambachten haar Nut trekken’, en ook alle 
door deszelfs kennifle verlicht en opgeheldert 
worden; in zo verre dat naauwelyks een ce- 
ier. [ 3 nige 
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nige Kon(t, Handwerk of Ambacht buîtende 
zelve beftaan kan. 3. Om datdeze Natie, om 
de egaalheid , laagte en vlakheid van Neder= 
land, door de ontbeeringe der Bergen, byna 
geheel onkundig in de Wetenfchap (dewel- 
ke tot byzondere. Zaaken, die ik na de- 
gen zal openbaaren , voor haar volftrekt 
noodzakelyk is) dezer Zaakenis. 4. Omdat 
tot noch toe geen Schryver in eenige Taal al« 
le deze Zaaken op de voorgenomene wyze 
aan ons heeft believen mede te deelen, gelyk 
ik tot een flot, uit elke Schryver, benevens 
een oordeel over dezelve, aan myn lieve Liands- 
genooten (zo veel als myn zwak vermogen 
toelaat) zal doen zien, om eindelyk myne 
Verhandeling van het Goud te fluiten, met 
noch drie verfcheide Ambachten in het Goud, 
dewelke ik beloove zo naauwkeurig te zullen 
uitbeelden en te befchryven, als dezelve by 
my bekent zyn. 

5. 
Als wy de METAALKUNDE eens wilden 

verdeelen, zouden wy dezelve (dunkt my.) 
in vyf verfcheide Deelen konnen onderfchei- 
den. r. Inde BERG-ENERTSADERS-KUNDE, 
dewelke leert hetOnderfcheid der Bergen, Heu- 
velen en Gronden,de verfcheiden Loop,Geftel- 
tenifle, Aart, Eigenfchap, Hoedanigheden, On- 
derfcheidentheid , Rykdom, Armoede , Kente- 
kenen en Ontdekkingen der Aderen van de 
Ertzen der Metaalen en Mineralen enz. 2. 
In de BERGWERKKUNDE, dewelke leert het 
openen der Bergen , Ontblootinge der Ade- 

ren, 
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ren ‚aanleggen der Berggroeven, Loopgraa- 
ven, Werkfcheidingenen Tekenen, en Aan- 
ftellingen van Timmerazien en ‚Berg-gebou- 
wen,met haar ontelbaare in-en uitwendig ['oe- 
behooren , en byzondere aanftellinge van oefe« 
ningenen Perzoonen daar toe behoorende, met 
derzelver Werktuigen, Gereedfchappen en 
Konftenenz. 3. Inde ERTS- PROEF- EN 
EREIDING-KUNDE „dewelke leert het fcheiden 

en zuiveren der Ertzen door handyzers,hamers; 
molens, wateren, onderfcheidinge der Ertzen, 
Steen--en Metaal-aardens , en het neemen van 
Proeven. 4. In de SMELT- ROOST- EN 
BRAND-KUNDE der Ertzen of Metaal-aarders 
en Mineraal-aardens , tot, dewelke ongeloot- 
lyk veel Ondervindinge, Kenni{fe, en ontel- 
baare Werktuigen behooren, dewyl elke Mee 
taal-aarde byzonderlyk moet gehandelt wor- 
den. 5. Inde METAAL-SCHEIDKUNDE, 
benevens de ontdekkinge der waare Gehalte, 
in- welke Kontft de grootfte Meefter des Wet 
relds dagelyks noch moet leeren. 

„Als wy een Berg-geleerde vullen noemen 
een Man, dewelke alle de Deelen met haaren 
aanhang van de Metaalkunde in.de grond en 
zeer omftandig en bevindelyk verftaat, zoude 
iemant veel dienen te weeten, eer aan hem 

met recht de naam van een Berg-geleerde kon- 
de gegeven worden. Hoe geleert Georgius 
Agricola (a) over zommige Deelen van de 
Metaalkunde gefchreven heeft, kan ik echter 

| 4 niet 
(a) Vid, de Re Metallica Lib. 1. 
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niet aan hem toeftaan, dat een Berg-geleerde 
juift zodanige Wetenfchappen van noden heeft, 
als hy daar toe optelt, als onder anderen de 
Genees- en Heelkon{t om de Berglieden te ge= 
nezen, en diergelyke Konften en Wetenfchap- 
pen, daar overal byzondere Konft-oefenaars 
toe gevonden worden; de Architelluur of 
Bouwkunde om Huizen, Hutten, Ovens, 
Branderyen, onder- en boven-aardfche Tim- 
merazien enMetzelingen enz.te maaken.Op die 
Wyze,zouden wy aan een Kapitein van een 
Oorlogfchip, of een Regent vaneen Stadt, de 
naam konnen weigeren van een goed Schip-be- 
ftierder of een goed Regent,zo lang hy niet ken- 
de en in de grond verftond alle de Weten= 
fchappen, Konften, Handwerken en Am- 
bachten, dewelke in zodanig een Stadt, of 
tot het toeftellen en beftieren van een Schip 
van noden waren. 

ek 
Het is met de oefening der Bergwerkkunde 

en deszelfs aanhang zodanig gelegen, dat van 
lange tyden herwaarts tot elke byzondere 
Zaak, Handeling, Werkdaaden, Kontften , 
Handwerken en Beftieringen, ook byzondere 
Kenders, Konftenaars, Werkmeefters ine 
bachtslieden enz. gevonden worden, 

8. 
Dat een Berg-geleerde een geleert, verftan= 

dig, „zeer ervaren, en in Bergwerken zeer bes 
dreven Man behoort tezyn, zal niemant ont- 
kennen, om dat het noodzakelyk is, dat hy 
buiten en behalven zyne Kennifle van ‘Bergen, 

Erts- 
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Erts-aderen , Metaal-aardens , Bergwerken en 
Gebouwen, en Erts- en Metaal- en Mine- 
raal-bereidingen. en Scheidingen , dient te 
konnen beftieren en regeeren de Konftenaars, 
Handwerklieden , Ambachtslieden en Arbeis 
ders, dewelke tot de Bergwerken en Smelte- 
ryen enz. te pas koomen; maar na myn Oor- 
deel behoort zyn eerfte en voornaamfte Ken- 
niffe te beftaan in de natuurlyke Hiftorikun- 
de, om daar door beter in {taat te zyn vanzy-= 
ne Waarneemingen, Bevindingen en Proe- 
ven wel aan te leggen, en met vrucht te ge- 
bruiken, op dat hy te lichter ontdekke, in 
welke Plaatzen, Bergen en Gronden , Metaa- 
len en Mineralen gevonden worden, De an- 
dere Wetenfchappen, Konften en Kenniffen, 
dewelke hy noch daar en boven van noden 
heeft, zullen uit de volgende Verhandelingen 

__ genoeg blyken, daarom zal ík hier maar al- 
leenlyk aanmerken de natuurlyke Hiftorikun- 
de, dewelke een BERG-GELEERDE van no-= 
den heeft. 

_ n 

Wy moeten de Metaalen , Mineralen , 
“Steenen, Juweelen, Kleyen , Aardens, Mer- 
gels, Bolefen, Steenkoolen , bitumenachtige 
Stoffen, geftremde Zappen en Zouten,als Alui- 
nen , Vitrioolen, Zulfers, Salpeters, Borax,als 
ook de Gobolten, Arfenicaas enz. en ontelbaare 
verfcheide Mineralen enErtzen,alle aanmerken 
als Gewaflen, Planten en Vruchten, dewelke 
onder de Aarde groejen.De groote Metaal-ade- 
ren met alle haare Zy-takken en Uitípruitzels, 
hd ls kon- 
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konnen wy zeer gevoegelyk vergelyken by eer 
Boom, van dewelke,wy de Stan aanmerken als 
de Hoofd-ader , de Wortel als aderen dewelke 
in deze Stam by-malkander-fchieten , ende 
Kroon als dezelve Aderen der Wortel, de- 
welke wederom uit de Hoofd-ader of Stam uit» 
fehieten. 
N Io, 

De groote Bergen en derzelver diepe 
Gronden ,'konnen wy vergelyken by defTui- 
nen of de grond, daar een Boom in groeit, 
welke grond door haar meerder of minder goe- 
de gefteltheid of vruchtbaarheid den Wortel, 
Stam en Kroon des Booms, of de hoofd-en 
zy-takken der Metaal-aderen meerder of min-> 
der weelderig doet groeyen. Het geheele 
hout des Booms konnen wy vergelyken by 
de Erts: of fteenachtige Berg-aarde ‚daar. het 
Metaal of Mineraal als vermengt in befloten 
legt; de Vruchten des Booms konnen wy ver- 
gelyken by de gezuiverde Metraalen en Mine- 
ralen, dewelke uit de Mineraal -aarde of Erts 
gekookt worden. Gelyk ook in de Tuinen dik- 
wils gevonden worden alderhande Planten en 
‘Gewaflen, wilde Boomen, dewelke met haare 
wortelen en zy-takken zodanig een vruchtbaare 
‘boom verdrukken, worden ook in de gronden 
gevonden invallende Aderen van wilde Mine- 
ralen, Steenen, Streeken , of onvruchtbaare. 
Ertzen, dewelke de goede en ryke Erts-ade- 
ren , daar zy in vallen, verarmen, bederven, 
‘onderdrukken enz, Ook vinden wy in zom- 
mmige zeer vruchtbaare-en goede Boomen, 

dik- 
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dikwils verfcheide kwaade plaatzen , -knoe= 
ften, ‘kankers, rotgaten , kwetzingen ; ver- 
rottingen, inwateringen, vervuuringen, ver= 
molzemingen, en verftervingen, even gelyk 
zyn dikwils de alderrykfte MMyn-aderen in de 
Bergen op verfcheide plaatzen bedorven, en 
opgevult met putten van (chadelyke Stoffen, 
Steen-bedden, onvruchtbaare en arme Erts, 
onbreekbaare ‘Steenftof , en diergelyke ver- 
ontreinigingen en bedervingen, Even gelyk 
ook in de gronden der Tuinen gevonden 
worden Knipaarde , al te ftyve Kley „ons 
‘vruchtbaar Zand, worden ook zeer: dikwils 
de Aderen van de Metaal-erts in Gebergte 
zeer belemmert en onderdrukt-door de ver- 
fcheide ftof „ daar de Bergen op verfcheide 
„plaatzen verfcheidentlyk uit beftaan ;-zommi- 
ge Rotzen , Steenbedden en Steenaderen, 
beknypen ‚zomtyds-een doorpaffeerende Ader 
van ‚Metaal-erts zo zeer , dat dezelve zeer 
word vernaauwt , ‘verdunten verkleint ; zom- 
mige zyn zo onbekwaam, dat de daar door 
pafleerende Ader van Metaal-erts geen voed- 
zel kan krygen uit dat gedeelte van het :Ge- 
bergte. 
t In. 

Dat een Berg-geleerde. een groot, Kender 
der natuurlyke Hiftorie behoort te zyn, kon= 
men wy zeer klaarlyk bemerken „ als wy-over- 
weegen door welke Kennifle en Waarnees 
mingen moet ontdekt worden, -of een Luand 
Meraalen «en „Mineralen voortteelt of, niet; 
want een. Berg-geleerde kan hier niet geluk; 

kig 
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kigin zyn’, als met naauwkeurig achtte geven 
op de gedaante van de Landen, daar Mine- 
ralen te verwachten zyn’, op derzelver Stand- 
plaatzen en derzelver naaftgelege Geweften, 
Luchten , Waters, Gewaffen, en ontelbaa= 
re diergelyke Eigenfchappen. 

12. 
Wat de gedaante der Landen belangt , ftaat 

een Berg-geleerde naauwkeuriglyk te letten. 
1. Of dezelve zeer hoog verheven, of ten 
opzicht van de Zee laag gedrukt leggen. 2. 
Ofdezelve bergachtig ‚of egaal en vlak zyn, of 
met tuffehen koomende Laagtens en Valleyen 
zynonderfcheiden. Byaldien de Landen ber= 
gachtig zyn,{taat ten 3. te letten, welk een foort 
van Bergen daar gevonden worden, of dezel- 
ve zeer uitfteekende hoog zyn, of middelma- 
tig verheven, of laag en heuvelachtig; of de- 
zelve van een egaale hoogte zyn, of van ver= 
fcheide en ongelyke Hoogtens en Spitzen; of 
de Bergen met geheele regels en ftreeken aan 
malkander leggen , dan of de Bergen vers 
fpreidt als elk op zich zelve ftaande of zonder 
ordre gevonden worden. 4. Als de Bergen 
regels-gewys loopen; {taat op te merken na 
welke Gewelten des werelds derzelver regels 
zich toewenden, of naar ’t noorden, of naar 
’“t zuiden, of naar ’t ooften, of naar ’t wef- 
tenenz. $. Moet aangemerkt worden omtrent 
de ontdekkinge der Mineralen en Metaalen, 
of de Landen of Bergen vruchtbaar of on- 
vruchtbaar zyn, en welke foorten van Vruch=- 
ten of Planten op derzelver gronden en aar= 

dens 



January en February 172ö: Tt 
dens gevonden worden ; of derzelver Luchts- 
getempertheid is heet, of koud, of getem- 
pert; of dezelve fteenachtig zyn, of key- of 
aardachtig, bol of vaft, 6. Moet naauwkeu- 
rig acht gegeven worden op.alles , wat inzo= 
danige Landfchappen byzonderlyk voortge- 
bragt en gevoedt word, en wel of kwalyk 
gedydt, en welke zaaken by uitítekentheid 
overvloediglyk in dezelve gevonden worden; 
hoedanig Vee, Gedierte en Gevogelte op het 
zelve word voortgeteelt; of deszelfs Dieren 
niet ín iets byzonders uitmunten, het zy in 
grootheid, grofheid of tederheid van Fibren 
of Vleefchdraaden, vetheid, zappigheid , dor- 

heid, magerheid, rafligheid, traagheid, het 
zy inkoleur van hair, in reuk, in verfcheiden= 
heid van meft, in lang of kort levendheid, 
in bekwaamheid of onbekwaamheid tot voe- 
dinge der Menfchen, of in verfcheide andere 
Hoedanigheden en Eigenfchappen , uit dewel- 
ke eenigzins kan geoordeelt worden de byzon= 
dere Hoedanigheid of Natuur, of verfcheide 
metallyne Eigenfchappen der Gronden en des 
Luandíchaps: 

13. 

„ Een Berg-geleerde moet ook ten 7.in acht 
neemen de Inwoonders, dewelke de metal- 
lyne of minerale Bergen en Vlaktens bewoo= 
nen, want dezelve zyn ín. ontelbaar veele 
omftandigheden verfcheelende van Hoedanig- 
heden en Eigenfchappen. De hoogwaarde 
OBERTUS BoyLe heeft (volgens getui- 

genille onder eenige algemeene Hoofddeeten, 
eenie 
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eenige maanden voor zyn dood door” henú 
zelfs-opgeftelt voor de natuurlyk Hiftorie, en 
na zyn dood door iemant ín ’% licht gebragt) 
behalven verfcheide andere Aanmerkingen de= 
ze zaak (a) voorgeftelt, om uit derzelver 
Waarneemingen de metallyneen mineralifche 
Hoedanigheden van een iegelyk Landfchap te 
Ontdekken. Daar ftaatte onderzoeken, ( zegt 
hy) hoedanig de gezondheid beftaat van de In- 
boorlingen, welke foorten van ziektens zy on- 
derhewig zyn; en van welke ziektens zy beurydt 
blyven? want zy verhaalen (vervolgthy) daf 
de Inwoonders, dewelke omtrent de. Kwikzil= 
ver-mynen. woonen, door de peft zeer zelden 
worden aangetaft, Hier kan ook bygevoegt 
worden; dat de Ondervinding heeft geleert, 
dat die zelfde Bewoonders minder als andere 
door heete en zelfs afgaande koortzen wors= 
denvaangegreepen , dat dezelve boven andere 
zwak van zenuwen zyn ; maar ik hebbe buiten 
en behalven deze zaak bemerkt, dat de Be= 
woonders der. verfcheide Mineralifche Lan- 
den, Gronden en Bergen; ook zeer verfchei= 
de van Koleur , Verheid, Schraalheid ; Stem; 
Gehoor , Oogen , Temperament, Aart en 
Natuur waren, het welk teovervloedig is om 
hier omftandiglyk aangetekent te worden ; be- 
halven dat voor een zeer naauwkeurig Natus 
ralift hier een Voorwerp gevonden word , uit 
het welke een. zeer nuttig en voortreftelyk 
Boek te {chryven zoude zyn; want hetis on= 

we. 
„ 

…_ (a) Vid. Roberti Boyle generalia-Gapitapré 
Eliftoria natural: Regionum , &7c. 
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wederfprekelyken ‘waarachtig, dat-geen by» 
zonder: Lsandfchap op-den geheelen Aardbo- 
dem gevonden word ; welkers Gronden niet 
mnineralifch: of metallyn-zyn ; en dat uit des- 
zelfs verfcheide metallyne-of minerali{che Ei- 
genfchappen, voor. een zeer groot gedeelte af- 

geleidt moeten’ worden de verfcheide Eigen= 
fchappen-. en Hoedanigheden . van _deszelfs 
Dampkringachtige Lucht, deszelfs Wateren, 
zo Putten; Bronnen „ Meiren , Rivieren , 
Vloeden, Beeken, als zelfs Regenwaters; 
deszelfs verfcheiden aart van Menfchen , Die- 
ren, Vogelen, Zufedtens; Planten , Gewaf- 
fen, Vruchten, enz. 

a! i4. 
„Om de Metaal en Wiuersiliisndeh te ont: 
dekken; moet een Berg-geleerde ook ten 3. 
zeer naauwkeurig in acht neemen de. Wate- 
ten; a ten opzicht van haaren, Vloedt of 
Stroom; > ten opzicht van haar meerder of 
minder ‚hoeveelheid; c ten opzicht van haar 
Kommen, Kolken of Valleyen, het zy zo 
wel onder de aarde, als boven de aarde in on= 
deraardfche Rioolen ; Canalen, Putten , Poe- 
len , Moeraflen, Bronnen; Wellen, Fontei- 
nen; Meiren, Rivieren; Vloeden, Stroo- 
men, Beeken, Kreekjes, Vlieten, binnen- 
landfche vergaderingen ‚ gemeen{fchappen met 
malkanderen; d ten opzicht van haar ver- 
fcheidenheid van. Koleuren ; e ten opzicht 
van haar verfcheidenheid van Reuken of Stan= 
ken; f ten opzicht van haar verfcheide Smaar 
ken; g ten opzicht van, haar verfcheide Vers 

men= 
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menginge, Confiftentie, Drabbigheid , Klaar« 
heid, Dikheid, Dunheid; 4 ten opzicht van 
haar uitwerking omtrent Gezondheid of On- 
gezondheid der Menfchen, het zy gebruikt 
tot Dranken of Spyzen; # ten opzicht van 
haar Bekwaamheid of Onbekwaamheid in 
Handwerken en Bereidingen van Leer, van 
Zuiker, van Kalk, van Inzulting , voor Brou- 
wers, Verwers, Bakkers, Zeepzieders , Zui- 
ker-rafineerders , en ontelbaare andere Hand= 
werken en Ambachten, door dewelkede ver- 
fcheide Mineralifche Hoedanigheden der Wa- 
teren konnen ontdekt worden. 

Is. 
Dat een Berg-geleerde uit de Natuurlyke 

Hiftorikunde der Wateren veel licht kan ver- 
krygen, tot ontdekkinge en nader kennifle 
der byzondere Metaal- en Mineraal-landen, 
en Mineraal-gronden van elk byzonder Luand- 
fchap, zal niemant ontkennen , aan dewelke 
bekent is, dat alle Metaal.geleerde, niemant 
uitgezondert, hoe zeer zy ook in School-phi- 
lofophy moogen verfcheelen, gulhartig toe- 
ftemmen, dat het Water en de Uitdampinge 
der onderaardfche Gronden en vloeibaare 
Bergzappen grootelyks deel heeft aan het voorts 
brengen , voortteelen en groeyen der Metaa- 
len en Mineralen. Ik zoude een geheel Zrac- 
taat moeten toeftellen , als ik de menigte van 
Proeven wilde bybrengen, door dewelke wy 
bevinden de overeenkomf{t des Waters met de 
Metaalen en Mineralen. :, Uit derzelver 
Ontbinding en Smelting, en Vereeniging met. 

het 
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‘het Water door tu{fchenkoomende Zouten. 
2. Uit de Overgang der Mineralen. 3. Uit 
de Smeltinge en Vereeniginge met her Water 
zelfs der verfcheide enkelde Zouten, als Sal- 
peter, Berg-zout, Sal Gemime , Zee-tour, 
Amimoniac Lout, Borax. q. Uit de fmeltin- 
ge en vereeniginge met het Water der Mine- 
ralen, en mineralifche en metallyne gefiremde 
zappen, aìs Vitriool, ‘Aluin, en ontelbaare 
Stoffen van die natuur. s. Uit de Wateren - 
en Dampen, dewelke in en omtrentalle Myu= 
aderen en onderaardfche Metaalgronden ge- 
vonden en ontmoet worden. 6. Uit de Wa- 
terdruppelen , dewelke dikwils befloten 
in de Steenen gevonden worden; als ook 
uitde Steenzappen, Kleyen, Mergels, {mee- 
rige en verte Aardens, en derzelver naauwe 
vermenging en vereeniging: met het Water. 
7. Uit de Waterdruppelen en Zappen, de- 
welke in verfcheide edele Gefteentens als in 
? midden befloten gezien worden, uit de mis 

_ neralifche Gewaflen , Steenen , Koraalen , 
Kriftallen, Brandtteenen, Vif-fcheeren , Bee- 
nen en Steenen , dewelke in de Wateren 
voortgebragt worden.8. Uit de Uitwerkingen, 
Zerzels en Vermogens, dewelke in alle mí- 
neralifche Wateren gevonden worden, enal- 
le openbaare en getrouwe getuigen van de 
overeenkomft des Waters metde Metaalen en 
Mineralen zyn. Onve groote ALBERTUS, 
welker Metaalkunde wy hooglyk achten , 
gaat zelfs zo ver, dat hy oordeelt: dat de 
naaftgelege Matery, daar de Metaalen uit wor- 
gen of (om zo te fpreeken ) ffremimen, iseen 

{lL. Deer, K fye 
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fyne, fmeerige,entaaye VOCHTIGHEID, wel 
gemengten vereenigt met een zeer verdunde en 
drooge aardachtigheid. En alfchoon deze 
Woorden bepaaldelyk wel niets zeggen, en 
uit de fchoolfche Winkel der Vier Elemen- 
ten haar oorfprong hebben, wil ArBERTUS 

_ echter met dezelve doen zien, dat het Water 
veel gemeenfchap heeft met de Metaalen en 
Mineralen. Ik wil van de Damp van Ari- 

… floteles, van ’c Water van Zhales Mrlefins 
en van Helmont, van David vander! Becke, en 
diergelyke Klugten noch niet eens fpreeken ; 
want elk Berg-geleerde weet wel, datde Wa- 
teren, dewelke gevonden worden op en on- 
der de metallyne en mineralifche gronden, zeef 
dikwils verklikkers zyn geweeft der ryke Me- 
taal-aderen. 

16: 

Tot ontdekkinge van de Metaal- of Mines 
raal-aderen , dient een Berg-geleerde ook ten 
g. te letten op de Dampkringachtige Lucht 
van het Landfchap daar hy zoekt , en op 
alles wat in de Winter, in de Herflt, Lente 
en Zomer, mitsgaders inelke Maand, Week, 
en eindelyk op elke Dag in de Dampkring 
gebeurt; want als een Berg-geleerdeacht geeft 
op den afftand der Zonne van zyn Landfchap, 
op het Geweft des Werelds en Standplaats 
daar het zelve geplaat{t legt, en te gelyk be= 
vindt „dat deszelfs lucht zeer verfcheelt ten op- 
zicht van Warmte, Koude, Winden, Mif- 
ten, Dampen , Nevels, Regens, Hagels, 
Sneeuw, Donders, Blixems, Weeêrlichten, 

hai- 
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hairigeen zwavelachtige Luchten, Dauwen, 
Honingdauwen enz. van andere Landen ,ge- 
legen in het zelfde Luucht-geweft, moet hy 
daar uit nagaan, of deze verfcheidenheid van 
zyn Land niet geboten word door U itdem- 
pingen, Uitrookingen, en onzichtbaare Uit- 
waallemingen , dewelke uit de Mineraal- en 

‚ Metaalsaderen in de Wolkkring opryzen, en 
aldaar verwekken Koude, Broeyinge, Hitte, 
Winden, Nevel, Donder, Weérlicht, Bli- 
xem, en andere Verhevelingen. 

17. 
Voor het 10. moet een Berg-geleerde acht 

geven op de Hoedanigheid van de Grond, of 
dezelve van Steen is of van Kley; byaldien 
van Steen, welk een foort of verfcheide foor= 
ten van Steen; byaldien van Kley, welke 
kley , of kalkachtige, of mergelachtige, of 
vette, blauwe of geele, kleyachtige of knip- 
achtige, die roodftippelig en yzer-mynachtig 
is, of ontelbaare andere Hoedanigheden bes 
zit, dewelke dezelve van foort veranderen 5 
omtrent welke zaak wy zouden konnen, als 
de tyd zulkstoeliet, aanwyzen dat een Berg- 
geleerde duizende Dingen van Nut en Belang 
Calshy nadenkende en naauwkeurig is) zoude 
dienen waar te neemen en te beproeven. 

78. 
Als nu een Berg-geleerde uit de boven aan- 

gehaalde en ontelbaare andere aanmerkingen 
ontdekt heeft, dat een Luandíchap Metaal-ryk 
is, zal hy noch de grootfie zwaarigheid des 

K 2 werelds 
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werelds ontmoeten, om de Metaal-aderen in 
zodanig een Landíchap te vinden en te ont= 
dekken; want wy moeten ons niet verbeel- 
den, dat wy met Bergjes te doen hebben, 
gelyk als dezelve op de Prentjes verbeeldt 
ftaan , mear met grouwzaame Gevaartens , 
dewelke voorzien zyn met Rotzen , alderhan=- 
de zwaare Steenen, Kreupelboffchen „ Boo- 
men, Ruigtens, Struellen , Holen, Invallen, 
ontoegangkelyke Plaatzen, Steiltens , en dat 
niet van een omtrekje van klein belang, maar 
dikwils van twintig, dertig ja eenige honder- 
de mylen ín haar omtrek, en van een onge- 
looflyke Hoogte, Steilte en Diepte. 

19. : Ì 
Ik heb dikwils ondervonden omtrent de 

Bergen, dat dezelve zeer naby ons fcheenen 
te zyn door haar ongemeene hoogtens, de- 
welke met haare toppen door de Wolken 
boorden, terwyl ondertuffchen dezelve twee 
a drie en meer mylen van ons af waren; als 
ook dat de Spitzen , dewelke van beneden 
fcheenen als de Toppen van fcherpe Pyrami- 
den, als wy daar op kwamen, zeer groote 
Vlaktens waren van eenige Mylen in den Om- 
trek. Als nw een Nederlandfch Lezer, de- 
welkehier van geen ondervindinge heeft{dit al- 
les eens aanmerkt, zal hy zeer wel konnen 
bemerken, dat in zodanig een Woefteny en 
grooten Omflag zeer bezwaarlyk te ontdek- 
ken zyn de Aderen der Metaalen en Mine- 
ralen , te meer om dat dikwils veele van zo= 
danige groote Bergen gevonden worden, in, 

de- 



January en February 1720. 249 
dewelke geheel geen Meraal-aderen op eeni- 
gerley wyze te vinden zyn. 

20. 
Behalven de zwaarigheid „dat wel zeer groo- 

te Bergen doorgezocht, en door en weder 
door gekruilt worden, en dat zeer bezwaar- 
lyk te ontdekken is, in welke Bergen eigent- 
Iyk Meraal-aderen aangeteelt zyn, is noch 
aan temerken, datde Metaal- aderen bez waar- 
Iyk te vinden zyn op zodanige Bergen, daar 
dezelve echter door de Natuur zyn voortge- 
bragt; wantde meefte Bergen zyn bedekt mer 
meerder of minder vruchtbaare (Aarde, de= 
welke zeer onegaal geplaattt legt. Op vom- 
mige plaatzen legt de aarde zeer hoog endik , 
en op andere plaatzen wederom zeer dun en 
plat, waar door de Metaal-aderen geheel be- 
dekt en voor ’ gezicht verborgen leggen, te 
meerder om dat deze aarde byna over al met 
Pianten , Gewaflen , Kruiden , Wortelen, 
Struiken, Heefters , Bofchjes, Boomen, Kreu- 
pelboffchen,Braambotichen,en diergelyke ruig- 
tebedektlegt. Deze groeizaame Dek-aarde, 
dewelke de Steen der Bergen bedekt, is ce 
zameninenginge van Keizels, van Leem, van 
afgebrokkelde Steen, van gefimolten Mergel, 
van Zand, en van {meerige verre Berg aarde 
van verfcheide Koleuren, die by de Hloog- 
duitfchers Sette genaamt word. 

2. 
Boven inde bloote Lucht,en dikwilseven 

onder de Dek-aarde, en ep verfcheide plaatzen 
K van 
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van de Bergen, worden gezien groote fluk- 
ken Metaal-erts, dewelke daar op die plaat- 

. zen leggen, zonder dat dikwils daar eenige 
Metaal-ader zeer na by of omtrent gevonden 
word. De meefte Berg-kenders oordeelen, 
dat deze groote Metaal-erts-brokken doorde 
Zondvloedt op de eene of de andere plaats van 
deze of gene Metaal-ader zyn afgebroken en 
voortgefpoelt; maar dewyl zulks een bloote 

Onderltelling is, kan dit enkelde zeggen ons 
geen verzekering van derzelver Oorfprong 
geven. Ik hebbe dikwils brokken, dewelke 
op het fchynen van de Zon of Maan als 
„Goud, Koper, of Zilver blonken, en vol 
Marcazyt waren, aande Zee-kant , ook inde 
Zee aan de kanten van de Rivieren‚in Valleyen, 
op de Bergen, en elders klipsgewyze zien leg- 
gen,half boven en halfin de grond,terwyl ande- 
re my toefcheenen als natuurlyk doorge- 
groeit, andere wederom als op haar zelveen 
zonder wortel in de aarde of het zand ; daarom 
zoude ik eerder konnen toeftaan, dat dezelve 
meeftendeel op de plaatzen gegroeit waren, 
daar dezelve gevonden worden, behalven de 
kleindere Stukken, dewelke daar af regenen 
en voortgefpoelt zyn: hoewel ik omftan- 
diger van dezelve zal handelen, enden Lezer 
zelfs zal laaten oordeelen. 

a 
Behalven dat de Metaal-aderen door de 

vruchtbaarc aarde, en honderderley Steenen, 
Planten , Boomen, ‘Gewaflen, en andere 
zaaken-bedekt leggen voor ’t oog, word on- 
der deze aarde meeft altyd een ander dekze! 

Be 
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gevonden, het welk ook zomtyds wel bloot 

en zonder aarde legt, en de geheele Berg 

bedekt, zynde cen {meerige Steenachtigheid, 

even als of-de geheele’ Berg met Spaanfche 

zeep, die een weinig uit den groenen ziet, 

beflreeken of bedekt was , en overal met 

kleine fcheurtjesgefcheurt was; om dat door 

deze Zeeptteen de Metaal-aderen bedekt wor- 

den, zyn dezelve zeer bez waarlyk te vinden 

of te ontdekken ;"daar noch by komt, dat de 

Erts der Metaal-aderen, die naaft aan den 

dag legt, zomtyds zeer arm is, en nieteer- 

der metaalryk begint te worden, als na de 

diepte daar dezeive niet als met de grootfie 

onkoften des werelds zoude konnen uitge- 

haalt worden om beproeft te worden; hac- 

wel de Mletaal-ertsaderen hier in zeer onge- 

Iyk zyn na de verfcheiden aart der \Vicraa- 

len, dewyl zommige onedele Metaslen dik- 

wils in haar Metaal-aderen haar rykdom 

draagen en inhouden, datelyk onder de 

vruchtbaare aarde of even onder de Zeep- 

fteen dicht aan den-dag. Behalven dit on- 

derfeheidt van de Metaalen zelfs, word om- 

trent dezelve zaak ook groot onderfcheidt pe- 

vonden, na de verfcheide Landen en Ge- 

weften , daar dezelve gevonden worden. 

Uit alle deze Aanmerkingen kan de Lezer 

wel begrypen , hoe bezwaarlyk de Aderen 

der Metaal-ertzen te ontdekken zyn. 
En 

Behalven de utteriboate Aarde ende zeep- 

achtige Steenftof , word menigmaal alder- 

hande ander Gefteente gevonden , dewelke 
K 4 de 
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de Aderen der Metaal-ertzen bedekken, en 
derzelver ontdekkinge beletten ; maar nict 
tegenftaande alle deze belemmeringen, zyn 
door het Vernuft der Menfchen verfcheide 
wegen uitgevonden , door dewelke zy de 
Metaal- en Mineraal-aderen ontdekken in 
zodanige Landíchappen , van dewelke zy 
door ontelbaare Tekenen of door reeds ge- 
vonde Metaal- of Mineraal-aderen verzekert 
zyn, dat dezelve Metaal- of Mineraal-ryk 
zyn. 

24. 

De Bygeloovigheid heeft de Berglieden een 
zekere gril aangepraat , dewelke dikwils door 
onkunde en bedrog «onderfteunt word , dat 
is de alom bekende Wichelroede, dewelke 
gebruikt word, om door derzelver Sympa- 
thetifche Beweeging (zo zy zich inbeelden ) 
en Draajing,de ryke Metaal- en Mineraal-ade- 
ren aante wyzen.Deze Wichelroeden worden 
piet alleen gefneden van hazelaar , gelyk zom- 
mige Schryvers melden, maar van verfchei- 
defoorten van Hout, Boomen en Heefters. 
De gedaante van de Wichelroeden kan ge- 

ah. XI. zien worden in Zab. XL. Fig. 1. Letteraaa 
ig 1 hier achter geplaatft. Daareen takje van een 

Boom zich in twee takjes verdeelt, fnyden 
zy het zelve af, even achter de verdecling, 
maaken het omtrent twee {pannen lang met 
de beide enden zo veel af te korten, gelyk 
te zien is in dezelfde Plaat en Figuur met 
de Letter b. Alszyeen Metaal-erts-ader ont- 
dekken, graaven zy indegrond, ie 

\ e 

x 
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: | 25. 
De meefte Wichelroed-gangers (zo wore 

den deze Lieden genoemt , dewelke met 
hunne —Wichelroeden ter _ontdekkinge 
van Metaal aderen , door Boffchen , Struel= 
len, Valieyen , Landen, over Bergen , Heu- 
velen enz. den geheelen dag kruiten en draa- 
ven, gelyk in dezelve Figuur uitgebeeldt 
word ) verkiezen echter de Wichelroede 
van hazelaar , ten zy ( zo zy voorgeven ) 
dezelve niet met hun patuur overeenkomt; 
in welk geval zy Wich lroeden toeftelien of 
van ander hout, of ook zomtyds van zwaar ko- 
perdraad of yzer-draad. Zommige Wichelroed= 
gangers fnyden de Wichelroede nooit met 
meflen van eenig Metaal , maar breeken dezel- 
ve vande Boomen, en fchikken dezelve met- 
hunne handen ; zommige {tellen een groote 
Verborgentheid in de bepaalde tyd van % jaar, 
in welke zy de Wichelroede {nyden of breeken, 

_behalven dat andere verfcheide' zegeningen 
en bezweeringen over hunne Wichelroedjes 

__uitfpreeken. 
26. 

Zommige Wichelroed-gangers geven voor, 
niet alleenlyk te konnen ontdekken alder= 
hande foort van Metaal- en Mineraal-ade- 
Fen, maar ook voor af te konnen weeten, 
welk foort van Metaal in elkeontdekte Ader 
gevonden word DeBerg-Lieden geven van de- 
ze Zaak de volgendereden. 1. Dat zy zom- 
mige Wichelroeden beftryken met Kk wikzil- 
ver, en dat, als zy over een Vermilivene 

K s ader 
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ader of Kwik-ader gaan, de Roede door de 
onzichtbaare Uitwaafleming van de uit het 
Aardryk gaande Kwik word opgeheven. 2. 
Dat de Ondervinding geleert zoude heb- 
ben, dat elke byzondere Metaal- of Mine- 
raal-ader na zyn verfcheidenheid van Me- 
taal , groote Overeenkomft zoude hebben 
met byzondere foorten van Boomen of 
Heefters ; dat zommige Boomen of Heef. 
ters veel Overeenkom{t hebben met de uits 
waaflemingen van het Goud, andere weder- 
om met Zilver, of Koper, of Tin,of Loodt, 
of Yzer enz. N 

27. 

Veel fchrandere Berg-geleerde hebben ge- 
‘tracht uit te vinden de oorzaak en reden „ 
waar door de Wichelroede bewogen word 
op en omtrent de Metaal-aderen, eu de Ge- 
voelens koomen op drie verfcheide Stellin- 
gen uit. 1, Zommige oordeelen dit als een 
volftrekt bedrog , en datde Wichelroed-gan- 
gers door andere uitwendige tekenen de Me- 
taal- en Mineraal-aderen weeten te ontdek- 
ken, en om deze Kenniffe, door langdurige 
en naauwkeurige Waarneemingen verkregen, 
te verbergen, de Wicheiroede kwanzuis in hun 
hand neemen,en dezelve dooreen ongemerkte 
beweeging met het wringen van de inwendige 
Spiertjes van het binnenfte van hunne han= 
den, aan deszelfs toppunt weeten te bewees 
gen, en kwanzuis te doen buigen en wyzen 
werwaarts zy willen, na die plaatzen, daar 
zy hunne andere en by hen bekende tekenen 

van 
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van Metaal- en Mineraal-aderen zien; en om 
dat deze Lieden gedurig voor geld gebruikt 
worden by die hun geluk zoeken door ont- 
dekkinge en gravinge van Bergwerken en 
Metaal-aderen, word menig eerlyk Manlang 
de beurs geluift, eer hy iets van belang ont- 
dekt, dewyl zy dikwils-wel Aderen ontdek- 
ken ‚ maar die of arm zyn, of met al- 
derhande onheilen bezet, of onbekwaam om 
te bewerken, of te fmal, te dun, te diep ; 
of Putten, of Fiber-aderen, enz. 2. Andere 
zyn van gevoelen, dat door de Vitwaafle- 
mingen der Bergen, dewelke recht over de 
Metaal-aderen altyd fterk(t zyn, deze Lieden 
door de tyd een hebbelykheid verkrygen, om 
de minfte Alteratie van hunne Zenuwen, 
Ademhaaling, Pols-beweeginge, en zachte 
beevinge van hunne handen en lichaams-dee- 
Ten, aan het uiterfte endtje van het Wichel- 
roedje te konnen ontdekken , en dan de 
„gemaakte en bedriegelyke beweeging in het 
binnenfte van hun band daar by voegen, 3. 
Andere zyn van gedachten, dat dit kunsje 
door drie zamenloopende oorzaaken uitgee 
werkt word; a door het gewaar worden van 
beevinge enz. van de uitdampinge der Myn- 
aderen 5 4 door een Overeenkomft der tocht- 
gaatjcs van het hout of de ftof des Wichel- 
roedes; cdoor die daar by gevoegde bedrie- 
gelyke beweeging met de Spieren vande palm 

‚des Hands te zamen. Dog de Liezer mag 
wel verzekert zyn, dat de Roede-gangerstot 
de ontdekkinge en loop en overkruizinge der 
Metaal-aderen veel toe brengen, en dagelyks 

‚tot 
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tot ontdekkinge der Metaalen gebruikt wor= 
den; welke Kennillc, al weeten wy de ma= 
nier niet, voor ons genoeg is. 

28. 
Tot ontdekkinge der Myn-aderen moogen 

de Harders, de Boeren, Landbouwers en Be- 
woonders der Bergen wel raad gevraagt wor- 
den; eadewyldegronden, dewelke omtrent 
en boven de uitdampinge der Metaal-aderen 
zyn, gewoonlyk zeer onvruchtbaar bevonden 
worden, ftaat naauwkeurigte onderzoeken, 
waar en op wat plaats van het Gebergte , van de 
Heuvels,van de Dalen, Velden, Planten, Krui- 
den, Heefters,;Wortels,{Gewatlen, Koren enz. 
gewoonlyk weelderig of fchraal en mager , 
en als half verfchroeit en verdort opkoomen ? 
Welke foort van Boomen, Planten of Vruch= 
ten op zodanig Gebergte ‘boven andere meer- 
der of minder konnen aarden? Op welke 
plaatzen de bladeren en kruinen dezer Boo- 
men van verfcheide kolcuren zyn? Of 
zy koleuren hebben, dewelke haar na haar 
aart nict eigen zyn, maar dewelke vermoe- 
delyk door Opdamping uit Metaal-aderen , 
die daar omtrent diep in de gronden leggen, 
voortgebragt zyn ? 

29. 
De Ondervinding heeft geleert, dat uit de 

Mineraal- of Metaal-aderen, de meefte Wa- 
teren (dewelke uit zodanig Gebergte door 
Wellen, Bronnen, Kreekjes, Gootjes, of 
Opdampingen voortkoomen ) geboren wor- 
den, en als ontípruiten , dewyl alle Meraal- 

ade- 
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aderen (hoe valt ook derzelver Erts mag zyn) 
moeten aangemerkt worden als Scheidingen 
en Tuffchenfpatien door de rotzige Steenttof 
of ândere Stoffen daar het groote bergachtige 
lichaam uit beftaat , en dat in deze {fcheidinge 
van het ‚Berg-gevaarte niet de ondoordringe- 
Iyke Bergfteen, maar een Metaalserts, die 
tochtgatiger en doordampiger is als de andere 
Steen, daar de geheele Berg uit beftaat, ge- 
houden word 5 uit welke opheldering lichtelyk 
te begrypen is , waarom de meefte Uicwaaf= 
femingen der Bergen gefchieden door de Me- 
taal- en Mineraal-aderen. 

30. 
Hier uit kan een Berg-geleerde een Aan- 

merkinge neemen, om tot naauwkeurige out- 
dekkinge der Metaal- en Mineraal-aderen , 
acht te geven op den oorfprong der Wateren 
in en omtrent zodanige Bergen, daar hy oor- 
deelt of hoopt Metaal-aderen te zullen vin- 
den, behalven telettenop den oorfprong der 
Wateren,zal hy ook moogen onderzoeken der- 
zelver Veranderingen en verfcheide Minera- 
lifche of Metallyne Indrukzels uit derzelver 
Koleur, Smaak, Rcuk, Gewigt en betrek- 
kelyke Hoedanigheden op Lichaamen, de- 
welke met dezelve beftreken of vermengt wor- 
den , als ook op de gootjes en fteenen, daar 
dezelve over loopen uit de Bergen, om te 
ontdekken welk cen zerzeì of korít zy op de= 
zelve nalaaten, / 

yr 3u 
Nadien wy veel reden hebben om te geloo— 

ven, 
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ven, dat de Dampen, dewelke nade Damp= 
kring of in de Lucht uit de Bergen worden 
opgeperft , overvloediger , beweeglyker en 
warmer zyn, daar zy uit de Metaal- of Mi- 
neraal-aderen uitwaaflemen, als op de ande= 
te plaatzen der Bergen, moet ook acht gege: 
ven worden des Winters en des Zomers op 
de Sneeuw en den Hagel, op welke plaatzen 
dezelve eerder fimelt, en waarde minfte vorft 
ontdekt word, en de Ys-plaflen eerder {mel= 
ten, als op andere plaatzen. 

32. 

Om dat de Dauw zeer dikwils den aart met 
zich voert van deszelfs gronden , moet naauw= 
keurig acht op dezelve gegeven worden. tï. 
Of dezelve de Naarborttige benaauwt maakt, 
en op welke plaatzen meeft. 2. Ofop het Ge- 
bergte niet ergens plaatzen gevonden worden, 
daar de Dauw in het gebleekte linden of an= 
dere zaaken eenige fmet indrukt. 3. Of de 
Dauw, of ook wel de zichtbaare Dampen, 
die de Bergen uitftooken , eenige (tank op 
zommige plaatzen hebben. 4. Of inden Dauw 
door linden,‚doek enz. op zommige oorden van 
’”x Gebergte des avonds en in de morgenftond 
vergadert, geen tekens van mineralifche of 
metallifche indrukzels door proeven te ont= 
dekken zyn. De Regenwaters zyn ook dik- 
wils ontdekkers geweeft van Metaal-aderen , 
door het aanneemen van verfcheide Hoeda- 
nigheden van de plaatzen, daar zy kwamen 
van afvloeyen, en het nederfchieten van der= 
zelver zetzels, gelyk ik boven van de Berg- 

: wate. 
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wateren zelfs-aangemerkt hebbe. De wolk 
jes, dewelke dikwils op eene plaats boven’t 
Gebergte hangen ‚de Nachtlichtjes in de Lucht 
en Weérlichtjes, enandere vuurige Verhe= 
velingen dikwils gezien boven dezelve plaat- 
zen; zouden menigmaal verklikkers van Me- 
taal- of Mineraal-aderen konnen zyn by cen 
naauwkeurig Berg-geleerde. 

‚ 33° 
Onder de Tekenen, door dewelke de Mi- 

neraal-… of. Metaal-aderen konnen ontdekt 
worden, is ook de naauwkeurige waarnee= 
ming van degrond, van dekoieur der vrucht- 
baarc aarde, vande Zeepfteen, van het Zand, 
van de Keizel en het Gruis; want zomtyds 
heeft zich een Mineraal- of Metaal-ader bloot 
inde Vlakten en taage landen aan de voeten 
der Bergen vertoont; dezelve zyn dikwils zo 
hoog aan de vruachtbaare aarde ontdekt ge- 
wórden, dat zy door een wagenfpoor ver- 
likt zyn geworden, of door ’t uitrukken van 

de wortel eens Booms of Heefters ; of zom- 
tyds zyn dezelve wel bloot geregent; en al- 
fchoon een Metaal-ader op het Gebergte al 
nooit boven de Zeepfteen ot Bouw-aarde uit- 
fieekt, verkrygt dikwils de Aarde, en zelfs 
ook de Zeep-lteen , wel een andere koleur op 
die plaatzen, daar de Metaal-ader onder legt, 
vertoonende als cen voortgaande (trcek „, de- 
welke door de uitwaaflemende Dampen der 
Metaal-ader veroorzaakt word ; de koleur van 
deze (treek is dikwils rood, geel, bruin, en 
zelfs zwart, gelyk zulks dikwils gebeurt aan 
de Tin- en Yzer-aderen; zomtyds worden 

ook 
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ook de Aderen ontdekt door de ftukken Mars 
cazyt of Metaal-iteen, of Erts daar de Metaa- 
len uitgekookt worden , dewelke zomtyds 
bovensop de gronden niet ver van Metraal- 
aderen afleggen. De Hoogwaarde ROBERT 
Bovyre (a) verhaalt, dat de Marcazyt of 
Metaalfteen zeer dikwils gevonden word te 
leggen recht boven of zeer na by de T'in-aderen 
in Engeland; zommige ftellen tot eenteken, 
om uit de klompen Marcazyt te weeten, of 
de Metaal-ader na by dezelve te zoeken: 
isofniet. (LU) BALTHASAR ROSZLERN 
zegt: Wil men weeten of een Marcazytklomp 
dichtby of ver van een Metaal-ader legt „ moet 
gelet worden of dezelve gladof fcherp «5; als 
dezelve zeer glad en afgefchaaft is, word zel- 

_ den geoordeelt dat deszelfs Metaal-ader na by 
is: maar als dezelve fcherp en rouw is, en 
eenigzins diep in de Bouw-aarde legt, ts de- 
zelve dikwils niet zeer verre van de Metaal- 
ader afgelegen.Âls ook de Marcazyt-fleenen zeer 
groot zyn, worden zy eerder geoordeelt niet 
verre van de Metaal-ader te leggen, om dat, 
eenn zeer kleine dikwils zeer verre van de 
Ader kan afgerolt of afgefpoelt zyn, daar ook de 
fleilre of vlakte der Bergeu veel kan toe brengen; 
vanalle de Aderen worden gene gevoyden, de- 
welke meerder Marcazyt-jleen opwerpen , als 
de Tin-aderen en de Yrzer-aderen ; zomtyds 
worden de Marcazytklompen 1. 2. 7. of 10. 

elles 

(a) Vid. Generalta Capita pro Hiftor. Natu- 
ral. Art. XVIII, Nl 

(4) Specul. Metallurg. Lib. 1, Cap. 28. 
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ellen van de Metaal-aderen gezien, nament- 
lyk als zy geacht worden by de Metaal-aderen 
te leggen, ja zomtyds noch wel vier hondert 
éllen van de Metaal-ader. re 

Ik zoude noch veel aide Waarneemingen, 
om de Metaal-aderen te ontdekken, voorftel- 
len, maar ik zal dezelve melden in de vol- 
gende Verhandelingen, en nu tot de Metaal- 
aderen zelfs overgaan, Door een Metaal- of 
Mineraal-ader word verftaan een groote fchei- 
dinge, als een fcheidinge in het Gebergte, de- 
„welke gevult is met een Metallyne of Mine- 
ralifche Stof, en heeft een onderfcheidelyke 
breedte: (a) In de Bergen worden ook kloo- 
ven en groote fcheuren gevonden, dewelke 
konnen vergeleken worden by de fcheuren van 
een gekneult glas enz. 

‚ Een Metaàl- of REEN word aange= 
merkt in haar lengte, in haar breedte, en in 
haar diepte; de ftreck in de lengte word ge- 
naamt en geacht voort te gaan nade ftreeken 
van’t Compas, of nade vier Gewelten des we- 
relds;de breedte word genomen met de gewoon- 
lyke el of bergmaat; en wat door de diepte 
verftaan word, is, van zelfs licht te begrypen, 

6. 
De Lengte van EA Metaál- of Mineraal- 

erts-ader (trekt zich zomtyds uit van het eene 
Gebergte tot het andere, of zomtyds door 
een geheele ftreek Bergen, als dezelve geen 
verdfukkinge of verhinderinge ontmoet; zom. 
HI. Deer. L mige 
(a) Vid. Lib,Gitat. Gap. s. 
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mige aderen zyn ook zo zeer nederzinkende 
of voortzakkende in de Diepte, dat dezelve 
niet konnen nagevorfcht worden, omde on= 
deraardfche Wateren, en andere belemmerin= 
gen, dewelke in de Dieptens der Aarde worden 
ontmoet. id 

37 
In zommige, Metaal- ot Minerdal-aderen 

worden zeer veel holle gaten gevonden, die 
rond of hoekig, grooter of klein zyn ; alseen 
Metaalerts-ader met veel zodanige holle gaten 
gevonden word, noemen de Berglieden de- 
zelve open, en zonder zodanige garen, dicht 
en egaal van ftof, zoe of geflote aderen} hoe- 
wel zomtyds deze gaten, niet hol zyn, maar 
zelfs opgevult, met de eene of de andere flech- 
te (lof, dewelke aan de Mineraal. of, Meraal- 
erts-ader fchadelyk ís. In de Metaal-aderen, 
worden ook als Vlekken gevonden, datis als 
een verwording of ortaardigheid, van de Stof, 
dewelke zy inhouden, en geen Erts uitleve= 
ren, en los van zamenhang en niet Metallyn 
zyn. 

Alle de Mineraal-of Metaal-aderen wor- 
den in drie hoofd-foorten verdeelt, als : 1. 
In een diepzinkende Metaal-ader. 2. In een, 
werfpreide Metaal-ader. 3. In een gehoopte Me- 
taal-ader, Een diepzinkende Metaal-ader 
word genaamt, dewelke van het oppervlak 
der Aarde na deszelfs middelpunt (trekt, niet 
in deszelfs loop in de Lengte na de luchtge- 
weften, maar na deszelfs doorzakking na de 

Fig. 2. Diepte; ziet Zab. X1. Fig. 2. letter a,a.a.a. 
ver- 
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verbeeldt u-dat een Berg gefcheurt is, en dat 
de fcheur dringt tot zeer diep in de onderaard- 
fche gronden, even als of de Berg aan twêen 
gefpouwen was. 39. 

De verfpreide Metaal-erts-aderen worderi 
genaamt, dewelke niet na de Oppervlakte der 
Aarde , van deszelfs middelpunt gerekent , 
Opryzen, of van de oppervlakte der Aarde na 
deszelfs middelpunt zinken, maar dewelke 
zich onder de Bergen in de breedte verfíprei- 
den, gelyk in Fig. 2. lett: b. b. b. uitgebeeldt 
word. Verbeeldt u een grooten Berg, en dat 
dezelve dwars is doorgetcheurt , en dat deze 
fcheur zeer groot en met Metaal-erts is vol- 
gegroeit, even als of de hoogte des Bergs , 
daar de beeldjes c.c. op (taan, maar los leide 
door tuflchen koomen van de verfpreidende 
Metaal-erts-ader op het onder gedeelte van den 
Berg d. d. d.; ‘dat is: als alle de Erts gehaalt 
wierd uit de Metaal-erts-ader b.b.b., het ge= 
deelte des Bergs c.c. zo veel zoude moëten 
naderen aan het gedeelte des Bergs d.d, d., als 
de Meraal-erts-ader b.b. b. dik was geweeft. 

dà en 

‚Door de ohloptebinieknatrardeten worden 
verftaan, als in de Bergen gevonden worden 
Metaal- of Mineraal-ertzen , dewelke ook 
wel ftrekken-van de Oppervlakte des Aard- 
ryks na de Diepte-of het Middelpunt des Aard- 
bodems , maat niet te gelyk voortfchieten in de 
lengte naar een van de vier Geweftendes We= 
relds,gelyk'de diepzinkende Metaal-erts-aderen; 
daar wy van gefproken hebben. Een gehoopte 
Metaal-erts-ader word verbeeldt door de lett. 

al Ei: eeeee; 
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ee eee, zynde geheel ontbloot van den 
Berg, daar dezelve in is voortgeteelt. Wan- 
neer wy aan ons verbeelden een zeer groote 
Put, die zeer wyd en diep is, in een Berg of Heu- 
vel of zelfs vlakke grond „ en dat wy verbeel- 
den dat zodanig een Put van zyn benedentte 
grond tot boven toe opgevult of vol gegroeit 
is met Metaal- of Mineraal-erts, hebben wy 
een Denkbeeld van een gehoopte Metaal- of 
Mineraal-erts-ader, daar ik van fpreeke. De 
Lezer kan ook op de volgende wyze het on- 
derfcheidt der drie hoofdfoorten van Metaal- 
aders begrypen , wanneer hy aan zich verbeeldt 
een diepzinkende Metaal-erts-ader, een zeer 
dikke en lange plank, als hy dezelve in de 
grond piaatft op zyn kant, de eene kant na 
% middelpunt der aarde, en de andere na 
den dag of het oppervlak deraarde, dan is het 
noodzakelyk dat dezelve moet ftrekken met 
deszelfs einde na deze of gene ftreeken van ’ 
Compas ; wanneer hy nu aan die verbeeldt een: 
tweede, aan die tweede een derde plank enz 
en dus voortftrekkende tot eenige hondert el- 
len diep ;zakkende na het middelpunt der Aar- 
de; en dat hy te gelyk deze plank in deszelfs 
lengte na de (treeken van ’t Compas gedurig 
met zyne gedachten uitrekt, hetzy eenige my- 
len of eenige honderden van. ellen. ver, heeft 
hy een Denkbeeldt van een diep zinkende Me- 
taal-erts-ader ; wanneer deze plank na verbeeldt 
word vlak of horzzortaal en niet op de kant 
te leggen onder de Berg- of Heuvel-toppen, 
komt het Denkbeeldt van een verfpreide Me- 
taal-erts-ader klaar op; maar als in de plaats 

van 
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van de plank, een zwaare en dikke pylaar 
verbeeldt word recht over einde te ftaan in 
de Bergen en diepe gronden, kan dit verge= 
leken worden by een gehoopte Mineraal-ader. 

L. 
In deze laatíte fort van Mineraal-erts-ade- 

ren worden meeft delfbaare Stoffen ( Folia) 
gevonden, en juift niet altyd als eene hoop, 
maar in verfcheide onderfcheidentiyke _hoo- 
pen beftaande, en met malkander uitmaaken- 
de een gehoopte Mineraal-ader, gelyk zeer 

__maauwkeurig aangemerkt is door (a) G. A- 
gricola, 

2. 
Op een en dedieieae Berg worden dikwils 

verfcheide Metaal- of Mineraal-erts-aderen 
gevonden, en in zulk een geval word het ge- 
deelte des Bergs, het welk tuflchen de beide 
deren in legt, het zuf}chen-koomende ge- 
naamt; gelyk Fig. 3. a. a. a. is het tuflchen- F8-3- 
‘koomende van de diepzinkende Metaal-ade- 
ren b.b. b. en c‚c. En dewyl deze Metaal- 
aderen zeer diep inde Berg als in kleoven zyn, 
moet gerekent worden , dat het bovenfte 
van het #uf/chen-koomende in de Oppervlakte 
des Bergs gezien word, en het onderíte zo 
diep in de gronden ftrekt als de Metaal-aderen 
zelfs; maar als het zaf/chen-koomeude tuflchen 
twee of meer verfpreide Metaal-aderen in 
komt, gelyk de letters d. e. f. aanwyzen het 
Zuf]chen koomende van de werfpreide Aderen 
EEn bh, fi, kk,kan het Zuffchen-Aderige 

L aan= 
{a) Lib. III. de Re Merallica, 5 de Subtere 

raneorum Ortu ac Gaufis. 
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aangemerkt worden, als of de Berg aan plat- 
leggende fchyven gefneden was, ende Ade- 
deren de {needen waren , en het tuilchen-koo- 
„mende de zeer dikke of zwaare fchyven. 

43. 
De diepzinkende Menol eiden zyn 

zeer ongelyk van breedre , want zommige 
zyn een geheele Mans treedt wyd; zommige 
een el; andere een half el; andere-een voet, 
en zomtyds maar een half voet wyd; deze 
worden echter noch alle breede Metaal-erts- 
aderen genaamt, als de letters //. Maar als 
deze Metaal-erts-aders zo fimal zyn, dat zy 
maar 4, 3 a 2 duim breedt zyn, worden de- 
zelve fmaile Metaal-erts-aders genaamt, hoe- 
wel echter dit niet overal doorgaat ; want 
in die Landfchappen, daar de diepzinkende 
Metaal-aderen zeer wyd of breed zyn, wotr- 
den de Aderen van een half el, van een voet, 
of van een half voer, {malle of naauwe Me- 
taal-erts-aderen genaamt, gelyk G. Agricola 
(4) verhaalt van Chremuits, alwaar Metaal- 
Erts-aderen gevonden worden , dewelke op 
zommige plaatzen tien treden wyd zyn; an- 
dere vyttien treden; andere achtien treden; 
andere twintig treden: het welke, de Lengte 
en Diepte dezer Aderen aangemerkt zynde, 
ongemeene klompen Metaal-erts in de Natuur 
vertoont. ’ 

44. 
De Dikte of Wydre der verfcheide Aderen 

word by de Berg-geleerden de Hoogte ge- 
naamt; want als wy op een Berg {taan bene- 

den 
(a) Lib.Gitat. de Re Merall. 
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‘den een Verfpreidende Ader, is ten opzicht 
van ons de Dikte of Wydte van een verfprei- 
de Ader deszelfs Hoogte. Zodanige vere 
fpreïde Aderen verfcheelen zeer veel van Hoog- 
tes Zoimmige, zegt Agricola, zyn een Maus- 
treedt boog , andere twee, andere drie, zom- 
Hige zyn een half elle, andere een voet, an- 
dere eeh half voet, maar deze alle worden by 
de Bergkenders hooge verfpreide Metaal-aderen 
genaumt, dog die maar 4, 3, 2 of een duin 
breedt zyn, worden laage genaamt. Maarde 
Berglieden gebruiken veel byzondere naamen, 
door dewelke het onderfcheidt van deze fimal- 
Je Metaâl-aderen word uitgedrukt, gelyk in 
Fig. 4. lett. 4 aa. word een hooge of dikke Figs. 
verfpreide Metaal-âder vertoont, en met de ® 
letr. bbb. een laage of dunne verfpreide Me- 
taal-ader. 

5. 
De Diepainkehaë “Miktkt:aderen worden 

onder malkanderen ook onder{cheiden na haar 
Joop in de Lengte; zommige loopen van het 
Oolten naar het Wetten, gelyk letters cc c 
aahwyzen; andere wederom van het Wetten 
naaf het Ooften, gelyk te zien is by de letters 
Add; de loop dezer Aderen word gekentdoor 
de klooven eh fcheuren van het gebergte ; 
deze fcheuren ftrekken zich fchuiris tia de Ader 
toe, en uit detzelver loop word de loop der 
Ader gekent. Zy tellen het begin der Ader op 
de wys alshet beginzel der fcheuren jen het einde 
der Ader op dezelfde w ys als de fcheur zich in de 
Ader ten einde loopt. Andere diepzinkende 
Aderen loopen in haar lengte van het Zuiden 

L 4 naar 



168 __Natuur- en Konft-Kabenef , 
… _ naar het Noorden, gelyk in Zig. s. deletters 

Fig $* gaa; andere wederom van het Noorden naar 
het Zuiden, gelyk met de letters ,4b, hoe- 
wel dit ook niet anders als door de ftreeken 

__der klooven en fcheuren der Keyfteen of der 
Bergen geoordeelt word. 

» 46. 
Als een Metaal- af MidersslennkenLe van 

het Ooften na het Wetten, of van het Wef- 
ten na het Ooften, of vanhet Zuiden na het 
Noorden, of van het Noorden na het Zui- 
den gezegt word te loopen, moet niet ver- 
ftaan worden, als of dit gefchiede juift na de vier 
hoofd{treeken van ’t Compas, maar ook nade 
middelftreeken,die tuffchen de hoofdftreeken in 
ftaan; op deze wyze word na ’t ooften ge- 
rekent de tuf{lchen-beide ftreek die ooftelyk 
is, en zodanig met alle de andere ftreeken , 
na dat dezelve meerder of minder na het een 
of het ander gewelt der vier hoofdgeweften 
toehellen, 47: 

De verfpreide of vlakleggende'Aderen wor= 
den op dezelfde wyze onderfcheiden in haar 
voortgang, want al was by voorbeeld een ge- 
heele ronde Berg dwars doorgefneden van een 
verfpreide Ader , en door de rondheid niet 
konde geoordeelt worden na welk geweftdes 
werelds deze verfpreide Ader eigentlyk haar 
loop nam, zoude zulks echter aan de fcheu-= 
ren en klooven des Bergs konnen gezien wor- 
den, dewyl dezelve altyd in het gefteente des 
Bergs zyn, en zodanig (trekken, alsde kragt 
des Metaal-kovkenden Damps de Metaal-ader 

Fiz6, heeft voortgedreven ; ziet figuar6, de letters 
aa 
Errt 



Ed 

Sanuary en February 1720. 69 
aa, dewelke.deze (triemen en (treeken in de 
fteen van een Berg (daar een verfpreide Ader 
legt) vertoonen. 

48. 
Om dat een Ader van Metaal-erts zo veel 

als een fcheiding van de Bergfteen is, daarde 
Ader doorloopt , om dat dezelve uit andere Stof 
als de Bergen of eigentlyk Mineraal-(tof beftaar, 
kan de opmerkende Lezer wel begrypen, dat 
de Metaal-erts-ader aan beide zyden als tuf- 
fchen twee wanden of zy-muuren des Geltcen- 
tes of des Bergs heen loopt; deze Wanden 
worden de Zaal-banden genaamt, en wel by- 
zonderlyk verdeelt in twee verfcheide foorten, 
als hangende enleggende Laalband; de leggen- 
de Zaalband kan begrepen worden, alsde Lie- 
zer zichgelieft voor te ftellen een verfpreide 
Ader in Fig. 2. met de letter 44 b uitgedrukt, 
dan is de leggende Zaalband de Scheidinge, 
dewelke gevonden word tuflchen de Ader 
bbb, en het gedeelte des Bergs dd d; en de 
hangende Zaalband is de fcheidinge, dewel- 
ke gevonden word tuffchen dezelfde Metaal. 
erts-ader & bb en het, bovenfte gedeelte des 
Bergs, daar de twee Mans-beeldjes op uitge- 
beeldt zyn. Op deze zelfde wyre zyn ook 
aan de fchuins of fcheef diepzinkende Aderen,de 
leggende of hangende Zaalband zeer wel te 
onderfcheiden en te kennen, maar in derecht 
na ’t middelpunt der Aarde nederzinkende 
Metaal-aderen zoude dit onderfcheidt niet 
konnen geftelt worden, om dat in deze de 
Metaal-erts nergens op de Zy-wanden des 

‚Ls Bergs 
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Bergs zoude ruften , maar op de Centrale 
Grond, tegens dewelke dezelve in de diepte!des 
Bergs of der Aarde aanftoot en ruft ; maar in zo- 
danig een geval, zegt Balthafar Rofzlern, (a) 
fchikt men zich naar het nedergaan of zinken 
des Gefteentes. 

49. 
De Lezer kan wel begrypen, dat de diepzin= 

kende Aderen met de ftreek , daar zy in de 
lengte mede na het eene of het andere gewelt 
toe loopen, juift niet altyd lynrecht gaan, 
maar de eene recht en de andere krom, of 
met hoeken en bogten,"gelyk{in Fig. 6. te 
zienisltetters 5 be. Insgelyks verfpreiden de 
verfpreide Metaal-aderen zich júift niet altyd 
recht horizontaal , maar zomtyds fchuins, ge- 
Iyk de letters d d een recht horizontaal-leggende 
verfpreide Metaal-ader vertoonen, en de let- 
ters eee ech fchuins leggende verfpreide Ader 
uitbeelden; want als wy een Berg midden 
dwars doorfneeden, zouden wy dezelve of 
recht aan twee ftukken {nyden , of fchuins na 
boven of na beneden gaande, waar uit deze 
zaak klaar genoeg verbeeldt kan worden, Oek 
loopt de lyn van omze {need juift niet egaal 
recht, maar zoude ook golfachtig konnen 

_ Joopen, gelyk tezien is aan de twee verfprei- 
de Aderen ff ff. 

$o. 
Een onbedreven Leter zoude lichtelyk oor- 

deelen , dat een Berg-geleerde, om zytie Berg- 
werken aan te leggen, aan de Kenniffe vän de 
boven aangehaalde Onderfcheidentheden der 

Me- 
(4) Vid. Specul, Metall. Lib. 1. Cap. 3. Art.8 . 

ed 
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Metaa!- of Mineraal erts-aderen weinig gele= 
gen legt, maar het tegendeel is waar, want 
behalven dat uit deze en noch volgende Ken- 
tekenen van der Metaal-aders onderfcheidt, 
zeer veel zaaken ontdekt worden, moeten de 
Bergwerkers in hun doen en laaten zich naar 
de Hoedanigheid., Standplaats ,‚ Gedaante , 
Dikte, Breedte, Diepte , Loop, Rechtheid, 
Schuinsheid, Kromheid enz. van elke byzon- 
dere Metaal-ader byzonderlyk fchikken. Ook 
gelieft de Lezer aan te merken dat (aifchoon 
deze Bergen en Metaal-aderen in een klein 
Figuurtje bekrompen worden uitgedrukt) hy 
aan zich grouwzaame, zeer hooge, wyd uit- 
eftrekte, en overal bewaflene en verwilder- 
Ee Bergen dient teverbeelden, daar niets bloot 
maar alles met aarde, ftof, ftukken van {teen , 
ien Boffchen, Kreupelbofichen , Braam: 
oflchen , zodanig bedekt is, dat dezelve op 

ontelbaare plaatzen ondoorgangkelyk zyn. 
SI. 

„Een Berg-geleerde moet ook groot onder- 
fcheidt maaken, op welke (tandplaats van ’t Ge- 
bergte een Metaal-erts-ader gevonden word, 
want een iegelyk weet wel, dat elke Berg 
onderfcheiden word in ’ Voor-gebergte dat 
de voet is: in ’t Middel-gebergte dat de bed- 
dens en de opryzende fteilte des Bergs zyn : en 
in’t Opper-gebergte dat wy de T'op of Kruin des 
Bergs noemen; hoewel zodanig een Kruin 
dikwils eenige dagen reizens in ’t rond kan 
zyn, alfchoon dezelve , van beneden gezien, 
fpits en fcherp fchynt. Deze drie byzondere 
Plaatzen geven veel Byzonderheid aan en 

C= 
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Metaal -ader, na dat dezelve op de eeneof de 
andere Plaats gevonden word. 

$2. 
Dat de Metaal-aderen juift niet altyd na de 

rechte lyn loopen, word veroorzaakt deor 
zeer veele Toevallen. 1. Door zwaare tuf- 
fchen koomende Gevaartens , Key(teen, of 
andere Stof van den Berg , en van zwaare 
Rotzen, voor en om dewelke de Metaal-ader 
zich kromt en buigt. 2. Door andere Metaal- 
aderen, dewelke in den Hoofd-ader vallen, 
of dezelve doorfnyden. 3. Door andere Ade- 
ren, dewelke nevens een Ader loopen, en 
gedurig nadezelve met bogten toe en afwyken!, 
in welk geval de Ader ook een bogt uitfpreidt 
na of van deszelfs gebuur-ader. 4. Door 
de fcheuren en groote reeten der Bergen, na 
dewelke de Metaal-ader zich dikwils zeer 
buigt en kromt, daar de fcheur nadert of af= 
wykt. 

53: 
Als een Metaal-erts-ader geheel zonder ee- 

nige T'oevalligheden door een Gebergte voort- 
firykt, is dezelve gewoonlyk zeer arm van 
Erts, maar als tot dezelve invallen of door 
dezelve heenfnyden andere Metaal-aderen, 
verkrygt dezelve daar door een groote V rucht- 
baarheid en Erts-rykheid. Dit is de reden, 
dat de rykdom des Erts op het ontdekken van 
een Ader, op zodanig een kruisplaats eerft 
doorzocht en beproeft word ; want om dat de 
Ader haar voedzel moet trekken uit het ge- 
heele Lichaam en Gefteente des Bergs, kan 
zy niet genoeg gevoedt worden, als de vafte 

fteen 
\ 
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fteen des Bergs niet is geklooft, gefcheurt 
en doorkruift en doorbroken met alderhande 
Aderen, Klooven en Scheuren, dewyl deze 
moeten aangemerkt worden als byvloejende 
Canalen, door dewelke een Hoofd-ader baar 
voedzel uit de fteen des Bergs trekt, dewyl 
een Ader uit zich zelfs onmogelyk Metaal-erts 
kan voortteelen. Deeze invallende Aderen, 
Scheuren, Reeten en Spleeten zyn ook noch 
zeer verfcheiden, want inzommige, dewelke 
de Berglieden Slotzen noemen, word een ftof 
gevonden, deweine (chynt overeen te koo= 
men met den aart van ’t Gefteente des Bergs, 
en in Koleur en andere Eigenfchappen met 
de Erts der Meraal-ader. Zodanig een klein 
Adertje, het welk een S(otze genaamt word, 
heeft ook zyn loop, eu iwicexen en inzinkin= 
gen , als de groote Ader daar het invalt , 
en dewelke daar door als verrykt word; zy 
hebben noch andere Adertjes of Kloofjes , 
dewelke zy Sal(en noemen , deze is byna als 
een Kloof or >cneur, maar dikwils zyn veele 
vandezelve door en onder malkander. De Ber- 
gen hebben ook een foort van Klooven, de= 
welke in de Aderen vallen, die de Bergluiden 
Gefthiften noemen, om dat op die plaatzen 
de Ercs veeltyds veredelt word. ; 

Ĳ 5 e, 

__ Al daar de Meraal-of Mineraal-erts-aderen 
diergelyke Toevallen verkrygen, zyn dezelve’ 
dikwils zeer Erts- en Metaalryk, dewyldoor 
alle deze Scheuren, Ader-holen en Openin= 
gen, het dichte Gefteente der Bergen als geo- 

f pent 
ve 
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pent word, en toegang gegeven word aan de 
Metaal-maakende kragt, die uit de Berg gaat 3 
echter zyndeze Zaaken nietaltyd gelyk , want 
in zommige Bergen word dikwils de Metaal= 
erts verarmt, door ’% byfchieten van zommige 
nadeelige Adertjes, en in zommige geven de- 
zelve dikwils weinig verandering aan de Hootd= 
metaal-ader. In zommige Bergen word een 
Metaal-ader veredelt door de boven gemelde 
Klooven en Adertjes, en in andere wederom 
meerder door het invallen en doorfnyden van 
andere groote Metaal-aderen ; zomtyds zoude 
de doorfneed van twee Metaal-erts-aderen „ 
die met malkanderen vereenígen of malkan= 
der doorkruizen , wel zeer ryk zyn , maar 
word bedorven en verfchraalt door toevallen 
van fchadelyke Adertjes,dewelke te gelyk mede 
infchieten , zo dat byna nergens vafte (taat op te 
maaken is, maar wel gekent zyndeechter veel 
licht geeft. é 

De reden waarom in de Bergwerken zo 
zelden voor de Aanleggers op den duur groo- 
te Rykdommen te haalen zyn, is om dat zelfs 
de alderryk{te Meraal-erts-aderen niet even 
gelyk blyvens want dewyl een Ader door 
zich zelve niet kan voortteelen, word zy.ge-; 
durig fchraal , daar zy te lang voortgaat, onte, 
bloot zynde van de Scheuren, Klooven; 
Adertjes, en dwars invallende of doorkrui= 
zendegroote Metaal-erts-aderen, doordewel= 
ke zy gedurig moet veredelt worden; daarom 
zyn de alderrykfte Aderen ‚daar deze Toeval- 
len zeer kort op malkanderen volgen ; an- 
ders moet dikwils zeer lang vergeefs in de 

grond 
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grond: voortgewerkt worden , benevens de 

(reek der Aderen, daar dezelve geen, veucht= 
baare Erts uitleveren; en dewyl deze Loop- 
graaven en Berg-ondermyningen van de Op- 
pervlakte tot onder toe gerekent , dikwils 
grouwzaam diep en groot zyn, kan de Lezer. 
wel verbeelden „ wat ik eigentlyk, tracht te 
kennen te, geven, 

$6: . 

Daar, zyn eenige Aanmerkingen, , om te 
voorfpelden, waar de Aderen malkander bo-, 
venmaten;verryken, als 1. Op die kruisplaat= 
zen, daar twee ryke Aders malkander toeval- 
len of doorfnyden, het zy fchuins, vlak. of 
anders. 2. Als de Aderen haar zinkinge, nes 
derftortinge , draajinge en omwentelinge 
hebben, even gelyk- het, gefteente des Geberg- 
tes daar zy, doorloopen: 3. Daar meer als 
twee goede Metaal-aderen in malkander fchie- 
tenen vermengen ot doorkruizen. 4. Als 
behalven de Metaal-aderen ook noch tegelyk 
met dezelve teefchieten, te zamen. loopen 
vereenigen en vermengen alle de andere foort 
van Adertjes, Klooven, Scheuren, en ande- 
te veredelingen des, Hoofd-aders : in welk 
geval als een Metaal-erts-ader zich, bevindt, 
en dat op het hangen, der.Bergen, gebeurt het 
zelden of dezelve. is ryk en deugdzaam van 
Erts.Balzhafar Rofzlern getuigt dat in.Sz. George 
op den Sneeuwberg over, de. twaalf Aderen by 
malkander, gekoomen zyn, en zulks de, oor- 

‚Zaak is. van, deszelfs, groote. Vruchtbaarheid 
en dat veele Aderen tegelyk met haare Adertjes, . 
Flotzen, Klooven en Scheuren.te zamen koo- 

men 
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men in de Meraal-aderen var S(aftentwalde 

Uttenbergs Beers Zwitterstocher Bofitar 1 
Rommelsberg / en ânaere Flaatzen, 

57 
Maar om wederom een weinig van de Me- 

taal-erts-aderen te fpreeken-, heb ik in Zabula 
XII. Fig 1. hierachter by gevoegt, uitgebeeldt, 
dat de diepzinkende Metaal-aderen juift niet 
Iynrecht inzinken na het middelpunt der 
Aarde, maar zomtyds fchuins, en ook bogtig 
en met winkelhaaken, gelyk a is een diepzins 
kende Metaal-ader die in de lengte recht voort- 
loopt, en ook Iynrecht in de grond inzinkt. 
b Is een diepzinkende Metaal-ader, dewelke 
in de lengte niet recht maar fcheef en krom 
loopt, en niet lynrecht na ’t middelpunt der 
Aarde inzinkt maar fcheef, eenigzins na de 
horizontale Lyn, of eenigzins na de fchuins 
leggende verfpreide Metaal-erts-aderen. c Is 
een diepzinkende Metaal-ader, dewelke inde 
lengte niet alleen bogtig maar met winkelhaa- 
ken voortloopt, en fcheef in de diepte neder- 
zinkt. Zomtyds word een diepzinkende Me- 
taal-ader gevonden , dewelke van de eene 
erg afloopt , dooreen Valley heen gaat, en 

wederom tegens een andere Berg oploopt, ge= 
Iyk by ddd vertoont word. Zommige Ade- 
ren loopen door het afgaande Deel van een 
Berg tot aan deszelfs benedenfte deel; andere 
diepzinkende Aderen loopen over ’t afgaande 
deel van een Berg, maar niet van boven na 
beneden, maar zodat haar lengte de breedte van 
de Berg is ; zommige loopen van de hoogte van 
een Berg na beneden, en gaan voort door een 

zeer 
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zeer lange Vlakte, als in Fig. 2.letters aaa; 

_zemmige gaan: alleenlyk maar over een ge- 

heele Vlakte, het zy dat deze Vlakte zich 
{trekt boven op een zeer groote Kruin van een, 
Berg of van een zeer grooten Heuvel, of be- 
neden gelyk als het vlakke Land, ziet 655 
en c co. id 

58 
_ Ik heb ook verhaalt, hoe zommige diep- 
zinkende Metaal-aderen andere Metaal-erts- 
aderen. ontvangen, en hoe deze toevallende 

etaal-aderen op een verfcheide wyze by de 
Hoofd-ader in of doorfchieten, gelyk uiige- … 
beeldt word in Fig. 3. a is, een toevallende 53 
diepzinkende Metaal-ader, die de Hoofd-ader 
bbb recht met een kruis doorfnydt, en c ís 
een toevallende diepzinkende Metaal-ader, die 
de Hoofd-ader 4 4 > fchuins doofkruitt. Als 
zodanig een__Metaal-erts-ader , dewelke de 
Hoofd-ader doorkruift, zeer hard is „en deszelfs 
Erts wreeder is „als de Erts des Hoofd-aders, 
gaat zy door defelve zonder van malkandersErts 
te vermengen, even gelyk een, yzere wigge of 

û.beytel door ’ gekloofde, hout gaat. Als 
denelk Metaal-erts zachteris; als die van de 
Joofd-ader‚fleept zy de Erts van deHoofd-ader 

(volgens de Waarneeminge van den hooggeleer- 
den (a)G. Agricola)zomtyds. mede ter lengte van 

drie voet, vaneen „twee, drie en meer mans 
treden, eer zy aan de andere zyde wederom 

witgaat , Belk, te zien is in de-Hloofd-ader dd d, 

en de doorkruizende Ader eee. 
RES. M De te DEEL, 

de (a) Vid de Re Metallica Lib- HIL. 
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59. 

Zomtyds word een diepzinkende Metaal: 
ader in twee of meer deelen gefcheïiden, door 
tuflchenkoomen van ‘een rotsachtige of key= 
achtige ‘ftot des Bergs, of andere oorzaaken, 
gelyk de Ader fen de Takg, ‘en de Fak / uit- 
wyzen ; zomtyds verdeelt een Ader zichin'twee 
Aderen , om dezelfde tùffchenkoomende oor« 

zaak van Rötzen én ongemeehehárde Keyftof- 
fen enz., en komt haderhand wederom te za* 
men tot eene Ader, gelyk gezien word inde 
Ader iten detwee Takken & 4. 

Wanneer nu de Lezer van deze zädken zicht 
zelven een Denkbeeld gelieft te formeren, het 
welk eefigzins deze zaaken volgens hdar na= 
tuurlykgeftel uitdrukt, gelieft ny zyne gedach- 
ten van deze onnozele en kleine eenvoudige Fí= 
guurtjes af te wenden , en fmet dezelve de 
grouwzaame en hemelreikende Bergen te door= 
wandelen, en deze kleine Metaâl-adertjes , die 
hier verbeeldt‘wörden, aante merken als Me- 
taal-erts-aderen, die dikwils een ongelooflyke 
lengte hebben, en dikwils mert hdar onderfté 
Randen of Einden eenige honderde ellen in de 
diepte na den Afgrond zinken, BR 

Ót. 
Om den Lezer een Denkbeeld tegeven, hoë 

deze Aderen malkander doorfüyden of door- 
kruizen, heb ik de Plaatjes vän Agticola in 
deze Ordre geféhikt, en de taalkùndige Lezer 
kan dezelve by malkanderen he ld en 
ik zal altyd voldäân wezen wegeris het oordeel 
dat hy van myne Schikkinge geeft, als dezelve 

BIN (ilaas 
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snaar bekwaam is geweeft, om hem (dat ik in- 

derdaad meeftop het oog, hebbe)dienfì te konnen 

doen, 
À 62. 
„Zommige diepzinkende Aderen, dewelke 

dwars, na de afgronden zinken, fnyden mal- 

kander indeafgrondendoor, gelykin Fig. 4. de Fig. 

Ader a ade Ader 4bdoorfnydtbyce, In welke 

Uitbeeldinge de Lezer zich nu moet voorftel- 

len, dat de Steen of Bergftof is weg genomen , 

en deze Mektaal-erts-aderen voor *t oog vere 

toont worden, gelyk zy zich in de gronden — 

bevinden, „ Zomtyds word een diepzinkende 

„Ader Iynrecht doorgefneden van een diepzins 

kende Ader, dewelketchuins nederdaalt, ger 

Iyk de recht nederzinkende Ader dd doorgee 

fneden word by f van de fchuins diepzinkende 

Mertaalsader eee; zomtyds gaat een Metaal- 
erts-ader in de gronden door een andere Ader, 

daar dezelve geheel doorpafleert, gelyk de Ader 

g doorgaat door h, 
„63, 

De Lezer zoude hier konnen afvorderen , 

door welke Tekens bekentis. 1. Of een Ader 

door een andere Ader doorloopt, en of deze 

Takken uitgefimeten worden van de Ader zelfs. 
2. Of het gedeelte van een Ader ‚dewelke 

doorloopt, dat aan de eene zyde des hoofd-a- 

dersis, dezelfde Ader uitmaakt met het gedeel 

te‚dat dikwils op.een andere plaats aan de andere 

zyde des hoofd-aders gevonden word, gelyk 
verbeeldt word in Fig. 3.metddd, eee; dan 
of niet liever deze twee rakken twee byzondere 
„Aderenzyn,, die in den Hoofdader vallen, en 
LEENT M 2 in 
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în dezelve als verfmooren? Maar dezetekens 
zyn bekent door driederhande manieren. r. 
Door de loop des doorf{nydenden Aders, die aan 
de fcheuren der Rotzen en Steen , daar dezelve 
doorloopt, gekent word. 2, Aan de Overeen- 
komf(t van de Mineraal- of Metaal-erts, de- 
welke evengelyk in de wederzydze deelen van 
de doorkruizende Ader gevonden word. En 3, 

__aan de Hoedanigheid van de Ader zelfs, des- 
zelfs dikte en evengelykediepte, dewyl deze 
zaaken alle verfchillen van twee verfcheide in= 
vallende Aderen, dewelke in de Hoofd-ader 
verfimoort worden, of uitgeworpe. Aderen, 
die door een Scheiding van de Hoofd-ader gebo- 
ren worden, gelyk tezien isin Fig. 3. met f, g, 
BEURS 

64. 
Gelyk dediepzinkende Aderen haare verdee- 

ling, doorfhyding en vereeniging hebben, ge- 
lieft de Lezer ook te oordeelen van de verfprei- 
de Aderen; zomtyds word een diepzinkende 
Metaal-ader doorgefneden van een verfpreide 
Ader, gelyk de verfpreide Ader # #doorfnydt 
de diepzinkende Ader k k; zomtyds valt een 
verfpreide Ader ineen diepzinkende Ader, en 
vermengt zich met dezelve zonder door te {ny- 
den, gelyk deverfpreide Ader / zich vereenigt 
in de diepzinkende: Ader m by #. Zomtyds 
doorfnydt een diepzinkende Ader een verfprei- 
de of vlakleggende Ader, gelyk de diepzinken- 
de Ader oo {nydt door de verfpreide Metaal- 
aderp, welke verfpreide Metaal-ader dan aan 
twee gefcheiden word. Zomtyds word een ver- 
fpreide Meraal-ader door neede 

teen 
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Steenenz. ook welin twee gefcheiden, gelyk 
deenden gr vande verfpreide Metaal-ader gr. 

; 6 ‚65. 
‚ Alle dediepzinkende Metaal-aderen worden 
van de Berglieden verdeelt. 1.In een Oorfprong. 
z-Ineen Einde. 3. Ineen Hoofd. En 4. ineen 
Staart. By voorbeeld , voor den Oorfprong van 
een diepzinkenden Ader word genomen dat ge- 
deelte,daar de Metaal-ader begint,als in Fig.s.a. _ 
Het Einde word genaamt, daar de Metaal- Fig 5- 
ader ophoudt te zyn in de lengte als c. Het 
Hoofd van een Metaal-ader word genaamt die 
rand , daar dezelve mede na de lucht toe gekeert 
ftaat b. De Staart d isderanddes Aders, daar 
dezelve mede in de diepte eindigt. Een ver- 
fpreide of vlak-leggende Ader word anders vers 
deelt, dewyl aan deze geen hoofd of (taart 
genaamt of toegepaft word , dog alleenlyk maar 
deszelfs Begin, Einde, en Zy-randen, gelyk 
eee vande vlakleggende Ader f is deszelfs oore 
fprong of begin; ggg is deszelfs einde; £ h 
zyn deszelfszy-randen. Een opgehoopte Mis 
neraal-ader heeft mede een Begin, Einde, 
Hoofd, en Staart; gelyk # i is de oorfprong 
van de opgehoopte Mineraalrader k, en 
1 lis het einde van dezelve, # m is deszelfs 
hoofd, # # is de ftaart, Zomtyds word een 
opgehoopte Mineraal-ader doorgefneden van 
een diepzinkende Metaal-ader, gelyk de diep- 
zinkende Metaal-ader ooo doorfinydt de opge- 
hoopte Ader #. 

66. 
De Metaal- of Mineraal-erts-aderen worden 

in de plaats van andere groote Metaal- of Mi- 
x M 3 neraal, 



182 Nature en Konft-Kabinet 
neraal-erts-aderen , dikwils. ook doorkruiftof 
ingevallen van kleine Adertjes, dewelkedraad- 
adertjes genaamt worden, en deze doorkrui- 
zing gefchiedt ook of met een rechte ltreek , 

Fi,6, lS in Pig. 6. a, of met een (chuinze ftreek 
2 6, of met een fireek die nier eeus doorgaat:c. 

De Draad-aderen zyn of diepzinkende of ver-. 
fpreidt, daarom word een. groote Metaal-ader 
ook wel eens van een verfpreide Draad-ader 
doorgefneden, gelykdeverfpreide draad-ader 
dd fnyde door de diepzinkende groote Ader e f, 

67. | 
Ik hebte voren aangemerkt, dar alle de Me- 
taal-aderen twee zaal-banden hebben of fchei+ 
dingen,waar door zy van de Steen,daar zy doors 
foopen, onderfcheiden worden, van dewelke 
de eene word genaamt de hangende of het dak , 
en de andere de leggende of het ffeunzel vande 
Ader; nu loopen zommige draadsaderen als 
uit het duk in de graote Ader, of als uit het 
Peunnzel, gelyk de draad-ader g valt door het 
dak in de groote Ader. hh, en de draad ader 
2 door het (leunzel der zelfder in dezelve valt, 
Om aan den Lezer te doen begrypen, op welk 
een wyze de loop,der Aderen door de Berg+ 
fcheuren gekent word, zyn A44 de Scheu+ 
ren,en /l de Ader, 

68. 
_ Wy hebben ook gemeldt, dat zomige Adee 
ren ontfloten, en vol gaten zyn, die of ydel zyn, 
of met een flechte ftof gevult zyn, tot welk 
onderfcheidt is de ongefloten Ader mm, de 
gaten zn, een vafte ader zonder gaten 0-0 6, 

ï \ Zom- 
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bygevoegt de omtblootinge der ‘Steerftóf , déwelke 

den hooggeleerden G.Agricola niet waátgebomen zyn 

set 
En uf HE ì 5 « Ö., K zn W 

_ De Metaal-Eits, dewdke in de Aderéhproeit, is 

ineen en dezelfde Ader zeer ver (chîlleride van rykdóih 

of armoede, óm veele redenen dewelke’ ik reeds gé- 

meldchebbe ; maar in het algemeen Wörd de'Eitsinde 

„Metaal-aderen verdeelt in ‘drie foorten, 2, Inde Me- 

taal:erte, dewelke naaft aan de' Lucht ofadh *t hoofd 

van de Ader legt. älû de Metaalzérts, die iff her midden 

“van de diep zinkende Aderen Bévónden, wórd, En’ 3. 

n de] A ‘Staart der A- 
‘der of inc e alderdieplte gronden in dé Meétaál-ader ge- 

“Vonden word. „ Geméenlyk word de Meéraal err, ‘die 
„in het midden tuflchen het hoofd érr de {taart der Me- 

é „aderen gevonden word „voor de ryk fte Behouden, 

„maar degsraak gaat nietalgemeen door ; wâût ‘de On- 

„dervin ding heeit geleert, dat omtrent deze zaak één 

groot werlchil is. „z._Na de verichiëidenheid der 

Bergen. 2 Na de verfcheidenheid der 'Srardptedrs 
op de Berg zelfs , daar de Meraal-ader gevonden 

word, het zy op:de krùin des Bèrgs, het-zy op 8 
AIEN LE ORN A af- 

(a) De Re Metallica, (8) Speeul, Metall, 
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afdaalinge des Bergs, het zy aan deszelfs voet , of 
zelfs in Valleyen of vlakke Landen. 

Es 
De verfcheidenheid der asss doet ook veel 

tot dit Onderfcheid;van zommige Metaalen Zyn de Ert- 
zen ryk nader aan de Lucht of hoofd des Aders;van an- 
dere wederom zyn dezelve ryk in het midden des Me- 
taal-aders, en in andere zyn de Ertzen wederom ryk 
io de diepte, en nader aan deftaart des Metaal-aders. 
Ook is een Gebergte tot de Zilver-erts geheelanders 
gettelt, als een Gebergte daar andere Meraal-errs in 
evonden word ; en dewyl derykdom der Metaal-erts 

in een Ader ook geboren word door het infchieten of 
doorkruizen van Aderen, groote Metaal-aderen of 
Draad-aderen , of Klooven ot andere Scheuren , die de 
Steen des Gebergres en de Metaal-kookende Damp 
toelaaten, kan het dikwils gebeuren, dat juift deze 
Aderen, en Scheuren en Klooven niet boven in dè 
Hoofd-ader vallen, maar in het midden en ook onmt- 
trenr deszelfs ftaart in de diepe gronden ; wâar door 
deze zo genaamde zekeré regel, om vatt te ftellen waar 
de rykfte Erts van elke Meraal:ader of in deszelfs 
hoofd of diepte gevonden zal worden, zeer onze- 

"ker word gemaakt, 
72. E 

In het afgemeen kan echter wel gezegt worden, dát 
derykite Koper-erts, Tin-erts, Yzer-eits, Zwavel- 
aarde, Vuurfteen , en diergelyke zaaken niet zeer 
diep leggen, Omtrent het hoog- of int midden. of diep- 

„leggen van de andere Erts is zeer veel onzekerheid, 
dewyi het Ziiver by veelderhande Metaalen, Minera- 

len en Bergftoffen gevonden word , en onder dezelve 
vermengt groeit, Her is bekent dar dikwils zuiver 
Zilver uit de grond en boven de aarde is uitgegraven , 
en dat op veel plaatzen zeer fyne Zilver-ertsin t hoofd 
van de Zilver-aders gevonden word; waar van myn 
Beftek niet toelaat langer te{préeken. 

Einde van de Maanden January en 
February 1720. 
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ENT A (Re 
EN 

KONST-KABINET, 
Voor de Maanden 

MAART enNnAPRIL 

1720. 

Zevende erbandeling van de ALGEMEE- 
NE natuurlyke Hiftorifchryverssen in de= 
zelve het Vervolg van't kort begryp „ en 
de Opheldering der natuurlyke Hiftorie 
van FERRANDUS IMPERATUS. 

1. 

EA ER) N de twaalf eerfte Boeken , 
A84 0 dewelke ik afgehandelt hebbe, 
ep) DVS) van de Natuurlyke Hiftorie van 

E/ FERRANDUS IMPERA- 
ss Wh TUS Napolitaan, zyn volgens 

Jar nd) de Leer-ordre van Ariftoteles af- 
gehandelt de vier Hoofdftoffen , narmentlyk de 
AARDE, het WATER, de LucHr, en 
het Vuur. In de overige Boeken worden 
Onderzocht de -Lichaamen , dewelke vande 
hals N 2 School- 
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Schoolgeleerden de uit de vier Hoofdftoften 
zarnengeftelde Lichaamen genaamt wierden. 

e 
Het Dertiende Boek beftaat uit XXII. Ka- 

pittels , en handelt -van de zoute Mineralen 
of Bergftoffige Zouten. Omtrent de Mineralen 
en Metaalen in’talgemeen heeft Ariftoteles ge- 
oordeelt, dat dezelve onder de gronden worden 
voortgebragt, en gekookt van dezelfde twee 
onderfcheide Wezens , daar volgens zyne Mee- 
ninge alle de Verhevelingen des Dampkrings 
van geboren worden: Wart gelykals (zegthy) 
uit de gronden na de Lucht oprookentwee foor- 
ten van Uitwaaflemingen, de eene inde gedaan- 
te van een natte Waaflem , ende andereindie 
van een rook-gelyke drooge Damp , vinden wy 
desgelyks in de gronden zelfs twee geflachten 
wan Lichaamen, waar Van de eene foort ge- 
naamt word de Delfbaare Bergftoffen (FO S- 
SILIA,) en de andere d> metallyne Berg- 
Sloffen (METALLICA) De' delfbaare 
Bergftoffen of Mineralen (als alle de foorten 
van onfmeltbaare Steenen , de Zandarak, de 
Ooker, de Meny, de Zwavel, enz.) worden 
woortgebragt door de hitte van de droage en 
heete Uitdampinge of drooge Rovk, maur de 
Metaalen , ( dewelke of door Vier fmeltbaar of 
Jineedbaar zyn) gelyk daar zyn Goud, Zilver, 
Koper , Yzer enz. behooren tot de vochtige 
Uitwaafleming , want zy worden van het lW'a- 
ter voortgeteelt en de Aarde, 

3: 
Dewyl de redenen, dewelke Ariftogeles van, 

deze 
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deze zyne Opizie geeft, zo zeer niet op de 
Proef-ondervindinge , als wel op zyne Onder- 
ftellinge van zyne vier Hoofdftoffen en andere 
Verzieringen ru{ten , zal ik dezelve hier niet aan- 
haalen , te meer om dat onzen Zmperatus oor- 

deelt, dat wy het onderzoek der Bergftoffen 
van de Eenvoudigfte, namentlyk de Zouten, 
behooren af te leiden: Want sndien temant, 

“zegt hy, aan my de reden vroeg van het ver= 
wiflelen van de aarde of eenig bergftof in water, 
ik zoude hem geen gereeder antwoord konnen 
geven, als dat de Zouten fchynente beftaan nit 
een Wezen, het welke tuf]chen het water en 
de aarde in komt, hoewel zommige Zoutenook 
door Uitdampinge als in lucht ontbonden wor- 
den. Dit Wezen, het welk wy Zout noe- 
men, word na zyn Oordeel voortgeteelt door 
de vermogendfte Werkdaaden vande Hitte, ge- 
lyk blykt dat wy het Zout vergaderen uit de 
Affen, en dat de Aluinen en Vitrioolen voort- 
geteelt worden daar de openbaarfte Merkte- 
kens van onderaardfche Vuuren zyn; ook 
word zelfs de Natrox of de Salpeter wel meeft 
voortgebragt in de heete Luanden. Het zo ge- 
naamde Zout van Ammóniac word in ’t Px- 
teolaanfche Geweft van ’t Koningryk Napels 
voortgebragt, in den omkring der onderaard- 
fche Vuuren en uitbraakende Vlammen. 
Daarenboven bevinden wy, dat alle de Zou- 
ten in enkeld en zuiver water van zelfs fmel- 
ten; zelfs de Uitdampingen, Zweet en Pis, 
en andere Witwerpzels der Dieren ‚sdewelke 
door de Warmte en Kookinge van haar Zappen 
geboren worden, zyn alle van een zouten aart. 

N 3 Het 
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Het isde aandacht d opmerkinge wel waar- 
dig, dat de lichaamen, dewelke onder het ge- 
weld des Vuurs gebragt worden, gene fcherp- 
te, of bytendheid , of zoutigheid verkrygen, 
als die gene, dewelke door *t Vuur ‘in kalk of 
afch konnen overgebragt worden ; het welk 
gebeurt, om dat zodanige lichaamen een voch- 
tigheid of vetheid fchynen te bezitten: wantde 
lichaamen , dewelke daar van ontbloot zyn, 
gelyk als het Kryt, de Vuurfteen, en dierge- 
Iyke , neemen geen bytende {cherpheid aan 
door ’t geweld des Vuurs, 

5. 
De Zouten, of de Lichaamen dewelke daar 

onder begrepen worden,worden op tweederhan- 
de wyze geboren,of door uitkookinge van de wa- 
terdeelen , of door groejinge en aanwaflinge, 
gehn de Plantgewaflen. Onder de zoute Berg- 
offen, dewelke door groejinge voortgeteelt 

worden, zyn zommige zeer overeenkomtftig 
in haat aanwaflinge met de wol en het hair der 
Dieren, of met de ruigte dewelke zich op de 
fchimmel vertoont, en zyn dikwils van een 
zeer fyne, dunne en zachte Con/iftentie; als 
by voorbeeld die Salpeter , dewelke in de Spe- 
lonken aan de Wanden groeit , en de hairach- 
tige Aluin enz. Andere Zoute lichaamen 
groejen in een zwaarder, dikker en vafter ge- 
daante , en als te zamen geftelt uit opgerechte 
Fiber-draaden fpaandersgewys en met lang wer- 
pige Vezelen, even gelyk als het Hout aan 
malkanderen groeit. Deze zoute Lichaamen 
maaken een byzonder geflacht van Zouten 

uit, 
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uit , dewelke de fplytbaare Zouten ge- 
näamt worden, gelyk de kloofbaare Aluyn, 
de ( Nitrzm Schifton) fplytbaare Salpeter , en 
veele andere delfbaare Bergftoffen, dewelke 
op die wyze groejen. Andere Zouten groejerì 
op de wyze als het doorfchynend edel-gefteen- 
te, of even als ’t Kriftal, gelyk by voorbeeld 
het blinkende Steen-zout of Sal Gemme, het 
delf baar onderaardfch Zout of Sal Foffile; en 
zommige Borax. … Als dit blinkende Steens out 
gefpleeten wörd, verdeelt het zich als in C#> 
bus. gewyze dobbelfteentjes , maar het Indifche 
pyramidaal Zout groeit in de gedaante van een 

. vierkante Pyramide, doorfchynende en over- 
dwars met ftreeken,gelyk de hoornen der Dieren. 

ó 
Zommige van deze zoute Lichaamen, als 

dezelve voortgebragt worden in matig vochtige 
plaatzen of gtonden, die te gelyk Alúin- en Vi- 
triool-rykzyn, kriftallizeeren en send te Zas 
men tros-gewyze, even gelyk alsde Druiven. 
Onder het Zout, het welk door uitdroogitig 
van deszelfs Waterdeelen te -zämen ftremit 4 
word gevonden het welk groeit fchilfer- én 
korft-gewys; gelyk het Zout dat aan de Klip- 
pen en Boorden van de Zee door dé warmité 
der Zon vaft ftremt. Ander Zout ftremt naar 
Uitdamping byna zo fyn als grof Meel gelyk het 
Lanenburger en ander gekookt Zout, en uitge- 
kookte Salpeter. Zomrtyds gaat het uitgedámpte 
Zout inde gedaante van Steenathtigheid oversals 
het zelve zeer fterk gedroogt , of door ’t vuur ge- 
fmolten en uitgegoten word; gelyk de Lapis 
Pranell en zommige vafte. Zouten. 

NAD Sal (fie 
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Plinins (a) heeft verfcheide lezenswaardige 
Aanmerkingen van het Zout; ziet wat ik daar 
van aangetekent hebbe in het Natuur-en Konft- 
Kabinet van September en Oétober 1719. pag: 
340. 341. 342. Behalven het daar aangeteken- 
de verhaalt hy, dat zommige heete Bronnen 
gevonden worden, dewelke Zout uitleveren ; 
hy verhaalt dat in Africa Zout gevonden wierd, 
het welk gebruikt wierd in de plaats van Steen, 
om daar door de Muuren en Huizen op te 
bouwen; en hy {preekt van het Ammontac 
Zout, dat in de zeer heete Africaanfche Gron- 
den by ’t Orakel van Jupiter Hammon gevon- - 
den wierd , en dat van koleur was gelyk de fplyt- 
achtige Aluin in zeer lange klompen en klui- 
ten, onaangenaam van {maak , en geenzins 
doorfchynende. … Hy verhaalt van dit Zout als 
iets byzonders, dat het!diep in de Zoutgroe- 
ven zeer licht van gewigt is, maar in de dag- 
lucht gebragt zynde datelyk een ongelooflyke 
zwaarte verkreeg. Van iets diergelyks in an- 
dere Groeven «zal ik den vriendelyken Lezer 
na dezen onderhouden; maar Pliztus oordeelt 
dat dit Zout eigentlyk in de grond zo zwaar is 
als boven , maar dat het zelve als opgelicht 
word van de uitdampende en vochtige geeft, 
dewelke uit de loopgraaven der Mynen nabo- 
ven vliegt „ even gelyk het Water een lichaam , 
dat daar in.dryft, draagt, en zeer licht laat be- 
werken, en doof weinig kragt laat beweegen. 

Plinius verhaalt dat het Ammoniac-Zout by 
. | zyn 

(e) Lib. XXXT: Cap. 7. 
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zyn.tyd vervalft wierd met Zout van Sicilien , 
en met Zout van Cyprus, het welke aan het 
zelve zeer gelykvormig fcheen ; en. dat ouwe- 
lings behalven de natuurlyke, ook zeer veel 
foorten van door konft geftremde Zouten be- 
reidt wierden, zo wel uit het Zee-water, als 
door bevochtiginge van Rivier-water, mitsga- 
ders ook door de Regens; dat in Africa by de 
Stadt Utica op die wyze Zout-hoopen gemaakt 
en vergadert wierden als geheele Heuvels ; dat 
dit opgehoopte Zout door de Zonen de Maan 
in dat Landfchap door langzaamheid van tyd 

zo hard en vaft wierd, dat het zelve door By- 
len en Houweelen moefte gehakt worden, en 
door het enkeld koud regenwater geenzins of 
zeer langzaam fmolt.Op hetEiland Caxdia wierd 
Zout gemaakt door het Zee- water het welk in de 
Zoutputten vloeide en wederom uitdampte, 
als ook in Egypten, daar het Water van de 
Nyl op de Salpeterachtige gronden ftroomt. 

__Het Zout wierd ook voortgeteelt in Putten, 
dewelke in de Zout-groeven gemaakt wor- 
den, het welk Put-zout genaamt wierd. In 
vr IS word Zout gemaakt uit het Babylo- 
nifche Bituinen ; dit Bitumen word tot een 
vloeibaarheid geparft als een Oly , die ook in de 
lampen gebrandt word , en als de Olyafgelicht 
is, word het Zout op de grond gevonden. In 
za hese namen zy het water uit de Putten 
en Fonteinen, wierpen het zelve.in de Zout- 
groeven om Zout te trekken. In Chaozia, 
dat anders ook Carina genaamt word, by het 
Landfíchap van Epirus hedendaags, onder den 
‘Turk, wierd Zout gekookt ruit Fontein: wa- 

N s tertia 
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ter, maar het was zeer flap, kragtelóos, en 
ook niet wit, maar zwart. 

9. 
In Vrankryk en Duitfchland wierd ouwe- 

lings Zout gemaakt, zegt Plinius, door wa- 
ter te gieten op brandend hout; maar hier 
zal onze Plinius de Pot-afch en de Weed-afch 
door verftaan, want in Duitfchland worden 
zeer veel heerlyke Zoutbronnen gevonden, 
en overvloedig veel delfbaar Zout. Voor de Pot= 
afchzouten in Spanjen, zegt Plinius, wierd 
het Eikenhout voor ’t befte geoordeelt ; op an= 
dere plaatzen wierd het Hout van hazenooten 
voor ’t befte gehouden om Pot-afch van te 
maaken. De (a) Zuibriers gooten water op 
de afch van verbrande biezen en verbrandt ried ; 
en haalden daar Zout uit. Plizius zegt dat 
het Zout van Phrygie en van Tarente zeer ge= 
prezen wierd voor de gebreken der oogen; en 
dat het Zout van Cappadocte , dat tot Romen 
in tichelfteentjes gebragt wierd , ongemeen dien- 
ftig was tot zuiveringe en verbeteringe van ’s 
Menfchen vel. Het Zout; dat droogt. is van 
natuur , word voor het zoutfte gehouden. 
Plinius getuigt dat het Zout van Zarente by 
zyn tyd wierd gehouden voor het aangenaam- 
fte, het fpierwit{te , ook was het zeer bros. 

10. 
Het Zout, zegt Plinius, word doorde Ree 

ger: 

(4) Deze Imbriers waren Inwoonders van het Ei- 
land Jmbros, dat in de Mgeifche Zee dicht by 't 
Eiland Lemnos legt. 

| 
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genwateren zeer verzacht en verzoet , en door 
den Dauw zeer aangenaam en fris gemaakt. 
In het korlen van het Zoutheeft Plinius aan- 
gemerkt, dat de Noorde of Noordooftelyke 
wiriden zeer vruchtbaar zyn ; dat by het waayen 
der Zuide wind geen Zout geteelt word ; 
maar de Lezer moet hier acht geven, dat P/í- 
zius het Geweft van Lralieu op het oog heeft. 
De bloem van Zout, vervolgt hy, word niet 
geteelt als door Noorde winden of luch- 
ten. 
„| It. „ 
… Wegens de Koleuren van het Zout, zegt 
Plânins, dat het Egyptifche Zout van Mem- 
bis rood was, endat vande Vloedt Oxzs ros. 

By de Stadt Ceszuripa , gelegen op't Eiland $1- 
cilie aan de voet van den Berg Ztza, wierd 
Zout gevonden, dat purper van koleùr was. 
By de Stadt Geta: in het zelfde Stcrlte wierd 
Zout gevonden, het welk zo blinkende was , 
dat iemant zich daar in {piegelen konde, In 
Cappadocie wierd Zout gegraaven , dat door- 
fehynende, zeer lieftyk van reuk ; en faffraan- 
kleurig was. 5 

12. 
De Aalouden maakten volgens. Plizius een 

groot onderfcheidt om ’t verfcheide zout tot 
verfcheide zaaken te gebruiken; op die wyze 
verkooren zy tot het gebruik inde Geneeskun- 
de het Zout van Zarente uitt Koningryk Na- 
peks boven alle de andere foorten, als cok het 
fehuimachtigfte Zee-Zout; voor de ongemak- 
ken der oogen van de Koeyen of het Rundvee 
het Betifche Zout. Het zout, het welke age 

licht 

« 
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licht in het water fineltbaar was, minft bitter 
was, en van natuur vochtiger, wierd boven 
alle andere foorten meeft gebruikt tot de T'afel- 
gerechten en toefpyzen, gelyk als het Zout van 
dthenen en Eubwen. Het Megarifche Zout 
wierd om deszelfs fcherpheid en droogen aart 
boven alle andere foorten gebruikt, tot het be- 
waaren en inzulten van het vleefch en andere 
inzultingen. N 

13: 

De Romeinen gebruikten zeer veel inzul- 
tingen met zout en verfcheide Speceryen. Pli 
nis merkt aan, (gelyk ook noch hedendaags 
in Polen, Hongarsen, en verfcheide Plaatzen 
van Ztalten in ’t gebruik is) dat het Rundvee 
en de andere Vee-kuddens ouwelings door % 
zout wierden aangelokt tot eeten; en dat het 
zout zeer dienftig bevonden wierd om de maa- 
gen der Dieren op te fcherpen en te verfter- 
ken ; dat door dit middel de Dieren niet al- 
leen zeer fris, levendig en gezond wierden, 
maar veel meer melk en aangenaamer kaas 
gaven. Dat het zout door deszelfs ftevige , harde 
en fcherpfnydende deelen de flymen ontbindt en 
afveegt,de fpys helpt verteeren,de Doorvloeyinge 
bevordert,de Humeuren door beweeginge gehol- 
pen zuivert, afveegt , en fteviger van wezensband 
maakt, zal een natuurkundige Lezer wel klaar 
begrypen. Het Zout word zo noodzakelyk 
en dienftig in de Spyzen geoordeelt, dat van 
de deugd en doordringende fmaak, dewelke 
het zelve aan alles byzet, ontleent is, dat op 
dezelve wyze alle de Vermakelykheden en 

Vreugd 
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Vreugd van ons leven , alle {cherpzinnige Uit- 
drukkingen van onze Zamenfpraaken , al het 
Penetrante en ftekelige van onze Puntdichten en 
Snel-fpreuken „al het kragtigíte van onze Schrif- 
ten , derzelver Zout word genaamt. 

I 
Het Zout, dat uit het Zee-water gemaakt 

word, kraakt en knapt, en batft als het zelve 
in *t vier word geworpen, gelyk meeft alle 
Zouten, dewelke in haar wezens Kriftal wa- 

_ter-deelen befluiten ; maar het onderaardfche 
of delfbaar zout laat zich door het vuur ont- 
binden zonder barften of kraaken; het onder- 
aardfche Zout groeit onder de gronden in de 
aarde, en loopt even gelyk de andere Mine- 
ralen met aderen door dezelve. In Calabrie, 
buiten en {behalven veel andere Landen en 
Plaatzen, worden veel Spelonken gevonden, 
uit dewelke dit onderaardíche Zout is uitge- 
hakt. ”- 

If 
Het Sar GEMMe of het blinkende Edel. 
gefteentens-gelyke zout is een fpecie van Zout, 
dewelke boven alle het andere doorfchynendft, 
helderft , en blinkendft is. Onze Zmperatus 

„oordeelt dat het Sa/ Gemme groeit of voort- 
gebragt word van de alderzuiverfte, fyntte en 
egaalfte deelen van het voortkweekende Zout- 
humeur of Zap der onderaardfche gronden ; 
het heeft zodanig een egaalen en gladden op- 
pervlak, als of het water was geweeft, het 
welk tot Zout geftremt was, even gelyk als 
het Ys; hetlaat zich als fcheiden en breeken in 
kleindere en noch kleindere dobbelfteentjes, de- 

wel- 
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welke ongelyk van meerder of minder fcherp* 
heid of fmaak zyn. Het Sal Gemme word in 
de Zoutgroeven gevonden op veelderley plaat- 
zen, gelyk als in ’t Koningryk van Napels. 
In vericheide Zoutgroeven van Calabrie word 
het zelve zeer wit, blank , aangenaamer van 
fmaak , en dienftiger tot de fpys gevon- 
den , als al het andere. De Zoutputten 
van Sicilie, van de Stadt Noro of Netum, 
en MirrrAaruMm, zyn wel zeer kragtig en 
fterker van zout, maar om de bygevoegde 
zwavel onaangenaamer van {maak , hoewel 
tot pekel en inzoutinge van ’t vleefch deug- 
delyk om het ingezoute of ingezulte langer te 
doen duuren , en voor de verrottinge te bewaa- 
ren. — Uit welke ondervindinge een aanmer- 
kinge op te rmaaken is, namentlyk of door 
middel van de Zwavel ons Zee zout niet be- 
kwaamer temaaken zoude zyn, tot inzoutin- 
geen duuringe van Haring „van Kabbeljau , van 
Schol, van alderhande Vifch, van Vleefch, 
Inzultingen, en diergelyke zaaken. 

17. 
Hoe noodzakelyk en At het Zout voor ons 

lichaam mag zyn, bevinden wy nochtans , dat 
deszelfs ai te overvloedig gebruik fehadelyk is 
in verfcheide kwynende ziektens ; dat door het 
zelve worden verwekt of vermeerdert zwaare 
Pynen, Jichten, Podagra, Graveel, Steen, 
Schurft, Schilfers opdehuidt, Puiften, Roo- 
ven, Jeukten; dat de uitwendige zwee- 
ren door deszelfs inwendig gebruik pynlyker, 
en derzelver etter dunder, fcherper, ziltiger , 

en 
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en derzelver kanten hooger, calleufer en har- 
der worden, derzelver inwendig vleefch fpek= 
achtiger of!blauwer en doodfcr. 

wi, is. 
Het Zout wierd by de Aaloucen en ook 

_poch hedendaags op zommige Plaatzen uirwen= 
dig gebruikt in Badítoven, of tot drooge Wrys 
vingen, tot wegneeminge van fchurft, jeukte , 
puitten, opdroogen van zweeren, verdunnen 
van koude en flymige humeuren, verdunninge 
van dikkeen zuchtige beenen, als ook tegens de 
ftramheid en traagheid der leden, tegens verfty- 
vingen, opkrimpingen van ledemaaten, en ver= 
zakkingen van Lympba , tot zuiveringe van 
blauw{íchuit en plekken, als ook tegens alle 
verrottingen, ftank en bedervinge des tand» 
vleefch; van alle welke zaaken een der Prinffen 
onder de Geneesheeren, Mes u £ zeer omflan- 
dig gefchreven heeft, 
rj 19, 
Het zal de moeite wel waardigzyn, dat wy 

Mefue van ’t Zout zelfs hooren , want al= 
fchoon die groote Man volgens de mode van 
zyn Eeuw een Arifforelijch Wysgeer was, zyn 
nochtans zyne Aanmerkingen niet onbillyk 
voor die gene,dewelke hunne woorden van Heet 
ef Koud, of Vochtig of Droog, in de eerfte, 
of tweede, of derde, of vierde graad zodanig 
verftaan , als dezelve verftaan moeten worden, 
dat is; dat zy die zaaken, dewelke zy noe: 
men heet, koud, droog , vochtig, of droog 
en heet, droog en koud, in die of die graad 
zodanig begrypen te beftaan, dat zy die pr 
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„danigheden. hebben uit betrekkinge van? ande- 
re Zaaken, daar zy op toegepaft worden, en 
omtrent dewelke zy of verwarmende; of ver= 
koelende, of Opdroogendeenz. zyn ; maar niet 
dat zy die zaaken zodanig moeten oordeelen te 
beftaan op zich zelven zonder betrekkinge : 
welk onderfcheidt met zeer veel ernít en dik- 
wils is aangemerkt van den grooten Galenus; 
maar van veele, dewelke zeer onbezonnen, er 
zonder Hem en zyne Navolgers in dit ftuk 
wel te verftaan en te begrypen, tegens Gale- 
aus hebben gehaarklooft, niet is gemerkt. 

20. 
De vermaartfte foorten (zegt Job. Mefve, 

van zynen tyd fpreekende ) van Zout zyn vier. 
1. Keuken-zout. 2. Blinkend Zout of Sal 
Gemme. 3. Zout van Naphbthe. 4. Indiaanfch 
Zout. Van ’t Keuken-zout waren twee foor- 
ten, de eene foort was het delf baar Zout, en 
een weinig bitterachtig, harder en wederftre- 
vig in ’ fimelten ; de andere foort van K euken- 
zout was ’t gewoonlyk Zee-zout, het welk 
zeer licht en ras in het water finelt. Het Sal 
Geimnime is, zegt hy , ’t blinkende Kriftal in 
doorfchynendheid gelyk , en laat zich lichtelyk 
fplyten en klooven. Het Zout van Napbthe 
was zwart van koleur, en van reuk gelyk de 
Naphtha. Het Indiaanfch Zout, zegt Mefze , 
heb ik gezien van koleur of zwart of rood, en 
donkerachtig. Van alle deze vier Hoofdfoor- 
ten van Zout wierd het Zee-zout het kragte= 
loofte en minft-zout bevonden, ja zelfs zwak- 
ker als het delfbaar Zout ( Sal Fofile.) Het 

ok è: blin- 
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blinkende Kriftal-zout (Sa! Gemme) is we- 
derom kragtiger „doordringender , en van {cher-_ 

per zout, als de twee bovengemelde foorten 
van Keuken-zout, namentlyk het Delf baar en 

Zee-zout. Het Zout van Naphthe is weder- 
om fcherper en doordringender , als alle de bo- 

vengemelde foorten. Het Indiaanfch Zout 
gaat alle de andere Zouten te boven in Zout- 
heid, Doordringendheid, en in Scherpte, en 

onder hetzelve word altyd het fcherpíte gevon- 
den, het welk bitter{t van fimaak is. 

f dr. Ar 
_ In het algemeen aangemerkt, zegt Mefze, 
is het Zout van hoedanigheid verwarmende en 
opdroogende in de tweede trap, volgens de al- 
gemeene dangenomene graaden van, onder- 
Ícheidinge der vier eerfte hoedanigheden der 
Dingen, ten opzicht van meerder of minder 
kragtig; hoe bitterder het Zout is, hoehet ook 
verhittender en opdroogender gevonden word, 
De Zelfftandigheid van het Zout word ge- 
boren, na ’t Oordeel van onzen Ariftotelifchen 
Mefve , uit een zamenmenginge van verbrande 
aardachtige en bittere deelen , en door zich zelfs 
onfinakelyke Waterdeeltjes; en om dat deze 
deelen miet malkanderen in een zekere Even- 
gelykheid en Hoeveelheid tot een derde wezen 
zyn overgegaan en vereenigt, oordeelt hy dat 
dezelve daar door zout van finaak zyn: maar 
als de aardfche deelen de waterdeelen in deze 
zamenmenginge te boven gaan, is het Zout na 
die proportre bitterder en fcherper van {maak ; 
dog als wederom de waterdeelen meefter zyn ; 

II, Deer. O is 
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is het Zout fmakeloozer en van minder kragt; 
hoewel de Lezer, aan dewelkede gronden van 
de Redeneerwyze, van de hervormde Mecha- 
mica, en proef kurdige Natuurkunde bekent zyn, 
indeze Zaak , diergelyke Onderrechtingen , on- 
derftelkundige Harffenfabrykjes en Verzieringen, 
niet zeer hoog zal behoeven te waardeeren, 
als in zo ver zy konnen dienen tot eenige op- 
helderinge in het Begrip van de Vermogens, 
dewelke haar Wezen haalen uit de betrekke- 
Iykheden , dewelke gevonden worden tuffchen 
de menfchelyke Zinnen en de daar op werkende 
Zelfltandigheden. 

B 
De voornaamfte Vermogens des Zouts in ons 

lichaam zyn,de Zappen te doen weg fimelten,de- 
zelve te doorfnyden, vaft te doen ftremmen , den 
afgang te verwekken, enin andere omftandig- 
heden wederom op te ftoppen;buiten ons lichaam * 
de zaaken opte droogen , en voor verrottinge te 
befchermen. Het Zout is bytende van vermogen, 
maakt groote ontroeringe in de Ingewanden, 
verwekt z waareColyk-pynen,en bereidt de maag 
tot braakinge. De verdikte, grove en taaye 
Humevren worden door het Zout verfpreidt, 
en deszelfs Eigenfchapis tot Buik-zuiveringe, en 
uitwerpinge of ontlaftinge, om dat het Zout 
de fimeltbaare zappen, dewelke het ontmoet, 
fmelt en breekt, en echter naderhand het lic- 
haam wederom fluit, volgens de aantekenin- 
gen van Johannes Mefze. 

23: 
„Het Keukenzout geneeft de walgachtigheid 

der 
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der maag, en verwekt honger. Het Keuken- 
zout gemengt by buik-ontlaftende Middelen , 
{pant derzelver kragten tot grooter hevigheid 
en uitwerkinge aan. Het Zout gemengt by de 
braakmiddelen , maakt dezelve zeer bekwaam 
om de vafte en taaye flymftoffen der maag en 
maagsplooyen te doorfnyden, te ontbinden en 
te ontlaften. Dikwils word het keuken- of an- 
der Zout by de Klifteeren gemengt, om door 
deszelfs prikkelinge de ingewanden tot ont- 
laftinge aan te lokken, en de flymen en taaye 
ftoffen der darmen te doorfnyden en te 
ontlaften. Het uitgebrande wit van oef- 
ters en mioflel-fchelpen, met gerooftert keu- 
kenzout gemengt, ís een fraay tandpoeder. Het 
Zout met Oly gekookt veegt af de blaaren en 
fpekachtigheid van de verbrandheid, zuivert en 
geneeft, gelyk ook het zelfde de pynlyke ze- 
nuw- of peesachtige deelen verfterkt, en de 
pynlyke ftoffen en aanftroomende vloeyingen 
te rugflaat. Zout gekookt met Oly van Ter- 
pentyn is deugdzaam voor de onzichtbaare en 
gevaarlyke Zenuw-fteeken, het bedwingt. en 
flaat te rug de trekkingen, krampen, en zelfs 
de gevaarlyke opzwellingen , dewelke gewoon- 
lyk deze Zenuw-kwetzingen verzellen. Op 
dezelve wyze word ook het Zout gebruikt te- 
gens de trekkingtjes , en verborge kwetzin- 
gen ‚ naar Zommige Aderlaatingen veroorzaakt. 

B, > 3 
Zout gemengt met ln: en zemelen tot 

een papje, geneeft de bonte en blauw geflage 
of gevalle plekken des huids, en de groote 
1, O 2 kneu- 
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kneuzingen en bloed-klonteringen. Zodanig 
een Zout-papje geneeft de zwaare pyn der oo- 
ren; het zout matiglyk gemengt met honing 
enoly, geneeft de hoornachtige uitwaflingen en 
weelderig vleefch van ’ oogvlies, en weder- 
ftaat deszelfs verrottinge: het zout in gorgel- 
waters gebruikt geneeft de brand des keels , het 
verflappen en hangen van den huig „de zinking- 
achtige toevloejinge der tonge , de deelen binnen 
’s monds, en het tandvleefch. Alte veel gebruik 
van zout maakt het lichaam dor „droog ; belet de 
voortteeling , en bederft de glans en fchoonheid 
van het menfchelyke vel. 

25. 
Het Sal Gemme of blinkend Kriftallynzout 

is zeer bekwaam om de alderraayfte Vochten 
en Humeuren, dewelke zeer zwaar te ontbin- 
den zyn, los te maaken, en tot ontlaftinge be- 
kwaam te maaken en te voorbereiden. Het 
Sal Gemme zuivert de werktuigen der Zinnen, 
als oogen, ooren, neus, mond en zweetga- 
ten van de huid. Sa/ Gee gemengt met 
Agaricus geneeft de hoofdzwymelingen en 
draajingen der oogen, dewelke uit taaje en in 
malkaunder gepakte flymige en waterige Hu- 
meuren voortkoomen. Zout gemengt met de 
drie foorten der Myrobalanen, zuivert, reinigt 
en ontlaft de maag en deborft, en geneeft der- 
zelver langdurige pynen. 

26. 
Van het Zout van Naphthe, als ook van 

het Indiaanfch Zout, zegt MESUE, dat die 
beide zeer veel vermoogen in alderhande 

Werke 
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Werkdaaden en Gebruiken ; dat dezelve zeer 

hevig ontbinden en ontlaften de grove Melan- 
cholyke en Phlegmatigue Humeuren; dat zy 

het lichaam behoeden voor verrottinge en be- 

dervinge, te keer gaan de Lazary , opkoomen- 

de Melaatsheden, en andere ftoften van de ver- 

brande Gal; hoewel deze Zouten zulks niet 

zo zeer uit zich zelven zouden uitwerken, als 

wel vermengt in Pillen of Conferven, Kliftee- 

ren, Dranken, dewelke pargeren  ontlaften en 
uitdryven. 

27 

De aaloude Divftorides heeft omtrent het Ge- 
neeskundig gebruik des Zouts mede eenige 
diergelyke ad been aangetekent , na- 
mentlyk hoedanig het Zout, gemengt met on- 
gel, dienftig is tegens de vuurige fteeken van 
Vefpen, Hommels, Duizendbeenen , fenynige 

Schalbyters , Schorpioenen ; en gemengt en ge- 
ftampt met lynzaad dienttig is tegen alderhande 
beeten en fteeken der fenynige Dieren. Zout 
gemengt met de harft van Pynboomen of Ce- 
derboomen, of met Pik of met Honing, met 
Hyfop, met Orego, word tegens dezelfde on- 

earn door Diofcorides zeer geprezen. 
egens het al te veel misbruik van den Opium 

en andere verdoovende middelen, raadt Diof- 
corides het indrinken van Zout gemengt met 
gehoningde Azyn. In /talier is het een gemeen 
gebruik, geftoten Rozemaryn, met «zout ge- 
mengt, op alle kneuzingen en beukingen der 
leden en van ’t vleefch te leggen, om daar 
door te beletten het zweeren en opzwellen. In 

OZ: Duitfch- 
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Duitfchland word gebruikt /out met wyn; 
tor geneezinge en zuiveringe der varfle wonden: 
Wy vinden by de aaloude Geneesheeren ontel- 
baare geneeskonftige gebruiken van het Zout, 
zo wel gemengt als ongemengt, droog of in 
pekel , tot Badftooven, tot enkelde Stoo- 
vingen, tot Wryvingen , of tot inwendig ge- 
bruik tegens de roodeloop, in bytende zwee- 
render Íngewanden „enz. dog alles met opmer- 
kinge iere ent 

28. 
De; Schryvers zyn ’t niet eens wegens % In- 

diaanfch Zout , daar onzen Mefue van ge- 
fproken heeft. De Natuurkundige van Italien 
hebben daar voor genomen een zeker pyramz= 
daal natuurlyk Zout, daar ik voor dezen van 
gefproken hebbe (a), en het welk ik na dezen zal 
befchryven, en in ’ koper voor myn Lezer 
zal laaten uitbeelden; maar onzen Ferrandas 
Imperatus 1egt, dat dit vierkante Indiaanfche 
pyramidaal Zout, het welk doorfchynende is, 
geenzins met die hoedanigheden overeenkomt, 
dewelke onzen Johanzes Mefue toeeigent aan 
zyn Indiaanfeh Zout; dewyl het pyramzdaal 
Zout niet, ros, noch bruin, noch geel is, en 
maar zeer zwak van zout is, daar het Indifche 
Zout van Mefue het alderfcherpfte en door. 
dringendfíte van alle Zouten is; daarom befluit 
Imperatus , dat wy door het Indifche Zout van 
Mefre moeten verftaan het Zout van Anmo- 
niac , dewylihet zelve zeer fyn, en doordrin- 
gende van zoutigheid is. 

Al- 

(a) Ziet Natuur- en Konft-Kabinet van September 
enOdober 1719. pag. 349. 
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Alfchoon ik het gevoelen omtrent het Sa/ 
‚ Ammoniac van Imperatus geheel niet toeftem- 
me, om fedenen dewelke zullen blyken , als 
ik zelfs van het Indíiaanfch Zout-handelen zal, 
kan ik echter niet ontkennen, dat het Axz7o- 
ziac Lout een foort van Zoutis, het welk een 
byzondere hoedanigheid heeft, waar mede het 
ook van alle andere foorten van Zout verfcheelt, 
dat is: met het Axzmoztac Zout is een pisach- 
tige vlugheid als in een verband te zamen ge- 
mengt ; deze pisachtige vlugheid is zodanig, 
dat zy het Asmoniac Zout, als het zelve in 
het vuur gelegt word, zeer doet vervliegen en 
verminderen. Het Ammontac Zout is fpierwit 
van koleur, en de Flores of de opgeheve bloem, 
dewelke door ’ vuur word opgeheven aan de 
Sublimeer-glazen, is zo wit als {neeuw. 

a. 
Het Zout van hd is zeer doordrin- 

gende, en veel fynder van {maak als het ge- 
woonlyk Keuken-zout ; ook ishet Ammzontac- 
zout minder zamentrekkende als het Zee-zout 
of opgegraaven delf baar Zout, dat in andere 
Landen in de keuken en tot fpyze gebruikt 
word, De proef, dewelke omtrent de vlug- 
heid van het Arzmontac-zout igenomen Ae : 
is al te aangenaam , dat ik dezelve hier zoude 
voorby gaan. Neemt, by voorbeeld, een wei- 
nigje geftoten Zout van Amimoniac, en doct 
daar by een weinig geftoten pot-afch, of kalk, 
of ander vuur-temperend zout, mengt deze 
poeders wel onder malkanderen , druipt in dit 

O 4 te 
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te zamengemengt poeder eenige droppels van 
het een of het andere vocht, het zy brandewyn, 
water , of iets diergelyks, wryft het zelve zeer 
fterk, en gy zult door het ingedruipte finaake- 
loos en reukeloos water in het poeder (daar, 
als de Zouten beide beendroog zyn , eer zy te 
zamengemengt worden, geen de minfte reuk 
in was ) een pisftank verwekken , dewelke 
niemant om deszelfs uitftekende vlugheid een 
tiende van een minuit onder de neus kan ver- 
draagen. Bydeze Compofitie (dewelkeeigent- | 
Iyk het bekende engelfch Zout is, het welke 
de Juffrouwen voor de hoofdpyn gebruiken, 
en in Kriftallyne flesjes by zich draagen) kunt 

zy vermengen eenige droppelen van eenige 
hoofd- oly, als by voorbeeld fyne oly van e- 
dele Magolyn , of van Lavendelbloemen, of 
van Rozemaryn enz. en dezelve gebruiken om 
in flauwte, hoofdpyn uit koude ontftaan , en in 
diergelyke gevallen aan te ruiken. 

d I. 
Alle Liefhebbers ge dewelke (dat ge- 

meen is) de manier bekent is om de vlugge 
eeft en het vlugge zout uit het Ammonzac 
out te bereiden, zullen gemakkelyk toeftem- 

men, dat door ’t bydoen van het een of het 
ander Zuur-temperend Zout, (gelyk de Kalk , 
de Pot-afch, de Souda, of zelfs gemeene Afch, 
of andere uit kruiden of uit fteen of hout ge- 
brande Zouten) de Zuurdeelen of diergelyke 
vafthoudende Zoutdeelen, dewelkein het Am- 
moniac Zout natuurlyk gevonden worden , en 
de vlugge Piszoutdeelen vaftknevelden en als 

gevan- 
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gevangen jhielden , zodanig worden over- 
Weldigt , dat daar door alle de vlugge Pis- 
zout deelen worden op vrye voeten geftelt 
en losgelaaten, dewelke om haar uitftekende 
fynheid, lichtigheid en vlugheid , met zo veel 
geweld uit Kaar oude gevangenis uitftuiven, 
dat haareaanftroominge onweerftaanbaar is voor 
onze reukzenuwen. : 

hd: 
Zommige hebben geoordeelt, dat het Deft:/- 

leren van de vlugge geeft van het Axzmozitac 
Zout niet zeer noodzakelyk was; zy- hebben 
in deszelfs plaats genomen zeer fterke loog , 
gemaakt van water en pot-afch, of water en 
vaft zout van wynfteen, gelyk ook in water 
gefimolten zout van Ammoutac ; zy hebben door 
’% by malkander gieten van beide deze pekels 
of gefmolte zouten een mengzel gekregen , 
het welk zo hevig en vinnig was als de vlugge 
geeft van Ammortac- Zout; maar dewyl te ge- 
Jyk de grove en zuur-zoute deelen van ’t Amz- 
moniac- Zout en de zwaare aardachtige deelen 
van het vafte Pot-afch-zout of Wynfteen-zout 
in de mengzels haar verblyf hebben, isde gedef- 
tilleerde vlugge geeft van't Ammoníac- zout veel 
fynder ,; zuiverder, en ook deugdzaamer tot het 
gebruik. 

EEE 
Het Ammoniac-Zout is zelfs ook veeldoor- 

dringender als andere Zouten , tot de ontbindin- 
ge zommigerMetaalen,gelyk aan het finelten van 
het Goud byeen iegelyk bekent is : neemt ook een 
weinig vanAusmoniac-1out,laat het zelve ontbin- 

Ui , den 
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den en fmeltenin fchoon regenwater;deze Solu- 
tie gegoren in een kopere ketel of bekken, of 
iets anders van koper, of in dezelve maar ee- 
nige ftukjes koper geworpen , krygt een Saphyr- 
blauwe koleur , dewelke wonderlyk aange- 
naam voor ’t gezicht is, en tot een getuige 
verftrekt, hoe gereed en bekwaam dit Zout tot 
het aangrypen en ontbinden der Metaalen is. 
Het Aremovntac- Zout in ’t vuurgeworpen zyn. 
de, geeft aan de vlam een platfante blauwe 
koleur. Het Ammoniac Zout word gebruikt 
in het vertinnen van het Yzer, en doet het Y- 
zer met het Tin vereenigen. 

34: 
Ferrandus Imperatus getuigt, dat het Zout 

van Amsmnontac in ’t Koningryk van Napels ge- 
vonden word in brokken en korften, omtrent 
en rondom de gaten en monden der Vuur- en 
Vlam-braakende Bergen; dat het zelve aldaar 
door de Uitdampingen van het onderaardfche 
Vuur als aangeteelt word; dat het zelve oogen- 
fchynlyk aangroeit, en de korften vermeerdert 
worden op de wyze als de Cizaber of andere 
Stoffen, dewelke door Opheffinge of Suhli- 
matie aangroejen, en dat het in Fibrez (de- 
welke naar de dikte van de korft groot zyn) 
fplyt. Dit Zout groeit met zyn bafis of wot- 
tel geftrekt na de kant van de aarde of plaats, 
daar de Uitwaafleming voortkomt, en met zyn 
bovenfte punt of apex na de kant vande lucht 
daar de Uitdampinge na toe gaat; en op deze 
wyze worden die korften van tyd tot tyd?dik- 
ker en zwaarder. De uitwendige koleur van 

dit Ki 
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dit Ammoniac Zout is zwartachtig, maar als 
het zelve gezuivert is, word het {heeuw wit ; 
zelfs in de monden van de Fornuizen, daar de 
Vlammen uitfpeelen , word het Arzimzoniac 
Zout voortgeteelt; op zommige plaatzen van 
deze monden is het ros van koleur, op andere 
geel, en op andere wederom wit; hoewel alle 
deze koleuren door zuiveringe daar afgaan en 
„ook maar oppervlakkig zyn, en deszelts eigen 
koleur wit is. Het gebruik van het Azo. 
ziac Lout is zo veelvuldig , dat myn beftek niet. 
toelaat om het zelve hier omftandiger te mel- 
den. \ 

5: R 
Nadat wy nu het Dent hebben afgehandelt, 

zal het dienftig zyn, dat wy overgaan tot zo- 
danige Stoffen, dewelke ook wel onder de in het 
water fimeltbaare Mizeralen,en volgens de mode 
der Schryvers onder de Zouten behooren , maar 
echter om veel Redenen en Omftandigheden van 
het gemeene aardfche of eigentlyke keukenzout 
onderfcheiden worden, gelyk by voorbeeld de 
Salpeter ; deze verfcheelt wel van alle de boven- 
gemelde foorten van ‘keuken-zouten, maar is 
nochtans,inwendig gebruikt, niet fchadelyk voor 
de lichaamen der Menfchen. 

36. 
Plinius is zelfs ook van gevoelen, dat de 

Salpeter juift niet veel van het gemeen (a) Zout 
verfcheelt, (maafhy heeft ongelyk en dat deGe- 

nees- 

‚(#) Verftaat door gemeen zout, hetgeen in de keu- 
ken gebruikt word, of kangebruikt worden, gelyk 
als by voorbeeld her Sa/ Foffile of Delfbaar Zout, en 

es- 
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neesheeren, dewelke voor hem over de Salpeter | 
gefchreven hadden, de natuur der Salpeterzelfs 

… niet recht hadden gekent , mitsgaders dat onder 
alle die Schryvers Zheopbraftus noch wel de 
naauwkeurigfte in de Befchryvinge der Salpeter 
was geweeft. Plizius getuigt dat in het Land der 
Meden of Perfen de Salpeter wierd voortge- 
bragt op de wyze als een dunne fneeuw ; dat 
aldaar door de groote droogte de Salpeter over 
de vlaktens en gronden der Valleyen zich ver- 
toonde, en als een zeer fyne Ryp aangroeide 
van de Uitwaaffemingen ; dat insgelyks in Zhra- 
cten op dezelve wyze de Salpeter op de laage 
Velden wierd voortgebragt, maar eenigzins be- 
morft door de koleur der aarde. 

je 
Plinins getuigt, ee, op veele Plaatzen Sal- 

peterachtige Wateren worden gevonden ; ook 
getuigt hy dat de befte en overvloedigfte Salpe- 
ter, dewelke uit falpeterachtig Water geboren 
wierd, by zyn tyd was de zeer witte en fchoo- 
ne en zuivere Salpeter , die najzyn oordeel zeer na 
aan het gemeen zout grensde, en voortkwam in 
Macedonie in een falpeterachtig Meir, uit wel- 
ker midden een Fontein borrelde en opíprong 
van zoet Water. De Salpeterverfcheenin dit 
Meirtjye met het begin van de hondsdagen om- 
trent negen dagen lang, na dewelke dezelve 
wederom eenige tyd ophield te worden, en 

dike 

deszelfs foort het Sal Gemme of blinkend Kriftallyn- 
zout, het Pyramidaal Zout van Indiën, het Zee- 
zout, en diergelyke Zouten, dewelke in een zeker - 
opzicht alle van eenderhande natuur zyn, 
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dikwils na verloop van omtrent negen dagen 
wederom aangroeide ; waar uit Pl1x175 befluit, * 
dat zulks meerder moeft afgeleidt worden van 
de natuur van die Gronden, als eigentlyk wel 
van de Warmte of van de Regens enz. Het 
aanmerkelykfte , het welk Plizeus aantekent 
van deze zoete Fontein van Salpeterwater , is, 
dat deze Fontein altyd water opgaf, en dat 
nochtans het Water van het Meir niet merke- 
lyk daar door opzwol, veel minder overliep. 
Als opdie dagen, in dewelke de Salpeter voort- 
geteelt wierd, {terke Regens vielen, wierd de 
Salpeter , dewelke dan gewonnen wierd, veel 
zouter als op andere tyden bevonden. Als op 
deze aanteel-dagen veel Noorde winden waai- 
den, wierd de Salpeter vuil en morfflig , om dat 
de grond en het flik van het Meir dan te veel 
bewogen en het Water troebel wierd. 

_ Plinius {preekende ansi: dewelke 
bereict word door toedoen van Menfchen ar- 
beidt, zegt dat de Salpeter in Egypten veel o= 
vervloediger, maar ook veel flechter bereidt 
wierd, als de natuurlyke en zuivere Salpeter 
van Macedonie ; de Egyptifche Salpeter was 
fteenachtig en bruin van koleur; zy wierd 
volgens Plinius byna op dezelfde wyze be- 
reidt als het gemeen Zout, alleenlyk maar 
met dit onderfcheidt, dat tot het bereiden van 
Zeezout het Zeewater in de Zoutputten ge- 
laaten wierd, en het Water van de Rivier de 
Nyl in de de Salpeter-kuilen of Putten. De- 
ze Salpeter-pannen droogden op, als de Nyl 

was 
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_ was gevallen, en wierden gevult op die tyderi 

als de Nyl rees, en over zyne boorden ftroom- 
de, en het Land onder water zette; deze ge- 
maakte Sa!peter wierd op groote hoopen ver- 
gadert, alwaar dezelve zeer heet wierd doorde 
tyd. De vermaartíte Salpeter-pannen waren 
omtrent Memphis, en by de Stadt Nuucratts ; 
hoewel de Salpeter-pannen van Memphis ge- 
houden wierden voor de flechtfte, om dat de 
Salpeter van Memphis op de Salpeter-hoopen 
door de tyd als verfteende, in zo verre dat op 
die plaatzen veel groote Salpeter-hoopen ge- 
vonden wierden, dewelke als in zeer harde 
fteen waren verandert. Deze Salpeter was doof 
de tyd zo hard geworden, dat zy volgens de 
getuigenitle van Plinius verfcheide Vaarwerk 
van dezelve maakten , ’t welk voor de Liefheb- 
bers een aanmerkinge van gfoot belang ís. 

39. 

Plinius verhaalt, BE, int Meir Afcanie, en 
in zommige Springbronnen by Chalcida, de 
bovenfte Wateren zeer zoet van fimaak gevon- 
den wierden, maar de Wateren, dewelke die- 
per en nader waren aan de grond, waren zeer 
falpeterachtig van fimaak. Uit zommige Salpeter- 
pannen of putten wierd de Salpeter ros gehaalt, 
het welk door de koleur van de aarde van die 
gronden word veroorzaakt. In de verkiezinge 
van de Salpeter word altyd de lichtftelen de 
fynfte voor de befte gehouden , daarom is des- 
zelfs fchuim het befte gedeelte na de getuige- 
nifle van Plizius; hoewel echter de kleurige 
en de morskleurige tot zommige zaaken, als 
tot het purpermaaken der Aalouden, en ’t ef 

tere 
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trekken van zommige Zinc uren en Uittrekzels, 
geftelt wierd boven de witte of zuivere Salpeter, 

40. 
De Oude namen de proef van de Salpeter 

aan deszelfs lichtigheid , fponsachtighcid , en 
langwerpige pypachtige gedaante. In Egypten 
wi rd’ de Salpeter vervalft met kalk , maar het 
bedrog konde door de fimaak licht ontdekt wor- 
den ; ook word de oprechte en zuivere Salpeter 
licht en geheel gefinolten, de vervalfte met kalk - 
was zeer bytende en fcherp , en had ook een zeer 
benáauwde reuk. Plizius merkt aan, dat inde 
groote ‘Zout-putten noch eenige Bladeren , 
Kruiden en Planten groejen; dat in de zeer 
zoute Zee veelderhande foorten van Wieren , 
Zeegewaflen , levendige Schepzels en Viflen 
groejen ; maar dat op de Salpeterachtige plaat- 
zen, noch ook in of naby de groote Salpeter- 
pannen, of putten niets van Groente of Krui- 
de word voortgebragt of groeit; dat de kalk 
vande Putten wierd weggebeeten, om deszelfs 
fcherpheid te bewyzen. 

41. 
_ Nadat Plinius van de Nitrum of Salpcter 
gehandelt heeft, meldt hy ook een weinig van 
de Apbronitrum of de fchuim' des Salpeters. 
De Schuim des Salpeters, zegt hy, word zeer 
geprezen , ende Aaloude oordeelden , dat dezel- 
ve nooit voortfpruite of geteelt wierd, als juift 
op die tyden als de Dauw viel, terwyl de Sal- 
peter-putten bevrucht waren , maar eer dezelve 
baarden, of de Salpeter tot volkomenheid ge- 
bragt hadden. Andere oordeelden dat de Aphro- 
gitram als door een heimelyke geftinge wierd 

voort- 
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voortgebragt, en zich als een bloem of korft 
plaatíte op de Salpeterachtige Muuren en Wan: 
den. Andere wederom en zelfs ten tyde van 
Plinius hebben gefchreven , datde Aphrozttrum 
uitgedampt wierd in de vochtige Spelonken van 
weeke Steen, en vande damp gtoeide, en doof 
de warmte der Zon gevormt en als gedroögt 
wierd. Ouwelings wierd de Salpeter-{chuim 
voor de befte gehouden, dewelke uit Lydie tot 
Romen wierd gebragt , van dewelke de proef was 
ecn zeer groote lichtigheid van gewigt, onge- 
meen bros en wryfbaar , en een byna purperach- 
tige koleur. Deze wierd tot Romen gebragt in 
de gedaante van kleine koekjes of brokjes. Ik 
zal aanwyzen , dat de Apbrozttrum is de fchuim 
van de Salpeter. 

EN 
De Salpeter, zegt onzen Ferrandus Tmpe- 

ratus, is onder alle de Zouten en Bergítoffen 
de enkelvoudigfte van {maak ; de Salpeter is 
van een verkoelende hoedanigheid „ en. zelfs 
‘koud ín de mond, en eenigzins fmakeloos. 
Dit Zout is van een zeer fyne zelfftandigheid 
en doordringende hoedanigheid en vermogen. 
De Salpeter fchynt te beftaan uit een ziltige en 
dauwachtige Witdampinge der aarde, dewelke 
als verdikt word en tot een Zout geftremt. In 
de Salpeter word door de fmaak geheel geen 
zamentrekkendheid ontdekt , maar verwekt 
op de tong een verkoelende en zeer middelma- 
tige bitterheid;en een weinig fcherpheid , dewelke 
een zoete fimmaak na zich laat. De Salpeter 
komt in fynheid van deelen eenigzins met het 
Zout van Ansmoniac overeen, Maar geenzins 

in 
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in. Doordringendheid. of uitftekende opgelofte 
Vlugbeid, veel minder in doordringende Zou- 
tigheid en Scherpheid. De Salpeter word 
dikwils onzuiver gevonden, en vermengt of 
met Zout of met Aluin, of met andere {melt- 
baare zoute Stoffen. „Zeer dikwils worden in 
de Salpeter gevonden zoute Smaaken of Zamen- 
trekkendheid, of andere Hoedanigheden, de- 
welke aan de eigentlyke zelfftandigheid van de 
Salpeter niet behooren , maar door zamenvoe- 
ginge van vreemde zouten in dezelve geboren 
worden. 43: 

Ferrandus Imperatus oordeelt, dat de eer- 
fte en meeft bekende foort van Salpeter is die 
wolachtige ftof, dewelke als een fyne Bloem 
op de vochtige plaatzen, aan de muuren, en 
aan de wanden in onderaardfche Kelders 
zeer overvloedig gevonden word, om dat uit 
deze Stof, even op dezelve wyze als uit de Sal- 
peterachtige aarde, eigentlyk mede die Salpeter 
gemaakt word , dewelke overal gemeen en 
overal bekent is, en ook overal gebruikt word 
tot het bereiden van het Buspoeder, « Ik zal hier 
myne Aanmerkingen niet byvoegen, nochaan- 
wyzen wat aan deze Voorftelling ontbreekt, 
„maar de gedachten vanlmperatus eenvoudig me- 
de ir AE ‚ en dan zelfs een korte Ophelderinge 
van de Salpeter geven. Dehedendaagze luchtige 
foort van Salpeter is een foort van NiTRuM, 
dewelke zeer haaftiglyk vuur vat, en in ’ vuur 
ontbonden word in een overvloedige wind, 
dewelke veel geblaas verwekt. Dehedendaag- 
ze Salpeter is eenigzins ziltig van fmaak, en 
hier uit oordeelt Zmperatus , dat dezelve zeer 

II, Deer. FP deel= 
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deelachtig is aan het gemeen Zout, en aange- 
merkt moet worden als een middelfoort tuffchen 
het Zout en deeigentlyke Salpeter of Nitrura. 

Behalven de rölachiige Mu of onder- 
aardfche Kelder-falpeter; word een tweede 
foort gevonden, dewelke genaamt word AN 
ram Schiftum of {plytachtige Salpeter, dezeis 
van een dikker en zwaarder zelfltandigheid als 
de eerfte foort; zy is blinkende en doorfchy- 
nende, zy is fpaanders- en draads-gewyze met 
rechte en lange draaden, als het Hout of an- 
dere fpouwbaare Lichaamen te zamen gegroeit, 
en laat zich ook op dezelfde wyzefplyten ; ge- 
proeft zynde is zy zeer koud, en heeft geen 
Onaangenaame fmaak, dog een weinig na ’t 
bitter hellende, en laat ná een moment in’ de 
keel na een drooge fcherpheid. _ Zmperatus telt 
drie foorten van {plytbaare Salpeter, nament- 
yk 1. Onze gemeene Salpeter:, (‚daar hy 
op deze plaats de Nitrum Schiffum door ver- 
ftaat, en deszelfs gedaante.) 2. De Borax, 3. 
De Splytachtige Salpeter van Calabrie. 

Er 
De tweede foort tak {plytachtige Salpeter is 
een Salpeter, zegti/mperatus , (maar hy dwaalt) 
dewelke gebruikt word vansde Goudfmeeden, en 
is.onder de Arabifche naam van Borax by henlies 
denen een iegelyk bekent. Zmperatus vergelykt 
door de Proef-ondervindinge, onze gemeene 
Íplytachtige Salpeter en de Burax by malkan- 
der, om door die weg derzelver Overeenkomft 
of Onderfcheidt te ontdekken, en meent ook 
daar uit genoegzaam ontdekt tehebben, datde 

N EE. 
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_ Borax een fbort,van Salpeter is. „De Borax 
word, gebruikt van,de Goudfmids en ook van 
andere. Metaal-werkers „ om de ftukken Goud 
of andere Metaalen aan malkander te doen wel; 

len ;-waar uit myn Luezer kan opmerken, dat 
de Borax, is eenigzins, een tuffchenbeide {tof, 
dewelke eenigzins- van een onrype,metallyne 
aart “is, om veel redenen dewelke. ik, nu. niet 
by. zal brengen; want *t is een dwaaling van zeer 
veele Schryvers; datde Borax een foort vande 
Salpeter zoude zyn. 7 

EIT IS VENO 6. > ps AD d Ì n / 

„De Salpeter hed verfchil onder de Ge- 
leerde der natuurlyke Hiftorie gebrouwen, én 
meeft alle. de Schryvers zyn van. gedachten, 
dat de Salpeter der Aalouden by ons, onbekent 
is, en dat die Stof, dewelke, wy.Salpeter noe- 
men, en overvloediglyk overal tekoop is, in- 
derdaad geheel iets anders is, als, de Salpeter 
of Nitrum der Aalouden. ‚Andere wederom 
ftellen vaft, dat de ‘Salpeter der. Aalouden he- 
dendaags genoeg bekent, en in de Afiassfche 
en andere Luanden, overvloediglyk. gevonden 
word; om deze reden zal ik een weinig, uit- 
voeriger van de. Salpeter, handelen „als ander- 
zins myn beftek wel zoude voorfchryven. 
ECR 27 if DIOy 
Om dan eens te koomen tot de Proeven van 
Imperatus „ten opzicht van de Salpeter en de 
Borax, zegt hy,;dat ty. beide zeer veel over- 
eenkomft hebben-van {maak ; dat zy beide bline 
kende zyn, (hy. verftaar alsde Boruk gerafi- 
neert is) maar omtrent de fmaak-bekent hy, 
dat de Borax uit den zoeten een weinigje walg- 
si Prà achtigs 
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achtigs over zich heeft, en een reuk (als de- 
zelve ontbonden word ) díe eenigzíns overeen- 
komt met de zetzels van de Pis. De gemee- 
ne fplytachtige Salpeter, zegt hy, finelt door 
%x vuur in een fmeltkroes, en gaat na de op- 
walling over in een fteen-gelyke zelf{tandigheid, 
dewelke fpierwit en eenigzins ftevig is: maar 
de Borax fchynt meer inwendige lymigheid en 
metallyne vettigheid, als deze gemeene fplyt- 
achtige Salpeter, te bezitten ; daarom bruift 
dezelvein het fimelten op, even al eens als de 
Aluin , met een zeer groote uitzettinge en ver- 
fpreidinge van zyn wezen, in zo ver dat de 
Borax van een greintje door het vuur zich uit- 
zet in een zeer groote en ({ponsachtige omtrek 
en ftof, dewelke zeer wit, wryfbaar en bros 
is, dog zeer vaftklevende aan eenig Metaal, 
over dewelke dezelve gefmolten word. Als 
de Borax (na zodanig een ontbinding of ver- 
kalking door ’tvuur ) naderhand geplaat{t word 
in een zeer hevig en geweldig vuur, het welk 
de kragt heeft om Glas te fimelten , gaatrdezel- 
ve over in een doorfchynende zelt{tandigheid, 
dewelke zeer na het fmeltglas gelykt; onder= 
tuffchen moet ik aan den Lezer verkondigen, 
dat de Salpeter door * bloote vuur geheel ver- 
teert word, en „als van dezelve iets overig blyft, 
geoordeelt word zulks te behooren tot de na- 
tuur van het gemeen zout, of zo veel gemeen 
zout te zyn onder de Salpeter als de Stof be- 
draagt, dewelke- onverbrandelyk van dezelve 
overblyft ; het welk onzen Napolitaan en alle die 
‘hem volgen kragtig tegen{preekt. 

De 
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Salpeter zelfs; ja zelfs {melt dit meelachtige 

READ. 1d 0D 49 | 
Na dat onzen, Jmperatus van het vlokkig of 

Salpeteráchtig Muur-zout „ en van deze foorten 
van íplytachtige Salpeter gefproken heeft, merkt 
hy, aan, dat de Salpeter, onder verfcheide gedaan- 

tens en met verfcheide andere hoedänighedenjver- 
eenigt gevonden word in de Spelonken , en hy 

„zegt,dat (behalven de vlokachtige of wolachtige 
Salpeter) Salpeter gevonden word in de gedaante 
van een witte korff „waar van zommige zeer licht 
en brosis „en ongemeeh fchgrp en doordringende 
op detong; aan deze hebben.zy de naam van Sal- 
peter gegeven , maar onzen {maperatus verwart 
hier de Apbronitram ue de Salpeter, Zommige 

At EEn van 
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van deze korftachtige Salpeter, (vervolgt Jmpe- 
ratus ) die in de ondéraardfche fpelonken gevon- 
den word, is vaft eri hard van zelfltandigheid „en 
is met een zamentrekkende kragt voorzien, en 
met een baarblykelyke vermenginge van Aluin, 
Bek blyktin het Landfchap;van Poffuolo in *t 

oningryk Napels, by het bekende Agnazifche 
Meir. Hier toont Zmperatas buiten zyn weeten, 
dat de Aphronisrum 10 wel in Europa als Afia 
groeit. RER pe: 

Van de natuurlyke Salpeter gaat Zmperatas 
over tot de Salpeter, dewelke door konft be- 
reidt word uit falpeterachtige aarde, uit Mitt 
en Pis van verfcheide foort van’ Dieren, en 
diergelyke ftoffen en vuiligheden. De Mift van 
’ Rundvee of Koebeeften, zegt’ Zmperatus, 
word hier echter buiten gefloten, en als onnut 
en onvruchtbaar in *t voortbrengen van gemaak- 
te Salpeter bevonden ; deze ‘aarde word ‘over- 
gooten en bevochtigt met “water ,“ het “welk 
door gaten van houte Vaten doordruipt, en na- 
derhand tot Salpeter word ‘uitgedampt erí ge- 
kriftallizeert. Ook: word zelfs de natuurlyke 
Salpeter gefmolten , doorgelekt , gezuivert, 
“uitgedampt , gekriftallizeert , en van zyne 
vreemde ftoflen gezuivert. 1 BEN 

«1940 Eri 4 

Omtrent de Befchryvinge van de Nitrum of 
de Salpeter der Aalouden, zyn de Schryvers 
“10 verwart en duifter , dat de zeer geleerde 
Heer Gartheras Chriftophorus Schelbamerus 
(a) het de moeite waardig geoordeelt heeft , En 

JEL ct HSVORIG Lade 

(a) Wid. G.Ch.Schelbamert traëlatus de Ni- 
ZrocuinWeterum , tum noftro. 
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de Salpeterzo,der aalouden alsde jhedendaag- 
te, naauwkeurig te onderzoeken, uit te plui- 

Zen én“daar,over een‚byzonder Boek in % licht 
te geven; na dat deze zaak door, zyùen alom- 
vermaarden Leermeefter Hermannus, Conringius, 
„eens helderfchynend, Licht onder de Hoofd-ge- 
deesden, ondernomen maar niet voltooit was. 

„De hooggeleerde G. Agricola heeft in zyn 
tyd. al.aangemerkt „dat de Schryvers een alge- 
meene mifflag;begaan, om dat zy.allediefoor- . 
ten van geftremde „Mineralifche. Zappen, de- 
welke in „water fmelten, als by voorbeeld de 

Salpeter ;, de Chalcanthum, de Borax, de A- 
duin, enz, metde algemeene naam van Zou- 
ten doopen ;; hy oordeelt dat veele van dezelve 
„geen de‚minfte,gemeen{chap met het Zou heb- 
ben, om welke reden hy, dezelve geenzins de 

„naam vân Zouten heeft gegeven ‚ maar die van 
sglremdemiineralifche Zappen; Dit voorbeeld 
„fehynt onze geleerde Duit{cher Scbelbamerus na 
te volgen, want; zegthy , de Salpeter behoort 
„onder,de zamengeftremde Zappen , namentlyk 
Onder. die gene,,dewelke door Vocht uit de 
„aarde of fteeu_getrokkerì-zynde, eerft als een 
vloeibaar. vocht vloejen „ en kort daarna door 
de natuur , of doorde warmte of de koude in 
„een gedrongen. wederom, verflyven „dog zoda- 
danig „dat zo ras. wederom.-zo veel water , als 
„daar toe genoeg is, „opdezelve gegoten word, 
zy. wederom {meten en vloeibaär worden. 

‚Daar is geen zaak ; dewelke de onderfchei- 
dentlyke Kennifle dernatuurlyke Gewrochten 

a a ‚meer 
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meer belemmert , als dat verfcheide zelfftandig- 
heden onder een en dezelve benaaminge gebragt 
worden ; want fchoon veelderhande zelfftan- 
digheden in een zekere omftandigheid overeen- 
koomen, volgt daar geenzins uit, dat zy van een 
en dezelve natuur zyn, alfchoon veele Mine- 
ralifche geftremde Zappen daar in met het Zout 
overeenkoomen , dat zy in hetWater fmelten, 
en wederom door de warmte of koude tot haar 
voorige wezen ftremmen- of kriftallizeeren, 
volgt daar geenzins uit dat zy Zouten zyn, 
alzo weinig als alle vuur-vattende en verbran- 
delyke Stoffen de naam van Sulfer toekomt, 
alfchoon zy in het vlam-vatten met de zwavel 
overeenkoommen 3. of dat alle in damp opryzende 
ftoffen de naam van Mercurius toekomt, al- 
fchoon zy daar in met de Kwikzilver, door 
vuur opgedreven, overeenkoomen, gelyk een 
zeker foort van Stoffcheidkundige) deze naa- 
men zo maar in “talgemeen „ dog Zeer verkeer- 
delyk, toepaflen aan verfcheide onderfcheide 
Zelfftandigheden, dewelke in eene zekere om- 
ftandigheid overeenkoomens Deze dwaaling 
is zo vruchtbaar in het voortbrengen van on- 
telbaare Dwaalingen, dat uit dezelve voortge- 
koomen zynalle die Algemeenheden , of zo ge- 
naamde Elementen der Onderftellende Phrio- 
fephen , door dewelke zy als door gezerale Hoe- 
danigheden vergeefs en berispelyk hebbentrach- — 
ten uit te leggen alle de zeer verfcheide Hoe- 
danigheden der ontelbaare Zelfftandigheden ; 
het welk geheel onnut en onvoldoende is, en 
meerder duifterheid als licht voortgebragt heeft, 
tot het verkrygen van de waare en byzondere 

Ken- 
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Kennifle der byzondere Hoedanigheden van el- 
ke byzondere Zelfftandigheid of elk byzonder 
Wezen. Dit zy in't voorbygaan aangemerkt. 

— Wat de Nitrum GE Super der Aalouden 
aangaat; van deze heeft de Heer Schelbamerus 
‘drie onderfcheide foorten aangemerkt , even 
gelyk ik te voren uit Plinius getoont en aan- 
gehaalt hebbe,namentlyk 1. Salpeter, 2. Apbront- 
tram.3 Schuim van Salpeter. De Salpeterzelfs — 
“was tweederhande, of Natuurlyke of door Kont 
bereide,gelyk wy insgelyks uit Plinsus gezien 
hebben; de Natuurlyke fpruite van zelfs uitde 
aarde:, en bedekte deszelfs oppervlakte , gelyk als 
de fneeuw , of wiefdgevonden boven op de op- 
pervlakte zommiger Wateren en Meertjes , of 

_%onk neder op derzelver gronden , daar dezelve 
dan door Werktuigen van daan gehaalt wierd; 
evengelyk ik voor dezen uit Zhevenot en ande- 
ren getoont (a) hebbe , dat noch hedendaags 
in Egypten, in het Meir van Natroz „in de 
Woeltyne van Sint Macharias , Babylonien, 
Perfien, Paleftina, en op veel ändere plaat- 
ven gezien word ; waar uit baarblykelykis , dat 
nier de Nitrum of Natron (zo alszy dienoch 
hedendaags’ in Egypten- noemen) der Aalou- 
den onbekent en verloren is, gelyk verfcheide 
groote Schryvers al te onbedachtzaam verze- 
kert hebben.  … E 
eu eh De 

ie (4) Ziet Naruur- en Kon(t-Kabinet, van September 
en Oâober 1719. pag. 348. 349. 350.351: 352. 353e 
daar de Lezer veel Opheldering omtrent de Rise 
der Aalouden zal vinden, 5 
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laeev nóbs sos onosrd 145 giek 
„De Salpeter der-Aalouden. wierd niet gelyk 
als het Sal Fufile of het gemeen Zout in 
Mineraal-aderen gevonden, of uit dezelve ge- 
hakt , maar wierd voortgebragt op de vlak- 
ke Velden en-Meiren-of van zelfs of uit Sal- 
peterachtig Water, het welk uitgedampt wierd, 
of uit falpeterachtige aarde door water. uitge- 
trokken; waar uit blykt-dat_de groote Metaal- 
kundige G. Agrtcola milleidt is geweeft, daar 
(a) hy. vaftftelt , dat de Salpeter der Aalouden, 
even gelyk het Mineralifche Zout, uit de gron- 

ten, die door den damp van Eigewysheid en 
_ Am- 

(a) Vid. Georg. Agricole Lit. EIL de ‘Natura 

Foffilium Gap.9. 
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“Ambitie bezwalkt „en door onkunde vande ryke 
dom der weetbaareZaaken ‚en door de armoe= 
de en: onvermogen ydes menfchelyken ‘Geeftes 
te blindzyn, dat’zy-zouden  zien‘en bemerken — 
datvaan ‘ons geen de minfte oneere gefchiedt;, 
als «onze Mifllagen zedelyk en zonder vyand- 
dehap worden aangetoont ; en dat-wy zelfs by 
de Scherpziende Eere konnen behaalen ;: als wy 
foorien-dat wy in {taat zyn van onzeaangewe- 
“zene dwaâlingen‘ook-te konnen zien en: bely- 
‘eri? “het welk ikthier- kortelyk aanmerke „op 
dat myn” Lezer ecns"vooral in het toekoorien- 
te mag verwittigt. zyn, om welke; reden en 
met welk een‘voorneemen ik de’ Mifllagen van 
Anderen , daat” ilezuúlks modig vinde ; met eer- 
biedigheid en alle bedenkelyke, vrymoedigheid 
meen aan te haalen, zonder echter zodanige te 
melden, welker Kertüfle niet dienen kan tot 
sOphelderinge> van ‘het « tegendeel dát! waar is, 
ôt dewelke niet hadeeligs voor de goede We- 
sténfehappen in:zich behelzen. afl 

adr 
€ IIG 

k 

BIND … nsinind 1086, 2D 2 SY WI ADI N ed 
=ehNd dat devgeleerde-Schelbamerus Klaaityk 
Mhêeft aarigeroont, dat de Salpeter-moch by de 
sgralouden nóch: hedendaags nergens gevonden 
Mrord: onder de aardesgelykrdevandere:Berg- 
nfkóffen verborgen of in t Gebergtegroeyen met 
AAderen; geljle de delfbaareen andere Mine- 
ralen, of zelfs”Metaaten of Zoùüten ; ‘maardat 
alle Salpeter zo die“der Aalouden als heden- 

‘daagzie op dé-Oppervlakte der Wateren, ofmet 
1de Salpeterachtige narde vermengt’groeiten-ge- 
“yonden‘word’, tekent hy vervolgens aan, det in 
7 aal- 

| 
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aaloude tyden in veel Deelen van Europa, Â« 
fia en Africa Salpeter gevonden wierd, ech- 
ter met dit onderfcheidt, dat die van, Europa 
meeft in de falpeterachtige Wateren wierd ge= 
vonden, behalven echter in de zeer bekende en 
beroemde Philippifche Velden, (by Filippo een 
aaloude dog nu vervalle Stadt van Macedonien, 
gelegen aan de Boorden van de Egeifche Zee, 
na de zyde van Zhracte ) daar de Salpeter. ge- 
ftremt op de oppervlaktens der Velden, gevon- 
den wierd; hoewel het anderzins meerder eigen 
aan Afia is, de Salpeter op de wyze als de 
fneeuw geftremt op de Velden te vinden; en 
wederom meerder eigen aan Africa de, door 
konft bereide Salpeter uit te leveren „ gelyk 
blykt aan Egypten. 

of 57: 
Wy hebben gezien, dat in de leeftyd. van 

Plinius de Salpeter “van Macedonie voor de 
alderbefte wierd geacht. Plinius geeft aan de- 
zelve de naam van de Chalaftrifche Salpeter , 
buiten twyfel na de Stadt Chalaftra, dewelke 
volgens de getuigenifle van Plinius en; Stepha- 
nas een Zeeftadt van Macedonie was „ gelegen 
aan de Zhermeifche ‘Zee-boezem, hedendaags 
Golfo di Salonichi genaamt of de Golf van 
Theflalonica, gelegen aan de Egeifche Zee, Het 
Meir , daar deze Salpeter in voortgebragt wierd, 
heb ik reets uit Plizius aangetekent. 

58. 
Gelyk als deze Chalaftrifche Salpeter geftremt - 

gevonden wierd op de Wateren van het Meir 
van Chalaftra, verhaalt Plinius dat in het Meir 

van 
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van Afcanie onder nade grond falpeterachtige 
Wateren gevonden wierden, en de boventíte 
Wateren van dit: Meir zoet, drinkbaar, en 
zonder Salpeter. Dit Meir van Aftanie word 
hedendaags genaamt Lago dt Nicea, en by de 
‘Turken Afmich en Acfu; het is een Poel by de 
Stadt Nicene of Nicea, vermaart door het be- 
roemde, Concilium, gelegen in het Landfchap 
Bithynie , voorjaan in Afra aan de Pont Euxin. 
Diergelyke Bronnen wierden ook volgens de 
getuigenis van Plinius gevonden in het Land- 
Íchap &xuboea omtrent de Stadt Chalets, wel- 
ker wateren boven zoet en drinkbaar waren , en 
onder {alpeterachtig. 

: 59. 
Volgens de aantekening van de geleerde 

Schelbamerus, wierd de Salpeter, dewelke in 
Meden of Perfien gevonden wierd, en als een 
gryze fneeuw de Valleyen en Velden bedekte, 
aldaar genaamt Halmirhaga; en alfchoon #/- 
nius getuigt, dat op deze en andere plaatzen, 
dewelke hy aanhaalt, de Salpeter zeer dun van 
‘korft voortkwam, is echter dezelve zeer dik en 
overvloedig te vinden niet ver van de roode 
Zee, op de weg van Cairo na Paleftina, of 
van Egypten naar ’t Joodenland, in zo ver dat 
dezelve door fchoppen en fpaaden van ’*t land 
gehaalt en gebroken word. 

60. 
Dat de Salpeter ouwelings en ook noch he- 

_ dendaags, op de eene plaats wel dikker en zwaar- 
der van korft op het Oppervlak der Landen als 
op de andere plaats gevonden word, gaudeele 

e 
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de geleerde Heer Schelbamerus voort tekoomen 
van de meerder ‚of minder: uitvoerende kragt 
van de falpeterachtige Gronden, doorde meer- 
„der kragtige Zonnettraalen „en. meerder of mine 
der hitte of koude van het Luacht-geweft „-On- 
der het welke deze Landen verfcheidentlyk ge- 
tegen zyn. Op deze wyze. worden zelfs: vols 
gens de getuigenis van Schelbameras „ omtrent 
de Stadt Staffort in Saxen: „in het heet- 
fte van de Zomer ‘Salpeter-deelen en zoute 
Grysheden op eenige vlakke Velden. gevon: 
den, dewelke om haar getinge Hoeveelhei 
niet vergadert worden. pt 293 

Ór. 
„Wat de door konft bereide Salpeter der Aal- 

ouden belangt, van deze oordeelt (dog met 
onzekerheid ;)- Schelhbamerus , dat nergens als in 
Africa en aldaar in Egypten wierd gewonnen. 
Van de wyze , op dewelke dezelve bereidt 
wierd „ heb ik reets uit Plinius: bygebragt, 
maar de hooggeleerde (a) Agricola ( gelyk ook 
van Schelhamerús is aangetekent )… heeft -be- 
fchreven, en zelfs met Prentverbeeldingen uit- 
gedrukt de wyze, op:dewelke de aaloude E- 
gyptenaaren de Salpeter gewoon waren inde 

_ falpeter-pannen te bereiden ; maar dewyl de aal- 
oude Salpeter-pannen der Egyptenaarenal over 
zeer lange tyden niet meer zyn geweeft, oor= 
deelt de Heer Schelbamerus, dat deze omftan- 
dige Befchryvinge van den grooten Agricola 
meerder voor een zaak van zyn eige Vinding, 

: als 

(a) De Re Mesallica Lib, XI. 



‚ Maart en-April 17zo. 231 
als overeenkomftig- met de waare gedaante dier 
aaloude Salpeter-pannen-moet geacht worden. 

62. 
‚Onder de latere Schryvers of die van onze 
Eeuwen, heett in ’t jaar 1553. ende volgende 
zeer uitgeblonken PETRUS BELLONIUS 
Franfchman , een Hoofdgeleerde , en een weer - 
gadeloos Kender der Natuurlyke Hiftorien , 
een Schryver, aan welker getrouwheid, op- - 
rechtheid en waarachtigheid niemant. tot noch 
toe heeft durven twytelen, een Man die ge- 
reift heeft door de bloeyendfte Deelen van A- 
fricaof Egypten , door Afiá en Europa; en de- 
wyl Petrus Belloniusin zyne reiskundige Aan- 

‚ merkingen eenige Waarneemingen omtrent de 
Salpeter der Egyptenaaren heeft nageláaten , zal 
het onze moeite wel betaalen, als wy dezelve 
onder deze Ophelderinge van het verwonde- 
renswaardige Wezen, het welk wy SAIPr- 
TER noemen, tot nader ontdekkinge bybren- 
gen. js 65 

In de meefte van onze Europëers, zegt Be/- 
lonins , is een groote hardnekkigheid , waar 
‘door zy dryven, dat onze hederidaágze Euro- 
pifche Salpeter dezelfde is,als‘de Nitrum of 
Salpeter der Ouden ; ondertuffchen vezekert 
Bellonius , dat in geheel Europa niet een gren 
Van zodanige Salpéter, als die der Aalouden, 
evonden ‘wórd noëh'is; ten zy dezelveelders 

van daan gevoert en in Europa word overge- 
bragt; maar in tegendeel, vervolgt hy, is in 
&roat Gairo de Nrtruma-of de Salpeter der Aal- 

ou 

\ 
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ouden zo algemeen, dat voor zeer kleingeld 
een menigte ponden Netrum of Salpeter der 
Aalouden tebekoomenis. Deze Salpeter word 
in Egypten tot veelderhande zaaken gebruikt, 
zy bereiden door dezelve hun Turkfích Leer, 
en bedekken met dezelve hun Vaatwerk , enz. 

Ó4. 
Op de Reis, dei Bellonius van Cairo 

na Ferufalem, of uit Egypten na Paleftina deed, 
verhaalt hy, dat het gedeelte van Egypten dat na 
Paleftinaen Arabren helt , ofde land-engte tuf- 
fehen de roode Zee en deMiddelandfche Zee, niet 
vruchtbaar en zeer zandig is, maar echter overal 
met zeer veel Boffchen van Palmboomen en 
Vruchten voor de Spyze nodig voorzien is; zy 
kwamen met del aravage ineen Vlakte, daar zy 
eenPut vonden, welker water niet alleen falpeterig 
was „ maar ook deszelfs omgelege aarde en ftree- 
ken;hier van daan nader koomende aan Arabten, 
vonden zy een Vlakte, dewelke zes uuren lang 
was, en in het laagfte gedeelte van deze V lak- 
te vonden zy een geheele Vlakte , dewelke 
met Nitram of Salpeter der Aalouden zodanig 
bedekt was, datde Kameelen en Paarden haars 
voetftappen in dezelve indrukten ; In ’t begin oor- 
deelden zy , dat deze Stof eigentlyk gemeen Zout 
was, ez wy zouden „zegt Bellonius , dezelve niet 
licht onderfcheidentlyk gekent hebben, hadden 
wy deze Nitrum te voren miet gezien tot groot 
Cairo. Deze Nitrum was geenzins Salpeter , 
(verftaat hier door onze hedendaagze Salpeter) 
want het was een natuurlyke Nitrum of de 

Salpeter der aalonden ‚ en hadde ook alle de ken- 
teken 

| 
| 
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tekenen, dewetke de Aaloude van bun Nitrum 
aan ons hebben nagelaaten. « Deze Vlakte met 
Salpeter der Aalouden legt omtrent een half 
„myl van de Boorden der Middelandfche Zee. Uit 
welk alles beveftigt word het geen ik aangete- 
kent hebbe in de Opheldering van de Afphalti- 
fche Zee ‚en wegens de natuur der Gronden van 
Paleftina, aande zyde van Egypten en de Ara- 
bifche Woeftyne, en overvloediglyk blykt dat 
de Landen en de Wateren van Egypten , Ara- 
bien en Paleftina op verfcheide plaatzen zeer 
vruchtbaar zyn, in het voortbrengen van de 
Nirum der Aalouden: 

64: 
Op een andere tyd zn vl Petrus Bello- 

nius een Reis van gran Cairo na de Woeftyne 
van woeft Arabien en den Berg Sinai; onder- 
weeg kwamen zy aan de twaalf Fonteinen, 
dewelhe de twaalf Springbronnen van Mofes 
(daar de Schrift van meldt) noch hedendaags 
genaamt worden ; en ook by elk een voor 
dezelfde gehouden worden; zy. bevonden het 
water dezer Bronnen ongemeen ziltig en bitter , 
de omgelege grond zeer dor en fchraal; zandig en 
zeer falpeterachtig; deze Bronnen warengelegen 
in een zeer groote Vlakte, zommige over de 
vyftig treden van malkander afgefcheiden, en 
andere over de hondert; elke Bron hadde zyn 
„oorfprong aan de benedentfte deelen of voet van 
een Heuvel, zy verfpreiden zich in eenige Ri- 
viertjes of gedurig loopende Vlietjes-, en ver- 
Jooren haar water eigentlyk in het zand. De 
bittere finaak van het water dezer levendige 

UL Deer, ad, Fon- 
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Fonteinen, oordeelt Bellonius , dat van des= 
zelfs Salpeterachtigheid afgeleidt moet worden; 
waar uit blykt dat de bittere wateren of twaalf 
Fonteinen , daar by Mofes van gefproken (a) 
word , Salpeterachtige Wateren zyn. 

65. 
Deze Bittere Wateren zyn ouwelings, en by 

de Romeinen zelfs bekent geweeft, want (4) 
Plinius {preekt van dezelve, en noemt dezelve 
bittere. Water-bronnen, daar hy verhaalt, dat 
Prolomeus een Gragt liet graaven , dewelke 
breedt was hondert voeten, diep dertig voeten , 
en lang zevenendertig duizend en vyf hondert 
treden, zich uitftrekkende tot aan de bittere 
Fonteinen, deze Bronnen leggen niet verre van 
de Boorden der roode Zee. 

66, 
Gelyk de Nitrum of Salpeter der Aalouden 

gevonden. word in Eurupa, Afia en Africa, 
getuigen ook de Reis-befchryvers, dat dezelve 
zeer overvloedig gevonden word op verfcheide 
plaatzen van Amertca, en in verfcheide Gron- 
den en Meiren. De manier van wordinge, 
zo op het water als over de oppervlakte der laag- 
tens, is. zeer wel te begrypen by elk een, aan 
dewelke het fchieten der. Kriftal-zouten , door 
uitdampinge-verwekt, bekentis. De Aalouden 
maakten groot ondericheidt omtrent de Koleur 
ende Deugd van de Salpeter , maar alle deze zaa- 
ken zyn mear toevallig, en hangen afof vande 
koleur der Aarde, daar dezelve valt, en mede 

als 
(a) Ziet Exodus XV. en andere Plaatzen 
(4) Wid, Lib. VI. Gap. 29. Ji 
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als geverft iss. of van de kragt der Zon:, «daar 
dezelve, meerder, of minder zwaar door uitge- 
lokt word, of van de meerder of minder ly- 
vigheid „ zwaarheid en vaftigheid van korft, na 
dat de. Gronden of Wateren meerder of min- 
der Salpeterig zyn, of ook wel om de vers 
feheide mineralifche Zappen van Zout, Aluin, 
of Bitumenachtigbeid , daar dezelve mede ver- 
eenigt is; alle welke toevallen de oorzaak zyn 
van de verfcheide fmaaken, dewelke in de Sal - 
peter.der Aalouden gevonden wierden; op-deze 
wyze was de Chalaftrifche. Salpeter der Ou- 
den meerder overeenkomttig met het gemeen 
Zout, om deszelfs zeer ziltige fmaak , vol- 
gens-de getuigenifle van Plinius; andere was 
wederom zamentrekkende, door de byvoegin= 
ge. van Aardachtigheid of Aluin ; andere we- 
derom bitter „ gelyk de ‘Salpeter van Arabier, 
hoewel deze bitterheid niet zo hevig moet ge- 
oordeelt. worden „ dewyl de Salpeter by ver- 
fcheide „Afratifche Natier, en ook in Egypten 
in de plaats van Keuken-zout gebruikt wierd ; 
en ‚ook. noch hedendaags in ’t gebruik is: Ook, 
getuigt Petrus Bellonius, dat zy op de Reis 
verhit en dorftig zynde, uit de bittere Wateren 
of Fonteinen van Mofes dronken, en dat het 
Water door de groote dorft niet onaangenaam 
van Ímaak was. 

67. 

‚ Bellonius getuigt’, datde meefte Bronnen van 
woeft. Arabien van bittere Waterenzyn; en hy 
oordeelt dat zulks, voortkomt van de Salpeter: 
achtige Gronden en. Aardens van--dit Land; 

Qz2 waar 
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waar uit zeer klaar af te leiden is; datde Kin- 
deren Zfraëls in de Woeftyne veertig jaaren lang 
meeft falpeterachtige Wateren gedronken heb- 
ben; en als deze Wateren meer als gemeen 
bitter zyn, moet zulks maar afgeleidt worden 
van het Onderfcheidt van derzelver gronden; 
dewelke meerder of minder bitumenachtig zyn; 
gelyk zulks genoegzaam getoont is in de Op-= 
heldering van de erg Zee; 

e) 
Na dat wy nu de Salpeter der Aalouden; 

deszelfs Oorfprong , Kentekenen , Onderfcheidt 
en ‘Teelplaatzen gezien hebben, zal tot nader 
Ophelderinge konnen dienen de Aanmerkinge, 
dewelke de Heer Schelbamerus heeft gemaakt 
uit het verfchil ‚het welk onder de Geleerden 
zeer lang en hevig geweeft is wegens de Aphro= 
aitrum , dewelke zommige verwart hebben met 
de Schuim van Salpeter , evenals of de Apbroxi= 
trum en de Salpeter-{chuim een endezelve zaak 
was. Onder de hevigfte Campioenen hebben 
uitgemunt de Hoogleeraar Janus Corzarius; 
dewelke deze twee voor een en dezelfde zaak 
heeft erkent ; en de hooggeleerde Natuur-ken- 
der Lieonhardus Fuchfins , (wiens Werken ik na 
dezen. zal mede deelen ) die met onwraakbaa- 
re. bewysftukken het wezendlyk onderfcheidt 
tuflchen de Apbronitrum en het fchuim van de 
Salpeter aangetoont heeft. 

69. 
„De Apbronitrum is eigentlyk geen Salpeter , 
gelyk de „Nartron, die op het Luand groeit of _ 
op het oppervlak der Meiren ; noch word niet, 
gelyk zommige gefchreven hebben, door ae 

e- 
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bereidt, maar is een zamengeftremt: Zap, het 
welke is voortgebragt uit druppelen, dewelke 
nedervallen van de {teenachtige Gewelven der 
onderaardfche fteenachtige Spelonken; dit za= 
mengeftremde Zap word niet op de,wyze van: 
de Salpeter-korft of fchilfersgewys, maar tot 
een vatten dik ftevig lichaam door de natuur 
bewerkt; ook is dit geftremde zap veel fcher- 
per. als de Salpeter, en heeft volgens/de \getui- 
genifle van Galenus ook geenzins, desgedaânte. 
van „meelachtigheid, gelyk de fchuim van.hde 
Salpeter-der Aalouden ;-noch is ook geenzins 
ontbonden of vloeibaar ,- maar wierd ouwelings 
gebruikt in de Badftoovén , om door deszelts 
fcherpheid de vuiligheden , het Zweet, en an- 

_ dereonreimigheden wan ’t vel mede afte wryven., 
zyndebreed uitgeftrekt en bros ; waar: uit blykt 
dat het zelve veel verfcheelt van het wolachtige 
Zout, het welke wy overal als een zeer fyne: 
wol (of op de wyze als het wollige. dat opde: 
fchimmel groeit) op-de-vochtige muuren zien 
groejen ; deze muurbloem. of muur-zout „zyn! 
deelen „ dewelke voortkoomen uit de kalk: Als 
de fteen door geweld van vuur gebrandt isttot 
kalk; oordeelt de Heer Schelbamerus dat als 
deze kalk gebluft word door het-fchielyk in- 
werpen van water, juift niet alle de Vuurdee- 
len, dewelke in de kalk zyn, geheel zyn (uit- 
gebluft, maar dat noch, eenige vuur-deelen in 
de pypjes.der kalktovergebleven zyn; dewelke 
mehet opmetzelensder, müuren-, en het beflaan 
en bereiden der metzel-kalk door „water; om 
dezelve noch meer uit te bluffen , hier en daar 
met eenige water deelen,met dewelke zy.heklemt 
j 3 Opent „ZY 
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zy geraakt, worden gepaart „en door haar be- 
weeginge een uitwaafleminge van deze losge= 
maakte kalk-deeltjes „die als een -Rvp ofzeer: 
fyn en hairig gekriftallizeert Zout op de muuren 
ftrremmen , veroorzaaken. 

70. 
Wy. vinden dit kalk-zout zeer overvloedig 

uit{pruiten-en groejen aan de muuren , dewel- 
ke eer{t zyn opgemerzelt op oude en vochtige 
en doorweekte fondamenten ; of ook wel aan 
zodanige muuren, dewelke doorwatert zyn, 
en voor een gedeelte afgebikt zynde wederom 
met nieuwe metzelkalk beftreken worden ; 
mitsgaders aan zodanige muuren, welker kalk 
gebluft is geweeft met ‘brak water. Ik hebook 
ondervonden dat de kalk, dewelke van Zee- 
fchulpen gebrandt word, het uitgroejen van dit 
wollige muurzout meer onderworpen.is, als 
de (teenkalk;ik zal van myne Ondervindingeom= 
trent dit wollige Kalk-zout tegenwoordig niet 
fpreeken „noch ook van de oorzaaken der bob- 
bels, ‘knoeften , kankers ,fchilfers , (chimmels, 
verrottingen , verkleuringen , dewelke ik door 
verfcheide Proeven en Waarneemingen omtrent 
de muuren hebbe onderzocht, om dat ik zulks 
voor een andere tyd fpaare. 

Dun 71e 
Om nader Ophelderinge te verkrygen vande 

Apbronitrum, kan nagezien worden het geen 
ik heb(a)aangemerkt van het druipend Zout , het: 
welke van de zy-wanden der zo genaamde Poor- 
ten: en: doorgehakte doortogten van den groo- 

| ‘ater 
(«) Ziet Natuar- en Kounft-Kabinet , Mey en Juny 

EEG. Pag. 464. 4 
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ten Berg Taurus gedurig afdruipt, en op de 
grond tot een vaft lichaam ftremt. Het is wel 
waar, dat de Reizigers dit voor gemeen Myn- 
zout of. Sal Fofilé aanzien, maar ik heb in ’ 

lezen-der Reisbefchryvers zeer dikwils gemerkt, 
dat zy behalven Bellonius, Thevenot-en dier- 

elyke Natuurkenders , zelfs de. Natron ‘of de 

Slveter der Aalouden voor gemeen Zout aan- 
zien, waar van zelfs ook de Heer Schelbamen 

rus , omtrent een{Salpeterachtige Stroom in.Me- 
den, een zeer waarfchynlyk voorbeeld van de 

Ridder Chardin bybrengt. Ik heb noch andere 
redenenom te gelooven, dat op zommige.plaat- 
zen in: de ongelooflyk groote en lange Poorten 
van den grouwzaamen, Berg Taurus, Apbro- 
nitrum gevonden wotd, maar myn beftek ver- 
biedt: my alles op;deze tyd by te brengen, te 
meer: om dat ik na-dezen verfcheide maal ge- 
legentheid zal krygen, om vande Aphronttruar 
opeen andere wyze als tegenwoordig te fprec- 

ken. 
Í 7de 

„Ik zoude evenwel myn Leezer tekort doen, 
als ik niet bybragt de plaats uit Plinius, daar dit 
zeef door fchynt beveftigt te worden daar hy 
zegt: de latere of naaftvoorgaande Eeuwe der. 
Geneesheeren heeft verkondigt of ontdekt , dat 
de Apbronitrum in, Afie vergadert word, af- 
ruipende in de,Spelonken , daar./zy; uitgehaalt 
en in de Zon gedroogt wierd. Wy:moeten 
niet, oordeelen , dat-in, alderhande. Spelonken 
der Steenrotzen „of van alderhande foorten van 
onderaardfche Steengewelven, zodanig Steen- 

zap; 
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zap, daarde Aphronitrum van ftremt, afdruipt, 
maar alleenlyk maar in zodanige, dewelke uit 
Steenftof beftaan, die van zodanige fcherpe en 
falpeterachtige deelen bevrucht is, dewyl elke 
Steen of elke Gewelven der Steenfpelonken , 
naar ‘haar verfcheiden aart ook vertcheide foort 
van fteenzap uitdruppen, daar wederom ver- 
fcheide foort van geftremde wezens van gebo- 
ren worden , gelyk by voorbeeld: de Steen 
Stalaltites word op verfcheide wyzen van 
Steenzap voortgebragt en geftremt. 

73: 
Ik zal van deze Steen Staladtites een weinig 

aanhaalen, om daar door te beter op te helde- 
ren het Denkbeeld, dat myn Lezer zich zelve 
van de Aphronitrum of Rots-falpeter dient te 
vormen; en de reden waarom ik buiten myn 
Schryver Ferrandus Imperatus 10 wyd en breed 
van de Salpèêter handele, is 1. Om dat de Sal- 
peter een zeer wonderlyk zamengeftremt Zap, 
en een aanmerkelyk en duifter, en by de meefte 
Schryvers kwalyk onderfcheiden Voorwerp der 
Natuurlyke hiltorie is. 2. Om dat de heden- 
daagze Salpeter zedert het gebruik des Bus- 
kruids door de geheele wereld vermaart is ge- 
worden. 3. Dat in de Salpeter Hoedanigheden 
gevonden worden, dewelke in haar gebruik en 
door proeven, dewelke na dezen zullen mede 
gedeelt worden, zeer verwonderens waardig 
zyn. 4. Om dat myn naauwkeurige Lezer 
(omtrent de Gefteltheid van de Salpeter der 
Aaloude Volkeren en deszelfs foorten en on- 
derfcheidt met de hedendaagze. Salpeter ) deze 
Stoffen op die wyze en zonder harflen-fchilde- 

\ ryen 

| 
| 
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ryen verhandelt, vergeefs by andere Schryvers 
zoude zoeken. “En -s. om dat de onderfchei- 
dentlyke Kennifle van de Nitrum der Aalouden 
zelfs veel licht kan geven , tot ophelderinge der 
natuurlyke Hiftorien van de Heilige Bladeren. 

Jo 
De Steen Stalalites word voortgebragt uit 
een Steen-zap , het welk overvloediglyk is 
bevrucht met Steen-ftremmende ftof, met zich 
voerende onbedenkelyk fyne en door {cherpe 
deelen ontbonde, en in vocht gedraage {teen- 
achtige Deelen ;. zodanige {teenzappen vere 
mengen zich dikwils met de ‚onderaardíche 
of bergachtige Wateren. Als nu zodanig 
fteenzappig Water uit onderaardfche Cazalen 
en natuurlyke Rioolen geduriglyk. uitvloeit , 
worden aan. de,-wanden, daar het zelve voor 
by vloeit, fteenige zetzels, en door de tyd de 
aangegroeide Steen $zalad?ites gevonden , ofals 
zodanigen Steenzappig water door de Boogen 
en Gewelven heendringt , of by de Zy-wanden 
der Muuren der onderaardfche Steen-groeven 
en Spelonken afdruipt, word de Steen Statac- 
gites of op de onderfte vloeren der Spelonken 
door de tyd gegroeit-en geftremt gevonden „of 
aan de zy-wanden der onderaardiche fteenach- 
tige Vertrekken ; zomtyds zet-dezelve zich aan 
de!kanten van,de Kommen en V lieten der {teens 
zappige Wateren, waar doorhet.gebeurt dat 
de {leen Szalaë:tes zo veelderhande gedaantens 

» verkrygt en aanneemt „ als de’ verfcheidenheid 
der plaazen „daar dezelve op:ftremt „ verfchei- 

_ den gefchikt zyn. Zomtyds vertoont dezelve 
zich gelyk als de Ys-kegelen, die in de winter 

„kt wees sto Ki door 
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door het bevriezen van ’t druppend water ge- 
boren worden, of gelyk als wel zodanig ke- 
gel-zout gevonden word ín de Steenpoorten en 
Steenrotzige gewelven van den grooten Zaarus 
in Afie, en wel voornamentlyk in Armenten, 
Charleton verhaalt, dat in ’t Graaffchap Fork 
een zeer bekende Bron is, die zyn wateren 
verkrygt door *t indruppen der overhangende 
Rotzen , en dat alles wat van Hout is of iets 
diergelyks, en in dit fteenzappig water ge= 
legt word, een fteene korft verkrygt; dat ook 
zeer geeftige gedaantens van Steen ín dezelve 
gevonden worden, door de verfcheide-wyze 
van drupping , vloejing en ftremming van dit 
fteenzappig water voortgebragt: (a) Wormius 
heeft in zyn bekende Rariteit-kabinet een foort 
vande Steen STALACTITES,dieSTALAGMI- 
TES genaamt word , om dat dezelve altyd bols- 
gewys groeit, dewelke als te zämen gegroeit 
is uit verfcheide ronde fteenachtige druppeltjes , 
dewelke als kuit van vis op malkander zyn ge- 
groeit. 

e 197 
Deze bovengemelde Steen Staladlstes ver- 

fcheelt echter veel van de Apbronitrum, om — 
dat de Aphronitrum meer na de Salpeterachtig- 
heid overhelt, en de StalaÂZites wederom meer= 
der na de kant van de Steenachtigheid. De 
Apbronitram moeft eigentlyk wit van koleur 
zyn, gelyk als alle de andere Salpeters, maar 
de gronden , daar dezelve op nederdruipt en 
ftremt, deelen zomtyds haar koleur-aan de- 

f zel- 

(a) Vid. Ol. Wormii Mufeum pag. 52, 
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zelve mede, het welk ook «plaats heeft in de 
Srtataêtites ; anderzins zouden wy omtrent een 
Denkbeeld;/konnen vormen van de Apbron:- 
trum, door de bekende Lapis Pruzell of ge- 
goten Salpeter. De Aaloude moeten een groo- 
ten’ overvloedt van de Apbrozitrum gehad heb- 
ben, dewyl alleen de Badftoven. van Romen 
_dagelyks zeer veel van dezelfde verbruikten , 
en echter. blykt niet dat dezelve elders anders 
van daanisgekoomen, als uit Afte ‚en als wy de 
Aaloude Schryvers naauwkeurig onderzoeken 
eigentlyk. uit Armenien, het welk noch te 
meerder! bekragtigt, dat het Kegel-zout en 
geftremde zout op de grond, het welk onze 
hedendaagze Reizigers zo overvloedig bevinden 
in de zogenaamde Poorten van den grouwzaa- 
men Taurus, het eigentlyke Apbronitrum der 
Aalouden is geweeft ; welke aanmerkinge ik de 
natuurlyke Hiftorikundige voorftelle om nader 
te onderzoeken, dewyl ik deze myne Opizze 
geenzins vooreen bekende “Waarheid zoude 
durven uitveilen , om dat dezelve tot noch toe 
van niemant door de bevindinge ontdekt is. 

‚De geleerde Schelbamerus beweert, dat de — 
Apbronttram ook: op andere plaatzen voortge- 
teelt word als in fia, en welvoornamentlyk 
in Duitfchland 3 hier-toe-brengt hy tot een 
voorbeeld by een Steedje in Saxen, met naa- 
me Weiflenfels, gelegen’ aan de Rivierde $a/a 
aan een Rots,-daar een zeer diepe Kelder-ge- 
vonden wörd;, dewelke met zeer hooge gewel- 
ven voorzien is alle in de Steen zelfs uitge- 
hakt „uit welker hoogfte gewelven door fcheu- 
La ren 
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ren gedurig uitlekt een Water, het welke: op 
de grond in een afte en hechte Salpeter , de- 
welke eenigzins {teenachtig is, ftremt; deze 
geftremde Salpeter is zo hard , dat dezelve 
naauwelyks met: hamers aan ftuk te flaan is, 
en de wanden en zy-muuren van deze Kelder 
zyn aan alle kanten met dezelve als beloopen 
en beyzelt, en als met een fchors van ftcen- 
achtige Salpeter bekleedt, in zo ver dat de Rot- 
{teen naauwelyks gezien kan worden ; deze ftof, 
oordeelt de Heer Schelhamerus, te zvyndewaa- 
re en eigentlyke. Apbrozitrum der Aalouden; 
dewyl dezelve brandt, en kraakt in het vuur 
geworpen zynde ; dat ook diergelyke mert Steen- 
zout beyzelde plaatzen om meer wanden en ge- 
welven gevonden worden, zal een bezer, die 
gereift heeft, en een naauwkeurig en oplettend 
Onderzoeker is geweeft , wel meer op verfchei- 
de plaatzen in „Exropa ontmoet hebben. 

jd wir: 
Na dat wy. nu de Salpeter der Aalouden, 

of de Veld-en Meer-falpeter , en die door konft 
in de Egyptifche Salpeter-putten of pannen ge- 
maakt wierd, mitsgaders de Apbronttrum of de 
Rots-falpeter , eù het wollig Kalk-zout als een 
byfoort hebben onderzocht ,„ zal ik tot de derde 
foort van een-Salpeter der Aalouden overgaan, 
dewelke zy de naam gaven van de bloem van 
Salpeter, om dat dezelve boven op de opper 
vlakte van de Salpeter in de Salpeter-pannen , 
en ook op de Salpeter-velden boven’óp de Sal- 
peter als een zeer fyne mos of wol groeiden. 
Onder deze Salpeter-bloem wierd: de lichtfte , 
tuchtigfte en fyntte voor de beftegehouden kre 

Ce 
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dewelke wit was, en als de fyníte meel-bloem 
voor ’t oog voorkwam volgens de getuigeniflen 
van Diofcorides, Plinius, Galenus; en uitde- 
zelve de geleerde Schelhamerus. 

78. 
De Aaloude Geneesheeren gebruikten deze 

bloem van Salpeter zeer dikwils, en in de plaats 
van de Veld-falpeter of de gemaakte Egypti- 
fche Salpeter, om dat dezelve veel fynder en 
luchtiger van deelen was als de eigentlyke Sal- 
peter ; want volgens de getuigenifle van Plinius 
wierd dezelve voortgebragt door ’t vallen van 
den Dauw op die tyden als de Salpeter-pannen 
in haare werkzaamheid waren , om de eigentlyke 
Salpeter als voorttebrengen, het welke verge- 
leken kan worden met de fchuim of geft van’t - 
Bier; dewelke geboren word uit de meeft be- 
weeglykfte en luchtigfte deelen, terwyl de 
Chyl in Bier overgaat. Daar is geen reden om 
te twyfelen, dat op de oppervlaktens der Veld= 
falpeter door het ftremmen van deszelfs Dauw, 
niet het zelfde op dezelve wyze gefchiedt zou= 
de zyn als op de Salpeter-pannen. 

79. 
Ik zoude het Gevoelen van zommige wel 

konnen toeftemmen , dewelke oordeelen dat de 
bloem van Salpeter in de Salpeter-pannen groei- 
ce (op de wyze als het vlokkig Muur- of 
Kalk-zout ) uit de Salpeterachtige Aarde in de 
grond en aân de zy-wanden dier pannen, eer 
het water vande.Nyl in dezelve ingelaaten was , 
door den Dauw, en ook na dat de gemaakte — 
Salpeter uit de Salpeter-pannen was gefchept, 

maar 
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maar deze bloem van Salpeter , dewelke aan de 
zy-muuren der pannen groeide, zoudeik meer- 
der voor een kalk-zout aanmerken, als voor 
de eigentlyke bloem van Salpeter, daar Pl 
mins en de Aalouden het oog op hebben. r. 
Om dat het openbaar is, dat de Salpeter-pan- 
nen met kalk en {teen opgemetzelt. waren ; 
want Plaus getuigt tot onderfcheidt van de 
fcherpte des Salpeters met die van ’ Zout; 
dat de Salpeter de Kalk van de-wanden der 
Egyptifche Salpeter-pannen afbeet „ en dat zulks 
in de Zout-pannen zo zeer niet gefchiede. 2. 
Om dat dit gevoelen geenzins met de text van 
Plinius overeenkomt, dewelke volftrekt zegt, 
dat de bloem des Salpeters geboren wierd , ter= 
wyl de Salpeter in de Salpeter-putten grocide, 
en als een. inwendige werkzaamheidhadde, en 
eer dezelve noch tot volkomenheid gebragt 
wierd. 3. Dat tuffchen de Salpeter en: deszelfs 
Bloem geen onderfcheidt van ftof, als in 
meerder of minder vlug, en in de manier van 
worden geftelt wierd, het welk met het Kalk- - 
of vlokkig Muur-zout geheel anders gelegen 
is. Zommige zyn van gedachten „ dat de 
Veld-falpeter, dewelke op de Vlaktens van 
Meden, Perfien, Paleflina, Arabien en elders 
groeit, geheel voor bloem van Salpeter (ge- 
boren door den Dauw uit Salpeter-aarde ) kan 
gehouden worden , maar de Ooggetuigen maa- 
ken tuffchen de bloem van de Nierum en Ni= 
trum zelfs, daar deze mos of bloem op de 
velden boven op groeit door den Dauw, on- 
derfcheidt, gelyk te zien is by de meer gemel- 
de Bellonins , en zelfs van de geleerde Schelha- 

uien 
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merus uit dien Schryver is aangehaalt, namentlyk 
datde bloem van de Natron zelfs boven opde 
Salpeter of Natron groeit. Ik zal hier niet over 
haarklooven, maar alleenlyk aan myn Lezer mes 
de deelen, op welk een wyze de bloem van 
Salpeter zo wel op de Salpeter-pannen van 
Egypten, als op de vlakke Salpeter-velden en 
Meeren wierd geboren , of opde Velden noch 
dagelyks groeit. 

80. 
Het is aan een iegelyk bekent, dat in de 

Landen van Egypten, Arabien,. Paleftina, 
Syrien, Afyrien, Meden, Perfien enz. zeer 
zwaare Dauwen vallen, veroorzaakt door de 
warmte des daags en de koelte der avondftonden; 
als nu de dagelykfche onzichtbaare Uitdampin- 
gen zo der Salpeter-velden als der Salpeter-mei- 
ren en Salpeter-putten , door de avond: en nacht- 
en morgenftonds-koelte met haar fynfte Salpeter- 
deelen op de oppervlakte der andere Salpeter, e- 
ven gelyk de Dauw zelfs geboren word, koomen 
te (remmen, word deze Salpeter-bloei gebo- 
ren; even gelyk wy hier te lande zien gebeuren, 
als onze Dauwen door de koude in witte ryp 
veranderen , en gelyk onze vlugge Zouten in 
de Sublimeer-vaten door de koelheid der bo- 

_dems der boventfte glazen aan malkander ftrem- 
men, entot de gedaante van {neeuw- wit Zout 
overgaan; hoewel echter deze Schuim van Salpe- 
ter der Aalouden niet zo zeer wir als dikwils wel 
van een rooze koleur gezien wierd , maar des- 
zelts verfcheide Koleuren waren maar toeval- 
lig van de koleuren der aardeen gronden , daar 
dezelve op voortgebragt wierd. 5 

7 Na 
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Sr. 

Na dat wy nu van de Salpeter der Aaloú- 
den gefproken hebben, komt in aanmerkinge ; 
dat niet tegenftaande zo ongemeen veel Euro- 
pifche Schryvers en geleerde natuurlyke Hifto- 
rikundige in hunne Boeken, openbaarlyk bele- 
den hebben, dat de Kennifle van de Nrtrum of - 
de Salpeter der Aalouden verloren was, ech- 
ter geheel Afte noch hedendaags van dezelve 
overvloeit, en dezelve onder de naam van Na- 
tron overal gebruikt word ; terwyl ondertuf- — 
fchen in geheel Europa niet eene korrel van _ 
dezelve onder die bekende naam word overge- — 
voert. Ik heb voor dezen uit Zhevenotaange- — 
wezen, in welk een groote menigte de Na- 
tron in Egypten uit het Meir van de Woeftyne — 
van Machartas wierd voortgebragt; ende Heer — 
Schelbamerus bewyft uit Bellonius, dat onder — 
de Turken in groot Cairo, in Conftantinopo- — 
len, in Damafcus en overal, de Natron zeer _ 
overvloedig is. De meefte oplettende Reizi- 
gers door die Landen , weeten niet genoeg te — 
ípreeken van de Velden, dewelke bedekt zyn » 
met Zout , als ook op de oppervlakte zommiger 
Meiren het welk zy overal ontmoeten,en’t welk — 
zeer dikwils Nitrum, of (zo als de Turken : 
dat noemen) Natror zal zyn, alfchoon juift 
de Reizigers dit onderfcheidt tuflchen ’t gemeen 
Zout en de Salpeter niet kennen 5 terwyl 
ondertuffchen noch de Natrou ‚ nochdefchuim 
of bloem van Natron, noch de Apbronitrumy 
by onze Droogilten (voor zo veralsik weet) 
in geheel Europa nieteens bekent is. 

| 
| 
| 
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+ De Heer Schelbamerus heeft, in zyn geleert 
Traêtaat over de Nierum, een giffinge over de 
Oorzaaken van de algemeene Onkunde der 
Europianen omtrent de Salpeter der Aalou= 
den; dewelke zeer waarfchynlyk is :‘ deze On- 
kunde, zegt hy, ós uit dezelve oorzaak geba- 
ven, door dewelke het Roomfche Keizerryk is 
ge gronde. gegaan , namentlyk den inval der 
BARBAAREN , GOTHEN, WANDAA- 
LEN, BULGAAREN ; en alle dewelke inde 
vyfde Eeuw na de geboorte van Chriftus in het 
Weften zyn doorgebroken, en zich overal ver- 
fpreidt , ookoveral, benevens alle goede Letteren, 
overhoop geworpen hebben alle Kennifle van 
Zaaken, terwyl de. SARRACENEN Afia, 
„Africa, en geheel Spanjen overweldigden, dee 
welke datelyk van de Turken ( welker manier 
ss alle Oudbeidskande uit te roejen , alle heerly= 
ke Overblyfzelen van Bouwkunde en Geleert- 
Beid,-Opfchrifsen, enz. te verdelgen) gevolgt 
Byn geworden, door welke verwoede en ver- 
Jchrikkelyke Oorlogen en Beroertens mif/cbien 
we Salpeter-pannen van Egypten enz. verwoeft, 

„en geheel buiten kenuifle en banden der Earo- 
Pianen zyu geraakt. j 29DX 

ORNE kee 1e obror groe. zictow 
„By deze Zaak (vervolgt de Heer Schelha- 
merús) komt noch een tweede oorzaak in aan- 
merkinge , namentlyk dat de Europianengeheel 
entbloat zynde van de Salpeter van Egypten en 
zffze, eindelyk de Salpeter, dewelke wy nu noch 
da re gebruiken, zelfs door konft hebben lee- 
HIL Deer. AN RR 5! ren 
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ren maaken, en uit onze falpeterachtige aarde 
deeren witkooken; waar door 't gebeurt is, dat — 
zy de Natron vut Afie, Egypten enz. niet van 
noden hadden en ook miet hebben gezocht. De 
Heer Schelbamerus geeft dit echter maar op 
voor een waarfchynlyke giffinge , dewyl hy 
zelfs bekent niette weeten , wanneer dezekontt, 
van de Salpeter uit de aarde te kooken of te 
bereiden, in Europa ís uitgevonden „ en of niet 
wel deze konft by de Aalouden zeer wel be- 
kentgeweeft magzyn, omdat (zegthy) noch 
GUIDO PANCIROLLUS, noch PO- 
EYDORUS VIRGILIUS ( dewelke anders 
zulke naarftige Aanmerkers zyn van de Kon= 
{ten en Wetenfchappen , die nieuwelyks ge- 
vonden , ouwelings bekent, of hedendaags verlo» 
ren zyn) geen gewag maaken van de Natron 
ef Salpeter der Aalouden, noch van de heden= 
daagze Salpeter. 

84. 
Onze hedendaagze Salpeter word by veele 

Schryvers HALANITRUM genaamt, tot onder= 
fcheidt van de Salpeter der Aalouden, dewel= 
ke alleenlyk Nitram genaamt word; vandeze 
Schryít (a) Agricola na de kenni van zyn 
leeftyd zeer naauwkeurig, en zegt dat dezelve 
bereidt word uit aarde, dewelke droogachtig 
maar een weinig fcherpbytende van aart is, en 
dewelke als zy éen weinig in de mond gehou 
den word, eenige ziltigheid en fcherpheid nae 
laat; wanneer nu uit zodanige aarde onze-hes 
dendaagze Salpeter gekookt zal worden, neer 

men 

(a) De Re Metgliica Lib, XIL 
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net de Salpeter-bereiders daar toe een poeder, 
be welke beftaat uit twee deelen ongeblufte 
fteenkalk en drie deelen pot-afch; of een ander 
Sal Alkalifieum of valtgebrandt Zout. — 

ls ic ob 

De boven gemelde Aarde, behevens het Poes 
der, word gedaan in Salpeter-kuipen laags-ge- 

_Wys, dan een laag aarde dewelke een hand= 
breed dik is, en dan een gelyke laag poeder, 
totdat een groot gedeelte vân de kuip gevult is , 
het overige van de kuip word met zo veel wa- 
ter gevult, tot dat eindelyk de geheele kúip ge- 
vult is; dit doorgelekte en met Salpeter be- 
vruchte Water word verfcheide reizen uitgee 
kookt tot een fterke loog , hier word wederom 
bygevoegt Aluin, en word zo lang gekookt en 
uitgedampt , dat uit dit loog de Salpeter Kiftallf- 
zeert en ftremt; maar tot deze bereidinge be- 
hooren zo veele Omftandigheden, zaaken en 
Werktuigen, dat myn beftek niet toelaat de- 
zelve hier. te befchryven , te meer dewyl.dezel= 
ve in onze Verhandelingen over de Metaal- 
kunde, met uitbreidinge van derzelver. Werk- 
dijk op zyn plaats mede gedeelt zullen wor- 

Boi. at 19 
pril Daar zyn door de naauwkeurige 5 chelhame- 

„uit eenige Schryvers aangemerkt verícheide 
Kentekenen, door lk Salpeter-berei= 

“gers ontdekken, of de aarde of {tof , daar 
de Salpeter uitgekookt wotd, Salpetet-ryk zal 
zynof arm. 1. Derzelver fcherpheid en bytend- 

beid: op, de tong. 2x fis plegpadyen ie 
: pr) eze 
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deze aardegeftoken zynde, bleek-geele plekken 
en vlakken van dezelve verkrygt. 3. Als een 
weinig vân de Salpeterachtige Aarde in’t vuur 
efimetên “zynde kraakt, en witte en blinken 
e vonken uitgeeft. 

B 
Fohan Rudolf Glaube, (a) befchryft een rma= 

nier om Salpeter te bereiden uit de mift dar 
Dieren : vult, zegt hy, twee daar toe ge- 
maakte bakken met paarde= boender- en duive- 
mijt, en bladerenf van denneboomen of andere 
boomen: hier toe bereidt hy de volgende loog ; 
verbrandt, vegt hy, het onnutte en vermolferns 
de en ander hout dat overvlsediglyk in de Bof- 
fchen van Duitfchland gevonden word, legtre 
gelyk in het vuur zodanige fleen, dewelke zich 
door °t vuur tot kalk laat branden, (en daar- 
om by de Liefhebbers onder de algemeene naam 
van Kalkfteen betekent word ) giet op deze vera 
brande afch en kalk een gedeelte water , en 
maakt daar een fcherpe loog uit, deze zal be- 
kwaam zón om alles te fmelten en te verteren — 
ren, of te verbyten en te doen rotten. 

Als nu de twee houte bakken met de gemel- 
de mift en bladeren zyn opgevult, giet dan op 
de eene bak zo veel van de bovengemelde fcher- 
pe loog, tot dat alle de mift en de bladeren 
wel bedekt zyn; als nu deloog een dag of et= 
maal op de mift geftaan heeft, en alles wel 

door- 

(@) Ziet bee Teutfchlandte Uoblfart Drie 
Eheif. 
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doornat is geworden „ tapt dan deze loog, we- 
erom van het vat doot een kraan af, en giet 

dezelfde loog op de andere daar nevensftaande 
houte bak. met milt en bladeren gevult; laat, 
deze loog eenige dagen op deze tweede bak 
ftaan, terwyl ondertuffchen de eerfte bevöch- 
tigde bak heet word door een inwendige be- 
weeginge, die van zelfs in de hitzige mit ge- 
boren word ; door deze warmte worden de on- 
nutte waterdeelen weg gewaaflemt „ waar door 
de loog , die ingetrokken was in de mift van die 
zelfde eerfte bak, veel kragtiger-en fcherper 
word ; zo ras als nu de uitwaafleming „ damp 
en hitte van deze eerfte bak begint te minderen, 
word. de loog wederom afgetapt van. de twee- 
de bak, en overgegoten in de eerfte bak ; tuf- 
fchen welke tyd de tweede bak heet word, 
en, begint te rooken gelyk de eerfte; op deze 
wyze word gemelde loog gedurig heen en weer, 
van. de‘ eene bak afgetapt, en op de andere ge- 
oten, tot dat alle de mift en bladeren, de- 

welkeindebakken zyn, verteert en als verbe- 
ten en, verfimolten zyn. Onder deze, vérbytin- 
everfinelt en vermindert gedurig.de Stof of 
Mit die in de bakken gedaan was; daarom 
wórden de bakken gedurig tot boven toe met 
nieuwe mift en bladeren opgevult en altyd vol 
gehouden, 

ek, MN, rn 
£ \ 

_ Wanneer nu alles verteert en tot loog ge- 
fimolten ‘en fcherp genoeg geworden is, word 
deze loog doorgelekt, behoorlyk uitgedampt, 
en in de koelte tot Salpeter gekrittallizcert. 

: TR RLR Glag- 
Es 
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Glauberus getuigtdat op-deze wyze in tien of 
twaalf maanden zeer goede Salpeter zonder 
koften van belang kan gemaakt worden, hy 
voegt, hier by: daar zyn ook noch andere Spe- 
cien, dewelke in zodanige bakken veel eerder 
Zot Salpeter worden, en meerder geven, maar 
bet 15 niet nodig ( dunkt hem) alles openbaar 
te maaken. Zelfs geeft hy voor goede Salpe- 
ter in eenige weinige uuren tyds te konnen 
bereiden, 

go. 
Behalven de boven verhaalde wyze van Sal- 

peter te bereiden, befchryft Glauderas noch 
een andere, en met een andere omflag en door 
andere Werktuigen, daar ik op zyn tyd van 
zal handelen; deze word bereidt uit Steenkalk 
afch van hout, paarde-meft, en menfche- o 
diere-pis. Het Zout, dat onze Schryver op 
deze en boven verhaalde wyze bereidt’, moet 
dikwils beproeft worden op de gloeyende houts= 
kool, om te zien of het zelfde vlam vat en 
brandt, dewy! dit voor het onfcheidelyk ken= 
teken van waare Salpetér wordgehouden, tot 
onderfcheïdinge van andere Zouten, dewelke 
wel ktaaken, knappen offmelten, maat geen- 
zins aan brand vliegen. 

Te 4 

Glauberus merkt ar dat het regenwater , 
het welk in het bereiden van de Salpeter, ge- 
bruikt word, beft en bekwaamft is , als ‘het 
zelfde met noorde winden neder gefegent is. 
Glauberus fpreekt noch van verfcheide andere 
Manieren, van Salpeter uit geringe zaakenen _ 
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ineen, zeer grooten overvloedt , in korten tyd en 
met groot voordeel te bereiden, dewelke hem 
bekent zyn, maar dewelke hy noch niet goed 
konde vinden te openbaaren, een mode dewel- 
ke zomtyds. wel. wat eigen is aan diergelyke 
Schryvers, hoewel anderzins Glaxberus inder- 
daad een groot Man is geweeft „ en in verfcheie 
de -omftandigheden zeer met de geeft van de 
welbekende, Kuzkelins overeenkomt. 

tach Û O2. 

„…Na dat Glauberas geleert heeft de Salpeter 
te bereiden van de Uitwerpzelen der Dieren, 
en van de Affen der Plantgewaffen, {preekt hy 
om dezelve te: bereiden uit de Steenen ven Mi- 
neralifche Stoffen, en ftelt vaft dat uic alder= 
hande: Zaaken.door konft Salpeter zoude te 
maaken zyn, het ‘welk echter wat al te alge= 
meen geoordeelt en ook geenzins-waaris. l'ot 
het-maaken van de Salpeter uit de fteen is 
meerder. kenniflevan noden, om de'fteenen daar 
toe uit te kiezen, als het bereiden zelfs , dewyl 
het zelve eigentlyk niet anders gefchiedt alsdoor 
uitlooginge , gelyk als uit de Salpeterachtige 
aarde, | 
4 wb dabieiod gj | 
„De Heer Glauber: zegt dat alle Steon , dee 
welke zich door: vuur tot kalk laat branden, 
Salpeter-ryk is „en dat zelfs buiten en behalven 
de Kalkfteen ook‘noch andere fteenen. gevon- 
den worden, uit dewelke Salpeter- getrokken. 
kan worden zonder voorafgaande brandinge of 
verkalkinge door ’t vier; welke Steen’ overal 
mde wereld zo overvloedig is, dat van de- 

Eer WAD nn 4 Vak ON zelve 
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zelve geheele Bergen gevonden worden, zyne 
de van gedaante als de zachte en eenigzins 
wryfbaare zandfteen van koleur, of witachtig, 
of graauw , of roodachtig , namentlyk dewelke 
wy een foort van hardfteen noemen; als deze — 
fteenen, dewelke dikwils. tot Gebouwen ge- 
bruikt worden, op zodanige plaatzen koomen 
te leggen in de bloote lucht, dat zy dikwils 
uat en wederom droog worden, verkrygen zy 
alle jaaren een wit poeder op haar oppervlak- 
te, en neemen daar door af omtrent de dikte 
van de rug van een mes; dezelve zyn by de _ 
Steenhouwers wel bekent, en zy gebruiken 
dezelve niet als zy andere hardfteen konnen 
krygen ; deze Steenen gebroken en een half jaar 
altyd in de lucht op een natte plaats gelegt 
zynde vallen van malkanderen „en laaten door 
gemeen water haar Salpeter op die wyze ‘zeer 
lichtelyk uittrekken ; behalven deze Steen wors= 
den ook verfcheide andere Steenen en Aarde 
gevonden, uit dewelke na ’t verhaal van Glaus 
berus en de vermaarde Lazarus Erker Salpes 
ter bereidt kan worden. Tork 

94. ; 
De zaak omtrent hek bereiden der Salpeter 

uit aarde en uit fteen, word insgelyks bevef- 
tigt van (a) Schelbamerus:: De Salpeter , zegt 
hy, word niet alleen bereidt uit aarde maar ook 
zut fleen , bet welk ik zelfs gezien hebbe 
miet ver van SAUMUR in Vrankryk „wel= 
kers vermaarde vloedt de Loire fleenrot, 
zige Oevers en Boorden beknabbelt, Hierzis 

en ot Sie 
(4) Vid. ejus Tract. fupra citat. cap. VII. 
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Eens Stoengroef , dit dewelke fleen gebakt word, 
in zo verre dat zulks datelyk door de finaak ont- 
dekt word, verwekkende nies alleen een weinig 

fcherpbeid op de tong , maar ook een gewaar- 
 wordinge van verkoelinge;, deze fleenen wor- 
dens peftoten en gefbampt, en by vier deelen van 
el er ande leen afde Zy een vyfde deel 
afch van haut; envok de Salpeter met water 
wit dit mengzel. gefmolten zynde, lekken zy 
deze loog door linden ; op deze wyze klaar en 
belder geworden zynde , word de loog beboorlyk 

_witgedampt , op dat zy bekwaam zy om tot Sal 
peser se Krijtallizeren. 
meles zoor ms EV 15} 
„oor ye dbtade Mg. 
„Uit het aangehaalde van Glanberus en Schel- 
bameras blykt klaar, 1. Dat de: Salpeter in 
Europa-door konfb bereidt -word. 2. Dat tot 
het bereiden van de Salpeter in Europa altydte 

‚ gelyk zuur-temperende Lioogzouten en Steen- 
kalken gèbruikt wórden, geheel anders als wy 
vande Natron of Nitrum der. Aalouden of de, 
Salpeter van Afie en Egypten hebben gezien, 
Im zommige groote Valleyen van Duitíchland 
wotd een Mergel-aarde gevonden, uit dewel- 
ke zeer veel Salpeter word uitgekookt, dezel- 
ve is droog, vet en eenigzins.ziltig, gelyk uit: 
(a) Johannes Mathefins by Schelbameras blykt, 
en bereidt wierd inde Valley „ daar ZMathefius 
zelfs Predikant was. Behalven dezeis volgens’ 
getuigenifle van Mathefius ook Salpeterachtige 
aarde gevonden omtrent een zeer groote ftal- 
linge, daar ten dienfte van ’ Gemeene beft nd 
he ed vee R s ï 
(a) Vid. etiam Fah. Mutbefsi Bergpoftil. 
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veel Paarden onderhouden wierden; uit deze 
aarde wierd ook Salpeter getrokken door afch= 
toogen en levendige kalk. 

96. : 
Dat de Salpeter word gevanden en bereidt 

op verfcheide Plaatzen, en inverfcheide Ko- 
ningryken en Landfchappen van-Europa, be= 
wy{t de Heer Schelhameras uit verfcheide Schrye 
vers, en onder andere uit Audreas Bacctus. 
Deze Man was in zyn leeftyd Hoagleerar tot 
Romen, en gewoonlyk Geneesheer van Paus 

. Sixtus de Vyfde, en heeft zich zeer vermaart 
emaakt door ’t fchryven van een zeer geleert 

Boek over de Minerale Wateren van de gehee- 
le Wereld, en over de Badítoven , en daar en bo- 
ven een weergadeloos Boek van de natuurlyke 
Hiftorie vande Wy NEN overdegeheele wee 
reld. 

97. 
De uitmuntende Geleertheid van (a) Bac» 

eius nodigt ons om hem zelfs te hooren, dewyl 
wy uit Baccius zeer weinig ophelderinge zou- 
den geven aan de natuurlyke Hiftorie van de 
Salpeter ‚met alleen by te brengen’t geen de Heer 
Schelhamerus uit dezelve heett aangehaalt : hy 
verhaalt dat die van Macedorieu Salpeter in de 
plaats van gemeen Keukenzoutgebruiken; dat 
de natuurlyke Salpeter der Aalouden veel fyn- 
der van deelen is als de door kontt gemaakte 
Salpeter; dat dezelve eenigzins vetachtig of 

| fmeer= 
(a) Vid, Baccins de Thermis Lib. WV. Cap. 

$.guo agiturde Nitratis Aquis naturalibas, Cap. 
6. de Nitratis Aquis} Locis. (4) 
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fimeêrig: was’; dat in dezelveeen zeer fyne geeft 

opgeflóten was; hy verhaalt dat al eenige Eeu- 
wen’ voor zyn tyd geen natuurlyke Salpeter uit 

Afie meer is overgevoert; dat in Italie dezelve 

niet gevonden wierd zo veel als aan hem be- 

kent was, maar dat zy in Italien wel eenige 

falpeterachtige Wateren en Bronnen hadden; 

dat ook het fteen-zout, het welk in Calabrie 

by het Dorp Hogenberg uit de gronden wierd 

gegraaven, na zyn gedachten een weinigje fal- 

peterachtig van aart was, omdat het in het vuur 

geworpen zynde niet {fpringtnochknapt, (maar - 

deze proef van Baccis bewyft daarom geheel 

niet ‘dat dit fteenzout Salpeterachtig is.) Dé 

keuken-zoute Wateren onderfcheidt Baccius 
van de Salpeterachtige, alleenlyk door de bit- 

terheid, dewelke hy- zegt 'dat altyd in de Sal- 
peterachtige Wateren gevonden word, maat 

dit teken’ van onderfcheidinge gaat wederom 

overal niet door, gelyk ik voor dezen bewe» 

zen heb dat de Zeute Wateren van de Doode 

Zee, als ook de bitumenachtige Keuken-zou- 
ten van Babylonien bitter fmaaken, en echter 
geen Natron ‘zyn. Hij 

“_‘Baecius heeft în zyn tyd al geweeten het on- 
‘derfcheidt van de Nitrum van Afieen Egypten 
der Aalouden, en die van Europa dewelke 

doof konft gemaakt word: Afia, zegt hy, 
heeft van allé tyden overvloedig geweeft in ’t 
uitleveren van de Nitrum'of natuurlyk Salpe- 
ter, en is noch tegenwoordig overal overvloe- 
dig van dezelve voorzien op dezetyd, fen 

Ce 
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dezelve niet tot ons word overgevoert. Ook 
is Baccius niet onkundig geweeft wegens de 
Salpeter , dewelke uit de fteen voortgebragt 
word, want hy zegt, dat zommige en ook on- 
der andere Plinius zelfs verzekerthebben, (ge- 
lyk de gemaakte en op hoopen. geworpe Salpe- 
ter in Egypten by Memphis door de tyd fteen- 
achtig en zo hard wierd, dat zy van dezelve 
Vaatwerk maakten, gelyk ik uit Plinius te vor 
ren heb aangetekent) dat ook een foort van 
Salpeter zich tot een fteen zette in de gron- 
den, dewelke Albaft genaamt wierd, en van 
dewelke de Aalouden hunneApothekers- en Par- 
fuim potten bereidden, en de Liykbuffen zom- 
miger Dooden, om dat dezelve de verrottinge 
wederftonden ; zodanige Steengroeven, zegt 
de doorgeleerde Baccius, hebben wy hier ook 
(in Italien ) în de Omkreits van Volaterra, in 
‘t.Hartogdom van Tofcanen, te weeten van 
natuurlyk gegroeide Steen of Albaft, dewelke 
zeer fyn van korrel is, en zo wit als de fneeuw 
op ’t veld en doorfchynende, uit dewelke die 
van Florence en Tofcanen teer aangenaam Vaate 
werk draajen en uitgraveeren , dewyl dit zeer 
witteen fyne Albaft zeer handelbaar is, in zo 
ver dat zommige door een wonderlyke hand- 
greep daar klinkende Muzyk-werktuigen uit 
wecten te maaken. In zommige plaatzen van 
Duit{chland worden insgelyks diergelyke Steen- 
gaen gevonden, en in Engeland by de 

loedt Severne, welker Water na ’t Verhaal 
yan Baccius daar door eenige ziltigheid aan 
zich getrokken heeft. eis of 

’ hid: st MAS 
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„Als de Lezer dit il eens vergelykt met ale 
les, dat ik van de falpeterachtige Steenen by- 
gebragt hebbe uit Glauberus, zal hy wel kon- 
nen merken ‚dat Baccius nietbegrypt „dat de 
Albaft niet-anders zoude zyn als geftremde Sal- 
peter der Natuur’, maar dat Baccins deze Albaft 
even gelyk zommige hardíteen of falpeterach= 
tige mergelfteen onder de falpeterachtige ftee- 
nen telt ; hoewel deze falpeterachtige Albatt 
niet moet gehouden worden voor de oprechte 
Albaft, dewelke niet doorfchynende , maar 
vaten zwaar van {tof , en witis, en in Carma- 
nie, in Egypten, en in Syrienby Damafcus de 
befte valt. Nat dat Baccius verfcheide Wate- 
ren afgehandelt en aangewezen heeft, zegt hy : 
zommige Duitfchers hebben nu onlangs ge- 
fchreven dat in Saxen een foort van aarde of 
grond gevonden word, dewelke zomtyds met 
een wit poeder berypt en overftrooit legt, ge- 
Iyk ik zulks te voren gemeldt hebbe uit Agr#- 
cola by de Stadt Stafurt of Staffurt ‚daar zy onder 
in de grond veel Aderen van dezefteen of aar- 
de hebben, daar veel Salpeter uitgekookt kan 
worden. ; 

100. 
Anderzins getuigt Baccius, dat in Italien de 

Salpeter ook bereidt word uit de Uitwerp- 
zelen van de Dieren ; hy verhaalt dat hy 
zelfs , niet ver van de Stadt Fabriano , die 
aan de wortels van de Apezin ‘legt , 
uit een zeer groote en ongemeen diepe Spe- 
lonk , daar ontelbaare duizende van nachtuilen. 

N hon- 
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honderde jaaren in geneftelt en altyd vernache 
hadden, zien: uithaalen dievogeldrek, uit dee 
welke een groote fchat van -Salpetet befeidt 
wierd : van diergelyke uile-fpelonken {preekt 
hy meer; hy verhaalt dat uit diergelyke Uit- 
werpzels „ als ook van andere. Vogelen en 
Dieren en Vee, door uitlooginge en kookinge 
de Salpeter bereidt word ; daar. verfcheide {tofs 
fen, onder anderen verteerde of verrotte aarde 
enz. bygevoegt wierden; dat. door konft de 
Salpeter uit dit loog Kriftallizeerde in ftriem= 
achtige en langwerpige Kriftallen; fchietende 
zich zelve aan de wanden en bodemen en aan in- 
gelegde ftokken van de Kriftallizeer-vaten of 
tynen. 

or. 
De groote Heeren van Ronten en Napels 

bedienen zich, volgens het verhaal van Bacetus, 
van de Salpeter op hunne Gaftmaalen, zy laas 
ten dezelve in het water werpen het welk in 
de koelbakkenftaat, en laaten de Wynfieffen 
zeer gezwind omdraajen, waar door de Wyn 
zeer koel en in die heete Landen zeer aange- 
naam om te drinken word. 

102. af 
Zommige Steenen of Aarde of Mergels ge= 

ven haar Salpeter zomtyds niet datelyk , maar 
na dat zy zeer lang in de lucht gelegen hebs 
ben , en door de regen en de zonnefchyn vers 
bryzelt zyn; na welke verbryzeling door de 
lucht zy haar Salpeter lichtelyk laaten oplof= 
fen; andere Salpeterachtige Steen word wes 

-derom uitgekookt zo ras als dezelve uitde Ber: 
gen 
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gen word gehaalt, gelyk te zien is by Glaabe- 
rus, en by Unzerusinzyn Boek over het Zouts 
hetvolgende van den Duitfcher Upzerus vinde 
ik aangehaalt by- den Heer Schelhamerus: hes 
dendaags word by ons de Salpeter gekookt git 
daar toe bekwaame aarde, dewelke aan de bloote 
ducht geplaatft legt; deze falpeterachtige aarde 
word met zeer veel water ontbonden en gekookt , 
naderhand word het loog doorgezygt , en nader= 
hand in de kelder tot bet fchietenwan Salpeters 
Kriftallen geplaatft. 

k 103. 

Op dezelve plaats word ook aangehaalt het 
Boek van Gaslielmus Clark, genaamt de na- 
tuurlyke Hiftorie van de Salpeter, en de bereidine 
ge Van de Salpeter op dezelve wyze befchreven. 
Hy getuigt dat niemant naauwkeuriger de be= 
reiding van de Salpeter befchreven heeft „als Ca= 
fimirus Simienovicz;voor dezenOpperhoofd der 
Vuurwerkmeefters van den Koning van Polen 
Johannes Cafimir;nadat, zegthy „ onderzocht 
ds de natuur van de grond, dat door de {maak 
moet gefchieden, of de aarde op de tong byt 

_en dezelve fterk aandoet, moet van deze aars 
de een goede menigte uitgegraaven worden, 
en in de lucht gedroogt worden; neemt dan 
afch van verfcheïden vaft en beftendig Hout twee 
deelen, ongeblufte kalk «drie deelen , mengt 
dit wel onder malkanderen, neemt dan een 
fterk en groot houten vat; in welkers grond 
een gat is, het welk met kurk toegeftopt word, 
doet eeh laag van «een handbreed dik van de 

al- 
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Salpeterachtige aarde in het vat, en een laag 
van twee vingeren dik van de“boven gemelde 
poeder te zamengemengt van afch en kalk% 
op deze laag wederom een laag fälpeterachti® 
ge aarde als voren, vervolgt dit laag op laag 
zo lang tot het Var byna vol is, giet boven op 
dit alles zo veel zoet regenwater, tot dat het 
water vier vingeren breedt boven de Stof ftaat, | 
laat eindelyk deze loog door het gat van ’tvat 
vloeyen , met de kurk daar zo lang uit te haa- 
len, en dezelve doorlekken in een kuip,.die 
onder het groote houten Vat geplaatít taat : 
kookt deze loog in een groote Verwers ketel , 
fchuimt en zuivert dezelve; de loog kragtig 
genoeg zynde word overgegoten in een ander 
houten vat, dekt alles wel, en laat de loog 
koud worden „ dan zal het vafte Zout, dat uit 
de affen van hout enz. uitgetrokken was, door 
xt water na de grond van ’t Vat zinken, en 
wederom affcheiden vande Salpeter-loog , giet 
de zuivere falpeter-loog van dit nedergezakte 
zout zachtjes af wederom in de Verwers-ke- 
tel, kookt dezelve met veel brandend vier, tot 
dat de helft verkookt is, of zo lang tot dat de 
druppels op koud marmer gedrupt, tot een proef, 
ftyf blyven {taan , zonder dat zy als water 
vloejen, giet dan deze fterke loog wederom in 
een houten vat, en na drie dagen zullen de 
Salpeter-kriftallen fchieten ; kookt de over= 
gebleve loog wederom, en handeltals voren, 
totdat allede loog ‘of verkookt of in Salpe- 
ter-kriftallen verandert is. k Ì 

ì Io4. Ì 3 59 

Op deze wyze word de door konft bereide 
Lee Sal- 

| 
| 
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Salpeter gemaakt in Duitfchland, Vrankryk, 
Engeland, Italien, zelfs in den Kerkelyken 
Staat ‚in Beyeren , Saxen „en overal, volgens de 
getuigeniffen van Gzil.Clark en de Heef Schelba- 
meras, dewelke als iets aanmerkelyks melden 
van de Wateren van (a) Wisbaden, dat de 
aarde daar overal zo vol Salpeter is, dat de 
ftraaten en byna alles gedurig als met Salpeter 
bedekt zyn; deze Salpeter word uit de aarde 
uitgedreven door de hitte van de heete Minera- 
lifche Wateren, dewelke in de gronden zyn: 
deze Salpeter is juift niet geheel zuiver, maar 
als met een Sal Alkali eenigzins vereenigt , daar- 
om heeft dezelve ook kookinge, zuiveringe en 
bereidinge van noden, 

ks 105. 
„Ook moet de Lezer niet aanmerken „datdoor 
deze weg juitt veel Salpeter konde vergadert 
worden , want de Ooggetuige Schethameras 
zegt, dat zy op die plaats ook Salpeter uit de 
falpeterachtige aarde bereiden , en dan van deze 
aarde noch wel verkiezen die gene, dewelke 
naaft aan en omtrent deze heete Mineralifche 
Wateren gevonden word „daar zy ook te gelyk 
byvoegen de modder en de flyk der ftraaten 
vande Stadt, om dat (na my dunkt ) de Salpe- 
ter, daar deze aarde mede bevrucht is, door 
derzelver hitte en uitwaafleminge eén foort van 
voorbereidinge genoten konde hebben, want - 
„JIL. Deer, S Zo 

_ («) Wisbaden is een Plaatsje, het welk legt in het 
Graaffchap Wisbaden in het Bisdom van Ments, 
zeer vermaart door Medicinale en Mineralifche Wa- 
teren, 
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zo ras zy, by deze aarde levendige kalk vermen-. 
en, en dezelve onder een, verdekzel- Jaaten 
loorwaajen , groeit.de Salpeter binnen. korten 
tyd uit _dezelve, dewelke zich dan zeer licht 
met, water: laat uittrekken en kooken. 

a} 106. 
„Simienowicz getuigt by Schelbamerus, dat: 
in Podolse en de Ukraine. uit opgeworpe heu= 
velen van zommige aarde, alsook van deaar- 
de der oude graaven verkregen word een foort. 
van aarde „ dewelke Salpeterachtig is, en door 
konft bereide Salpeter uitlevert ; dat ook in //ai= 
lachte niet verrevan de Stadt faf/y, uit zekere 
bergjes en heuvelen een falpeterachtige aarde ge- 
vonden en uitgegraaven word,dewelke de blank - 
fte en fchoonfte Salpeter des werelds uitlevert , 
door enkelde opwellinge- of. uitkookinge met 
water, zonder dat deze Salpeter nader zuiverin= 
ge van noden heeft „ het welk ook volgens een 
leezinge vánSchelhamerus noch hedendaags zou= 
de gefchieden in T'heffalien omtrent de Stadt Sa- 
bon1caywaar uitaf te leiden zoude zyn, dat op deze 
wyze noch hedendaags, in. wezen was:desal= 
afkifche Salpeter der Aalouden. 

Ee bo taub vrrk@7 seb s 
„Volgens {a}, Quercetanús en uit den zelven | 
de geleerde. Sehelhamerus ‚ pleegen noch voor 
eenige jaaren door geheel Duitfchland Salpeters 
zoekers en Bereiders te reizen, en ergêns! Sal- 
peter-ryke aarde in de Gronden en oude Aui- 
nen ez. ontdekt hebbende , eemaccoord met de 

en 

() Vid.de prifca Med. materia Gap. 3. os 
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Eigenaars’ Vorften „of byzondere Lieden van 
dié) Landeryen, Bergem, Valleyen;: Plaatzen 
of Ruinen: te maaken zen na datvalle de. Sal- 
peter-aarde uit zodanige: plaatzen) was: $erwerkt 
envuitgekookt vans de eene plaats met hunne 
hutten en werktuigen op de andere ‚daar weder= 
om, Salpeterachtige-aatde gevondenrwierd „ ver= 
huifden. ’ Zommige van.deze Salpeter“zockers 
waren van de Prinflen-met V oorrechten gewa= 
pent 5 ín zo verre niemant, hen mogt beledigen 
of -verdryveni,valfchoon>zy fchadetoebragten, 

{RY 07 sb al om: L4O ut Ì 

oSehelhamerus oordeelt „ dat deze maniér van 
doen uit Duitfchland vis vovergeflagen ‘in de 
Noordfche' Landen „-dewyl aan ‘hem bekent is 
dat“zulks noch-hedendaags in Zweêden in ’tge= 
bruikris ,- eù/noch'byzyn geheugen inr Duitíche 
land in’ gebruik is geweeft, > In‘Zweden word 
na“zyn ondervindinge ook zeef veel‘Salpeters 
aarde op verfcheïde:plaatzen van Ryk gevons . 
den“; zodanige Salpeter: graavers”-en Geluk= 
zoekers zouden nu-noch hedendaags de bovens 
fte deelen’ van Duitfchland' doorkruizen. 
he 16 th ad tik 109; ES 

„Behalven -de- Salpeter:, dewelke op zo veel 
plaatzen van’ Europa bereidt word ‚krygen wy, 
als ook de Engelfche, Franfche en andere Na= 
tien, door onze Scheepvaart uit Ooftindien en 
verfcheide Landen “van Afia, jaarlyks een 
groote menigte“ Salpeter , om’ dat de vere 
woede Oorlogen ‘van’ Europa’ nu: eenige ty- 
den: meerder Salpeter hebben verflonden ; als 

Europa kan uitleveren: 5 Deze gren 
| SME 2 zén 

Di 



265 Natuur en Konff-Kabinet , 
diën moet nu wel onderfcheiden worden van 
de Afiatifche Salpeter der Aalouden 1. Om 
dat deze. door konft bereidt word. 2. Om dat 
de Natfn fmeerig, vet, zachter en inwendig 
fcherper was. ‘3. Om dat zelfs die Natron, | 
dewelke zelfs noch al in de Salpeter-pannen 
van Egypten bereidt wierd,fteenachtiger van zelf= | 
ftandigheid was. 4. Dat de Natron der Ouden in 
verfcheide foorten verdeelt wierd, gelyk als 4 
In de Apbronitrum , die uit de Gewelven van | 
de Rotsfteenen lekt, en in een vaft Salpeter-li- 
chaam, dat zeer fcherp was, ftremde. 4 Inde ; 
Halmtragaof Veld-falpeter. c In de bloem van | 
de Salpeter., dewelke op de oppervlakte van de 
Veld-falpeter en op de oppervlakte der Salpe= 
ter-pannen van Egypten door den dauw groei- | 
de, d In Meir-falpeter , gelyk die op de opper- | 
vlaktens van de falpeterachtige Meir-wateren 
van Afia door de warmte der Zon groeide, 
als in ’t Meir Natron en andere, daar ik van / 
gefproken heb. e In de Pan-falpeter van Egyp- 
ten enz. daar in tegendeel onze en de Indiaan- « 
fche gemaakte Salpeter gefchote Kriftallen zyn, 
als langwerpige, witte, blinkende, en eenig- | 
zings doorfchynende , endrooge ftokjes ftriems- 
gewyze geftremt ; buiten dit alles zyn noch veel 
onderfcheidentheden tuflchen de hedendaagze 
gemaakte Salpeter endie der Aalouden, zo ten 
opzicht van verfchil van derzelver zelfftandig- 
heid, koleuren, hard of zacht, of bros, grof of fyn= 
heid,derzelver verfcheide manier van voortkwee- 
kinge en bereidinge,kragten , koleuren, fmaaken, 
verkoeling,verbrandinge door vier , verfmeltinge. 
met water ‚ gemeenfchap met de lucht, ii en 
si ou- 
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koude „vochtigheid en droogte , en verfcheide an=> 

dere: omftandigheden meer , daar: dé Salpeter der 

Ouden in verfcheelde met dehedendaagze Salpe- 

ter, dewelke door konft bereide word. : + « » 

HoIO0' hae. ot nesteriq orn 
De manier, op dewelke!de Indianen de he- 
dendaagze Salpetèr> door: konít bereiden, zegt 
Thevenot” in zyne Reizen by den Heer Schelha- 
merus” dat deSalpeter word'in verfcheide plaat- 
zen van de Oofterfche Luandíchappen gevon- 
den-en voornamentlyk. im ’t Landfchap van 
Agra; daar de-Hoofdftadt des /Moguls gevon- 
den -wotd ; in-welk Landfchap een groote me- 
nigte van verlate, Dorpen gevonden worden, 
dewelke voor dezen zeer volk-ryk-waten; hier 
word driederhande Salpeterachtige aarde uit de 
giondengegtaaven; elk vaneen byzondere, kos 
leur; nämentlyk' zwarte, geele en witte, maar de 
beftes-Salperer word, van de zwarte aarde ge 

‚ maakt, om dat in deze Salpeterachtige aarde 
geen de minfte hoedanigheid van keukenzout 
gevonden word. Als zy de Salpeter zullen 
bereiden , graaven “zy twee Putten,‚de; eene 
groöterals de andere ‘en zy vulten-degrootfte 
met: gemelde falpeterachtige aarde ;;:boven deze 
falpererachtige aarde gieten. zy water;in de put!, 
en kneeden deze natte aarde met hunne voeten 
tot eer -papachtig deeg ; na verloop väntwee et- 
maal heeft het-water gefimoltenen.in zich getrok= 
ken de, Salpeter vande Salpeterachtige aarde, 
dit loog gieten zy dam in de andere put tot dat de 
Salpeter. daar „Kriftallen begint tei-fchieten , 
wanneer zy deze-loog, over vier kooken in 
grow S 3 cen 
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een; ketel „wel {chuimen en zuiveren „en over= 
gieter im, aatde potten ;- dewelke: zy zettan inde 
koele hachtslucht ‘daar, dart de, Salpeter groeit) 
en Kriftallizeert ;: de Potten worden gebroken; 
en de Salpeter in de‘Zon gedraogt. Behalven 
op andere plaatzen in ’t duand van den grooten 
Magoh, alsby:woorbeeld, tòt Azvaeerrdaartde 
grootfte Koophandel van:de;Salpeter gefchiedt 
maaken’ zy_derSalpeter:op’idezelve. wyze. uit 
‘warte,en zeer wette aarde in-godanige, putten; 
maar «zy {lampen dezelve aarde tot pap met groo= 
te {tampersen paálen , ‘maar niet met de voeten» 
als tot, Agra; gelyk:onze weergalooze Reizi- 
ger heeft. „aangemerkt: „De bereide Salpetet, 
word gebragt „aans de Zeehavens ; als: Surafger 
en :diergelyke; vdaar de “Scheepen.-van ‘Eüropt 
em Afiasdezelve van -daan--haalen. „Hoe Overy 
vloedig;;de door konft bereide Salpetermiüit:de; 
Jndièm gebragt “word „ is wel “bekent: uit: onze 
Garga.van derjaarlyk{che Ooftindifche Retour: 
Wilaatensinlotiorogle® otob at dab tro „nincdt 
scoters nev Liogrwebsod oft 35 1959 
Halls isssdind ob yael, Dow nobu0yIg 

<W ar de Kalk-blaem belangt; dewelkeeven als 
blöem vari Salpeter aam-de nieww gemetzelde of 
vochtige omhuuten, in: vochtige! Kelders; enz: 
gedurig «aangroeit „: en:dewelke: van de meefte 
voor.Salpeter word aangezien „-is-door de Proef: 
ondervindinge bévonden:,” volgens getuigenifle 
vän Sohelbamerus ; geen Salpeterte zyn: tnaar 
nietsandersalseen fyne bloem envruchtvande 
kalk zelfs tezzyn; gelyko 1, de fimaak uitw yft.x.dat 
dezelveopbruift met zuure geeften ; het welk de 
Salpeter niet onderworpen’is-…vOver den oors 
3 sq fprong 
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{prong vande Salpeter zyn onder de Geleerden 
ontelbaare verfchillendesGevoelens opgerezen by 
die gene „dewelke de natuur der Dingen zon- 
der-desbehoorlyke proeven-uit haare Denkbeel- 
dige „Kennifle willen-afteiden ;‘behalven deze 
zaak i5,ook het nut en het gebruik van de Sal- 
peter. door de geheele wereld zo: dienftig én zó 
algemeen bekent, ende verfcheide “Werkdáa- 
den „ dewelke met de Salpeter ‘worden uitge: 
voert ,,zo overwonderlyk , en de Praparatien 
uit-Salperer gemaakt zo veelvuldig en verfehei: 
den, -dat ik. goed ‘gevonden hebbe deze Verz 
handeling van de Salpeter, als een afwykinge 
van myn Schryver Ferrandus Imperatus, tot 
dienft‘van de Liezers:te befchryven , op dat de- 
zelvealseen grond vân'kennifle , en alseen licht 
eneen -ophelderinge zal konnen verftrekken orn- 
trent-die zaaken , dewelke indeverhandelingen 
der!Bergzappen „+ Mineralen “en ‘Metaalen „ 
en ván „de Salpêteren derzelver veelvuldige 
Beteidingen , verfcheide gebruiken inde Metaal 
kunde jen tot andere zaaken , als ook van derzel= 
wer/verfcheide Probvenven Preparatien-aän-de 
Liefhebbers der-natuurlyke Hiftorien-enz. zul 
lenomede, gedeelt vorden. 

Vrmaol sb ri Alors „bord. bg O9 
“Om dan weer:eindelyk tot onzen Schryver 
Eerrandus Imperautus over te gaan';-fpreekt hy, 
nadat hy: van,de Sal peter kortelyk.gehandelt 
hadde in: het zelfde XIII. Boek van zyn na-’ 
tuurlyke Hiftorie, in het welk:hy'van de ge 
ftremde Mineralifche Zappen handelt, in het 
twaalfde onnad jn van de Alim en -de 
sij 4 Vi- 
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Vitriool, om dat, zegt hy, deze beide Minet 
ralifche Stremzels overeenkoomen hier in „da 
zy zyn als in water fineltbaare Stremzels „ de- 
welke door de fcherpte des vuurs voortgeteelt 
zyn; dat zy meeft te zamen groejen; dat zy 
alle beide van fmaak zeer zamentrekkende zyn, 
behalven nochtans dat de Vitriool bitter is, (en 
de Aluin geheel niet) en veel fcherper en by- 
tender als de Aluin : maar de Aluin heeft maar 
een gedeelte fcherpheid gevoegt by deszelfs za- 
mentrekkendheid, om welke reden geoordeelt 
word dat de Aluin van veel fynder en meerder 
gekookt en ryper zelfftandigheid is als de Vi- 
triool. In het maaken van de koleuren is de 
Vitriool bekwaam , tot zwartheid in de koleu- 
ren te verwekken, de Aluin in tegendeel maakt 
de koleuren helder, klaar, en meerder over- 
eenkomftig met het licht, gelyk met de proef 
kan getoont worden in de trekzels van Hou- 

_ ten, Schorzen, Bloemen, Bladeren , Noo- 
ten, Zaaden enz., zo ras in dezelve eenige 
druppels Aluin-water of Vitriool-water inge- 
drupt worden; als de Aluin, dewelke met de Vi- 
triool vereenigt is, van dezelve gefcheiden word, 
dryft de Aluin boven ap de Vitriool , als op een 
zwaarder en onryper lichaam. Als uit de Vitriool 
een geeft gedeftslleert word, trektindeleem, 
daar de vaten mede aan malkander ge/uteerz 
worden „een zelfltandigheid uit de Vitriool „ 
dewelke door water uit deze leem naderhand 
uitgetrokken en wederom geftremt zynde ei- 
gentlyk Aluin is. 

113, > 
De Atuin op’ Vuur gefteltzynde, zet zich 

uit 

EN 
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uit in een: groote uitgeftrektheid , en gaat over 
in een-fponfieus wezen , maar de Vitriool geeft 
door ’t vuur een vochtige waaflem uit, en ver- 
Andert in een wit lichaam; de gefmolte Vi- 
triool kleeft aan *t yzer, en geeft deszelfs op- 
ervlak een koperachtige koleur.: Dat de 

Vitriool een groote gemeenfchap heeft met 
het Koper, blykt) om dat dezelve uitde Stof- 
fen der Kopermynen zelfs bereidt word; ik wil 
nu noch niet eens melden ;van de Vitriool, 
dewelke zelfs van Yzer en Koper door 
konft bereidt word ; de koleur vande Vitriool 
is groen, ofblauwachtig groen, of zeer fchoon 
blauw, gelyk: de-Vitriool van Gyprus en Pan- 
nonien , maar de-koleur van de Aluin is of wit, 
of witachtig ,-of trekkende na den wit-rooden, 
of appelbloezem.’ Daar worden veel ftoffen 
gevonden, dewelke hellen nade natuur des Vi- 
triools, die aldefhande koleuren hebben, ge- 
yk by voorbeeld de volgende : de Crars 
CITIS, diein de Mynen gevonden ‘word, is rood, 
de Sory zwart-graauw, de. Mrsy’ goude 
geel. PEER ) D 

ea Ig. © bid AN N 8 1 \ - 

„De vermaarde Italiaan Matthiolus zegt, dat 
in ’ geheel ‘twee Hoofdfoorten van Vitriool 
des r. De naftiuflyke Vitriool. 
in 2. de Vitfiool, dewelke door’ konft ge- 

maakt word; en’ dat de natuurlyke Vitriool 
CHALCANTHUM genaamt word ; dat de 
natuurlyke Vitriool vof Chalcanthum in des- 
zelfs werkdaaden’ kragtiger is, alsde Vitriool 
dewelke door: konft: bereidt word; dat onder 
de gemaakte Vitrioolen de Roomfche voor de 

Ì k í krag- 
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kragtigfte word: gehouden „en,daar; aan de Vie 
triool van, Cyprasirdat, de Hoogduitfche Vie 
triool voor de werkdaaden omtrent.de Metaal- 
bereidingen en Scheidingen de-zwaktte zoude 
zyn. RI ,uen da 3 
pe). olod  ekitga 33 ANKER | 

„Tot Maffa (een Zee-plaatsje, in 't‚Groot 
Hartogdom van, Zofcanen.) regt Mutthiolus;, 
hebben wy Myngraveryen van ,Vitriool, wel- 
ker Ader veel eerder een Aarde als, (teen-kan 
genaamt worden; dezer Vitriool-aarde-in des 
der tot Maf)a-is van koleur-afgraguw „met bruis 
ne, bleeke „geelesen groene {treeken,en flip» 
pen doorzaait,gelyk. de roeft ‚van, yzer of‚ko= 
per. Als deze-Vitriool-aardegegraaven word, 
geeft dezelve een, zwaarmoedige en ftinkende 
damp van zich.af, dewelke voor-een groot ge» 
deelte na zwavelruikt; om welke reden zy.de 
Spelonk toefluiten „terwyl in dezelve gewerkt 
word, Als deze Vitriool-aarde of „Erts;uitges 
graaven is,-word.dezelve in‚.de, bloote lucht 
gelegt op een/ylakte, of daar toe gemaakte vlak» 
ke vloer, om door den Dauw en Regen doore 
weekt te worden den tyd van zes maanden, 
terwyl dezelve zomtyds eens omgeroertenver- 
fchoten word;,‚na deze eosfte, ses maandert 
word ;dezelve,;met. hutjes. overdekt ,‚en‚-word 
dan noch een evengelyke tyd‚op die wys inde 
tucht gelaaten;-als-nu eindelyk, deze, Vitriools 
eftsryp en, smurf genoeg is „ word „doors zeer 
fchoon. water de. Vitriool daar: uitgetrokkens 
terwyl de ‚aarde „en andere: onnutte deelen: na 
de grond, vande vaten. zinken ;‚-dit, klaar “afs 
trekzel boven,afgegoten zynde, word gekookt 
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in„vaten van loodt , om dat. andere Metaalen 
dit Vitriool-water.niet konnen tegenftaan : cin- 

lyk sword deze. Vitriool, overgegoten in hou- 
te. vaten’, vin, dewelke -dezelve, tot. Vitriool, 

kriftallen-groeir; de Luoog „ dewelke noch, ove- 
rig blyft, word wederom, uitgedampt en in „de 
houte vaten als voren zo lang gekriftallizeert, 
tot dat al de Vitriool gewonnen is. Dus ver- 

geuit Matthiolus:7 Yaan ah w 
ONK ' ye an 

RRSMLED ob ror Melbualoy o | Hs 
‚De Crarvciris,.deMrsr, deSorry, 
en de MELANTERLA zyn vier, Specter van 
Mineralen, dewelke tot de Chalcant of natuurly- 
ke-Vitriool-beheoren;y-en ook haar voornaamite 
Kragten en, Werkdaaden aan derzelfftandigheid 
des Vitriogls verfchuldigt zyn; om-dezereden, 
hebben; de’ Aalouúden-deze- Vitrioolachtige Mis 
neralen zeer zorgvuldiglyk onderfeheiden ; vers 
fcheide toevallige omftandigheden, zyn de oor, 
taak „waarom deze Vitrioolachtige Wezens, 
van malkander verfcheelen in koleuren;en an3 
dere Hoedanigheden ; zelfs desnatuurlyke Vis 
trioolsof Chalcant word zelfs inde Berggroer 
ven wel van verfcheide koleuriggevonden,, want 
zommige is:,wit-of gvaauw:, eandere: blauwach- 
úg, en andereswederom trekkiende.na den groe 

men; deChalaitis is :roodyven! zweemt na de 
koleur wan 2>Koper, zelfs: 0bk: konnen wy 
door ’tviersdesVitriool roqd maaken gelyk. 
deGolcotharVitrsalisof:donde-Kap:van, de. Oly, 
van Vitriool aitwylt. De: Mifg-is vaïseen. goud: 
geele koleur; miaaruzelfs.de Vitriool , dewel= 
ke'in-de lucht legt verkrygbeok deze koleur, 
ner aan 



276 _Natuur- en Konft-Kabinet , 
aan die zyde daar dezelve mede na de lucht 
legt; en de Sory , die donker-bruin of zwart is 4 
getuigt de eigenfchap des Vitriools, door de- 
welke wy alle zamentrekkende uittrekzels van 
fchorzen , neuten, bloemen , bladeren enz. 
zwart konnen maaken, an 

117. 
Onder de Ouden fpreekt Droscorrpes van 

de Chalcant‚de Chalcitis,de Mify,de Melanteria, 
en de Sory op de volgende wyze : de Chalcant , 
(natuurlykeVitriool) zegt hyis een zacht zammen- 
ttrenyzel , en heeft drie onderfcheidentheden of 
foorten van Chalcant. 1. De gedruipte Chat 
cant ‚ deze groeit te zamen in zommige Berg- 
groeven door ’t druppelen van vochten , die ne- 
der gevallen zynde ftremmen. 2. De Groef- 
Chalcant , deze komt voort in de Spelonken 
en in daar toe gemaakte groeven , by malkan- 
deren gegoten zynde verkrygt dezelve een beften= 
dig wezen. 3. Degekookte C halcant,deze wierd 
(indien tyd) in Spanjen gemaakt, en zal ei- 
gentlyk onze door konft bereide Vitriool-ge= 
weeft zyn. De CHarcitis, zegt Divfcon 
rides, word voor de befte gehouden; die van 
koleur als koper is en wryfbaar, niet fteenach- 
tig, noch ook niet al te veel veroudert, overal 
doorlopen met lange en blinkende Aderen; . De 
Misy van ’t Eiland Cyprus keurde Dioftori= 
des voor de befte , dievan koleur als goud was, 
en hard, maar gewreven zynde een goud ko= 
leur van zich gaf, en flikkerde als een Star; 
deze Mify wierd veel gebruikt en-zeer hoog 
geacht in de gebreken der oogen , maar de Mijy 

van 
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van Egypten wierd voor kragtigft gehouden tot 

andere Werkdaaden. De MELANTERIA, 

zegt Diofcorides, groeit in de keelgaten der 

Koper-mynen , daar ’t koper uitgehaalt word, 

op de wyze als een geftremt zout ; andere (Me- 

lanteria groeit aan de opperfte gewelven 

van die Myn , maar deze is meerder aard- 

achtig ; in Cikcie en ook in andere Luand- 

fchappen word delfbaare Melanteria uit de 

rond gedolven. Voor de befte wierd gehou- 
den dewelke van koleur na de zwavel geleek, 

die egaal „licht van wigt,en zuiver was, en de- 

welke door ’t aanraaken van water datelyk 

zwartachtig wierd. Zommige , vervolgt D1o/- 
corides , hebben uit onkunde gemeent, dat ce 

Sory een foort van Melanteria was, maar 

de Sory is een byzonder Wezen, het welk de 

Melanteria niet zeer ongelyk is. De Sory heeft 
zodanig een onaangenaame reuk, dat die zelfs 
een walging der maag kan veroorzaaken; de- 

zelve word veel gevonden in Egypten, Lybie, 
Spanjen, Cyprus: de Egyptifche wierd voor 
debelte gehouden, en onder deze de zwartfte, 
vol gaten „ vetachtig en zamentrekkende, en 
zeer bezwaarlyk ruikende, in het doorbreeken 

ee als de Mify. Dus verre uit Diofcors- 
es. ! 

TONIE 118. 

Galenus fpreekt van de Chalcant, van de 
Mify, van de, Chalcitis, en van. de Sory opde 
volgende manier : In de Metaal-groeven , (zegt 
hy) dewelke zyn in de Zonnebergen ‘van ’t 
Eiland Cyprus, is de eerfte ingang in een groot 

EN dog 

Z 
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dog niet zeer hoog Huis: aldaar worden aar 
de linkerhand , daar de doorgang is, door de= 
welke men na de Spelonken zakt; drie Mines 
raal-aderen gezien , alle -drie  onderfcheiden 
in zeer lange Groeven of:'Mynen: de ons 
derfte of laagfte  Mineraal-ader: „was-, van 
Sory; de tweede dewelke daar.opsvolgde was 
van Chalcitis;, en de bovenfte Mineraal-ader 
was van MMify: wat verder deze Spelonk in+ 
treedende is aan de linkerhand een ingang van 

„drie vademen breed en een mans lengte hoog; 
in deze konde men intreeden met een afgaan- 
de weg, die op verfcheide plaatzen vol fcheus 
ren was; aan het einde vandeze weg, die om= 
trent een Stadie lang wierd geoordeelt, was. 
een Meirtje of Poel van groen-water dat dik= 
achtig en warm was , maar zelfs in het neder» 
gaan van deze weg wierd een warmte gevoelt; 
de hitte der Badftooven nietongelyk : uit deze’ 
Berg , daar‘de Spelonk in was , vloeide het 
Water dat gedurig nederdruipte, en-van het wel 
ke in een etmaal vergadert wierden acht room= 
fche Wynkruiken ot zes Ankers of een franfch- 
Oxhoofd ; dit water ‘wierd opgedraagen uit de 
Spelonk door eenige geketende tot in het huis’, 
en overgegoten in vierkante bakken ; die van: 
aarde gemaakt waren, alwaar binnen weinig: 
dagen de Vitriool of Ghatcaut van groeide of 
tot Kritallen fchoot. 

119: 
Galexus getuigt dat dit groen Vitriool-water 

een lucht en reuk-van zich: gaf, dewelke on= 
verdraaglyk was’, en-dat de Arbeiders, dewelke’ 
dit water droegen’, zich haaftiglyk hanne; 
08 oor 
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door deszelfs-damp ‘te geraaken , en niet door 
dezelwe verftikt te worden: de'damp was van 
een koperachtige ‚reuk , en zo zwaar dat het licht 
van de lampjês door dezelve:uitgebluft. wierd» 
Galenus, oordeelt dat dit water geboren wierd 
vande regenwateren, dewelke door den ge= 
heelen Berg of. Heuvel heenzakten , ende Stof= 
fen, gefinolten uitdeszelfs Mineraal-erts-adereri; 
daar de Sery, Mify en Chalcitis uitgroeiden, 
dewelke het in deszelfs doorlekking ontmoe- 
te ‚ met zich. voerde, > 

120.’ 
_ Om aan te toonen dat de Chalcant , de Mis, 

Chalcitis en Sory, maar foorten waren van een 
geflacht, namentlyk vande Vitriool „ zegt Ga: 
denur, dat hy een groote: menigte Chalcant of 
Vitrioolserts. met. zich voerde uit het Eiland 
Cyprus ‚en dat. deze Chalcagt twintig jaarer 
daar, na in Chalcitis verandert was , zynde al- 
leenlyk. het: binnenfte hart’ vandeze-C hatcants 
kluiten. noch onverandert- gebleven; maar dat 
hy. niet twyfelde of dit, zouderook doorde tyd 
geheel in zuivere Chalcitis overgaan. Van de 
Wifi, (zege-hy )--nam ik» (conder-een grooté 
guantiteit ) een groot ftuksals-een vuift mede 
uit Cyprus; her welk om deszelfsgrootte voor 
iets-raars gehouden wierd „om datde Mify byna 
altyd niet anders als in kleine brokjes gevondert 
word , derhalven Galeras verwondert zynde 
overs zodánig;-een ‘groote'kluirsMijy , brak “hy 
dezelvevaam ftukken ; en» bevondedat deszelfs 
buitenfte gedeelte maar /Mifsy was en dat des: 
zelfs binnenfte gedeelte: Ghalgitis was dat ders 
Hrs hal. 



28o Natuur en Konft-Kabinet , 
halven de Mify konde aangemerkt worden als 
de bloem vande Chalcitís , mitsgaders dat ver- 
fcheide inwendige deelen van deze kluit befton- 
den als gemengt en te zamengeftelt uit Mijy en 
Ghalcitis. Van de Sory , dewelke Galenus: 
hadde mede gebragt, getuigthy dat het zich liet 
aanzien ‚dat dezelve door zeer langen tyd mede 
in Chalcitis veranderen zoude: 

In. 
Om dat alle deze Mineralen maar in foorten 

van malkanderen verfcheelen , is het geheel 
geen wonder, zegt Galenus, dat de Sory, 
Chalcitis en Mify een en dezelfde kragten heb- 
ben, onder de Geneesmiddelen aangemerkt zyn= 
de; want zy verfcheelden maar van malkan- 
deren in zwaarheid , vaftigheid , of lichtheid en 

-brosheid van deelen. De $ory was vanallende 
vafte en zwaarfte , maar de lichtfte was de Mi- 
fy, en tuffchen beiden in kwam de Ghalcitis , 
maar in ’t algemeen byten of verwekken dezelve 
alle drie een dood vleefch als zy op een wonde of 
een zweer gelegt worden,even als deVitriool,van 
welkers geflacht zy eigentlyk alle drie Specien 
zyn, nochtans was de Mify minder bytende als 
de Chalcitis: de Mify en de Chalcitis fmolten 
ook in water , maar de Sory wilde niet fmel- 
ten‚om dat dezelvefteenachtig was en zwaarly- 
vig. 

122. 
Ferrandus Imperatus regt kortelyk, dat de 

Cbhalcant (om de gelykenifle hedendaags Vi- 
triool ‘genaamt ) een zuiver geftremt Sap is, 
van koleur zomtyds blauw of groen, of wit, 

; zom-_ 
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zomtyds blauwachtig groen, en dat deze koleur 
eigen is aan de Aderen van de Koper-erts ; datde 
witte koleur een getuige zoude zyn dat die C ha/- 
cant meerder aan de eigen{chap des zouts deel- 
achtig was; dat de Chalcant doortchynende is, 
om dat dezelve uit een zuiver waterachtig Sap 
zyn zamenttelling verkreeg , en als geftremt 
was: dat alle de andere foorten minder door- 
fchynende zyn , of om dat zy uit minder zui- 
ver en eenvoudig Sap geftremt zyn , of om dat zy 
van haar natuurlyk vocht meerder of minder 
berooft zyn: dat een kluit Mis geel van ko- 
leur is op de wyze als een kluit geele Oo- 
ker, en doorgebroken zynde van binnen met 
blinkende ftipjes doorzaait is; dat de Chalcitis 
de eigen koleur heeft als het Cypers Kooper, 
en in veel grooter kluiten gevonden word als 
de Mify; dat de koleur van de Sory zwart of 
donker-bruin is; dat in de /Mify zomtyds zeer 
kleine groene adertjes zyn, die door dezelve loo- 
pen als vlekjes; dat door de Chalcttis zwarte ade- 
ren loopen , die lyviger en grooter zyn als de ade- 
ren inde if ; dat de Sory zyn oorfprong krygt 
van de vuurfteen , en aan den aart des vuurfteens 
in zo verre deelachtig is,datdezelvegeflagen zyn= 
de dikwils vonken uitgeeft als de vuurfteen zelfs; 
dat de Melanteria niets anders als een bloem 
is van de bovengemelde Vitrioolachtige Mine= 
ralen, deze bloem is van koleur als de Sulfer, 
en groeit in de monden van de Koper-en Vi- 
triool-mynen, daar dezelve aan de Wanden 
even gelyk een Zout vaft ftremt; de Melante- 
via is zeer licht en fyn van deelen, en zeer 
fimeltbaar, N 

IL Deer. ú Op 
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rag 
Op dat nu de Lever zoude begrypen, dat 

alle deze Mineralen, namentlyk de CHAL- 
CANT, de Crarcitris, de Misvy, de 
SoRrvYy, niet anders zyn aïs verfcheide foorten 
van Vitriool-ertzen , ftaat aan te merken dat 
uit alte deze foorten door konft Vitriool 
kan bereidt worden. Dioftorides verhaalt dat 
de Ouden de Chalcart gebruikten tegens de 
lindworm, ingegeven met honing tot 6o grein ; 
dat dezelve als een braakmiddel wierd gebruikt , 
dat dezelve onder de Niefpoeders wierd ge- 
bruikt om het hoofd te zuiveren ; dat de Sury + 
gebruikt wierd in: holle en uitgegetetanden, en 
om de lofle tanden te beveftigen, dat dezelve 
in wyn gefmolten uitwendig gebruikt wierd 
voor de heupjicht, dat dezelve de wratten ver- 
teert, en het hair zwart verft; dat de Chalci- 
tis de roos geneeft, de ooglappen verteert, en 
de voorteetende zweeren en hairworm {tuyt, 
de bloedvloeden ftopt, de voorteetende zwee- 
ren des tandvleefch en der amandelen reinigt, 
ftuyt en geneeft ; maar dit alles word hedendaags 
uitgewerkt door de Vitriool , op verfcheide wy- 
zen bereidt, daar een Kender, in ’t verteeren 
der gezwellen en datelyk wegneemen van py=- 
nen, gemengt met koele pleifters, ongeloof 
Iyke zaaken mede kan uitrechten, gelyk ik na 
dezen, als ik zelfs van de Vitriool handele , 
breeder zal mede deêlen. 

124. 
Na dat Zyperatus de Vitriool heeft afgehan- 

delt, fpreekt hy van de Aluin, maar de ver- 
maarde 

\ 
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maarde Italiaan Matzhiolus heeft ook verfchei- 
de aanmerkenswaardige zaaken van de Aluin 
nagelaaten : de Berg-aluin, zegt Matrhiolus, 
word bereidt uit een zeer harde {teen , hoewel 
de fteen, daar de Aluin uit bereidt word, van 
tweederhande foort is. 1. Rofachtige of rood- 
achtige van koleur. 2. Witte Alninfteen, De 
rofle Aluin fteen is veel harder als de witte, 
en de Aluin ‚dewelke uit dezelve bereidt word, 

“is insgelyks eenigzins roodverwig, en veel 
fcherper als de witte. De witte Aluin-fteen is 
zachter, brofler en wryf baarder, en doorfchy- 
nende als Kriftal, ook is deszelfs Aluin niet zo 
fcherp noch bytende als de roskleurige , en 
word daarom van de Zyde-verwers boven de 
andere begeert, als ook by de Wol-verwers 
tot het verwen van de fchoone Carmyn, Car- 
mofyn, en andere levendige Koleuren, vande: 
Conchenielje , Granakermis , en diergelyke 
Verfltoffen. 

125. 

Deze Aluin-fteenen worden uit de Bergen of 
Steenrotzen gegraaven „en uitgehakt opde wy- 
ze als de Marmer of Hardíteen en andere Steen 
uit de Steengroeven ; daar na worden dezelve 
gebroken, en in Ovens, die metde Kalkovens 
eenige overeenkomft hebben, door {terk vuur 
gebrandt of gecalcingert 12 of op t hoogft 14 
uuren lang, op dezelfde wyze als de kalk van 
fteen gebrandt wortd. De Aluin-fteen word 
juift zo veel uúren gebrandt, want als dezelve 
langer gecalcineert of gebrandt wietd , zoude 
de Aluin-ftof, dewelke in dezelve is, verdor- 
LE p) ren 5 
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ren; na dat deze geealcineerde Aluin-fteen vere 
koelt is, word dezelve uit de Ovens uitgehaalt, 
en op vlakke daar toe geplaveide vloeren ge- 
plaatft, en drie of viermaal des daags worden 
deze gecalcineerde Aluin-{teenhoopen met wa= 
ter begoten en gebluft, zo lang tot alle deze 
„Aluinfteen van malkander valt en als tot een 
aarde word, het welk zelden eerder gefchiedt 
als op den zesendertigften of zomtyds wel veer- 
tigften dag, 

126. 
Deze gebroken Aluin-aarde word overge- 

bragt in zeer groote daar toe gemaakte Kui- 
pen met kookend water ; in deze word de Aluin- 
aarde met ftokken zeer geroert , en met het koo- 
kend water gemengt, gedurig eenige aluin-aar- 
de daar by doende, zo lang tot dat het water 
alle de Aluin heeft gefinolten en ingedronken, 
dewelke in de aarde of gebrande aluin-fteenen 
opgefloten was. Hier na ftaat alles tezinken, 
op dat het met aluin bevruchte water klaar en 
helder worde, en de aarde en vuiligheid na de 
grond zinke , waar op dit heete aluin-water word 
uitgenomen, en door Caxalez of Waterlei- 
dingen overgebragt in groote bäkken daar toe 
gemaakt van eiken hout; in deze groeit vol- 
gens Matsbiolus binnen acht dagen de Aluin, 
zich zettende en kriftallizerende aan de wanden 
en randen van deze bakken als Diamante pun- _ 
ten, en doorfchynende als Kriftal. 

127. 
De Aalouden melden van verfcheide foorten 

van natuurlyke Aluin. Plinius zegt dat de 
Aluin 
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Aluin is een Ziltigheid der Aarde, dat verfchei- 
de foorten van Aluin ouwelings gevonden 
wierden ; dat in ’t Eiland Cyprus wierd gevon- 
den zwarte Aluin en witte Aluin, datde wit- 
te Aluin gebruikt wierd tot het ophelderen en 
verwen van lichte koleuren , maar de zwarte 
tot duiftere, bruine en zwarte koleuren; dat 
door de zwarte Aluin het Goud wierd gezui- 
vert , dat de Aluin in Cyprus voortgebragt 
wierd uit natuurlyk Aluin-water en Slyk, en dat 
de Aluin door de heete Zonneftraalen tot ryp- 
heid wierde gebragt ; dat’ de befte foort van 
Aluin voortkwam uit Egypten en ’t Eiland Mee 
los , dat zy twederley foort van Aluin van daar 
kreegen, drooge en vochtige; dat de vochtige 
beproeft wierd, dat de zuivere vloeibaare Aluin 
het granaat-fap zwart verfde; maar Plinius 
dwaalt, om dat geen Aluin de koleuren donker 
of zwart maakt, maar opheldert, en dat deze, 
dewelke hy daarom zuivere noemt, moet ver- 
mengt geweeft zyn met Chalcant of Vitriool, 
gelyk deze twee Mineralen of geftremde fappen 
dikwils te zamen gevonden worden, 

128. 
Van de drooge Aluin telt Plinius twee foor- 

ten; de eerfte foort noemt hy Alumen fchifton 
of {pouwbaare Aluin, dewelkegevonden wierd 
als pluimen in verfcheide witachtige draaden 
verdeelt groeyende; deze Alumen fchifton, 
zegt Plinras, is als een bloem van een foort 
van Aluin-fteen , dewelke geftremt is van des - 
Steens uitwaafleminge of zweet , deze wierd 
in fchotels gefinolten , En dân uitgedampt tot gan 

3 oe 
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dezelve niet langer vloeide; de tweede foort 
van drooge Aluin noemt Päzi#s ronde Aluin, 
deze was zwakker als de draadige fpouwbaare 
Altin: vân deze ronde Aluin telt Plizins me- 
de twee foorten „de eerfte foort was fungens en 
zeer fineltbaar , maar wierd zeer weinig geacht , 
de tweede foort geleek na de puïinfteen., was vol 
pypgaatjes als een fpons, en rond ván gedaan- 
te, van deze wierd gebrande Aluin gemaakt. 
Dus verre Plinius. 

129. 

Diofcorides getuigt, dat in Egypten in eenen 
dezelve Mynen alderley foörten van Aluin ge- 
vonden wierden, maar dat in de Geneeskontt 
„gebruikt wierde de Alismen fchifton , de ronde 
Aluin, en de vloeibaare Aluin ; dat de fplytbaare 
Aluin , die várfch en fpier-wit was „de befte was , 
deze was zeer zamentrekkende van maak, zwaar 
van reuk‚en geheel niet fteenachtig noch kluitach= 
tig „ maar als in draaden en fyne witachtige plui- 
men gefcheiden en gefpleten , eni wierd in Egyp-" 
ten hairachtige Aluin genaamt. Deronde Aluin 
‘wierd vervalít, en door konft gemaakt, maar 
was uit de gedaante door gen Kender zeer licht 
te onderfcheiden ; de befte foride Aluin was als 
met blaasjes bezer en als opgezwollen, wit- 
achtig van koleur, fterk zamentrekkende en 
fmeerig, wryfbaar en zonder zandkorlen ; ‘de 
pröef van de befte vloeibaare Aluin was helder , 
doorfchynende , melkachtig, ongefchitt en 
vochtig, zonder fteenachtigheid, Dus ‘verte 
Diofcorsder. 5 

Niet 
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beter 1590 
„Niet nd el Aalouden. en ‘zommige 

latere Schryvers zo yeelderhande foorten van Â- 
Juin befchryven,en ook waarlyk verfcheide foor- 
ten inde gronden gevonden wordên „ zyn.noch- 
tans alle deze foorten maar een en dezelve Aluin, 
watdeszelfs inwendig Wezen en Zelfftandigheid 
belangt , dat is een geftremt Zuur en zamentrek- 
kend Mineraal-fap ; de verfcheide foorten zyn 
maar geboren,door toevalligheden in de voort- 
teelinge of bereidinge, door *t onderaardfchevuur 
van meerder of minder uitdrooging ot bezitting 
van deszelfs natuurlyke vochtigheid , af vermen- 
Sige van andere ftoffen of ;wyze van groeyin- 
ge; want als alle deze verfcheide {oorten van 
Aluin door water opgeloft en gefimolten wor- 
den, en tot een behoorlyke dikte uitgedampt , 
tot Kriftal-{chietinge geftelt worden, verkry- 
gen zy alle de gedaante en de hoedanieheid 
vande Berg-aluin, dewelke uitde Aluiníteen, 
die, uit de Steenrotzen gehakt word, bereidt 
wofd, en fchieten tot evengelyke Kriftallen. 
De hairige of pluimige Alwin groeit op alui- 
migeen andere drooge kluiten, gelyk-het.hair 
en de wol der dieren , deze pluïmachtige Aluin 
wotd.zomtyds gevonden zeer fyn: endun van 
Fibren als fyne wol, en zomtyds ook. als 
lange flevige draaden, die door malkander 
gevlochten zyn, en zelfs met knoopen alsin 
analkander gehecht ‚en verwart, … Jk, zal wan 
de Aluin, van de gedaante van derzelver 
Kriftallen, van het onderfcheidt der „pluima- 
achtige en der {plytachtige Aluin,; vande korft- 

ie achtige 
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achtige Aluin, van de roode Aluin, van de 
vloeibaare Aluin enz. tegenwoordig niet naauw- 
keurig {preeken. zt. Om dat ik na dezen 
zelfs van de Aluinen,en van derzelver bereïdinge 
zal handelen, met Prentverbeeldingen van de 
Werktuigen daar de Alain in bereidt word, 
en van de verfcheide gedaante van de natuur- 
Iyke Aluinen. 2. Om dat de korte en fchraa- 
le Verhandeling van Zmperatus deze zaaken, 
in plaats van op te helderen, te kort doet. 
En 3. om dat ik door de tuflchenkoomen- 
de Verhandeling van de Salperer reeds myn 
beftek te veel heb uitgerekt, en daarom genood- 
zaakt ben dit zeer wyd uitgebreide Uittrekzel 
van Ferrandus Imperatus te fluiten met het ein- 
de van het Dertiende Boek van deszelfs natuur- 
Iyke Hiftorie. 

SE ASSE OSL OSE OSE OSS OSS 

Zevende Verhandeling van de Oudheid 
der Natuurlyke Hiftorikunde der HE- 
BREERS, benevens een natuurlyke 
Hiftorie van de ZEE SIBBE- 
CHAEUM of het MEIR ME- 
ROM, enandere Wateren der Fordane. 

x 
O Nader de natuurlyke Hiftorie van de Jordaan 

behooren alle de Wateren, Zeën en Rivieren 
1. Dewelke gemeenfchap met dezelve hebben. 
z. Dewelke uitde Jordaan geboren worden. 3 
Door dewelke de Jordaan heen ftrykt 4. a 

e 
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kein de Jordaan vloeyen. Om deze reden heb ik 
gehandelt (a) van de Doode Zee, om dat 
deszelfs Wateren voor een groot gedeelte uit 
de aanftroomende Wateren der Jordaan gebo- 
ren worden; daar na hebik befchreven (6) de 
vermaarde Vloedt de Jordaan zelfs, daar de- 
zelve geboren word uit het ronde Meir Phia- 
la, en onder de grond doorgaat ftryken tot aan. 
de Stadt Ce/area of Pantum, of anders ge- 
naamt Dax , en voortvloeit tot aan het MEir 
MERoM, en door het midden van dit Meir 
heenftrykt, «en verfcheide Luanden doorftroomt, 
tot daar dezelve valt in de Galileifche Zee, en 
van dezelve ‘wederom uïtreedt , en wandelt 
met verfcheide bogten en kromtens door de 
vermaarde Vlakte, tot dat hy eindelyk zyne 
Wateren ontlaft in de Doode of Afphaltijche 
Zee; en dewyl de Galsleifche Zee voor een 
groot gedeelte vande Wateren van de Jordaan 
gevoedt word, met dezelve gemeenfchap heeft, 
en de Jordaan door dezelve heen ftroomt, heb 
ik deze Zee ook byzonderlyk (c) befchreven; 
maar dewyl ik de Waterenof Meiren, dewel- 
ke gemeenfchap met de Jordaan hebben, van 

T$ des 

‘ (a) Ziet Natuur- en Konft-Kabinet voor de Maan- 
den September en O@ober 1719. van pag. 298. tot 
pag. 380. 
«…(&) Ziet Natuur- en Konft-Kabinct voor de Maan- 
den November.en December 1719 van pag: 446. tot 
Pa5-$23. : 

(c) Ziet Natunr- en Kontt-Kabinet voor de Maan- 
den January en February 1720. van pag. 63. tor pag: 
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des Joordaans uitgangen of uiterfte grenspaa- 
len heb begounen te befchryven „en, opgeklom- 
men ben na deszelfs oorfprong, kam-de Lezer 
wel klaar begrypen, dat wy nugekoomen zyn 
aande ZEE SinBECHEUM ofhet Meir 
MerRroM, het;welk gevonden (2) word tuf- 
fchen de Galsleifche Zee en de. Stadt Cafarea. 

. N 2e } 

Het Meir Merom is onze aandacht zeer wel 
waardig, dewyl het zelfde een hoedanigheid 
bezit, in dewelke het zeer verfcheelt van de 
andere groote plaflen des Jordaans, namentlyk 
de Afrhaitfche Lee, en de Gakleifche Zee; 

want Broeder Brocardus, die inden jaare 1283 
deze Luanden „bewoont en overal doorgekruift 
heeft, zegt dat bet Meir MEROM, (in de 
na-zomer ). na dat het fmelten van,de {heeuw 
ophoudt, zodanig opdroogt, dat „in de Valley, 
daar anderzins het Meir gevonden word , op- 
fehieten alderhande Kruiden „ Heefters en hoo- 
ge Planten, in zo verre dat in deze Struellen 
zich zelfs konnen verbergen alderhande Dies 
ren, en de Jordaan op dien tyd alleenlyk maar 
door het midden van deze Vally „erom 
heen vloeit; waar uit blykt, dat de Zee SiB- 
BECH&UM in een jaar aanneemt twee Hoeda- 
nigheden, namentlyk van een Kreupelbofch, 
en. wederom die van een Meir, 

Adrichomius (b) befchryft de Valley, daar 
+ BR de 

(a) Ziet-de Tuandkaart van Palzfhind ächrer 't Na- 
tuur- en Korft-Kabinet Septemberven @ uber 1719. 

(6) Vid. Theatrum Terre, Sanäa Nepthalim Lit. 
N.59. 
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de Zee Sibbecheum uit de Wateren des jor- 
daans jaarlyks in geboren word „op de volgende 
wyze: na dat de kleine Jordaan, zegt hy, de 
Stadt Seleucta befproett beeft, valt dezelve in 
zekere Valley, gelegen tuf]chen de Stadt Cefa- 
rea van Philippus en de Galileifche Zee, en 
waakt in deze Valley een Moeras van zefkg 
Stadien lang en dertig Wren breed , welk 
Moeras de WATEREN VAN MERO Mge- 
Baamt word. Ik heb onlangs uit JoaxzesCo- 
Zowicas (Ooggetuige) (a) bewezen, dat de 
Wateren van Merom gooo treden van de Ga- 
lileifche Zee afgelegen zyn, maar dat echter 
deze Valley zomtyds ter breedte van 3o Sta- 
dien, en ter lengte van 6o Stadien met water 
opgevult is, door welker midden de Jordaan 
heenftroomt; deze 6o Stadien in de lengte moet 
ten gerekent worden meerder voort te tchieten 
Haar de Stadt Cefurea of Dan , als na de Ga- 
dileifche Zee, want tutichen.de Galileifche Zee 
en deze Valley legt de wel bekende Brug van 
Jacob; en dewyl dezelve 8coo treden van de 

_Galileifche Zee afiegt, en maar duizend reden 
van * Meir MeErom, zouden de Warte: 
ren van MMerom tot aan deze Brug toefchieten, 
sen dezelve te klein zyn omde Jordaan te paí- 
feeren , wanneer de lengte van zeftig Stadien 
moeft gerekent worden zich by -opzwellinge 
van het Meir ùir-te (trekken na de kant vande 
Brug of de ‘Galilëifche Zee, dewyl deze Brug 
ten tyde van Cozöwicus in den jaare1sg8.mpaar 
S zef- 

(2) Ziet Natuur-en Konftkabinet November en 
December 1719. pag. 518. 
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zeftig treden lang was, het welk by de breedte 
van dertig Stadien, dewelke op dien tyd dit 
Meir wydt is, geen vergelykinge heeft. 

Als wy ook de de tuffchen-wydte van 
de Stadt Cefarea van Philippus vot aan de Ga- 
lileifche Zee, zal het waarfchynlyker voorkoo- 
men, dat deze zeftig Stadien van de lengte van 
het opgezwollen Meir Merom , moeten gerekent 
worden te ftrekken naar de kant van den oor- 
fprong des Jordaans of de Stadt Cefarea van 
Philippus, want gevoegt gooo treden , dewelke 
Cotovicus regt dat het Meir Merom afgelegen 
is van de Galileifche Zee, by de lengte van zef- 
tig Stadien , dewelke dit Meir daarenboven noch 
lang zoude zyn als het opgezwollen is, zal 
zekerlyk uitmaaken het grootíte gedeelte van de 
tuflchen-wydte , dewelke is tufichen de Stadt 
Cefarea van Philippus en de Galileifche Zee, 
gelyk ik getoont (a) hebbe dat de laage Valley, 
daar de Wateren van Merom in vergadert wor- 
den, niet verre van Dax of de Stadt Ce/area 
van Philippus haar begin neemt. 

De 
Ik heb voor dezen al aangetoont, dat met 

het begin van de Zomer, zo ras als de {neeuw 
van de Bergen Libanons begint te fimelten, de 
Wateren van de Jordaan en vervolgens van 
dit Meir Merom beginnen aan te wafien en op 
te zwellen , maar dat deze fheeuw voor ’t groot- 

te 

(2) Ziet Natuur- en Kon(t-Kabinet November en 
December 1719. pag, $o4. 
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fte gedeelte gefimolten zynde, de Wateren van 
de Jordaan wederom zeer beginnen te vermin- 
deren, en binnen haare boorden neder te zake 
ken, gelyk ook zeer klaar beveftigt word met 
de Wateren vandit Meir MEROM; want 
Gotovicus zegt, dat hy in de Maand van No- 
vember is getrokken door de Vlakte, daar de 
Wateren van het Meir Merom ander- 
zins opgerezen ftaan, maar dat dit Meir op 
dien tya vertoonde ten opzicht van zyn Water 
een ronde plas, dewelke niet boven de vyf- 
hondert treden in de rondte was, en daar de 
Jordaan midden door vloeide. 

6. 
Het Meir Merroum iszeer vermaart ge- 

weeft onder de aaloude Jooden omde Veldflag , 
dewelke het Leger der Kinderen Ifíraëls heeft 
eflagen onder Jofwategen de rondom gelege 
oningen der Heidenen; deze Veldflag word 

gemelat in het Boek van Jo/ua. (a) Het gefchie= 
de daar na, als PFabin de Koning van Hazor 
dit boorde, zo zond hy tot Fobab den Koning 
van Madon, ende tot den Koning van Simron, 
ende tot den Koning van Achfaph. Ende tot 
de Koningen die tegen het noorden op het geberg= 
de, ende op bet vlakke tegen het zuiden van 
Cinnerotb, ende inde leegte, ende in Napboth= 
Dor aan de Zee waren. Tot de Canaanites 
zegen het ooften ende tegen het weften , ende de 
Amorsten ende de Hethiten , ende de Phereziten, 
ende de Febufiten op het gebergte, ende de He- 
viten onder aan Hermon in den lande Mizpa. 

Deze 
(a) Ziet Fofna Kap.Xl: 1,2,3, 4,5» 6, 7,10. 
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Deze nu toogen uit, ende alle hunne Heirle- 
gers met hun , veel Volks, als bet zand dat 
aan den oever der Zeeisinwveelheid: ende zeer 
veele paarden ende wagens. Alle deze Koningen 
werden vergadert , ende kwamen eude legerden 
zich t'zamen aan de WATEREN WVAN 
MEROM, om tegen Ifraël te krygen. Ende 
de HEERE zeide tot Fofua, vreeft niet voor 
hunne aangezichten, want morgen omtrentde- — 
zer tyd zal Ik hen alle verflagen geven voor — 
bet aangezichte Ifraëls: hunne paarden zultgy 
verlemmen , ende hunne wagenen met den vie- 
re verbranden. Ende Fofua, ende albet Krygs- 
volk met hem, kwam fnellyk over hen aan de 
WATERENVAN MEROM , ende 
overvielenfe enz. Ende Jofua keerde weder 
zer zelver tyd, ende hy nam Hazar in , ende 
bannen Koning Ploeg by met den zweerde: 
want Hazor was te voren het hoofd aller dezer 
Koningryken. 

{ \ 7: 

Uit het verhaal van deze Veldflag konnen 
wy afleiden datde Valley , daar deze twee groo- 
te Legers tegens malkander flreeden, van een 
zeer bekwaame en groote ruimte en omtrek 
moet zyn, als ook dar dezelve uit effen, vlak 
en ongebroken land moet beftaan. 1. Omdat 
de gewoonte der aaloude Volkeren was te ver= 
gaderen „ en malkanderen flag te leveren in de 
bekwaamfte Vlaktens en groote Valleyen en 
Dalen , gelyk zulks met zeer veel V oorbeel- 
den in de heilige Schriftuur beveftigt word. 2. 
Om dat het geral van wederzydze Legerkneg- 

ten 
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ten zeer groot was. En 3. om dat in deze 
Veldflag wagenen en paarden gebruikt wierden , 
dat in gebroken en oneffen land, en in heuvelach- 
tige Slagperken geen plaats heeft. 

8. 
De laagheid en vlakheid van deze Luandftreek 

word ook beveftigt van Cotovieus: op deze 
plaats (zegt hy) groeide om de vochtigheid van 
de grond veel Calmus, doorn-bof]chen , en daar 
waren veel Boffchen en Tuinen: Deze getui- 
genis van Cotovieus komt zeer wel over een 
met de woorden van Plivius, daar dezelve 
(volgens’t waarfchynlyk gevoelen van den door- 
geleerden Heer Reland ) dit Meir Merom door 
betekent. De welruikende Calmus, zegt Pli- 
mins, (a) dewelke groeit in Arabien, is ookge- 
meen in de Indiën, en zelfsinSyrien, alwaar 
dezelwe alle de andere te boven gaat : zy groeit in 
een matig groote Valley hondert en vyftig Stadien 
wan de Middelandfche Zee, en tuif]chen den Li- 
banon en een andere niet zeer vermaarde Berg , 
maar geenzins (gelyk zommige gemeent hebben) 
den Tegen-libanon ; aldaar aan een Meir , welker 
modderige gronden des Zomers opdroogen,„worden 
de Calmas en welrnikende biezen voortgebragt. 
Plinius voegt by deze Befchryvinge wel eenige 
omftandigheden „ diemetde plaats van dit Meir 
niet overeen koomen, maar zulksmoct by P/:- 
zius om veel reden zo hoog niet aangemerkt 
worden als by andere Schryvers. 

X 10, 
Uit deze Aantekening zo van Gotovicus als 

n ‘ oen Pli= 
(a) Hiftoria mataralis Lib. XII. Cap. 22. 
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Plinius , is de natuur der gronden, daar de 
wateren van Merom gevonden worden, open- 
baar, want de Calmus bemindt een zeer laage 
en vochtige grond, dewelke eenigetyden van 
% jaar onder water ftaat, behalven dat dezelve 
in het water aan de kanten van deflooten, en 
zelfs in de flooten weelderig opfchiet, gelyk als 
de biezen groeyen. Dat de Landen, daar het 
Meir SAMOCHONITIS of de Wateren 
van Merom zyn, laag, draflig en moeraflig 
zyn, getuigt zelfs (2) Fofepbus: De Jordaan 
(zegt hy) doorftrooms de flykachtige Biesbroe- 
ken van het Meir Samechouitis. 

10. 
Deze Landen waren echter niet zo laag, of zy 

konden bebouwt en beplant worden, buiten 
twyfel op dezelfde wyze als onze laage gron- 
den , door middel van Polder-dykjes , Af- 
wateringen, en gegraave Gragten en Slooten, 
want zelfs was de Stadt Seleucia aan de Boor- 
den van deze Zee of Wateren van Mero ge- 
plaat(t: de Stadt Seleucia (zegt (b) Fofephus) | 
was gelegen aan het Meir Samochonitis, welk 
Meir zyne Biesbroeken uitftrekte tut aan de 
Fonteinen van Dan, (Jozephus zegt Daphnis, 
maar hier zâl een misflag zyn) en gelyk dit 
Land anderzins vermakelykis, zo beeft het noch 
daar en boven de voornaamfte Bronnen, de-| 
welke voor de kleine Jordaan water uitleveren, 
Verftaat door de kleine Jordaan dat gedeelte 

van, 

(a) De Bello Fudaico Lib. III. Cap. 18. 
€) De Bello Fudaico Lib. IV. Gap. 1. 
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van de Jordaan van Cef/area of Dan afgerekent 
tot aan de Galileifche Zee. 

IL. 
Behalven de Calmus der Aalouden getuigt 

Plinius ook, dat aan dit zelfde Meir het Pa- 
pier groeide, te weten de plant dewelke voor 
Papier gebruikt wierd by de Aalouden, en zeer 
overvloedig groeide in de laage Landen en 
Oevers van de Nyl van Egypten. Het Papier 
(zegt (a) Plinius) groeit ook in Syrien aan het 
zelfde Meir, daar de welrnikende Calmus ge- 
vonden word. Ik zal vandeze Plant, te weten 
* Papier ,omftandiger {preeken onder de Plant- 
gewaflen en Vruchten van Paleftina ; tegen- 
woordig heb ik deze getuigenis van Phzius 
alleenlyk maar willen bybrengen , om den aart 
en flykachtigheid van de omgelege Landen van 
de Wateren van Merou nader te beveltigen. 

13. 
Een zeer geleert Schryver, dewelke zeer veel 

eere waardig is, heeft geoordeelt dat de Wa- 
reren van Merom, ofhet Meir Samochogttes, niet 
bekwaam zouden geweeft zyn tot drank of dier- 
gelyk een gebruik, als alleenlyk in het midden 
van het Meir, daar de Jordaan met helder wa- 
ter doorvloeit, om dat na zyn oordeel de ove- 
rige waterente modderig, te drabbig en te dik 
zouden geweeft zyn van de biesbroekige of moe- 
rafachtige gronden dezer Luandsdouwe, maar 
dit gevoelen is geheel niet waarfchynlyk, want 
wy moeten zeer veel onderfcheidt ftellen inde 
laage gronden dewelke flykachtig zyn; wy 

UL Deer. V vinden 
(a) Lb. XIII, Cap.un, 
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Vinden zommige laage Landen, welker Kley-! gronden zeer zoet en vet Zyn, en zodanig dat & de Wateren, dewelke daar opftaan, nimme à doorzakken of moeras maaken : van zodanige } gronden ontvangen de Wateren dikwils een zeer | gee hoedanigheid ; laat ons eens begrypen dat e Sneeuw wateren, dewelke van den Lsbanog , IN Galaad en andere Bergen afvloeyen, en het laage | Land, gelegen omtrent het Meir Samochoritee 5 voor eenige tyd onder water zetten ‚ en te gelyk dit Meir opvulien, (traf ‚Ícherp en verkouwende tyn, gelyk als wy ons Sneeuw-water doorde waarneemingen bevinden en ontdekken, dan konnen wy om veel reden gelooven, dat de- zelve op deze gronden eenigen tyd ruftende, merkelyk zullen verbetert worden, want om dat de Sneeuw-waters met veel ftyve en fcher- „pe deelen bevrucht zyn, worden zy zeer be- kwaam gevonden, om als een menftrum de vloeibaarfteen verfte kleydeelen en mergel{tof- ten uit de aarde opte loffen , waar door dezelve 
zeer worden verzacht en verzoet ‚ en zelfs voed. 
zaam en deugdzaam tot het gebruik gemaakt, om dat deze Wateren in haare tuflchenruim. tens als bevrucht worden met het vette der aar- de; en dewyl deze overftroominge op die plaats in herbegin van de Zomer (alsde Aarde, door de Zon verwarmt, haar fyníte Oly- en Vruchte | deelen begint uit te geven ) gebeurt, word te gelyk al de rauwheid en verkoudende hoeda- bigheid van dit neeuw-water verandert ‚ en door de warmte der Zon gekookt, en toteen bekwaame en voedzaame rypheid gebragt. Dat de grond van het Meir vammaceepiegi) en | 

esi 
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deszelfs omgelege Luandsdouwe, uit geen ver- 
rotte en moerafachtige modderpoelen en ftink- 
putten beftaat, iste gelooven 1. Om dat de 
Wateren , dewelke koomen afvloejen van 
den Libanon, Galaad en andere rondomgelege 
Bergen, met veel fteenfap en mergelftotten en 
zoete kley voorzien zyn, gelyk wy uit de fteen- 
achtige aarde om de groote vruchtbaarheid de- 
zer Bergen voor dezen getoont hebben. 2. Om 
dat de Sneeuw-wateren de aarde behoeden en be- 
fchermen voor de verrottinge, zo wel als het 
fteenfap en falpeterachtig zout , daar deze wa- 
teren in een behoorlyke maate mede bez wan- 
gert zyn. 3. Om dat de Wateren in zulk een 
korten tyd van maar weinig maanden geen 
ftinkende Moeraflen konnen maaken. 4. Wor- 
den zelden Moeraflen gevonden, daar kley, 
mergel en gefimolte fteengronden zyn, gelyk 
ilrvoor dezen getoont hebbe, dat de gronden 
van Paleflina uit zodanige gebroken en gee 
fmolten fteenftof em mergel beftaat. s. Om 
dat deze Wateren levendige Bron- en vloeibaa= 
re wateren zyn, dewelke. geen tyd hebben en 
ook teveel beweeging,om te verftikken en te 
hroejen. 6. Om dat de groote hitte, dewelke 
des zomers in deze Luanditreek gevonden word, 
de gronden zodanig opdroogt, dat daar door 
alle verrottinge belet word, dewyl ook de on- 
dervindinge ons leert, dat de Verrottinge der 
gronden zo wel door zeer uitnemende hitte, 
als doot groote koude word weggenomen : en 
eindelyk wederfpreekt de groote vruchtbaar- 
heid dezes Landítreeks (waar door in een zeer 
kortentyd,na de getuigeniflë van Gotowicus en 

Va ande- 
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anderen , in weinig maanden even als in de op» 
gedroogde gronden van de overftroomde Lan- 
den van Egypten, alles met (truiken, braam- 
boffchen , heefters., en alderhande foorten van 
Planten en Kreupelbofch word als overdekt en 

‚ gekroont ) deze ingebeelde ‘ongezondheid of 
onbekwaamheid dezes Waters ‚want alle ftink- 
moeraflen „ en ‘verbroeide en verftikte gronden 
zyn tot zodanig een haaftige voortteelinge on= 
bekwaam „geven fchraale plantgewaflen en 
dorre gronden, om dat alle (tinkende Moeraf- 
fen niet alleen fcherp en bytende zyn, maar. 
ook een damp uitgeven die kwaadaardig is, 
en een mineraalfappige eigenfchap bezit, de- — 
welke zelfs het zilver en koper beflaat, en na- 
deelig voor planten , dieren en menfchen is. 

en3. 
Ik kan wel toeftermmen aan Fofephas, en 

aan den geleerden Schryver, dewelkeik zoeven 
beantwoordt hebbe „dat de Wateren van het _ 
Meir Samochonites drabbiger en dikker waren, 
als de Wateren van de Galileifche Zee, maar 
Fofepbus maakt daar uit geen gevolg, en zegt 
ook nergens , dat dezelve daarom onbekwaam 
waren tot drank of ’t gebruik in ’t bereiden der 
{pyzen, en onze geleerde. Schryver heeft uitde 
woorden van fofephus , dat deze Wateren drab- 
big en kleyig zyn, geen andere grond als al- 
leenlyk zyne gifling, dat daarom dezelve on-_ 
deugend zouden zyn; wy vinden veel Rivier- 
wateren , dewelke wit endik zyn, anderegeel- 
achtig en dik, en echter zeer deugdzaam en ge-… 
zond voor ’t menfchelyk lichaam zyn, en ie 

ande 
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andere wateren, dewelke zeer helderen zo 

klaar als Kriftal zyn, en echter zeer fcherp, 
fchraal en ongezond zyn, maar deze zaaken 
zyn te algemeen bekent om langer over dezel- 
ve te redeneeren. 

hd 

14. 
Het is zeer waarfchynlyk „dat de plaats van 

Plinius (daar dezelve fpreekt van de welrie- 
kende Calmus en de Biesplant, dewelke aan 

__de boorden ven in de omgelege landen van het 
Meir Samochonites groeijen) uitgefchreven is 
uit de Hiftorie der Planten van Zheopbraftus: 
de Calmus ende Biefplant (zegt (a) Zheophraf= 
tus) groeijen over den Libanon tuf}chen den 
Libanon en een ander Rlein Gebergte ineen ge- 
ringe Valley , niet gelyk zommige gezegt heb- 
ben tuffchen den Libanon enden Tegen-libanon. 
Op die plaats daar de Calmus en de Biefplant 

… voortkoomen, is een nitgeftrekt Meir , omtrent 
welker Boorden. ( enomgelege landen) dezelve 
opryzen zo ras als derzelver Biesbroeken opge- 
droogt zyn : deze (Biesbroeken } beflaan een 
plaats van omtrent meer als dertig Stadien; 
zerwylzy groen zyn,fchynen dezelve geenzins 
welriekende , maar wel als zy droog geworden 
zyn. Wy leeren door de Ondervindinge, dat 
de Biesbroeken meeft gevonden worden in de 
laagtens der kley-gronden , daar zeer vette kley- 
aarde en zoet water «gevonden word, gelyk 
byna aan elk een bekent is, maar geenzins in 
moeraflige of ftinkende en bedorve gronden of 

Ve gn 1 nef- 
(a) Vid, Theopbrafti Hir. Plantarum Lib. 

LX, Gap. 7. 
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neften , of ftinkende modderpoelen. Alle 
gronden zyn ook niet bekwaam om Moeraf- 
fen te worden, alfchoon derzelver wateren al 
geen ontlaftinge hadden , gelyk ik na dezen 
klaarder zal ophelderen, 

Is: 
Uit de aangehaalde plaatzen en bewyzen, 

dewelke ik voor dezen bygebragt hebbe, kon- 
nen wy zeer klaar begrypen, dat in de geheele 
Landftreek van de Stadt Cef/area van Phslip- 
pus „of de tweede oorfprong of openbaare Bron 
van de Jordaan, tot aan het uiterfte einde van. 
de Wateren van Merom ‚de landen zeer laag en 
vruchtbaar en vermakelyk zyn geweeft, om 
dat de Valleyen en Dalen, en de bevochtigde 
plaatzen de aangenaamfte en de vruchtbaarfte 
zyn in de heete Land{chappen ;, en uit de boven 
aangehaalde gewaflen is aan ons een zoete en 
aangenaame aarde en frifle grond gebleken ; 
waar uit wy befluiten dat de Wateren van [Me- 
rom van een zeer goede hoedanigheid zyn ge- 
weeft, en vervolgens aan de wateren van de 
Jordaan een bekwaame vettigheid, voedzaam- 
heid en rypheid hebben bygezet, lichtelyk wel 
de groote oorzaak van de meerder visrykheid 
in de Zee van Galilea, aan de zyde van dit 
Meir daar de Jordaan in de Zee valt, als aan 
die zyde van de Galileifche Zee, daar de Jor- 
daan uit dezelve uitgaat na dej Afphaltifche 
Zee, 

1ó, 
Het Meir Samochonites word ook genaamtde 

Zee Sibbecheum, de Wateren van Merom „de 
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bovenfte Wateren, enz. gelykte zien is by Fop. 
(a) Lightfoot en andere Schryvers. Wy heb- 
ben zeer veel reden ,om dit Meir Samochonttes 
aan te merken als een groot Bies- en Kreupel- 
bofch , in het welke zich de Wateren van des= 
zelfs naait gelege Bergen, Heuvelen, Valleyen 
en laage Landen ontlaften, en door welker 
midden als het laagfte van deze groote Valley 
de Jordaan vloeit, en zich een weg gebaant 
heeft na de Galileifche Zee, Uit de Reisbe: 
fehryvingen van Brocardus, Breidenbach, Sas 
lignuc , Gotovicus en anderen blykt, dat deze 
vlakke en laage Landen, en zelfs een groot 
gedeelte van dit Meir, in ’t heetfte van de Zo- 
mer niet jalleen droog“zyn, maar zelfs overal 
groen bewaflen, en bekleedt met verfcheide 
{oorten van Plantgewaflen , Kruiden, Heef- 
ters, Kreupelbofchjes, en Boomen, indewel- 
ke zich hedendaags op dien tyd-een groote me- 
nigte wilde Dieren (door de dorft en hitte op 
de drooge landen verfmagt) orithouden , en 
aan de naaft gelege Aravifche Prinffen en Groo- 
ten een aangenaame Jagt verfchaffen. 

1: 
De Landftreek tuflchen de laage landen of 

de wateren van Merom en de Galileifche Zee 
heb ik aangetoont uit Cotovieus, dat goootre- 
den lang is, een duizend treden van het Meir 
Samochonites tot aan de Brug van Jacob dewel- 
ke over de Jordaan legt, en wederom van deze 
Brug tot aan de Galileifche Zee acht duizend 

V 4 tre- 
(a) Vid. Centaur, Ghorographic, Mattheo pre- 

mi]. Gap, 69. 
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treden ; door deze Luandftreek vloeitde Jordaan 
met verfcheide Bogten en Kromtens ; de lands- 
douwe en. grond van deze landftreek is niet zo 
laag noch ook zo vruchtbaar en vet „als de Val- 
ley of Vlaktens van Merom : op zommige 
plaatzen worden hedendaags aan beide zyden 
van de Jordaan verlate plaatzen en wilderniffen 
gevonden; Franctfcus Quarefmius heeft zelfs 
deze Landftreek doorgereift , en fpreekt (a) 
van dezelfde op de volgende wyze: za dat wy 
(zegthy ) uit Capernaum (het welk voor aan 
de Galileifche Zee legt ) getreden waren, lie- 
ten wy de Galilerfche Zee aan de rechter hand 
leggen, en vervolgden onze togt naar * noor- 
den of eigentlyk naar Syrte en Damafcus , door 
een zeer groote en nitgeftrekte bergachtige Woe- 
flyn , door dewelke na dat wy eenige 
uuren gaans gereifk hadden , wy trokken 
door een plaats, dewelke van de luwoonders 
van deze Woeftyn CAN FOSEPH of de 
Herberg van Fofepbgenaamt word, om dat aan 
de rechterhands zyde van de weg een Herberg 
woor de Vreemdelingen en Reizigers gevonden 
word, ter plaatze daar te gelyk een Turkfche 
Moskee gefticht, en een Put gevonden word, 
dewelke tn groote eere word gehouden, en be- 
zocht zo wel van gelovige Chriftenen als onge- 
lovigen, zowel Turkenals Fooden , om dat zy 
gelooven dat deze die zelfde waterlooze Put 
15, daar Fofepb door zyne Broeders ingeworpen 
wierd. Zodanige Putten zyn zeer gemeen in 

de 

(a) Elucidat. Terre Sande Lib. VII. Cap. 
pien 
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de drooge Woeftynen van Afie , en zommige 
dewelke niet wel onderhouden worden, zyn 
dikwils onbekwaam om haar water te houden, 

om dat het zelve door de opengeborfte fcheuren 
en reeten weglekt. Dat de Put van Jo/eph zodanig 

geweeft is, blykt uit Gezefss XXXVII, dewyl in 
dezelve geen water gevonden wierd. Dat ook op 
die plaatzen meer zodanige Putten waren , blykt 
uit deze woorden : (a) zu komt dan „ende laat ons 

- hem doodflaan , ende hemineen DEZER KUI- 
LEN werpen. Dat ook deze aaloude Put van 
Fofeph in een Woeftyne was, blykt uit deze 
woorden: (b) ook zeide Ruben tot hen; ver- 

giet geen bloedt, werpt hem in dezenkuil, die 
ndeWOESTYNEis. Quaresmuus vegt dat 
deze Put tegenwoordig zomtyds geheel uitge- 
droogt, en zomtyds met water voorzien is. 

18. 
Quareftmius verhaalt „dat zy van deze Put van 

Sfofeph hun Reis noch omtrent tien uuren gaans 
vervolgden door deze zeer groote Woeltyn, tot 
dat zy eindelyk kwamen aan de Rivier de Jor - 
daan, op de plaatsvan de Jordaan, daar de 

… Brug van Jacob over dezelve legt. Hier uit 
blykt dat zy in hun Reis van Caperwaum tot 
aan de Brug van Jacob een weg van veel 
uuren gaans hadden afgelegt ; en _dewyl 
de Galileifche Zee maar acht duizend treden 
van deze Brugaflegt, volgens Cotovteus, blykt 
dat zy door deze Woeftyn reizende , een groo- 

Ms ten 

(a) Ziet Genefis XXXVII: vers 20. 
(4) Vers 22. 
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ten omweg moeten gebruiken, en niet langs 
de kanten van de Jordaan reizen, noch ook 
geenzins volgens een rechte en de kortíte weg ; 
deze omweg zal buiten twyfel veroorzaakt 
worden door de Bergen en Heuvelen, zo aan 
de Boorden van de Jordaan als in deze Woe- 
ftyne gelegen. Dat de Boorden vande Jordaan 
in den afftand tuflchen de Brug van Jacub en 
de Galileifche Zee bergachtig zyn, blykt aan de 
onvruchtbaarheid dezer Landftreek , en de hoog- 
te dezer Woeftyn , die bergachtig en heuvelach- 
tig befehreven worden doris, gelyk blykt uitde 
gegrave Putten, dewelke veel in de waterloo- 
ze plaatzen van Paleftina gegraaven wierden. 
Zelts getuigt (a) Quarefmius dat opdie plaats, 
daar zy aan de Jordaan kwamen by de Brug 
van Jacob , de Jordaan met groote fnelheid 
onder door die Brug voortfchoot, en tuffchen 
twee Bergen doorftreek, dewelke de weder- 
zydze boorden van de Jordaan uitmaakten, en 
Cotovicas getuigt, dat zy met de Caravare rei- 
zende van de Galileifche Zee tot aan de Put 
van Jofepb in Dothaim , een zeer fteile fteenach- 
tige, fcherpe en rouwe weg moeften overtrek- 
ken, waar door deze zelfde Woeftyn verftaan 
moet worden. 

19. 
Quarefmius pafleerde met zyn gezelfchap de 

Jordaan over deze Brug van Jacob, dewelke hy 
zegt dat zeer lang is en van fteen gebouwt, 
en komt in deszelfs befchryving byna met de 
andere Ooggetuige Gotovicus over een. De 

Schry- 

(a) Vid. Lib. citat. Cap. XT. 
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Schryvers zyn in groote beweeginge geweeft, 
waarom deze Brug de Brug van Jacob genaamt 
word, maar wy moeten niet vaft ftellen dat 
de Aartsvader Jacob deze Brug zelfs gefticht of 
gebouwt heeft; ook is het niet waarfchynlyk 
dat deze hedendaagze fteene Brug dezelfde Brug 
is, dewelke Pacoh is overgetrokken, toen hy 
trok na Mefopstamie om te gaan woonen by 
Laban, en wederom met veel rykdom en vee uit 
Mefvpotamten in zyn Vaderland Paleftina kwam; 
wy moogen eerder toeftemmen dat, deze brug 
op die zelfde plaats gefticht is, daar de aaloude 
brug, dewelke Jacob in zyn tyd overtrok , over 
de Jordaan gelegen heeft, en dat om die be- 
ruchte reizen van den Aartsvader Jacob deze 
brug (en alle de bruggen, dewelke op deze 
plaats gebouwt of nagebouwt zyn) van alle 
tyden de Brug van Jacub genaamt is geweeft. 

20. 
De uittogt van Jacob uit zyns Vaders Ifaacs 

huis na HARAN tot Labar de Broeder van 
Rebecca, daar Facob na toe vluchte, om de 
toorn van zyn broeder E/au te ontgaan, (aj 
befchryft Mofes met de volgende woorden : 
Nu dan myn Zone, hoort na myne flemme , 
ende maakt u op, vhedt gy na Haran, tot 
Laban myneu Broeder. Ende 1faac riep 
Jacob, ende zegende hem : ende geboodt ben, 
ende zeide hem, neemt gene Vrouwe van de 
Dochteren Canaans. Maakt u op, gaat na 
PADDAN ARAM, ten huize van BE- 

: ZHUEL, 

(4) Ziet Geneffs Kap, XXVII. vers 43. en Kap: 
KXVIII, versi, 2, enz. E ee 
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THUEL, uwes Moeders Vader : ende neemt 
“u van daar eene Vrouwe van de Dochteren 
Labans uwes Moeders Broeder. Alzo 
zond Ifaac Jacob weg, dat hy toog wa Pad- 
dan Aram , tot Laban Bethuels zone , den 
Syrier, den Broeder van Rebecca, ‘Jacobs en 
Efaus Moeder. Nadat Jacob nu van Ber-Seba 
vertrokken was, kwam hy na een dag reizens 
op een plaats daar hy op de grond vernachte, 
na alle waarfchynlykheid aan den ingang van 
deze Woettyne; waar uit blykt dat deze grond 
bergachtig, onvruchtbaar en fteenachtig was, 
want Mofes zegt: Ende hy geraakte op een 
plaatze daar hy vernachte , want de Zon- 
ne was ondergegaan : ende hy nam van de 
STEENEN dier plaatze , ende maakte 
zyne boofdpeuluwe. Deze Steen moet van een 
matige grootheid geweeft zyn, dewyl Jacob 
ontwaakt zynde, dezelve oprechte als een Ge- 
denkteken van het bekende gezicht in zynen 
droom; het welk met de Befchryvinge van de- 
ze Woeftyne zeer wel overeenkomt. 

21. 
Na dat nu Jacob tweemaal zeven jaaten by 

Laban gedient hadde , en noch zes jaaren by 
hem hadde gewoont, zynde te zamen twintig 
jaaren, en zyne beide Dochters Lea en Rachel 
tot zyne Wyven gekregen hadde, en te gelyk 
zeer ryk in Vee en in Kudden, Knegten en 
Dienftmaagden geworden was, vluchtehy we- 

__derom naar zyn Vaderland : ezde ten derden 
dage wert Laban geboodfchapt , dat Jacob ge- 
vloden was; doen nam hy zyne broeders met 

zich, 

donde ee 
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zich, ende jaagde hem achter na eene weg van 
zeven dagen, ende hy krezg hem op't Gebergte 
Gileads. Hier uit kan omtrent afgerekent wor- 
den , hoe ver de Berg Galaad gelegen was van 
Paddan Aram in Mefopotamse. Ik zal nu voor- 
by gaan het Verbond van Laban en Jacob, en 
ook alles wat Jacob in deze reis wedervoer met 
Efau, die van de Bergen Sesr hem ontmoete, 
maar alleen melden, dat Jacob voorde tweede 
maal deze Brug of de Rivier Jordaan overtrok „ 
gelyk hy zelfs uitgalmde: (a) want 1k ben met 
mynen fkaf over deze FJordane gegaan, ende nu 
ben ik tot twee Heiren geworden. Uit Welke 
woorden klaarlyk blykt, dat “faco in zyn heen 
en wederom reis van Paddan Aram na de 
Stadt Sichem in ‘t Land van Cazaan, zynen 
weg over de Jordane genomen heeft. Ende- 
wyl de Brug, dewelke by de Stadt Caperzaurs 
over de Jordane legt, buiten zyn weg was, en 
de Landftreek, dewelke hy doorreisde, metde 
laage Landsdouwe van de laage Velden van de 
Wateren van Merom geenzins overeenkomt, is 
het zeer waarfchynlyk , dat;}facob op deze plaats , 
daar nude Brug van Jacob gevonden word, de 
Jordaan heen en wederom overgetrokken is. 

' 
22. 

Ik moet hier in *t voorby gaan aanmerken, 
dat behalven deze Brug van facuh en de Brug 
van Caperzaum,noch een derde Brug over de 
Jordaan gevonden word , deze derde Brug word 

svan geen Schryvers gemeldt als van Quare/mzi- 
„HSS 

(a) Ziet Genefis Kap. XXXII vers 1Q. 
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us: ik heb (zegt hy) van zeer opmerkende en 
oprechte Lifhebbers verftaan , dewelke van Alep= 
poen Damafcus , niet langs de gewoonlyke weg, 
maar door het zeer plaifante en vermakelyke 
Landfchap Grleads, het wetk 15 over de Forda- 
neen de Galileifche Zee, na Ferufalein gereifk 
zyn , dat over de groote Jordaan , die uit de 
Galileifche Zee treedt, een andere groote en 

fchoone Braglegt, en zy voegden daar by-dat 
dit Landfchap niet alleen zeer vruchtbaar en 
zeer uitmuntende was, maar dat noch daar en 

boven in bet zelfde zeer veel aanmerkens waar- 

dige Zaaken gevonden wierden, 
23: 

Uit deboven aangehaalde omftandigheden is 
genoegzaam openbaar , dat de Jordaan van de 
Brug van Jacob tot aan de Galileifche Zee, 
de lengte van acht duizend treden vloeit door 
een fteemachtige , bergachtige en dorre Land- 
ftreek , gelyk na dezen, als wy van de Laands- 
douween gronden van Paleftinafpreeken, noch 
klaarder zal aangetoont worden; maar dewyl 
deze gronden m eeft rotzig , bergachtig en fteen- 
achtig zyn , konnen dezelve geen zonderlinge 
kwaade hoedanigheden aan de wateren van de 
Jordaan byzetten , als dat derzelver Steen- en 
Salpeter-fappen de vertigheid en lymachtigheid , 
dewelke de wateren van de Jordaan uitde poel 
en vlaktens van Merom met zich gevoert heb- 
ben, verdunnen, doorfnyden, en fynder maa= 
ken. Van deze Wateren van Merom, zegt 
de ooggetuige Quarefimius, dat hy dezelve ge= 
zien heeft in het einde van de maand van Ju= 
ny niet verre van de Brug van Jacob, dat op 

dien 

- 
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dien tyd de omleggende Vlaktens als gedroogt 
waren, en het Meir Merom zeer weinig wa- 
tet in zich hadde; dat de aarde van deze platte 
landen en boorden van dit Meir van een zwar- 
té koleur was, maar zeer vruchtbaar en overal 
met kreupelbofch bewaffen ; dat op dien tyd het 
Meir van Merom om zyn kleinen omtrek meer- 
der naar een poeltje als naar een Meir geleek , 
maar dat in de voortyd, als de fneeuw der Ber- 
gen begint te fimelten, deszelfs Wateren opzwel- 
len , en het Meer zich zeer veel grooter vertoont. 

24. 
Wy moeten niet oordeelen , fchoon de Land- 

ftreek „daar de Jordaan van de Brug van Jacob 
doorgaat, als ook de Woeftyne cor en orvrucht- 
baar is, dat echter indezelve niet verfcheide vrugt= 
baare plaatzen zouden zyn,want niet verre vande 
Put van Jo/eph word een vruchtbaäre Valley ge- 
vonden, dewelke bekwaam is om Schaapen en 
ander Vee te weiden,want op alle plaatzen , daar 
Heuvelen en Bergen zyn, worden ook Val- 
leyen en meer of minder vruchtbaare V laktens 
gevonden; ook zegt (a) Cotovicus: eer wy 
over de Brug van Jacob de Jordaan pafleerden , 
traden wy volgens ouder gewoonte af tot de 
Vloedt de Jordane,om ons aangezicht en handen 
uit godsdienftigheid(in deszelfs Wateren)te waf- 
fehen, en uit dezelve te drinken. DeJordaan, 
vervolgt hy,heeft op deze plaats een zeer fnellen 
loop, maar is echter aldaar niet zeer diep ‚maar 

om- 

(a) Vid. Itinerar. Hierofolym, & Syriac. 
_Lib. IL. Cap…g. 
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Omtrent twintig treden breed ; de oevers waren 
wederzyds begroeit met wilgenboomen , ta- 
marifchboomen ; (Agnus Caftus) kuifch boo- 

men, en andere Planten, dewelke een vochti- 

ge grond beminnen. 

25. 
Zo ras als Cotovicus met de Catavane op 

deze plaats over de de Brug van Jacob de jor- 
daan over getrokken waren, kreegen zy een 
weg , dewelke allenskens in de hoogte opwaarts 

leide, en dewelke zeer {teenachtig, fcherp en 

ongemakkelyk was. Dit Landíchap, het welk 

zich uitftrekt over de Jordaan, en beginnende 

van het boven einde der Galileifche Zee tot aan 

de Stadt Cefarea van Philippus, wierd Gau- 
lonitis genaamt, en aan dit Ganlonitis volgde 
het Landfchap Trachonitis tot aan de Stadt 
Damajcus ;, în dit Landfchap Gaulonitis was 
het halve Erfdeel van de Stamme Mana over 

de Jordaan gelegen ; boven dit Landfchap Gaz- 
lomstis leide het Luandfchap Butanea na de kant 

van Arabien, en boven het Landfchap Zra- 
chonitis (dat aan Gaulonitis,van de tweede oor- 

fprong van de Jordaan of Cefzrea van Poilip- 

pas at te rekenen, volgde en voortftreek tot 
aan Damafvus) leide ook aan de Arabifche kant 
het Luandfchap Zturea of anderzins Auranttss 
genaamt. , 

26. 

Hier uit is zeer openbaar dat ‚zo ras Cotoui- 

es op die plaats met de Caravane over de Jor= 

dane getrokken was, zy vooreerft reisden in 
het Landfchap Gaulonitis , het welk zich an 

« Aide 
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den Jordaan tot aan den Berg Libanon uit- 
ftrekt ‚ en naderhand door ’ Landfchap Zra- 
chomttis tot aan Damafcus. Deze geheele 
Landflreek (zegt Cotovicus) heeft een rots- 
Jleenachtige en fcherpe grond, en is (voorna- 
mentlyk * Landfchap ‘l'rachonitis ) overal! vol 
Holen , Spelonken, onderaardfche Gewelvenen 
Loopgraaven. Dit Landis om zyne hoogte zeer 
ontbloot van Water-bronnen , Beeken en Rivie- 
ren,‚om welke reden delnwoonders genoodzaakt 
zyn het regenwater in groote putten te vergade= 
ren, en tot hun gebruik te bewaaren.;„Op zommi- 
ge plaatzen worden echter Valleyen en fcha- 
auwachtige Boflchen, Vlaktens en Weiden 
voor ’t Vee gevonden, Het Landfchap Zra- 
chonstis word omringt door een kring bergen,de- 
welke van het gebergte Galaad koomen, en 
zich met den Libanon vereenigen, 

28, 
Dat in deze Landfchappen Goulonitis en Tra- 

chanitis verfcheide bofch-ryke en vruchtbaare 
plaatzen gevonden worden „ beveltigt Cotovi- 
ens, dewelke dit: Land is doorgetrokken na de 
Stadt Damafcus: eer zur wan de Brug van 
Jacob (zegt hy) vonden wy een Dorp, Lamie 
genaamt, gefticht op een heuvel, van welke het 
gemeene Volk door overlevering geloofde dezelf- 
de plaats te zyn, daar Jacob op zyne te rag- 
komft uit Mefopotamie zyn Broeder Efau ont- 
moete; voortreizende door zeer zwaare'en lom- 

…_merryke bosfchadten, (regt Cotowicus) zagen wy 
omtrent de middag van een zeer bogen heuvel 
ent Ooften van ons een zeer lange, breede en 

k Vd ie Deer, X fchoa- 
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fehoone Vlakte, voor dezen genaamt de Tenten. 
van Cedar , van dewelke gemeldt word in de 
Pfalmen eu ’t Hogelied ; dezelve is zeer vrucht= 
baar en van alles overvloedig, zeer vermaken 
lk en alsopgernimt voor’tgezicht, mitsgaders 
zeer bekwaam om bet Vee te weiden; op deze 
plaats worden op zekere wafte tyden des jaars 
mn zo wel als ouwelings zeer vermaarde Jaar- 
markten gebonden, als waxneer bier by malkaa- 
deren koomen de Kooplieden van alle de rondom 
gelege Landfchappen; en dewyl deze op die ty- 
den hunne Tenten van alderbande koleur ineen 
zekere ordre flraats-gewyze by malkanderen 
flaan ‚als een groote Stadt of neergeflage Leger, 
geeft zulks een zeer aangenaam gezicht. De 
naauw keurige Leezer geliett hier op nate zien, (a) 
t geen ik verhandelt hebbe van ’t ronde Meir 
PHriALA, de Steden SUE HA, CEDAReN 
deze Vlakte, en van het Landfchap Suites, het 
welk in ’t Landfchap Zrachogitis gelegen was. 

29. 
Van dezen hoogen Heuvel reisde Gotovicus 

met de Caravane tot aan den avond voort, «en 
zy kwamen naar een zeer mogjelykereis aan een 
fchoone T'urkfche Carvanfera, gebouwt door 
&enen Muftapha Bafla, en voorzien met poorten, 
toren , heerlykebadftooven, groote ftallemenz. 
Van deze raftplaats reisden zy voorttweeuuren 
voor Zonnen opgang door fchaduwryke plaat- 
zen en lommerryke boffchen , tot dat zy-einde- 
byk traden ineen zeer wydt ruitgeftrekte wida 

(4) Ziet Natuur- en Konft-Kabinet, November en 

Deceniber 1719. vanpag.'496. totpag. $o2. incluis. 
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of Woeftyne, dewelke zich vertoonde als een 
groote en ruime Zee, over al vol klippen en 
grouwzaame {teenen , droog en volftrekt on- 
vruchtbaar, zonder eenige wooninge, boom of 
groen kruidt, diftel of doorn, zynde de grond 
overal ontbloote {teenen, dewelke zo ruw en 

‚fcherp waren, dat de paarden gedurig over de- 
zelve ftruikelden en zomtyds vielen; tot dat 
zy eindelyk kwamen aan een andere Garvanfe- 
ra, gefticht door zekeren Sinaz Baf/a, voorzien 
met fonteinen, badftooven , bogaarden, boo- 
men, tuingewaflen, gelegen aan ’t neerhangen 
van een heuvel , benevens een riviertje van zoet 
levendig water, aan welke rivier of beek ook 

‚deze grouwzaame fteenachtige Vlakte in ’t zuid- 
ooften legt, terwyl aan de noordooft zyde van 
deze Rivier over al gevonden worden vermake- 
lyke weiden en grazige velden, door dewelke 
de (Caravane op een zeer gemakkelyke wyze 
totaan de Stadt Damaftus reisde ; het welk 

ik om geen andere reden aan den Lezer heb 
mede gedeelt , als alleenlyk op dat wy uit het 
verhaal van een getrouwe Ooggetuige , ons-zel- 
ven een denkbeeld konnen vormen van de 
fteenrotzige en ‚bergachtige gefteltheid van de 
Landen, gelegen aan de overzyde des Jordgans 
boven de Wateren des Jordaans, gerekent van 
deszelfs oorfprong totaan de Galileifche Zee; 
en daar uit moogen befluiten datde Wateren , 
dewelke van deze Landen in de ‘Wateren van 
Merom en in de Jordaan lekken, met veel 
Steenfappen bevrucht zyn. Waar door ik nu 
oordeele de geheele Jordaan ( wat deze Rivier 
zelfs belangt „met onze ophelderinge 1. van de 

| A2 deerde 
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Afphaltifche Zee. 2. De groote Jordaan, van 
de Afphaltifche Zee tot aan de Galileifche Zee. 
3. De Galileifche Zee. 4. De Wateren van 
Merom. $. De kleine Jordaan, van de Stadt 
Cefarea van Philippus tot aan de Galileifche 
Zee. 6. De eerfte oorfprong der Jordâne of 
*t ronde Meir Phiala, en de tweede oorfprong 
der Jordane boven de Stadt Cefareavan Ph1- 
lippus aan de voeten van den Lébanog) genoeg 
zaam afgehandelt te hebben. 

Negende Verhandeling van bet GOUD, 
waar in vervolgt word DE KONST 
VAN GOUD TE MAAKEN. 1. 
Door een omftandige Befchryvinge der 
BERGWERKEN. 2. Naauwkeurige 
uitbeelding der METAAL- en MINE- 
RAAL- GRAVERYEN, en derzel- 
ver BERGBOUWERTVYEN en 
ZWAARE BERGWERKTUIGEN. 
2. Bereidinge der ERTZEN , Zuive- 
vinge en Scheidinge der METAALEN 

_ en MINERALEN. 4. Een Be- 
‚_Sehryvinge der WEZENS-STANDS- 
VERWISSELING of VEREDE- 
LING DER METAALEN. 

in het Natuur- en Konft-Kabinet van Ja- 
nuary 

1. 
A dat wy van de METAALKUNDE | 
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nuary en February 1720. van pag.'130. tot 
pag. 184, hebben afgehandelt het eerfte Deel, 
namentlyk de BERG- EN ERTS-ADERS-KUNDE , 
konnen wy de natuurlyke ordre van deze Konft 
niet beter volgen, als dat wy treeden tot ons 
tweede Deel der Metaalkunde, namentlyk de 
BERG WERKKUNDE „dewelke leert het ope- 
nen der Bergen, ontblootinge der Erts-aderen , 
aanleggen aer Berg-groeven, Loopgraaven, 
Werk-fcheidingen en Tekenen , aanftellinge van 
T'immerazienen Berg-gebouwen , met haar on-” 
telbaar in- en uitwendig T'oebehooren, en by- 
zondere aanftellingen van Oefeningen en Per- 
zoonen daar toe behoorende, met derzelver 
Werktuigen , Gereedfchappen , Konften , Hand- 
werken,enz. 

hd 

Wy konnen zeer klaar begrypen, dat eerft 
moeten ontdekt worden de Bergen en Gron- 
den , daar Meraalen en Mineralen groeijen , 
derzelver byzondere Standplaatzen , ontelbaare 
verfcheide omftandigheden , en bekwaamheden 
of onbekwaamheden tot het aanftellen van Berg- 
werken en Berggraveryen: na deze ontdekkin- 
gen moeten opgefpoort worden de Metaal- of 
Mineraal-erts-aderen, zelfs met alle haare ver- 
fcheide veranderingen en omftandigheden, meer- 

_der of minder gehalte van haare Ertzen, haare 
gefteltheid en bekwaamheden om te bewerken 
en uit te graaven. 

EN 

3 
„Eer wy dan konnen toetreeden om de Me- 

taal aderen te openen, de Bergen te brecken, 
X 3 haar 
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haâár zeer harde én zwaarte Steenen te verbryze= 
lén en aan ftuk te hakken, moogen wy wel 
eerft het onderfcheidt van derzelver Steen , en de 
teketien , uit dewelke haate bek waamheid blykt, 
om Erts,elk na haar foort te leveren, aan on= 
zen Lezer mede déelen ; want als deze zaaken 
van een Berggeleerde alle zyn onderzocht en 
bekwaam bevonden, ís zyn eerfte zorg om in 
de gronden en harde fteenrotzen op de bekwaam- 
Îte en minft koftbaarfte wyze in tedringen, en 
zyne mk aan te leggen na de geftelt- 
heid der Erts-aderen , dewelke hy tracht uit te 
graâven ; maar om dat een Berggeleerde groot 
onderfcheidt maakt omtrent de Metaalen of 
Mineralen, dewelke hy tracht uit te graaven, 
is, voor dat hy zyne graaveryen in ’t werk ftelt, 
zyn eerfte aanmerkinge op de uiterlyke teke- 
nen, koleuren en gedaante van de Steenen der 
Bergen, in dewelke hy; Erts-aderen ontdekt, 
mitsgaders op de Steen en Marcazyt derErts-ade= 
ren zelfs. 4. 
_ Het eerfte onderfcheidt, daar een Bergge- 
teerde omtrent de Steen der Bergen acht op 
geeft, is te befchouwen of de Berg van Zand- 
Îteen of fchilferachtige fteen is. Boot Zand- 
fteen word verftaan gefteente dat korlig is en 
niet fplyt, maar brokkelig en kluitig breekt. 
Door fchilferachtige fteen word gefteente ver- 
laan, het welke fplyt, fyn en glad van bin- 
nen is;gelyk dit onderfcheidt te zien is aan zândig 
hardfteen „tof marmer, of zandige moolenfteen, 
of andere zandkorlige gefteente, en in tegen- 
deel fplytachtige gladde vuurfteen, en dierge- 
Iyke gladde foorten. 5 

De 
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5. 
De Liefhebbers en Kenders der Bergwerken 

verzekeren „dat uit de koleur en andere Hoeda- 
nigheden van ’*t gefteente der Bergen te ontdek 
ken is, naar welk een aart van Metaalen de Erts, 
die indeze Bergen gevonden word, en de Steen 
zelfs helt : zeer dikwils worden in de Bergen van 
blauw gefteente Metaal-aderen gevonden : in 
een zeer vaft, zuiver, fchilferachtig blauw 
gefteente der Bergen word menigmaal of Goud, 
of Zilver, of Koper, of wel alle drie dikwils 
te zamen vereenigt gevonden, gelyk een väft, 
zwaar en helder-blauw gefteente wyft dikwils 
zilver aan. Een blauw {plytachtig gefteente vol 
wilde granaaten wyft aan of Goud, of Zilver, 
en ook Tin. Een blauw fplytachtig gefteen- 
te met veel Querts en kalkachtige adertjes 
en klompen, en wilde granaaten, wyít zilver aan. 
Door de Qwerts werftaan wy een harde}, 
drooge en dorre Berg-ftof, even gelykgals kei- 
zelfteen , even als of wy zeiden guaaden 
Erts. Een blauw fchilferachtig gefteente met 
bruine adertjes en groene klooven wyft Koper 
aan. Een donkerblauw, zuiver en mild ge- 
fteente wyft Goud aan. Een zeer donkerblauw 
Gefteente, in het welke gevonden worden roo- 
de, bruine, groene en witteaderen , wy{tins- 
gelyks Goud aan. Een glad fchilferachtig don- 
ker waterblauw gefteente wyft Zilver aan, en 
als het kort en fyn-íplytachtig is, wy{thetryk 
Zilver aan; maar als bet in grove en lange 
klooven fplyt , us het een weinig armer in 
Zilver. Een zeer hoog donkerblauw gefteente 

X 4 wyft 
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wy{t ook Loodt aan. Een helder witachtig 
blauw gefteente wyít Goud aan , gelyk ook 
een zeer wit blauwachtig gefteente Goud aan- 
wyft: zelfs leert ook de Ondervinding, dateen 
groenachtig blauw gefteente Goud aanwyft. 
Gefteente dat wit en blauw is, en niet zeer 
fplytachtig , wyft Loodtaan. Eenbruin-verwig 
gefteente wy{t Goud aan. Een zwartbruin, 
groen en alderhande verwen dog helder gefteen- 
te,gelyk de Wetfteenen , wyft ook Goud aan. 
Een bruin en roodachtig gefteente wyft Loodt 
aan. Een kool-zwart gefteente wv{t ook Goud 
aan. Een zwart donker-bruin gefteente wytt 
insgelyks Goud aan. Een zwart {chilferachtig 
getteente wyft Koper aan. Een gefteente dat 
zwartachtig-grauw is en korftachtig, of met 
een vafte huid als met een harnas omtrokken, 
en vol Schierl of ontaarde T'in-erts gevonden 
word, wyft Goud aan. Een wit-graauw ge- 
fteente met blauwe afch-ftof en groene aderen 
„wyft Loodt aan. Een witachtiggefteente, het 
welk zeer mildt is, wyft zomtyds Zilver aan, 
zomtyds Tin, en zomtyds ook Koper. Een 
witachtig gefteente met veel talk of blinkend 
katte zilver wyft Zilver aan; Katte zilver is een 
bergftof, dewelke ledig is, zeer fchoon blinkt, 
en blaarachtig of zeer dun-fchilferachtig op mal- 
kanderen groeit, even gelykde Talk. 

6. 
Om dat nu in het Gefteente dezelfde koleu- 

ren dikwils verfcheide Metaalen aanwyzen, 
zoude een onbedreven Lezer lichtelyk oor- 
deelen, dat door *t waarneemen van de, Ko- 

leuren 
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leuren der Steenen niet konde ontdekt worden 
het Metaal, dat zy voeden en aankweeken, 
maar hier moet aangemerkt worden dar,alf{choon 
de Natuur op verfcheide wyzen met de Koleuren 
fpeelt,echter uit deze K oleuren zekere aanw yzin- 
gentetrekken zyn, en dat omtrent aan de Zelf- 
ftandigheid van de Steen „ deszelfs zwaarte, meer- 
der of minder glans, plekken , bygemengde ftof= 
fen enz, kentekenen gevonden worden, dewelke 
elk Metaal verklikken en openbaaren ; want al- 
fchoon een blauw gekoleurde fteen aanwyft 
Koper, een andere blauwe koleur Zilver, een 
andere blauwe koleur Goud , een andere 
blauwe koleur Tin, een andere blauwe ko- 
teur Loodt, moet aangemerkt worden dat by 
elke blauwe koleur bygevoegt zyn veel om- 
ftandigheden , dewelke een onderfcheidt in de 
Steen, en daar door wederom onderfcheidt om- 
trent het Metaal als verkondigen ; en alfchoon 
% Goud aangewezen word door licht blauw , 
door groen blauw , door bruine koleur, door 
zwartachtig bruin, door groen , heeft elke foort 
van Steen wederom hoedanigheden die verfchee- 
len van het Gefteente, dat Zilver, Tin, Ko- 
per of Loodt aanwyft, en echter van die zelfde 
koleuren fchynt. 

8 7: 

Maar om eens wederom van de Koleuren 
der Steen en derzelver aanwyzinge van Mctaa- 
len te fpreeken, ftaat aan te merken dat de 
Liefhebbers ontdekken een wit zandachtig 
en gruizelig Gefteente, het welk aanwyft of 
Blende, of Yzer, of Glants, of Koper: de 

PUK, Blen- 
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Blende is een blinkende Berg-ftof van koleur 
zwart, en ook wederom andere die van ko- 
leur geel is; als dezelve geen Metaal draagt, 
is dezelve gemeenlyk licht-geel of zeer bleek , 
dezelve word zeer veel by de Glants gevonden. 
Ik zal van de Glants na dezen fpreeken. 

Een fchilferachtig wit Gefteente wyft aan 
zomtyds Zilver, zomtyds Yzer-erts, en zom- 
tyds Tin, Een zeer helder en klaar wit Ge- 
fteente wyft aan Kwikzilver. Een zuiver 
gruisachtig en zandachtig Gefteente met vafte 
kammen wyít Goud aan. Door vafte kammen 
verftaan de Bergluiden een zeer vaft Gefteen- 
te, het welk komt invallen en doorfchieten in 
de milde Steenen en Mineraal-aderen,waar door 
de Metaal- of Mineraal-aderen dikwils ver- 
drukt worden, of zomtyds geheel geftuyt 
worden en ophouden te zyn; want als een 
Metaal-ader tegens zodanige vafte en harde 
Steen aanftuyt, kan dezelve uit zodanig een 
Se en vafte kam geen voedzel verkrygen. 
ien gruisachtige varfle zandigheid heeft in de 
Tinbergen Goud aangewezen. Een gruis- 
achtig wit Gefteente heeft aangewezen Goud, 
Vitriool en Aluin. Een zuiver zandachtig 
Gefteente wyft zomtyds aan Zilver-glas en 
roode Gulden-erts. 

Di 
Niet tegenftaande de Metaalen gevonden 

worden in gefteente of metaal-erts van alder- 
hande koleuren ‚ maaken de Berggeleerde noch- 
tans een groot onderfcheidt in het Metaal-erts, _/ 

om 
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óm dâtéen en het zelfde Metaal zich 

zeër verfcheiden laat bewerken ; want gelyk 

áls de Metaalén in een Erts als in een moer, 

door en door verfpreidt en geheel als doormengt 
leggen, word de eene Meetaal-erts veel bek waa- 

mhêr gevonden, als de andere ,om zich te laa- 

tén {cheiden van háar Metaal; want zommige 
Erté-fteenen zyn zeer wreedt en zodanig met 
haar Metaal vereenigt, dat zy als met dezelve 

een en het zelfde lichaaam {chyhen uit te maa- 

ken, andere wederom zyn van een milder na- 

tuur, en lasten zich veel lichter breeken , en 

Yan haar doofgedtongen Metaal affcheiden ; 

deze zaak is voor dé Befgwerkers van zulk 
een groot belang, dat zy eenige vafte tekens 

hebben aangemerkt, oim uit dezelvete ontdek- 
ken, in welke Koléur en Zelfltandigheid van 

Metaal-fteén of Erfts elk Metaal alderlichtft, 

zZuiverft jen gernakkelyktt fehcidt en breekt, zo 
als zy zulks hoemeéti. 0) 

10; 
Het Goud fcheidt zich dikwils zuiver’, 

têin, ve {medig, maflyfen dun , en als blade- 
rig goud, of als gefprengt en doorzaait als 
een geele koleur, of zomtyds wel met een 

koleurals fchoon tood Koper, in de Zwarte 
Steenbergen of Aderen van twarte Goud- 
érts. Het Goud laat zich ook licht fchei- 
den en breken uit fchilferachtig Erts -ge- 
fteente ,„-of ih gefteente dat {plytachtig en 
blauw van koléur is. Het Goud laat zich 
ook zeer licht fcheiden in de QUVERTS- 
DRUSEN, die als Mot-gaten uitgemollemt 

zyn: 
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zyn: door deze QUERTS-DRUSEN verftaan de 
Berg-geleerden een Erts, die vol gaten en door 
het onderaardfche vuur als uitgebrandt en uit- 
gemollemt ís , of door inwatering als uitgeholt 
is; ook kan hier door verftaan worden die 
Goud-erts, dewelke gevift en dikwils in {tuk- 
jes gevonden word inde Goud-waficheryen , en 
uit dewelke de Steen-erts door ’t water voor 
een groot gedeelte als uitgefchuurt en uitge= 
fpoelt is; waar door deze Erts zeer metaalryk 
is; want alfchoon dit Metaal juift altyd geen 
zuiver Goud ‚maar dikwils met Koper of Zil 
ver of iets anders vermengt is, word echter 
het zelve veel ryker bevonden als eenige andre 
Goud-erts, 

IL. 
Het zal de moeite wel waardig zyn, dat ik 

voor den onervaren Lezer een weinig nader 
opheldere, wat eigentlyk de Bergluiden inhun _ 
byzondere Bergtaal door de Querts-drufen ver- 
flaan; gelyk de QUERTS qua erts betekent , 
verftaan zy door drufen eigentlyk gaten , der 
welke gevonden worden in de Erts-aderenj, 
gelyk ik voor dezen al getoont hebbe; en 
om dat deze gaten of dikwils zeer bol en uitge- 
brandt of wel uitgefpoelt zyn „ of ook zom- 
tyds wel gevult zyn met andere ftof als de ei- 
gentlyke erts van de Erts-ader, daar zy in ge= 
vonden worden, zyn dezelve altyd nadeeclig 
aan de Erts-ader, en fchadelyk voor de Myn- 
graveryen. Als een Erts-ader met veel dierge- 
lyke gaten, putten, en ronde holligheden ge- | 
kwelt is, noemen de Berglieden dezelve dra- | 
fig. Om dat de ftof, dewelke in deze drafer | 

is, | 
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is, brokkelig , bros en dikwils als in fteen- of key- 
gruis vermorzelt bevonden word, mag dezelve 
met recht guaade erts genaamt worden. 

12. 
Om de oorzaak en waare gefteltheid der 

DRUSEN te begrypen, kan de Lezer aanmer- 
ken dat, gelyk alseen Berg, ten opzicht van des- 
zelfs fteen , aangemerkt word gebroken en ge- 
fcheiden te zyn op alle plaatzen , daar een Me- 
taal-ader door dezelve heen pafleert, ook we- 
derom een Metaal-erts-ader kan geoordeelt 
worden. gefcheiden te zyn overal daar 

„dezelve drufig is. Ik heb voor dezen ge- 
toont dat de Bergen haar meefte water uitga- 
ven op de plaatzen, daar de Metaal-erts-aderen 
doorpaflëerden , even-gelyk als of zulk een 
grouwzaame Berg of Steenrots op die plaatzen 
een ontlaft-plaats hadde voor zyne uitwaafle- 
ming, en (als ik zo fpreeken mag ) voor zyn 
zweet. Dit zweet of uitgewaaflemde vocht 
vertoont zich oïntrent de Metaal-aderen op 
zommige plaatzen als bronnen, bornputten, 
heete of warme’ waterwellen „ fonteinen , 
beekjes, en alderhande Mineralifche zyperin- 
gen, enz. Maar op die plaatzen van de Me- 
taal-erts-aderen, daar *t Metaal-kookend on- 
deraardfche’ vuur magtiger is „ gaat dit zweet op 
na de lucht in de gedaante van een onzichtbaa- 
re damp’, dewelke vroeg in de morgenftond 
en op zommige tyden dikwils zichtbaar, en als 
een dikke nevel of rook gezienword , het welk 
dan by-de ‘Kenders het ffooken van de Bergen 
genaamt word; - 

Als 
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13- 
Als wy nu begrypen dat op zommige plaat- 

zen van een Meraal-erts-ader, na proportie te 
veel vocht uitgaat, of te veel heete damp door- 
pafleert, en dat vervolgens die plaatzen vande 
Metaal-erts-ader of met te veel onderaardfche 
hitte, of met te veel nattigheid en vocht ge- 
kwelt worden, konnen wy licht verftaan dat 
op die plaatzen van de Metaalrerts niet zulk 
een goede metallyne en bekwaameErts, als in 
de andere deelen van de Metaal-erts-ader , door 
de natuur kan gekookt worden; en zo het al 
gebeurt was-datte-voren op die plaatzen vande 
Ader goede Mertaal-erts door de natuur bereidt 
was, zoude dezelve, zo ras de onderaardíche 
hitte of damp of water zich na die plaatzen van 
de Metaal-erts-ader toewende , vermolzemt, 
brokkelig en verbroken worden, en op dezelve 
wyze deszelfs wezensband en metallyne eigen- 
fchap verteert en verbroken worden, gelyk wy 
zulks van buiten door de konft zien gebeuren, 
dewelke door vuur de Ertzen breekt , vermol- 
zemt en verkalkt, of door water uitweekt en 
uitfpoelt. 

14. 
Op de plaatzen rpl Metaal-erts-ader , 

daar de bovengemelde toevallen dikwils en noch 
veel anderein gebeuren, worden de drafer in de 
Metaal-erts-aderen geboren , daar ik van{preeke ; 
deze Orufen zyn meerder of minder-hol en le- 
dig, zommige vin tegendeel zyn opgevult met 
alderhande {tof , dog altyd met een {tof dewel- 
kebros , vermolzemt , brokkelig „los en breeke 

zaamer 
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zaâamer is , alsde Metaal-erts van die Ader, daar 
dezelveingevonden word, Als deze ftof noch 
eenigzins na Erts gelykt, word dezelve Querts 
of gua-erts genaamt, om dat deszelfs voor- 
naamfte metallyne eigenfchap verloren is 5 waar 
door- wy nu (na ik geloof) weeten wat ei- 
gentlyk de Bergluiden door QUERTS-DRUSEN 
verftaan. De reden waarom het Goud licht 
fcheidt , en gevonden word in deze ee 
drafen, is, om dat het Goud een beftendig 
Metaal is, hetwelk zichdoor damp, door wa- 
teren hitte geenzins laat verteeren , en op dezelve 
wyze het Goud overblyft, dat zomtyds in de 
Metaalen(de welke in deze Metaal-erts zyn)ver- 
fpreidt was , na datde andere Metaalen uit deze 
Metaal-erts door de hitte of damp weggeteert 
zyn, ig. 
Y Gok fcheidt het Goud licht, het welk ge- 

vonden word in de Bergftof, dewelke yzEr- 
SCHOT genaamt word , als ook in de Bergftof de-. 
welke Yzer-koleur genaamt word,als mede in de 
zuivere Yzer-fteen. Wy moeten ons hier niet over 
verwonderen , want het Yzer-erts laat zich byna 
overal omtrent andere Ertzen vinden, en ver- 
mengt zich dikwils-by.de Ertzen van Goud, van 
Zilver,vanKoperzen zelfs.ook vanLioodt. Als on= 
der «de Meraal-erts-aderen algeen zuivere Yzer- 
fteen gevonden word , bevindt zich echter zeer 
dikwils Yzer-fchot by dezelve,en voornamentlyk 
boven op deMetaal-erts-aderen na de lucht onder 
de groey-aarde of vruchtbaare grond , als met ge- 
heele bruine flreeken;daar dik wils deMetaal-erts- 
aderen wel-door ontdekt zyn geworden. Ook 
foheidthet (Goud zeer licht, het welk ne 

wor 
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word in de Erts-aderen, dewelke met veel bruine 
lettige Berg-ftof of aarde en blauwe hoornfteen 
en QUERTS gemengt en gevult zyn: door 
LETTEN verftaan de Bergluiden een zachte fime- 
rige Berg-{tof, gelyk als een mitt of kley. Deze 
Stof word gevonden van alderhande verwen en 
koleuren; zeer dikwils word het Goud gevonden 
in het gruizig zand van de Drafen , en zelfs 
wel onder de teel-aarde en gruis, het welk op 
en omtrent de Metaal-erts-aderen gevonden 
word, en door de regen dikwils uitgefpoelt 
en opgeworpen is. Ook word het Goud zeer 
zuiver gevonden, en laat zich zeer licht fchei- 
den van de Bergftof die Zeepfteen genaamt 
word, gelyk ook onder de Ziftfbof, dewelke 
indedalen , in zommige putten van Bergen „en 
op de gronden van, zommige wateren gevonden 
word „ en daar ’t Gout uit gezift word: in 
deze zift-ftof (dewelke zeer ongelyk dik of dun 
op de Steen en ’t Gebergte of op de Gron- 
den legt) wordook gevonden, voornament= 
Iyk in Duitfchland, zeer veel andere Erts ‚en ook 
zomtyds in andere Landen alderley edele Ge- 
fteentens,maflyf goud, goudkorlen en ftof-goud , 
ryke goud-erts die of zwartbruin of geel of lyf- 
verwig van koleur is, ook Luazuurfteen, al- 
derhande Marcazyt, Granaat{teen en Zilver, 
Kwikzilverrerts, en veelderhandeandere Stof- 
fen. 

16. 

Het Goud fcheidt en breekt ook zeer licht in 
de Marcazyt-keyen ; het Goud, het welk inde 
_Marcazyt keyen gevonden word, is zeer on- 

ge 
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gelyk van rykdom. In Morgarten worden dik- 
wils zodanige Marcazyt-keytjes gevonden, de- 
welke wel half goud zyn. Ik heb van zoda- 
nige zeer ryke Marcazyt-keyen gefproken in de 
vorige Kabinetten, daar ik van ae Goud-ert- 
zen van Asderica heb gehandelt; het Goud word 
zeer onderfcheidentlyk in deze Marcazyt-keyen 
gezien, zomtydsaan de eene zydevan de Key, 
en zomtyds door de Key verfpreidt, enz. Het 
Goud word ook gevonden en fcheidt licht in 
de Koper-keyen, ook in de blinkende blenden, 
maar zeer zelden in ’t Mineraal-marcazyt, die 
de Berglieden Glants noemen. Het Goud 
word ook gevonden (dog zeer zelden) en 
fcheidt zeer licht in de Kobolt, in de Erts van 
de Wifjzmutb, in de Antimonse en Tinfteen, 
van welke Mineralen,als ook van allede andere, 
ik na dezen byzonderlyk zal ípreeken. 

17. 
Het Goud is ook zomtyds in Boheme en in 

Hongarien gevonden, daar het op een zeer - 
wonderlyke wyzeuitde grond in de bloote lucht 
kwam opgroeijen; de Metaal-erts-aderen des 
Goud-erts zyn gewoonlyk zeer breed en groot, 
en het Goud heeft zyn grootfte beftendigheid in 
een Erts van zwarte en zuivere fchilferfteen , 
of ook wel in witachtige Querts, in dewelke 
shet Goud liefft zyn wooning heeft. Het Goud 
vertoont zich in alle deze Mimeralen , Stee- 
nen en Bergftoffen, of zichtbaar, of geheel 
verborgen en als door zyn Erts verfpreidt, uit 
dewelke het niet als door branden en rooften 
“zichtbaar gemaakt, en zyn gehalte gevonden 
kan worden. 
… HI, Deer. bil Het 
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18. 

Het Gond word ook gevonden in de zwa- 
velachtige en vitrioolachtige Keyfteen , in{fpath= 
achtige Kalkfteen die gruisachtig is. De. SPATH 
is een zeer zwaare Berg{tof, als een zandachtige 
Keyfteen, en word gevonden van alderhande ko= 
leuren ; het Goud onthoudt zich ook in fteen- 
mark en andere, door de onderaardfche hitte, uit= 
gemergelde Erts en uitgebrande Gilden. Door 
Girse verftaan de Bergluiden een Berg-erts ,de- 
welke geel van koleur is,en zilver draagt. Op 
zommige plaatzen van de Metaal-erts-aderen 
worden dik wils plaatzen gevonden „dewelke als 
uitgebrandt zyn door de heete dampen , dewelke 
door die plaatzen uit het Gebergte oprooken, 
en als een doof vuur in de lucht fimeulen. Op 
deze plaatzen word dikwils de Metaal-erts bruin 
van koleur en uitgefmeult gevonden; en om 
dat het Zilver goud in zich draagt, en ook 
dikwils Goud in de Zilver-erts gevonden word, 
is het niet te verwonderen , dat het Goud in uit- 
gebrande en uitgeteerde gilben om deszelfs be- 
ftendigheid dik wils gevonden word. Ook word 
dikwils Goud-erts gevonden in de uitgebrande 
bloem van Gan/zkothige Erts, Door GANsz- 
KOTHIGE ERrts verftaan de Berglieden een 
Erts, dewelke veel overeenkomft, ín uitwen- 
dige gedaante, metde hoorníteen heeft, dewel- 
ke geelgroen van koleur is; zomtyds word ook 
eenig goud gevonden in de diepe gronden in 
een lever-koleurige vuurfteen , zomtyds in 
hoorntteen die bruinzwart van koleur is ; zom- 
tyds ook in witte keyachtige en wit blinkende 
ftof. 

Bal. 
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Balthafar Rofzlern ie dat tot Exfe in 
Bohemen alle de Goud-aderen een fchoone wit= 
achtige Querts in: zich voeren ; deze Ade- 
ren worden veredelt en verbetert „door toe- 
vallende Aderen en Klooven , dewelke een 
geele Querts inhouden ; de aderen die {mal zyn 
draagen op die plaatsteerder goud, en zyn ryker 
als de breede en grooteaderen ; ook worden de 
Goud-erts-aderen daar ryker en edelder gevon- 
den, als derzelver Qwerzs lichtgraauw of licht- 
blauw is, alsdat zy geheel wit of alte wit is; 
ook willen daar de Goud-ertzen een matige 
diepte hebben, eer zy ryk en edel worden; de 
Keyfteen van de Goud-aderen van Eze in Bo- 
hemen is geelachtig of witachtig, op de wys 
als een rechte Marcazyt of wit blinkende /:= 
math, en het Goud word meeft gevonden en 
gefcheiden van de Querts ; als deze Querts ge- 
mengt voorkomt met fchilferfteenige kluiten „ 
is dezelve zeer dikwils met goud bevrucht; de 
aderen van dat Geweft loopen meeft naar ’% 
zuiden, en hebben haar-uiteinde naar *t ooften :, 
onder het zift-gruis en de zift-{tof op de wafch= 
plaatzen word het goud, dikwils vermengt ge- 
vonden met alderhande wilde Mineralen, als 
wilde Granaaten, Schierl, Yzer-korlen ; zom- 
tyds word in ’ ziftwerk het goud gevonden 
graauwkorlig , zomtyds bruinkorlig, zwartpun- 
tige, plekkige of geele, of lyfverwige korlen. 
Zommige goud-korlen zyn maflyf , korlig , 
geplet, gebeukt, blinkend enz. k 

2Ó. LiDE 
De Lezer kan wel begrypen , dateen Berg- 

, \ 2 meef> 
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meefter niet licht een Metaal-erts-ader zal ope= 
nen, en zyn zwaare onkoften zal aanftellen, 
eer dezelve uit eenige tekens en omftandighe- 
den ontdekt heeft, welke Metaalen dezelve 
voert, en met welke goede voortekens van een 
profytelyke Berg-bouw dezelve voorzien is; dit 
is de reden dat ik (na dat wy in’t voorgaande 
Kabinet van de Ontdekkinge, Lioop enz. der 
Metaal-erts-aderen in *t algemeen gefproken 
hebben } tegenwoordig van de Steenen en Me- 
taal-ertgen vooraf handele, eer wy de Aderen 
openen , en in de diepte der Bergen en der Gron- 
den intreeden, op dat wy op deze wyzede na- 
tuur van de Bergbouwkunde navolgen , en 
eer{t de ftof ontdekken en opfpooren, eer wy 
dezelve gaan bewerken en in dezelve inbreeken. 

ar. 
Het Zilver fcheidt zich op verfcheide wyzen 

in de Metaal erts-aderen , en zomtyds wel ge- 
heel wit, finedig en maflyf. Het Zilver groeit 
zomtyds uit de grond op in de openbaare lucht „ 
zomtyds tandsgewys, zomtyds {pits, en zom- 
tyds als een uitgetrokken zilverdraad. Het Zil 
ver legt ook dikwils in de drufen en gruis-put= 
ten der Metaal-erts-aderen ,als fyn gevlochten 
hair onder malkander, of als kleine tandjes, 
zomtyds zeer glad , wit, en als zilverdraad, of 
als een net Ook fcheidt het als verzilvert leg- 
gende op de Erts, en zo fchoon en wit van ko- 
leur, gelyk als of een Goudímidt het al 
kookt hadde. Het Zilver word ook gevonden 
en fcheidt zich in de Glas-erts, en loodkleuri= 
ge Erts 5 van deze foort van Zilver-erts of Glas= 

e erts 
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erts is zommige zeer fchoon van koleur, en 
zo doorfchynende als het hoorn-het welk in de 
lantarens in. de plaats van glas gebruikt word. 
Zommige van deze Zilver-erts is fchoon groen 
van koleur, licht fmeltbaar, en laat zich {nyden 
-als Loodt, en is gemeenlyk zeer ryk-van zil- 
ver. _Zommige. Zilver-erts word „rood gul- 
„den-erts genaamt, andere is donker rood, an- 
dere licht bruin , andere wederom lichtrood, en 
doorfchynende gelyk als een Robyn „ maar het 
donker roode is ryker van Zilver. als het licht 
roode. De Glas-erts ende rood gulden-erts ver- 
toonen. ook haar zilver aangeichoten, of op 
zommige plaatzen zodanig van: buiten, en uit- 
„wendig gefchikt, als of-de Erts op die plaatzen 
verzilvert of met zilver beftreken en beleidt was. 
Het Zilver fcheidt zich ook uit wit gulden-erts, 
dog het wit gulden-erts, fchoon het gemeenlyk 
tyk is, houdt zelden zo lang beftendigheid van 
ader als de andere koleuren, 

22. 
„Het Zilver word ook gevondenin de Kobolt, 
„de Kororr is by de Liefhebbers bekent „ de- 
„zelve is zeer {cherp „en zelfs arfenscaal en ver- 
‚giftig; uit de Kobolt word de-blauwzel ge- 
maakt, gelyk na dezen befchreven zal worden. 

„Het Zilver word ook gefcheiden-vande M 1 s- 
„PIKKEL , dewelke een witblinkende Berg-erts is, 
daar het Rusgeel uit bereidt word; gelyk ook 
uit‚Koper, uit zwart(teen, uit vuurtteen , uit 

_glauts, uit blende ‚uit querts, uit hoornfteen, 
uit fchilferfteen , uit fteenmark „uit letten of veel- 
verwige bergfimeer of kley. Met een-woord „het 

die Zil- 
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Zilver vermengt zich in alderhande Bergftof: 
fen, en-het ís naauwelyks te bepaalen waar 
het Zilver niet al uit te fcheiden en te winnen 
zoude zyn. Aldaar de glants-erts zeer ryk van 
Zilver is, bevindt zich gemeenlyk de zilverry- 
ke wit gulden erts daar by; en zodanig zilver- 
ryk wit guldenrerts fcheide in geen erts noch zo 
ftandvaftig en op den duur als indeglants. De 
Glants vermengt zich zeer dikwils met de me- 
taal-ryke Ertzen , maar blyft zelden in de ader 
daar lang by. 

| 23: | 
Het Koper vertoont zich ook zeer dikwils, 

en laat zich zomtyds licht van de Erts fchei- 
den, blinkende, zuiver en fineedbaar, voor 
dat het eens in % vier of voorbereiding geweeft 
is; Het maagde of natuurlyk Koper , dat fmeed- 
baar en ‘zuiver groeit, houdt volgens de Berg- 
berichten geen Zilver, gelyk deszelfs byge- 
mengde Erts, dewelke zich daar nevens bevindt 
en fcheidt, dewyl dezelve dikwils zilverachtig 
zyn , alfchoon haar ryp geworden Koper geen 
Zilver draagt. Ook fcheidt men Koper uit zeer 
fchoone geele keyfteen ; gelyk ook uit de koper- 
ryke Bereftof of Koper-erts ,‚ dewelke Koper- 
glas genaamt word. Deze Koper ertzen zyn 
dikwils van zeer fchoone en aangenaame koleu- 
ren gelyk als den Regenboog. Het Koper 
fcheidt ook zeer wel uit licht {meltbaar koper- 
groen, uit lazuur blauw , in blenden, zomtyds 
uit een bergftof dewelke van gedaante is alseen 
zwarte of bruine pek , en zodanige minerali- 
lifche koper-pek houdt ook altyd een weinig 
goud en zilver, Het Koper woont ook dik- 

se wils 
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wils in zwartachtig bruine fchilferfteen en 
Querts ‚ na dat de natuur en aart der Landen 
en Bergen is daar het zelve groeit. Het Ko- 
per vermengt zich ook garen met de Glants, 
met de Yzerfteen of Erts, en met de Zwitter 
of Tiníteen. Het Koper maakt het loodt hard, 
maar het Tin en Yzer bros en murf, onaan- 
enaam en brokkelig, as het zich in deszelfs 
rme vervoegt en vermengt heeft. Het Ko- 
per houdt een goede beftendigheid van Erts en 
duurzaamheid in blauwe of z warte fchilferfteen , 
als de Koper-erts-aderen met de loopder fteenen 
egaal zyn. 

Jota 
Het Loodt valt garen zo wel in grove als fy- 

ne glants, en in, zeer milde berg{toffen, ook 
zelfs in doorfchynende Bergftoften, dewelke 
byna als Albaft fchynen , ook in de zachte blen- 
de en inhet zwart. Het Loodtheeft zyn groote 
fte gemeenfchap met de Zilver-erts en de Ko- 
per-erts; het Lioodt of de Lood-erts fcheidt 
zich en groeit mede in de Bergen adersgewys;, 
en. ook zomtyds ftoksgewys, en als bedden 
opgehoopt zonder adersgewys voort te zetten. 
Zomtyds fcheidt en vertoont het zich: in de 
zachte letten of fmeerige kleyachtigheid , en 
zeer hoog aan de grond na den dag gereken. 
De eene Eets is veel ryker van loodt en zilver 
als de andere, 

25. 

„Het Tin vertoont en fcheidt zich inde Tinfteen 
of zogenaamde Zwitter, als ook groveen fyne 
graauw-pigt ‚ deze Tintteen vermengt zich dik- 
Ko L.4 wiis 
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wils onderde Zandfteen, Schilferfteen en Kalk= _ 
fteen, walfrump, fimeerige {teenmark en kleyi- 
ge letten; de befte beftendigheid van de T'in- 
{teen is, als dezeive groeit in de fchilfer fteeni- 
ge Bergen, quertszanden , en zonderling inde 
witte water-keyigefteenen , zo dat overal „daar 
zich by de T'infteen witte waterkeyen fcheiden, 
bevinden en breeken laaten, te gelyk ook zal zyn 
een ftandvaftige Bergwerk en goede Tin-myn. 
De Tinfteen bevindt zich ook dikwils by de 
blinkende talkachtige en fchyfachtige zachte 
Bergítof, die katte zilver genaamt word, ook 
by de witblinkende mifzpikkel, daar ’t rusgeel 
uit bereidt word; hier door vertoont zich de 
‘Tinfteen ook met verfcheide koleuren en ver- 
wen, als zwart, bruin, wit, vaal , roodach- 
tig, en de Tinfteen is dikwils zo hard dat de- 
zelve in ’t glas kan kraflen als een Diamant- 
punt, maar als dezelve geftoten en klein ge- 
wreven word, is dezelve zo zacht als zatyn 
in *t aantaften. De'T'in-erts groeit aders-gewysin 
groote en magtige Metaal-erts-aderen , ook bed- 
dens-gewysen opgehoopt, De ['infteen of T'in- 
erts vermengt zich ook dikwils met de Goud-- 
erts, Zilver-erts,Koper-erts en Yzer-erts, De T'in- 
fteen word ook dikwils gevonden in’t Ziftgruis. 
De Tin-aderen werpen ook in een groote me- 
nigte groote brokken T'in-erts , dewelke dikwils 
boven op de gronden in de bloote lucht gevon- 
den worden , waar door niet zelden de T'in-erts= 
aderen ontdekt en verklikt zyn geworden. De- 
ze opgeworpe of door regens afgefpoelde brok- 
ken T'in-erts zyn ook dikwils zo ryk van Me- 
taal, dat dezelve met veel voordeel verwerkt 

en 
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en bereidt worden. De T'in-erts-aderen gedyen 
beft in de koelfte plaatzen en landftreeken der 
Geweften. De T'infteen heeft een gebrek dat 
zy dikwils met veel valfche Ertzen vereenigtis, 
als met Wolframb , 'Lwarte en bruine Floflen, 
of doorfchynende Querts , of wit blinkende 
Mifzpickel,Y'zer-ram of Yzer-{teen, daar dezelve 
dikwils moeijelyk-is af te fcheiden, ook wel 
met Amaril. ; 

26. 

Van alle de Ertzen word gene overvloedi- 
ger gevonden als de Yzer-erts , deze laat zich 
byna overal zien; de Yzer-erts vermengt zich 
dikwils met de Ertzen van Goud, van Zil- 
ver, van Koper en van Loodt: en als al by 
de Ertzen geen zuivere Yzer-fteen gevonden 
word, laat zich ten minften het Yzer-fchot 
by meeft alle Aderen, en wel voornamentlyk 
aan de boven-grond even onder de veld- of 
bouw-aarde, die op de aderen legt, vinden. 
Als het Yzer,met andere Metaalen vermengt,ge- 
fmolten word, wil het zich bezwaarlyk laaten 
regeeren ‚, maar word bros en brokkelig , en laat 
zich niet wellen noch inlyven vermengt zynde,ot 
fimedig maaken ; maar alsde Erts alleen en zui- 
ver is, of als het Yzer op zich zelven zui- 
ver en zonder andere Metaalen is, kan het 
zelve zeer wel bereidt en fimedig gemaakt 
worden, la + 

AT 
Niet tegenftaande het Yzer zich by alder- 

dey Ertzen en Bergftoffen laat vinden, heeft 
het nochtans zyn bekwaamfte woning in de 

le 6 fchil« 
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Schilferfteen, in de Quertzen, en wel voor- 
namentlyk in de roode hoorntteen ,„ by dewel- 
ke het zeer beftendig en overvloedig is, voor- 
namentlyk in roode Gebergtens; het Yzer 
vertoont zich ook zomtyds zonder eenige 
Erts of Steen zuiver en maflyf, en dikwils 
zeer fyndraadig en als wol. Tot Lobenftern 
en Lichtenberg vertoont de Yzerfteen zich 
als een fchoon wit blinkende en zwaare Key- 
fteen, ook blinkende en bruin als een bruine 
zwaare blinkende Keyfteen. In deroode Yzer- 
fteen valt ook een foort van Yzer-fteenen, de- 
welke uit den geel- rooden zyn, en zommige, 
dewelke zeer {pits en langwerpigzyn, worden » 
voor bloedfteen verkocht , om deszelfs groote 
kragt tot bloedftempinge in alderhande foort van 
bloedvloeden. Diergelyke Steen word ook 
onder de Yzer-fteen gevonden, maar dezelve 
is wit en bruinachtig van koleur ; de Berg- 
lieden doopen deze alle met- de naam van 
Glas-kop. é 

28. 
De verborge Yzer-aderen ftooten ook veel 

groote afgeregende brokken en klompen van 
zich af , dewelke overvloedig gevonden wor- 
den boven op de grond , of half gezonken in _ 
de teel-aarde en half in de lucht, en overal 
door ’t veld verfpreidt. Tot Ellabogen aan 
den Eger word zeer veel Yzer-fteen gevonden, 
overal in de veläen en op verfcheide plaatzen 
bloot in de lucht leggende; zy fchynen daar 
overal te groeijen, zy zyn van koleur geel en 
bruin rood, en geven zeer goed en finced- 
baar Yzer. 

De 
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29. 

De Kwikzilver word ook aders-gewys ge- 
vonden, deszelfs Erts is de natuurlyke Vermi- 
lioen of Kwikzilver-fteen. De K wikzilver-erts 
heeft een heldere en licht roode koleur , even 
gelyk als het licht-rood Gulden-erts. De K wik- 
zilver-erts word ook gevonden onder ’t zift- gruis 
van de gruisbergen , of gruishoopen , of gruis- 
putten , maar niet zo veel dat zulks de moeite 
om dezelve te vergaderen kan betaalen. De 
Kwikzilver vloeit ook zeer dikwils zuiver uit- 
‘het aardryk, zo dat deze maagde-kwik dikwils 
in de groeven en waterputten der Bergwerken 
gevonden word. Als de Kwikzilver-erts na aan 
het daglicht legt,word het dik wils door de warm- 
te vande Zon en het broejen vande aarde zoda- : 
nig van zyn Ertsgefcheiden , dat het zelve in een 
“zuivere maagde-kwik overgaat. 

O. 
De he edel draagt zomtyds Goud 

maar zeer weinig „ en dit Goud heeft de K wik- 
zilver-erts zo zeer niet uit zyn eigen natuur als 
wel aan zich getrokken, gelyk by een iegelyk 
bekent is hoe. greetig de Kwik de Meraalen 
aangrypt, en het is. zeer aanmerkelyk dat byna 
overal , daar K-wikzilver-aderen gevonden wor- 
den, dikwils Goud- Zilver- en andere Metaal- 
aderen niet ver van dezelve van daan zyn; hoe- 
wel echter de Lezer niet moet oordeelen „dat de 
Kwikzilver-aderen zo na by de andere Meraal- 
erts-aderen leggen , dat zy als aanwyzers en 

„verklikkers van dezelvezouden zyn, geenzins : 
„want zomtyds leggen dezelve eenige uuren 
gaans van de andere Metaal-aderen. ik 
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k: 

Alfchoonde Wwipmb of Marcafita argentea, 
dewelke overal wel bekent is, juift zelfs geen 
Metaal is, om dat het zich wel laat gieten, 
maar om zyn broffigheid geenzins. fimeeden, 
moogen wy echter het zelfde hier wel aanmer- 
ken. rt. Om dat het zelve bergwerks gewys 
gegraaven word, gelyk de Metaalen. 2. Om 
dat het zelve ook met geheele aderen in de gron- 
den gevonden word. 3. Om dat de Wijmuth 
of Bifmuth ook tot vericheide dingen gebruikt 
word. 4, Om dat de Wifmautb eigentlyk een 
Metaal-erts is; gelyk na dezen, als ik deif= 
muth befchryven zal ‚getoont zal worden. 

32 
De Ader van de Wijimautb word dikwils ge- 

vonden in plaatzen,omtrent dewelke Zilver-erts- 
aderen of Fin-erts-aderen zyn jen zeer dikwils in 
de Zilver-aderen ; zy is een onrype Erts van de 
Zilver en de Tin-erts, en_-word-ook daarom 
Zilver-key, Water-key, Zilver-marcazyt enz. 
genaamt. Al daar de Wifmuth zich by de 
Zilver aderen vertoont, is dezelve een goed 
voorteken van een beftendige Zilver-erts. De 
Bifmuth groeit garen in Zandfteen-bergen vof 
fchilfer{teenige Bergen:al daar de/#/ifmuth zuiver 
fcheidt en groeit, is dezelve onbeftendig van 
ader , maar daar dezelve zich niet al te zuiver in 
het wafch-werk laat fcheiden en uitwaffchen; is 
dezelve beftendiger. Het eene WAifmuth-erts 
laat zich beter fimelten als het andere. De W1f- 
math word met Tin vermengt, en daar uithet 
Lazuur gemaakt. 

Uit 
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‚ Uit alle deze bve vermalde aantekeningen 
kan de Lezer nu wel zeer klaar zien, in welk 
een harde en metallynefteenftof de Metaalen 
groejen, en daar uit wel zeer klaar begrypen, 
welk een geweld de Bergwerkers moeten ge- 

‚bruiken om in deze grouwzaam harde Bergen 
in te dringen, om de Metaal-aderen'na te vol- 
gen, en derzelver Ertzen uit dezelve te graa- 
ven. Om deze wederftrevige hardigheden en 
wreedhedender Bergen, en grouwzaarne harde 
Keyen en Metaal-fteenen te boven te koomen, 
gebruiken zy de kragtigfte breekgereed{chappen 
en breek-yzers, dewelke tot noch toe bekent zyn, 
namentlyk buskruid, vuur enftaal, (gelyk ik 
zal aantoonen ) om door derzelver behulp ope- 
ning in de Rotzen te maaken, en zich zelven 
een weg te baanen. 

4. 
Als een Baaadhan-belawet de Mineraal-erts- 

_ aderen, adertjes, kloovenen gronden, dewel- 
ke Meraal- of Mineraal-erts voortteelen,eerft zal 
ontblooten , word deze ontblooting fchurfen 
genaamt ; en dewyl door deze Werkdaad de 
aarde en fteene huidt afgelicht word, daar de 
Metaal- of Mineraal-erts-ader door bedekt legt, 
word deze’ eerfte ingraavinge en aflichtinge een 
Schurf- werp genaamt, om dat op dezelve een 
zeker berg-recht geftelt is, even gelyk als of wy 
zeiden fpa-fleeken, Eer een Bergbouwer de 
Schurf werpt, behoort hy eerft en vooral den 
aart der Bergen, der ontdekte Aderen , der Mar- 
cazyt-ertzen, fteenen, en andere omftandighe- 
€ den 
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den in acht te neemen , en als het al eens ge- 
beurt dat hy een arme Schurfwerp heeft gedaan , 
en niets als onedele, onbekwaame of arme Ert- 
zen en Metaalfteenen ontdekt heeft, moet hy 
zich niet laaten affchrikken , om dat een en de- 
zelve Mietaal-erts-ader door ontelbaare toevallen 
van veranderinge van de moerfteen des Bergs 
zelver, of van toevallende aderen, adertjes of 
bergklooven , zeer kan veredelt en verbetert 
worden. Ook kan dikwils de Metaal-erts- 
ader zo diep van de oppervlakte of het daglicht 
afleggen , dat dezelve met het fcburfen niet licht 
te ontdekken is. 

35 

Het uitdelven, of om na de konft te {pree- 
ken, het fehurfen , om daar doorde Mineraal 
aderen te ontblooten, en vanhaardekzels, het 
zy bouw-aarde, fteen enz. te ontflaan, word 
door twee oorzaaken dikwils zeer belemmert. 
1. Om dat de Metaal-erts-aderen dikwils zo 
diep leggen, dat dezelve niet als‚na zeer diepe - 
ingraavingen konnen ontbloot worden. 2. Om 
dat zomtyds de plaatzen , daar de Metaal-erts- 
aderen zyn , zeer met toevloejend water gekwelt 
worden. BALTHASAR ROSZLERN ge- 
tuigt dat de Ouden (op de plaatzen daar zeer 
veel toevloejing van water was, en daar zy 
echter vermoedden dat zeer ryke Metaal-erts- 
aderen onder fchuilden ) geen onkoften hebben 
ontzien om de Metaal-aderen te achterhaalen 
en te ontblooteni, dat zy Canalen, Gragten, 
Waterleidingen en Afwateringen groeven, 
om op deze wyze aan de wateren een andere 

loop 
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loop te geven, en dezelve afte leiden; zy hak- 
ten alle de heuvelen, hoogtens en fteenrotzen 
weg, dewelke de afleidinge des waters belem- 
merden ; zy vervolgden deze moeyelyken en 
koftelyken arbeid zelfs tot de diepte van de 
Metaal-erts-aderen, en bevrydden dezelve op 
deze wyze van haar overtollige wateren; 

6. 
Als op het delven in en uitgraaven, 

de Metaal-erts-ader gevonden en ontbloot 
word , kan een kundig Bergbouwer datelyk 
zien werwaarts dezelve zyn loop heen ftrekt, 
en daar uit bepaalen waar dezelve wederom door 
uitgraavinge kan ontbloot en onderzocht wor- 
den, en deze ontblootinge mag wel op ver= 
fcheide plaatzen ondernomen worden, op dat 
een Bergbouwer daar uit eenige zekerheid ver- 
kryge, of hy zyn Bergwerk op goede voorte- 
kenen zal konnen aanleggen of niet, want het 
gebeurt zeer dikwils „dat een Metaal-erts-ader 
op de eene plaats daar dezelve ontbloot is, veel 
flechter „ onbekwaamer of armer Erts geeft als 
op de andere Als nu de Mertaal-erts-ader op 
deze of een andere plaats een goede aanwyzin- 
ge geeft „is het veel raadzaamer op de bek waam- 

e plaats de Bergbouw aan te {tellen. 

In aile Landen, Be A en en Metaalen 
gevonden en gegraaven worden, is van den 
Souverein een berg-order van Keuren, Wet- 
ten en Ordonnantien ingevoert , na dewelke 
alle Bouwers, Bergmeefters en Bergwerkers 
zich moeten gedraagen , gelyk als by voorbeeld 

; in 
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in bohemen in het Koninglyk Bergwerk vande 
Stadt («) St. Foehems Dal, alsookin Horga- 
rien {taat het volgens de bergwet aan een yge- » 
Iyk Bergbouwer vry, in alle gronden en omtrent 
alderhande Metaal-aderen, adertjes, klooven ,« 
fcheuren en putten te graaven , en te onder= 
zoeken deninhoud van de Metaaleerts of Mii- 
neraal {tof, zonder daar omtrent de Eigenaars 
of Grondheeren ‘dier Landen en Bergen te ont- 
zien, en een‘ iegelyk dewelke op deze wyze een 
bekwaame ader ontbloot en gevonden heeft, 
zal voor den eerften Vinder en Ontdekker ge- 
houden worden; aan zodanig een zal toege- 
eigent worden het eerfte Vinders recht, waar 
door hy in een zekere maat een Berggroef kan _ 
genieten, en in een zekere eigendom bezitten ; 
hoewel echter aan den Grond heer, als het 
bergwerk aangelegt word, ook eenig voor- 
deel uitgekeert word. ĳ 

Omtrent het Hee of Schurfen vande 
Metaal-erts-aderen moet een Bergbouwer zeer 
wel in achtneemen, dat hy geen verboode Plaart- 
zen of Landftreeken aantaft; hy moet boven alles _ 
de bezaaide akkers verfchoonen , en in het graa= 
ven omtrent,de plaatzen, daar huizen ftaan, is hy 
ook volgens de wetten in zekere omftandighe= 
den bepaalt; maar als ymant nu de Schurf ge= 
“worpen heeft, moet hy daar van kenniffe ge- 
ven aan den Bergmeefter door een cedul; 
dit Kennis geven door een cedul word 
by de Bergbouwers met een konftwoord 

M v- 
(a) Vid.Corpus Juris 5 Syfleraa Rerum Me- 

zallicarum. 



Maart en April 1720. 345 
Muruen genaamt, en deze aangever word 
een MuTHER genaamt, en de Cedul, de- 
welke hy overgeeft aan den Bergmeefter , word 
cen Murn-Cepur genaamt. Deze Muth- 
eedal is in de gebruikelyke Taal van den volgen= 

den inhoud : WBoblebenverter Fer DBerganeis 
flér | ich muthe und begebre meines gradigften 
SSexns freybes, als eine fundrgrube/_famt obere 
rd unternacchften. maffen! auf einen ffehens 
pert-flachenvoder fpadgange/ der NT. MN. genandt, 
auf DN. DM. gutern gelegen / vOrmitage / (by 
voordeeld) winb 9. ube/ den 13. VFulii Un. 
1720, 

9. 
Als het gebeurt de de Metaal-erts-aderen 

geopent zyn, en niet gebouwt worden om haar 
armoede of kwaade gefteltheid , behoeft de ont- 
dekker aan den Bezitter en Eigenaar van het 
land geen andere vergoedinge te doen, als dat 
hy de opgegraave opening weder behoorlyk op- 
vult en gelyk maakt, volgens het gebruik en 
berg-order, | 

N o, 
Als de ontdekker ph ontblooter van een Me- 

taal-erts-ader zyn recht op dezelve tracht te be- 
houden, moet hy dezelve binnen den behoorly- 
ken tyd mutben, of aangeven en afeifchen van 
den Bergmeefter door zyn Muth-eedulle , want 
als een fchurf of ontblooting van een Metaal- 
erts-ader driedagen zonder behoorlyke muthung 
ongebouwt gelegen heeft, heeft de Bergmee- 
fter de magt zulk een- Metaal-erts-ader of 
Grondgroef aan een ander , dewelke dezelve be- 
IL Deer. 7 geert, 
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geert, toe te wyzen, als eerft deze ontbloote 
Metaal-erts-ader door een Berg-beedigde voor 
vry erkent is. 

41. 
Als een Bergwerkbouwer de Erts-aderen ont- 

bloôr, met alles, daar de Berg-erts-ader mede 
bedekt ‘word , ingroeit en voordoopt, wegge- 
arbeidt, uitgegraaven en uitgehakt worden; en 
dewyl dezeftoffen van onderfcheidentlyke {oor= 
ten en hoedanigheden zyn, als bouw-aarde ; 
ftruellen , âlderhande foorten van mergels , 
zand{teenen „ keyfteen, zeepfteetien, kleyen; 
liemen, en dikwils zeer harde vuurfteen „ en 
andere ertsachtige harde fteenen, daar de Ber- 
gen en zelfs ookde Ertzen uit beftaan, zynom 
dezelve uit te delven, te graaven en uit te hak- 
ken , daar toe verfcheide yzere, ftaale en ande- 
re gereedfchappen en werktuigen van noden: 
Ik zal (om een Denkbeeld aan den Lezer te 
geven, met welk een ongelooflyk geweld de- 
ze Rotzen opgebroken en uitgegraaven worden) _ 
een weinig van het yzere en :taale breek-gereed- 
fchap {preeken. 

ein 
Georgius Agricola (a) heeft eenige van deze 

Gereedfchappen in houte Plaaten verbeeldt ; de 
Tekeningen van deze Plaaten zyn, volgensde 
ren van (4) Schelhbamerus, alle in de 
ergwerken’van Saxen naar ’t leven getekent. 

Ik heb dezelve in ’t koper laaten brengen „ en 
zulks met zo veel naauwkeurigheid als in myn 

ver- 

(a) De Re Merallica Lib, VI, 
(4) Vid. ejus Tradtat. de Nitro. 
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vermogen is geweeft ; de naauwkeurige Lezer 
kan -dezelve eens by. malkandern vergelyken ;, 
oi (indien ik mogte-gedwaalt: hebben ) daar 
door niet mifleidt te worden, 

Het eerfte Begins kan gezien worden in 
Tab. XII, hier achter bygevoegt met de letter Za. 
a. De lengte van het zelve is negen duimbreed, 211 
en de breedte aan ’t boven einde anderhalf-duim 
de dikte een duim,boven zeer plat en onder onge- 
meen fcherp;deBerg werkers gebruiken dit breek- 
yzer aan deszelfs handvatzel gevoegt dagelyks;. 
dit Yzer is zeer bekwaam om. met eene hand 
gebruikt te worden, als ook omoveral tuf- 
fchen de {pleetjes en reetjes der fteenbrokken 
ingeflagen en ingevoegt te worden en te bree- 
ken ;-en dewyl het zelve boven. plat is, ‘kan het 
doorde Bergwerkers bekwaamlyk met een-ha- 
mer, dewelke zy in hun andere hand hebben; 
gebeukt en-geflagen worden, om op deze wy- 
ze dieper in-te dringen, af te brokkelen , en 
kleine fteene of erts-klompjes-af te wrikken en 
te doen brokkelen. 

Het tweede Beekanner letter b is byna van 
dezelfde breedte en dikte als het eerfte a, maar 
is achtien duim lang, boven plat, en onder zeer 
verftaalt, gehardt en fcherp; dit gebruiken de 
Berg werkers aan zyn handvatzel gevoegt zynde, 
om daar door de hardfteenen en metaal-erts- 
aderen zodanig te fpouwen, dat zy infcheuren 
of fplyten; de Liezer kan wel begrypen dat dit 
Breek-yzer zeer bekwaam is,om wynlengte, 

' L'2 har- 
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hardigheid en fcherpte, te gebruiken tot het af- 
brokkelen en fplyten van de harde Ertzen , 
want als dit geplaatft word op de ontbloote 
Metaal-erts , en wel voornamentlyk op. die 
plaatsjes van de Metaal-erts, daar eenige weeker 
fteen of {tof in de Metaal-erts gezien word, 
en dan met een hamer geflagen word op het 
bovenfte vlakke van dit Breek-yzer, is zeer 
licht te begrypen, dat de Metaal-erts fplyt en 
fcheurt. 

es 
Het derde rita: letter c is bynazolang 

als het Breek-yzer b, maar het is een weinig 
breeder en dikker; dit Breek-yzer gebruiken de 
Bergwerkers aan zyn handvatzel gehecht, om de 
grond te breeken en in te graaven van zodani- 
ge putten, dewelke allenskens het water ver- 
gaderen. Het wierde Breek-yzer letter a is ruim 
drie palmen lang en twee duim dik; het bo= 
venfte gedeelte is drie duim breed, het mid- 
delfte gedeelte is een palm breed, en het onder- 
fte gedeelte is zeer fcherp en fpitfpuntig. Met 
dit Breek-yzer wrikken en klooven zy uit de 
alderhard{te Metaal-erts-aderen, 

ral wabe 
_ Het gat van het eerfte Breek-yzer a ftaat byna 

een palm breed van zyn platte boveneinde, 
maar de gaten van het tweede Breek-yzer b, en 
het derde Dreek-yzer c zyn zeven duim van haar 
platte boveneindens; in deze gaten worden de 
houte handvatzels of fteelen ingeflagen of vaft 
gemaakt, op dat de Bergwerkers deze houte 
handvatzels in de eene hand zouden konnen | 

valt 

| 
| 
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vaft houden „ als zy de Breek-yzers op de ftee- 
nen plaatzen, terwyl zy met de andere hand 
den hamer houden, en mer dezelve flaan op 
het boventte platte einde van de Breek-yzers. 
Deze Breek-yzers worden ook wel grooter of 
kleinder gemaakt, na dat de Steenen en Ert- 
zen en andere omftandigheden vereifchen. Als 
‘deze Breek-yzers of hamers en mokers ftomp , 
week of befchadigt zyn, worden dezelve door 
de Yzer-fimids, dewelke aan de Bergwerken 
behooren, verfmeedt en verholpen; en zom- 
zyds wederom opgetcherpt en puntig geflepen, 

47: 
… Het Breek-yzer letter e is een yzere kloof- 
wegge , zodanig een kloofwegge is dik wils drie 
palmen en twee duimen dar is veertien duim- 
breedtens lang, zes duim breed, het boventte 
gedeelte ter hoogte van vier duim is drie duim 
dik , daar na word het zelve allenskens dunder , 
en eindigt tot“op het onderfte gedeelte zeer 
fcherp beytelsgewys, gelyk als ín de hier achter 
bygevoegde Plaat gezien kan. worden. De 
twee Breek-yzers letters ff zyn yzere plaaten, 
deze zyn een half voet hoog en een half voet 
breed , het bovenfte gedeelte van deze yzere 
Breek-plaaten is twee duim breed „ en het on- 
derfte gedeelte anderhalf duim. De twee Breek - 
yzers letters g g zyn twee blaaden ‚ dewelke 
dikwils van dezelfde. hoogte en breedte zyn, 
als de yzere plaaten ff, zomtyds ook veel 
kleinder, maar deze bladeren zyn zeer dun; 

deze yzere breekweggen , breekplaaten , en 
_breek-bladeren worden. gebruikt, tuifchen de 

ZL 3 fcheurt- 
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fcheurtjes ven ‘fimalle riemen der onbreekbaare - 
en zeer harde Keyfteenen: en Ertzen. Het ge= 
beurt dikwils dat deze Weggen, Plaaten en 
Blaaden grooter of kleinder gefimeedt-worden,, 
naar de gefteltheid: der Steen of Metaal-erts ; 
waar uitde opmerkende Lezer zeer wel kan 

‚ begrypen, met welk een groote moeite, arbeid 
en onkoften de Bergen geopent ende Mynen be- 
werkt moeten worden. 

‚Loet Dl 48. 
Ik hebbe gemeldt,dat in de gaten vande Breek- 

yzers a b « houte handvatzels in geftoken en 
vaftgehecht worden; zodanig een houte {teel 
of handvatzel word aangewezen met de letter 
b; en met derletter # word aangewezen zoda- 
nig een houten handvatzel, gevoegt in het gat 
van hetieerfte/Breek-yzer a. 

Tot emrodlifuers dewelke dus verre be- 
fehreven zyn, worden, gelyk gemeldt is, ha- 
mers’ gebruikt; deze hamers konnen in twee 
toorten verdeelt worden „namentlyk in hamers, 
dewelke smet een hand geregeert worden, en 
in mokers, dewelke zo vwaar:zyn datdezelve 
niet anders als met beide handen geregeert kon- 
rien “wotden ; anders worden dezelve met de 
naam van kleine hamers en groote hamers by 
de Bergwerkers‘onderfcheiden. 
e 5 ei OQ. 

De kleine: Kamers, ren hamers dewelkede 
Bergwerkers met eene hand regeeren „ ‘zyn 
driederley , dog vy- verfcheelen alleenlyk maar 
in grootte; gelyk by voorbeeld «de kleinfte ha- 

mer 
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„ mer word met de letter k aangewezen, daar 

aan volgt de middelfte van de kleine hamers, 
en met de letter / aangewezen, en de grootfte 
handhamer met de letter mz , de kleinfte hamer 
k word gebruikt om te flaan op het bovenfte 
plat van het tweede en lange Breek-yzer b, de 
middelfte hamer / word gebruikt om te flaan 
op het plat van het kleinfte of het eerfte Breek- 
yzer a, de groorfte handhamer ze word gebruikt 
op het derde of grootfte Breek-yzer c. 

Es: 
De groote hamers of mokers, dewelke om 

haat zwaarte met twee handen moeten beftiert 
worden, zyn ook tweederley , gelyk by voor- 
beeld de kleine moker, dewelke met de letter 
n aangewezen word, bie de Bergwer- 
kers om op het vierde Breek-yzer d te beuken. 
Met de groote moker letter o beuken de Berg- 
“werkers op de yzere weggen e, na dat zy deze 
yzere weggen in de fcheuren der Bergen en 
Steenen geftelt hebben, de veerfte of kleinfte 
„moker is drie duim dik, en drie duim breed 
en twaalf duim lang ; de tweede of de grootfte 
moker o is vyf duim dik en vyf duim breed en 
mede een voet lang, in de gaten vän deze mo- 
kers worden {tevige houte iteelen of händvat- 

_ zels geflagen, gelyk aangewezen word met de 
letter wen te zien is met de letter 4, daar het 
handvatzel of de {teel in de kleinfte gefteken 
zynde verbeeldt word, , ='. “* « GPD 7 

Ey Rrk dn 6 
De: Bergwerkers gebruiken ook verfcheide 

fkaaven, kauppels, daortteek-yzers „en “zwaare 
ele at SA KOG 
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koevoeten , gelyk by voorbeeld letter r vertoont 
een ronde ftang of yzere ftaaf, dewelke aan 
het eene einde zeer fcherp is, deze word ge- 
bruikt om de putten, als dezelve vol water zyn, 
en dat tot aan dezelve de afleidende rioolen 
of waterleidingen gebragt zyn, gedurig door te 
fteeken , op dat zy des te beter haar water door 
deze rioolen zouden konnen ontlaften. Door 
de letter s word verbeeldt een yzere ftaaf, de- 
welke breed is en na ’t eene einde fcherp toe= 
loopt, met dit yzer arbeiden de Berg werkers 
de groote brokken fteen, dewelke door ’t vuur 
weeker gemaakt zyn, uit de graaf hoolen en 
Caverzen na buiten, als dezelve te groot en te 
zwaar zyn , om door een gemeene: koevoet 
voort gearbeidtte worden. De letter # verbeeldt 
een koevoet van yzer, om de fteenkluiten en 
ertsbrokken , en uitgefpronge íteenen te verwer- 
ken, en uit de gegraave holen uit te werpen, 
daar zy ook dikwils verfcheide foorten van 
handfpaaken toe gebruiken. 

53 
By de Bergwerkers Ard ook een {pit of 

Tab. klauw gebruikt, maar dezelve is van een ge- 
XIV. heel andere gedaante, als daar de Landbou- 

wers mede delven, want het is bekent dat de 
Spa, daar de Landbouwers mede {pitten en _ 
delven, onder breed is, maar het {pit of de 
klauw, daar de Bergwerkers mede delven, is 
onder fcherp , en van een geheel andere ge- 
daante, gelyk te zien is in Tabula XIV. let- 
ter a, dewelke de gedaante heeft van een 
vogel-klauw of nagel; met deze {pit worden 
de Erts-aderen uitgehaalt , dewelke niet hard 

| maar 
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maar zandfteenachtig zyn, De fchoffel of kluit- 
keerder, dewelke de Bergwerkers gebruiken, 
word verbeeldt met letter b ; door deze 
word de aarde en de ertskluiten omgekeert , 
los gemaakt, en uit malkanderen gehaalt , 
om met de fchop letter € in de draagvaten 
en draag-korven overgeworpen te worden. 

54- 
De Aardens, Ertzen, Keyen, Kluiten, 

Steenen, en alderhande metallifche, minera- 
lifehe en delfbaare zaaken, dewelke door de 
breek-{pit a zyn losgemaakt, of door de breek. 
yzers zyn afgeflagen, worden in vaten of korven, 
of ledere zakken uitde putten opgedraagen of 
opgehaalt,en worden overgefimeeten in karren of 
opene vierkante yzererolkitten , en op deze wy- 
ze door loopgraaven uitgevoert , en deze ftof 
word uit dezelve inde Erts-troggen of bakken o- 
vergebragt. De houte Erts-emmers of vaten,daar 
de Erts mede opgehaalt word, zyn tweederley; 
zy verfcheelen niet zozeer van gedaante als wel 
van grootte, want de groote konnen wel zes- 
maal zo veel ftof begrypen als de kleine, aan 

„geen van beiden kan een juifte en net bepaalde 
grootheid gegeven worden, dewyl de Berg- 
lieden daar geen vafte maat op houden, en de- 
zelve byna overal verfcheelen ; beide worden 
zy gemaakt uithouteduigen, en omkleedt met 
twee yzere hoepels, van dewelke de eenc hoe- 
pel boven by de rand om deze vaten ofemmers’, 
en de andere onder gelegt word , want de hoe- 

. pels van hout barften zeer licht, als zy tegens 
Ls de 
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e ribben van de putten aanftooten , daar de 

yzere in tegendeel zeer duurzaam zyn ; behal- 
Ven de twee. yzere hoepels worden om deze 
emmers of. Ertsvaten noch acht yzere banden 
gehecht, om de yzere hoepels onwrikbaar vaft 
aan de houte duigen te hechten, cn op die wy- 
ze te bezorgen datde Ertsevaten duurzaam zyn , 
en te beletten dat zy niet uit malkanderen {chie- 
ten; deze banden zyn zodanig gefchikt dat zy 
matiglyk breedt , en acht ín getal aan elk vat zyn ; 
deze yzere banden zyn breed en zeer maflyf en 
hecht, en vier, onder aan het vat, en vier boven 
aan ’t vat, dewelke als over. malkander (taan; 
behalven deze zyn ook tweeooren aan elk vat’, 
die met yzereftaaven zeer valt gehecht zyn, en 
in, deze ooren.is het. hengzel van het vat, welk 
hengzel los is en in de ooren beweegt ; deze heng- 
zelszyn hoog, opdat de uitgegraave Ertzen en 
Kluiten te gemakkelyker in en‚uit deze vaten 
zouden konnen geworpen worden. 

$5: 
Deze kleine. vaten worden meeft gebruikt en 

gevult van jongens ‚ dewelke de etts;aarde van 
de grond van de putten met fchoppen en metde 
handen in, deze-kleine vaten overfmyten;, even 
gelyk als de-mannen in. de,groote, vaten, deze 
itof en de gegraave-erts. werpen ; de Bergwer- 
kers, dewelke hier toe gebruikt worden , zyn 
ÍNLAADERS, genaamt. Zorasals deze vaten 
vol gelaaden zyn met gegraaven {tof , worden 
de hengzels van deze vaten aan een:yzere haak 
gehangen,en met werktuigen uit de putten na bo- 
ven gewonden ;, deze kleine vaten worden meeft 

_al- 
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altyd-opgewonden door menfchen „ maar de 
groote vaten, gewoonlyk door paarden; zom- 
mige gebruikenin de plaats van deze varen teene 
korven; die zomtyds zo veel en meer Steen of 
Erts inhouden als-deze zwaare vaten ; andere 
wederom gebruiken ledere emmers van de rug- 
gen van offe huiden gemaakt „ deze ledere em- 
mers noemen de Berglieden zakken : aan deze 
zakken of ledere emmers zyn hengzels van 
yzer, endekorven zo welals de ledere emmers 
zyn zeer licht en bek waam tot het gebruik , maar 

echter beteftot lichte berg-{tof als tot al te zwaa- 
me; hoewel zomtyds ook zeer zwaare Erts en 
‘Steenen in:de korvenen.ook in de zakken word 
uitgewonden „maar veel minder in hoeveelheid, 
als im de groote vaten of zwaare emmers ge- 
-woonlyk gefchiedt ; zodanige korvenen ledere 
emmers worden.;gebruikt tot Szeberg en ook 
tot Ariberg , daar -worden drie ledere emmers 
of korven, die in de grond met Erts of gegraa. 
ven ftof vol gelaaden zyn, te gelyk opgehaalt „ 
terwyl wederom drie andere, dewelke ledig 
yn, nade'grond afzinken „en ook doorde inlaa- 
ders, dewelke beneden zyn , drie korven of zak- 
ken te gelyk gevult worden. 

sl bats 
In Zabula XIV. ien achter bygevoegtFig: 1. 

word een klein-houten Metaal-erts-var -uitge- 
beeldt, en met dig, 2. veen groot, Metaal- of 
„Mineraal. erts-vat ;, a a/zyn de houte duigen daar 
het vat uitsbeftaat. ‚bb beb vzynrde-vier boven- 
fte en vier oriderfteryzere'banden. ec cczynde 
banden en de ooren daar ’tsyzere hengzel zn 

va 
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vaft is. 1d dd zyn de onderfte en bovenfte 
yzere hoepels, dewelke om het vat geklonken 
zyn. ee zyn de yzere hengzels. fff zyn de 
haaken, dewelke aan het hys-touw vaft zyn. 
Deletter g verbeeldt zodanige manden, daar wy 
van gefproken hebben, 44 hb zyn de ledere 
emmers of zakken,dewelke gebruikt worden tot 
het ophyzen vande Erts en gegraaven ftof , even 
gelyk de korven of houtevaten, gelyk gemeldt 
is, Fig. 3. is een kruywagen, daar de Erts en 
andere ftof mede gekruit word. a a zyn de 
lange houte zywanden. 45 twee dwars-plan- 
ken om het uitvallen te beletten. Fig. 4. is een 
groote kruywagen. a is het voorfte gedeelte 
van deszelts bak. & de dwarsplank. @@ 2 
Deze tekens verbeelden de onderfte duigen 
van de bodemst{der vaten, dewelke met yze- 
re dwarsbanden, die gemeenfchap hebben met 
de zyde-dwarsbanden , voorzien zyn. 

57: 

De groote yzere Erts-kift word verbeeldt 
door Fig. s. deze (taat op deszelfs rollen , en 
is boven open. aaaaa vyn deszelfs yzere ban- 
den. bb zyn de vier houte rollen, daar de kift 
op voortgetrokken word. Fig. 6. is dezelfde 
Kift, maar het onderfte boven gekeert. a is de 
yzereas. bb zyn twee dwars-ingefteke lensjes 
voor ’t gâreel. ce zyn de houte rollen , los ver- 
beeldt; de rollen dewelke byna in ’t midden 
ftaan, zyn zeer zwaar, dik, en vanfterk hout, 
geplaa.ft byna onder het midden van deze 
zwaare yzere kiften. 

De 
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58. 

_De Bergwerkers bereiden ook kleine houte 

trogjes of mouden op de wyze als de bakken, 

in dewelke de Boeren de melk in koele kel- 

ders plaatzen om room te fchieten ; de trogjes 

worden gehakt uit de ftammen der boomen , 

en worden onderfcheiden in groote en kleine, 

de kleine trogjes zyn twee voeten lang en 

een voet breed, de groote trogjes zyn drie voet 

lang en zeftien duimen breed. Fig.7. is een 

klein trogje, aaaa zyn vier kneep;es daar het 

draagtouwtje & influit, dat de trogdraager om 

zyn hals heeft. ig. 8. is een groote tog, 20 

als dezelve van binnen gezien word. Fig.g.is 

insgelyks een groote trog , ZO als dezelve aan 

zyn buiteníte bodem is. Deze kleine trogjes 

worden zeer dikwils gebruikt, om de Erts uit 

de putten en groeven door ladders te draagen , 

voornamentlyk op de plaatzen daar weinig Erts 

in de gronden gevonden word, en de moeite 

vanophyzen en wind-raderen niet waardig is. 

Ook word de Erts door dezelve dikwils uitde 

kruywagens en kiften gedraagen over zodanige 

heuvelachtige plaatzen, daar niet gekruyt noch 

gereden kan worden, de groote trogjes wWOr- 

den zeer dikwils gebruikt, om de Erts als tot 

een proefje in uit te watchen , en van’ deszelfs 

aardachtige en fteenachtige deelen te zuiveren. 

EENS ep 
„ Tot het putten en cen van het water uit 

de! Waterputten en Mynen ‚worden ook var- 

fcheide vaten by de Bergwerkers gebruikt, on- 

der de water-emmers zyn groote en kleine, 
"_ gelyk 
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gelyk by voorbeeld Fig. ro. is een groote wa- 
ter-emmer, en Fig. 11, een kleinder, dezelve 
zyn zeer fterk en hecht van hout , en met yzee 
re banden gemaakt, en andere met dwarsban- 
den, gelyk: aan de tekentjes QQ te zien is; 
behalven deze gebruiken zy ook: handputsjes’, 
ziet Fig, 12. Behalven deze gebruiken zy ook 
ledere water-akérs, ziet Fig. 13. en Fig. 14. Met 
deze houte handputsjes fcheppen zy het water 
dikwils uit de groote water-emmers of reeten 
en greppels, en de houte watersemmers of le= 
dere water-akers worden gevocgt aan groote 
werktuigen, daar zy het water mede opwin= 
den. Alledeze water-emmers; putsjes enakers 
zyn boven naauw en onder wyder, op dat zy 
in het ophyzen ,ftooten of fchommelen, niet. zo 
licht haar water: zouden uitftortén. Ik zal de 
groote werktuigen , raderen en wind-aazen ; 
daar dit water-opwerpen door verticht word, 
na dezen klaarder befchryven , maat nu alleen« 
lyk maar aantekenen , dat deze ledere zakken en 
ledere water-akers bereidt en te zamengenaait 
worden van het Jeer uit de ruggen van offë hui- 
den. 

6o. 

Het water, het welk op deze wyzen uit de 
putten opgewonden word „ontvangen zy in 
groote trechters en daar toe gemaakte bakken 
en Canalen, dewelke van balken en planken 
worden getimmert, op de wyze als verbeeldt 
{taat in Zab. XIII, letters venw. Dezebak- 
ken worden water-dicht gemaakt, en de Ca- 
zalen worden boven toegefloten, op de wyze 

als 



Maart en April 1720. 359 
als een uitgeholde pomp gemaakt; deze rond- 
om toegeflote en uitgeholde pomp legt in een 
houte goot, en word op deze wyze toegeftelt, 
opdat dezelve door modder, ftof, flyk of (tsen, 
niet gedurig verltopt en bedorven zoude wor- 
den. 

ór. 

Behalven de yzere Breek-gereedfchappen en 
de Vaten, dewelke de Berg werkers gebruiken. 
1. Om de Steenen te breeken, de Bergen te 
openen, en de Ertzen uit tewerken. 2. Om 
de Ertzen en gebroke Steenen enaarde, uitde 
onderaardfche Mynen en Putten te draagen, 
of door ophyzing uit dezelvetevoeren , te ver- 
kruyen en te verplaatzen. 3. Om de wateren 
uit te fcheppen en af te leiden, (gelyk wy ge- 
toont hebben) worden ook gebruikt andere Ge= 
reedfchappen en zeer groote Machine en Werk- 
tuigen. a Omdezwaarelaften, korven, zak- 
ken, emmers en vaten uit de Mynen en Put- 
ten op te winden door groote raderen, draay. 
fpillen, wind-aazen , kettingen, touwen, enz. 
b Groote blaasbalken en lucht-pers-werken om 
de lucht in de onderaardfche holen in te blaa- 
zen, en dezelve te vertriflen, teverkoelen, en 
om de dampen, dewelke de ademhaalinge der 
Bergwerkers anderzins benaauwen,te verdunnen 
en te zuiveren , en dezelve weg te parflen. c 
Ook klim-gereedfchappen van ladders, trappen. 
en werktuigen, door dewelke de Berg werkers 
uit de ondéraardfche putten, kolken, loop- 
graaven en mynen opklimmen van onderen na 
boven, en wederom van boven na beneden af- 

klim- 



360 Natuur-en Konft-Kabinet , 
klimmen , maar deze laat{te drie foorten, bene 
vens noch veele andere Machinen ‚ Werktui- 
genen Gercedfchappen , zal ik na dezen op haai 
behoorlyke plaatzen mede deelen ; ik heb geoor: 
deelt dat het voor eer{t tot eenige opheldering 
zoude konnen dienen , dat ik de Breek-yzers er 
draag-gereedfchappen voor af liet gaan, on 
myn Lezer ongevoelig te bereiden en op te lei 
den tot een klaarder begrip vande zaaken, de 
welke noch verhandelt moeten worden, om 
trent dewelke ik altyd zal in acht neemen. t 
Myne Befchryvinge te fchikken op een wyze 
na dewelke de zaaken malkander als natuurly! 
volgen. 2. Volgens de berichten van Oogge 
tuigen en waare Kenders en Oefenaars der Berg 
bouw. 3. Volgens de getuigeniffe van zoda 
nige Schryvers , dewelke niet alleen Kenders 
maar zelfs voor goede Ooggetuigen konnen aan 
genomen worden , zullende van hen niet an 
ders overneemen als alles van welker waarhei 
ik sverzekert ben, en dat ik niet kan verbete 
ren met byvoeginge van myne eige ondervin 
dingen, overweegingen, met uitfchiftinge va 
alle onwaarfchynlyke en onwaarachtige vertel 
lingen en onnutte verzamelingen. 

62. 
Als iemant na het ontdekken van een goed 

Metaal-erts-ader de Schurf heeft geworpen, e 
de Murthung of grond-eifchinge aan den Berg 
meefter met zyn Muth-cedul gedaan, en zy 
fund-groef is toegewezen, moet binnen vee 
tien dagen de beveftiging volgen ; by deze b 
veftiging moet de fund-groef met een bg 
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dere naam gedoopt worden; dit beveftigen noe- 
men de Hoogduitfche Bergbouwers beffätigen / 
/ het welk zo veel beduidt „als dat de berginee- 

fter. het geeifchte veld in Leen overreikt, en 
dat die veld in ‘het Lueenboek met een eigen 
naam ingefchreven: word, “want als dit ver= 
waarlooft word, vervalt den Eifcher van zyn 
recht, en het veld is wederotm vry en ontflagen. 

edenis das ootnggjr als ie Vo 
In het ontblooten der Mertaal-erts-aderen is 

wederom een waarneeminge van het alderui- 
terfte. belang , want'alfchoon een Metaal erts- 
ader eenige goede’ dattwyzinge geeft, en zelfs 
noch eenige berg-maafen diep zyn goëde erts ver- 
volgt, kan het dikwils gebeuren dat echter de 
Bergbouwerdeerlyk bedrogen word, en dat 
dezelve niet verder vervolgt ryk of bouwbaar 
tezyn, als dezelve zeer oppervlakkig door ’% 
fehurfen ‘ontdekt ‘ís ;’ daarom is het beter dat 
een Metaal-erts-ader’, eer iemant met deszelfs 
bouwaanvangt, op verfcheide plaâtZen‘Onder- 
zocht word, om te ontdekken of-dezelve’ ook 
op andere plaaten goede aanwyzitnge-geeft, 
want als zulks gebeurt „kan de Bergbouw' op 
verfcheide plaatzen van een Metaal-erts-ader te 
gelyk ondernomen worden, of tert miniften op 
de bekkwaamfte plaats, en daar de béfte aan- 
Wyzing IS. 15 0D } FOEI sf 

FHI UV 8 iks bg: bo Ik 

„In ditveerfte beginzel moet een Bergbouwer 
ook zeer bedacht ‘zyn; ‘dat hy zyn Bergbouwe- 
fy aanvangt op eeri plaats”, ‘daar hy het water be- 
kwaam uit de diepte kan opvoeren , ontlaften ; en. 
„IIs Deer, A a ia 
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in een bekwaame plaats by malkanderen kan 
vergaderen tot zyn dienft :- want als een Berg- 
bouwer omtrent deze zaaken boven op de gron- 
den.aän den dag niet zeer bedacht en voorzor= 
gende is geweeft, zal hy in de diepte koomen= 
de noch veel meerder verlegen en met het water 
gekwelt worden, ja hy. zal met de grootíte 
moeite en onkoften des werelds het water ge= « 
durig moeten laaten uitdraagen en uitpompen, 
waar door hy al zyn voordeel zal verliezen. 

ós. 
_ Inhet eerfte aanleggen van de Bergbouw ‚mag 
een Bergbouwer wel zeer trachten na die plaat- 
zen van cen Metaal-erts-ader, daar verfcheide 
adertjes , klooven , fcheuren en flotzen koonten 
toevallen, doorfchieten,invallen en doorkruizen, 
dewyl deze plaatzen gewoonlyk derykftezyn, 
en voorzien zyn met de bek waamtfte Erts; On= 
ze aaloude Voorvaderen zochten altyd zeer zorg- 
vuldig na zodanige plaatzen, en wierpen op 
dezelve, „gewoonlyk eerft de fchurf ; ook 
blykt aan. zeer veel aaloude Metaal-erts-mynen , 
dat dezelve. op zodanige plaatzen eerít begon= 
nen zyn, en de Bergbouw ondernomen. is, 

66. 
_„Behalven dat een Bergbouwer een-Metaal- 
erts-ader op; verfcheide plaatzen ontbloot, en 
zynen Bergbouw of op de befte aanw yzingaan= 
ftelt, of op verfcheide,plaatzen te gelyk begint 
te bouwen; dient hy voor deze onderneemin- 
ge noch twee zaaken in/acht te neemen, de= 
welke door tyd en vlyt gevonden en ontdekte 
zyn,door-zeer ervare en_naauwkeurige Berge 
4 A s bouw” 
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bouwkundige; en dewyl deze zaaken te gelyk 
de natuurlyke Hiftorie ophelderen , zal ik dezel- 
ve aan mynen Lezer mede deelen. Eerftelyk 
moet een Bergbouwer , na dat hy een Metaal- 
erts-ader in de lengte op verfcheide plaatzen heeft 
geopent en beproeft, zulks ook onderneemen 
in de diepte, want het is noch veel beter deze 
moeite vergeefstedoen , als naderhand gedwon=- 
gen te worden de geheele Berg-bouw te ftaaken 
uit armoede en gebrek van Erts. Tertweeden 
moet een Bergbouwkundige uit verfcheide te- 
kenen der Metaal-erts-aderen leeren vooraf 
kennen ‚ hoedanig een Metaal-erts-ader in de 
diepte en by vervolg van voortbouw in waar- 
dy zal duuren, of zal veranderen van Erts, of 
in rykdom verbeteren of verflimmeren, 

rit 67. 
Dat een diep-zinkende Erts-ader in de diepte 

moet befchouwt , en nagezocht worden zo diep 
als ’t mogelyk is, (want in ’t begin kan de 

‚ Bergbouwer alleenlyk maar om te beproeven 
niet heel diep in de gronden inzinken) kan 
de Lezer wel begrypen, om dat het zeer dik- 
wils gebeurt, dat een Ertssader boven zeer ryk 
is, en datelyk of zich geheel vernietigt, of zeer 
verarmt, als dezelve in de diepte komt ; ande- 
ve Metaal-erts-aderen daarentegen blyven lang 
in een tamelyke evenmatige geftalte; andere 
zyn wederom wan het daglicht arm, eù wor- 
den een weinig dieper inzinkende ryker ; ande= 
re veranderen dikwils in de diepe gronden van 
Metaal. Voorwaar Lezer, de Kennifle van 
deze zaaken geeft een groote ophelderinge om- 

Aaa ge trent 
Pad 
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trent de natuurlyke Hiftorien der Metaalen; 
Mineralen „ Ertzen, Steenen, Aardens ,Ber- 
gen en Gronden, en te gelyk een groote voors 
wetenfchap aan een Bergbouwer. 

68. ‘ 

Ik zal deze zaak vervolgen, en met vafte 
waarneemingen en beproefde ondervindingen 
ophelderen, „De Metaal-erts laat zich dikwils 
vinden boven aan het daglicht, of even onder 
de teel-aarde. of zeepfteen , of ’t fteengruis , 
voornamentlyk. op die plaatzen , daar. een 
Metaal-erts-ader van een ander doorgefne- 
den word, of ook wel in die foorten van Me- 
taal-erts-aderen , dewelke Slotgen genaamt wor- 
den,en waar door verftaan worden zodanige toe- 
vallende Steen-aderen, dewelke in aart de fteen 
der Bergen eigentlyk gelyk fchynen,‚en wederom 
in koleur en andere eigenfchappen eenigzins na de 
Metaal-erts-aderen zweemen , dezelve zyn altyd 
groote tekenen „van opening des gefteentens der 
Bergen,voornamentyk als zich daarfmede byvoe- 
gen,en tot de Metaal-erts-ader toeftrekken kloov= 
ven,vallen en fcheuren , gelyk ik inde Verhande- 
linge der Metaal-erts-aderen reeds (a) aangete= 
kent heb. 

69. 
Zeer dikwils-word een Bergbouwer met een 

ingebeelde oppervlakkige rykdom omtrent een 
geopende Metaal-erts-ader bedrogen, daarom 
is het nodig dat hy een weinig in de diepte des- 
zelfs hoedanigheden onderzoeke. De aanteke- 

nin- 

(a) Ziet Natuur-en Konft-Kabinet, January en Fe- 
bruary. 2720. 
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ningen van zommige der Berggeleerden mel- 

den van verfcheide Metaal-erts-aderen , dewel- 

ke boven zeer ryk van Metaal fcheenen, en 

een weinig in de grond haar zelve geheel heb- 

_ ben verloren, daarom is die voorafgaande ken- 

nifle zeer nodig, , waar door bekent word , wel- 

ke Metaalen en welke Ertzen gewoonlyk bo- 

ven na ’t daglicht ryk en andere arm Zyn, en 

wederom welke gewoonlyk boven arm zyn en 

in de diepte ryk worden. 

dn 

k 
Jo. 

‘De Lood-erts-aderen zyn gemeenlyk boven 

na den dag ryk, en bekwaam om met VOOr 

deel gebouwtte worden; de Zwitter en de T'in- 

fteen is ook ryk en bouwbaar na de kant van 

% daglicht; de Yzer-erts, de Koper-erts ende 

keyfteenige Vuurfteen zyn alle ryk na de boven- 

zyde des Metaal-erts-aders of na ’t daglicht; 

zelfs het Zilvererts en het Goud-erts en dier- 

gelyke ryke Ertzen zyn zomtyds gevonden bo- 

ven na aan ’t daglicht zeer ryk en bouwbaar , 

en dikwils hebben deze nochdie eigenfchap, dat 

_ zy beftendig ryk blyven tot omtrent het midden 

der Aderen na beneden , om dat haar aart 

zulks wel mede brengt van daar beftendigft te 

woonen, maar zulks gebeurt zelden dat de 

Ertzen, die ryk na aan ’tdaglicht zyn, beften- 

dig blyven tot in de diepte, ten Zy dat de aart 

des Bergs, daar deze Ertzen in groeyen, tot 

zodanige Ertsvoedinge zeer bekwaam mogten 

‘zyn. 
71. 

Anderzins gebeurt het zeer zelden, dat in het 

Äa 3 ont- 
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ontblooten van een Metaal-erts-ader de Erts 
zelfs in de bovenfte ontblootinge der Metaal- 
erts-aderen aangetroffen word, voornamentlyk 
in de Zilver- of Goud-erts-aderen ; zomtyds 
word de Metaal-erts ader in t ontblooten ont- 
dekt onder de gedaante van groote kluiten en 
klooven,zomtyds in de gedaante van een Querts 
of uitgedorde en vermolzemde Erts, zomtyds 
met een beflag van fineerige kley, 

72. 
De Metaal-erts-aderen draagen gewoonlyk 

op haar bovenfte deelen , en ook dikwils op veel 
plaatzen van de Ader veel Quertzen , Hoorn- 
íteen, Floffentof doorfchynende Querts, van 
alderhande onderfcheidentlyke koleuren , dik- 
wils geele en graauwe {teen , fchilferfteen , 
zandíteen, kalkfteen, zwaarwichtige {path (het 
welk een zeer zwaare Berg-erts is van gedaante 
als een Keyfteen van alderhande koleuren ) 
Zeepfteen die klonterig en fimeerigis, verbran- 
de Witterung of uitgebrande Erts , witblinkende 
Mifzpikkel , als ook vette fimeerige kleyftof 
Bley-fchweif genaamt, bladerig of talkachtig 
katte zilver, wolfrumb, en kleyachtige {tof 
die mild is van alderhande koleuren, als graauw , 
groen, brain, rood, geel, witen zwart, ook 
Bergmergel, dewelkegeel, bruin, rood en van 
alderhande vermengde koleuren is. Goud- en 
Koper-erts aderen draagen dikwils een lazuur 
koleur , hoewel het Koper-erts, als het zuiver 
is, dikwils een groenekoleurheeft. Het Yzer 
en het Tin draagen veeltyds of een geele of 
een roede kolcur, Het Lood-erts heeft ri 

1 {e= 
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dikwils een lichtblauwe koleur. Dezeer ryke 

Koper-erts is Op zommige plaatzen als een geele 

of geelachtige Yzer-fteen. Alle Goud- ot Zil- 

ver-erts aderen „ dewelke haar beftendige en 

opene klooven hebben, en die zich affcheiden 

van het Bergfteen, het zy in de hangende of 

deggende zaalband , geven een goede hoop 

om na te bouwen, want zodanige Aderen zyn 

meeft altyd vruchtbaar in ryke Erts. 

73 

Als een hinken iet na de kant van het 

daglicht Querts, geele hoorn-fteen, Zand- en 

kalk-fteen, bley-fchweit, verbrande witterun
g of 

uitgebrande erts, of een zeer fchoone ftreek 

van verfcheide koleuren in de bouw-aarde van 

zich geeft, of een zeer deugdelyke Steen-mer- 

gel draagt, is dezelve gewoonlyk zeer vrucht- 

baar en van een goeden aart , voornamentlyk 

als dezelve in eenzeer fynftoffig middel-geberg- 

te gevonden word. Als een ader een kleyach- 

tige ftof draagt, in dewelke te gelyk een zuive- 

re en goede Erts gevonden word, zulks is een 

goed voorteken. Een verte ftof zonder erts is 

zuift niet altyd te verwerpen , voornamentlyk 

alsdezelve wit, groen, blauw, of van andere 

koleuren is, dewyl zulks een bewys van Me- 

taal is. Een drooge aardftof, daar ecn welge- 

ftelde Erts in gevonden word, is een goed te 

ken van toekoomende beftendigheid, voorna- 

mentlyk als deze Matery gekleurt is „ namentlyk
 

geel, zwart, roodof een andere koleur , dewyl 

dekoleuren altyd een teken van, een metaalach- 

tighcidofeen zoeft van Metaal zyn,-en een 508” 
Aa 4 RO JR de 
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de onderaardfche kooking te kennen geven, 
benevens een uitdampinge ; al heeft zelf deze 
Matery of drooge ftof boven in de ader geheel 
geen Erts-klompen , is nochtans dezelveniet te 
verwerpen , als dezelve maar gekleurt is, want 
alle geverfde ftoffen in een ader, het zy lazuur , 
berg-groen ,goud-geel , berg-rood enz. worden 
voor een goed voorteken gehouden, nietalleen 
van toekoomende Erts , maar van beftendige 
duurzaamheid. 

TE 
Als de tof van de Erts-ader vermengt is met 

kleyftoffen, letten, en keyfteentjes of keyzel, 
en benevens veel Berg-klooven in de diepte 
fchieten , is zulks een goed voorteken ; maar als 
de Berg-klooven na de beneden kant verdwy- 
nen, is zulks een kwaad voorteken, dewylde 
Bergenden{Rotzen open moeten zyn om Érts 
voort te teelen. Bruine of zwarte hoorn-fteen 
of lever-kleurig keyzel, boven in en door de 
aderen gevonden, is dikwils een zeer goed 
voorteken van in de diepte toekoomende en be= 
kwaame Erts geweeft , zomtyds een teken 

« van goede en zomtyds van arme Erts, Door- 
zichtige Querts en andere Bergftoffen, dewelke 
geen vaftigheid van grond hebben , zyn insge- 
lyks onzekere tekenen, en zomtyds van goede 
en zomtyds van arme of geen Erts verkondigers 
geweeft. De Ouden hebben als een zeker te- 
ken geftelt, dat een Erts-ader vruchtbaar was, 
daar zich de bley-zehwerf (vynde een fimeerige 
vette kleyige ftof ) by liet (a) vinden. Als in de 

: „ geopen- 

(a) Ziet Bellpolievter Berabaufpiegel} Das 
erfie Buch. Cap. 40. | 
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geopende ader veel fteen-mergel en fmeerklui- 
tige zeepfteen , als of de Stof met fpaanfche zeep 
befimeert was, gevonden word, en datde ader 
en de {teen van het gebergte zelfs zeer morzig, 
bruin, en als met veel water gekwelt, zich 
vertoont, mitsgaders dat zich geen goede fal- 
len of bergbreuken by de Erts-ader vertoonen, 
mag zich iemant wel verzekeren, dat aan zo- 
danig een plaats geen Mietaal te verwachten zal 
zyn. 

75: 

Na dat-wy nu gezien hebben , uit welke 
voortekens een Bergbouwer by ’t fchurfen of 
openen van een Metaal erts-ader kan leeren, 
of de Erts in de diepte {taat verrykt of veron- 
edelt, beftendig of onbeftendig te worden, op 
dat hy na die voorwetenfchap zyn Bergbouw 
mag aanftellen, zal bet zeer dienttig zyn , dat 

„wy onderzoeken hoedanig zich de, Metaal-erts 
gemeenlyk draagt, zo ten opzicht van zyne 
verandering in een ander Metaal of Metaal. 

_ @rts, als ten opzicht van de vermenginge van 
verfcheide Metaal-ertzen , want hier uit kan een 
Bergbouwer zeer veel licht ontvangen, omo 
het ontdekken der Metaal-erts-aderen zyg 
meerder of minder hoop van voordeel te vett; 
gen; want byaldien een gering Metaal in ge 
diepte dikwils in een koftelyker Metaal vera, 
dert, zal hem zulks aanmoedigen om zelfseen 
Metaal-erts-ader te breeken en te bebouwen 
dewelke boven aan het daglicht maar een Heer 

_ gering metaal voert. Als ook een Metaal-erts- 
ader of Erts te gelyk andere Metaalen by zyn 

Aas Me- 
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Metaal indraagt, kan zodanig «een ader met 
veel voordeel nagebouwt worden , om het 
voordeel dat te gelyk uit de andere Metaalen 
(dewelke de Erts boven zyn eigen Metaal 
voert ) ftaat te wachten. ; 

70. 
In het algemeen mag een Bergbouwer , wel 

verwachten, dat hy by het openen van een Me- 
taal-erts-ader , de Erts zelden ryk zal vinden aan 
de boven kant des aders of na aan het daglicht, 
want de erts verbetert zich meeft altyd een wei- 
nig meerder na de diepte. De zeer ervaren 
Bergbloem Balthafar Rofzlern regt, dat de ge- 
ringe Metaal-ertzen zeer dikwils in de dieptens 
in andere en betere Metaal-ertzen veranderen, 
en dat van deze verwifleling de volgende voorr 
beelden door de ondervinding bekent zyn. 1. 
Yzerfteen „ dat boven in de ader gevonden 
wierd, is in de diepte gevonden verandert te 
zyn in Tinfteen of ZwWITTER. 2. Yzer- 
tteen is verandert in de diepte in Koper-erts, 
3. Yzerfteen is verandert in de diepte in Zil- 
ver-erts. 4. Keyfteen of Keyzel is in de diepte 
Glants geworden. $. Keyzelisin de diepte tot 
Zilver-erts overgegaan. 6. Keyzelfteen is inde 
diepte overgegaan tot Koper-erts ; daarom moet 
een Bergbouwer zich niet te ras affchrikken 
laaten, voornamentlyk als de Erts redelyk wel 
fcheidt in de Erts-ader. Als de Erts in de Me- 
taal-erts-aderen zeer lang in de lengte aanhoudt, 
en wel van de Bergfteen afgefcheiden blyft en 
breekt, is ook het zelfde te verwachten in de 
diepte, alwaar het zich dikwils verandert in 
een ander en waardiger Metaal. abs 

Een 
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Een Bergbouwer kan ook aangemoedigt wor- 

den, als in het zelfde gebergte zich te gelyk me- 
de andere Metaalen opdoen , gelyk als by voor- 
beeld meeft altyd in de geringe Zilver-Ertsber= 
gen dikwils in een en dezelve ader aangetrof- 
en word Zilver, Loodt, Koper en Yzer, 
ook zomtyds Zilver en Goud, ook zomtyds 
Koper, Tin, Loodt en Yzer, waar uit dik- 
wils de onkoften konnen goed gemaakt wor- * 
den , al zyn anderzins de Zilver-aderen of Goud- 
aderen uit zich zelven zeer arm. Zomtyds en 
zeer dikwils worden te gelyk gevonden 
Yzerfteen en Koper-key in een en dezelfde 
ader ; zomtyds te gelyk T'infteen en Koper-key,, 
en ook zomtyds Linien en Yzerfteen. Zeer 
dikwils vermengt zich de Zilver-erts met de 

“ Tinfteen, maar deze vermenginge is zeer zwaar 
te fcheiden, De Kwikzilver-erts heeft een zeer 
byzondere aart, dat zy zich zelden met andere 
Metaal-ertzen vermengt laat vinden, maar ge= 
dydt aldervruchtbaarft alleen en op zich zelve 
in haar aderen. 

78. 

Behalven de Metaal-ertzen, dewelke zichte 
gk byvoegen in de Erts, daar eigentlyk de 

etaal-erts ader uit beftaat, worden ook veel 
zaaken gevonden, die voordeel konnen doen, 
gelyk als vooreerft de Keytteenen, deze zyn 
van verfcheidekoleuren, fehoonheid, glasach- 

 tigheid en grof heid „zommige zyn ook bekwaam 
om uit dezelve Zwavel te bereiden, en anders 
wederom geven goede Vitriool. ne: 

ey- 
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Keyfteenen geven, in de plaats van Vitriool, 
Arfenicum; ommige Zwavel met Arfericum 
vermengt; behalven dit zyn de Keyzelfteenen van 
een groot gebruik in het fmelten van zeer wree- 
de Bergftoften, die ftreng en byna onfmeltbaar 
zyn door * vier, want zo ras als de Keyzel- 
{teen daar by geworpen word, zyn de wreede 
Bergftoffen vloeibaarder en {meltbaarder , om dat 
de Vuurfteen of Keyzelfteen veel vuur en zwa- 
vel-deelen in zich behelft. ; 

79: 
Deze Keyfteen of Keyzel, daar ik tegen- 

woordig van fpreeke, word by de Berglieden 
eigentlyk Kies ir ‚ zynde een Bergfteen 
of Berg-aard, dewelke zeer dikwils geel en 
zomtyds ook wit van koleur is, dog dezelve 
geeft in ’ uitfinelten dikwils Zwavel, zomtyds 
Vitriool, en houdt ook Koper in zich; deze 
Keyzel is ook anderzins van verfcheide koleu- 
ren, en wyft, als dezelve gevonden word, op 
de Metaal-erts-aderen en derzelver Bergen 
meeft of Goud of Zilver of Koperaan, hoewel 
het ook dikwils gebeurt, dat zulks niet volgt, 
en dat in de geheele ader niet anders valt als 
zodanige Kies of TE 

0. 
De Koper-kies of koper-keyige Erts-aderen 

zyn dikwils voorzien met zuiver en fimedig ko- 
per, maar zulks is geen teken van beftendig- 
heid van de Koper-key zelfs, want hoe minder 
zuiver of fimedig Koper in deze aderen gevon= 
den word, hoe beftendiger de aderen zyn in het 
vervolgen van haar Koper-key of Koper-marca- 
zyt. 

Op 
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„ Op-de wyzegelyk alsde Kies of Keyzelfteen 
zeer gemeen in de. Meraal-erts-aderen is, wor 
den ook insgelyks veel aderen eerft aangewes: 
zen met glants ; de glants verfcheelt juift niet 
ongemeen veel van koleur , maar zommige 
glants is zeer bros en: kort-fpyzig „, en andere 
wederom zeer grof-fpyzig ; by-de glants is zeer: 
veel vermenginge te vermoeden „ hoewel zom- 
tyds niet als glants gevonden word : anderzins 
is het wel gemeen dat in de aderen , daar zich 
glants fcheidt en vertoont „zich ook garen in 
dezelve vermengen de blenden, dewelke een 
blinkende bergftof is, of zwart, of geel, en 

licht-geel van koleur, als dezelve geen Metaal 
voert. Al daar de glants eenig zilver voert, 
is dikwils van die zelve plaats de Keyzelfteen, 
de Mifzpikkel, en de Kobolt zelden ver van: 
daan. 

‚ 82, 

—Zommige Erts-aderen wyzen zich zelven aan: 
door de Wifzmuth, dewelke ik reets befchre= 
ven heb. De Wifzmuth verkondigt dikwils 
ryke Zilver-erts, ook zomtyds Goud , en zom-: 
tyds Loodt, na dat dezelve gekoleurt is ; daar 
is een Wifzmuth dewelke eveneens is, als een 
glants die met Keyzelfteen vermengt ís, uitde- 
welke een licht vloeyend en week Metaal ge= 
goten word, het welk in * uiterlyk aanzien als 
een zuiver loodt fchynt.. Als in een Metaal- 
erts-ader na zodanig een byzondere Wifzmuth 
een ryke Zilver-erts volgt, is. geen zui-: 
vere Wifzmuth in zodanig een Re 

ader 
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ader meer te wachten; de Wifzmuth, dewel= 
ke bros en kort-{pyzigis, word gemeenlyk voor 
de zilverrykfte gehouden , en ook voor de befte 
aanwyzer. 

83. 

Zommige Metaal-erts-aderen wyzen zich 
zelven aan metkoper-groen. Het Koper-groen 
is een voorbode of van Zilver of van Koper , 
en het is ook zeker dat, aldaar het kopergroen 
gevonden word , ook Metaal-erts te verwach= 
ten is; voornamentlyk als in groote aderen zich 
Kopergroen vertoont, is daar na of Koper of 
Zilver te verwachten op een beftendige wyze, 
en als in de Zilver-erts bergen een Keyzelfteen 
na het Kopergroen zich vertoont en fcheidt, 
mag de Bergbouwer wel verzekert zyn van ryk 
Zilver of ryk Koper-erts. 

84. 
Onder zommige Ertzen van Yzerfteen 

word een goed en deugdzaam Koper-groen ge- 
vonden, waar door het zomtyds gebeurt dat het 
Yzer-fteen in zyn wezen vermindert en flecht 
word, en in de diepte in Koper-erts verandert. 
Behalven de toevallen , dewelke zomtyds inde 
Berg-ertzen van andere byvallende Metaalen 
gebeuren , worden ook verfcheide edelegefteen= 
tens in dezelve gevonden, dewelke noch als 
toevallen moogen aangemerkt worden van den 
Bergbouw, hoewel zulks in de koude landen 
zelden tot die uiterfte volmaaktheid gebeurtals 
in de Orientaalfche en Afiatifche Geweften. 

Daar 
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Daar is omtrent de Metaal-erts-aderen noch 
eën aanmerking van groot belang ;als de vatte 
kammen of invallen van Keyfteen aan het dag- 
licht zwaar zyn , worden dezelve {mal in de 
diepte, en belemmeren vervolgens de Metaal- 
erts-aderen aldaar minder als nader aan den dag. 
De Metaal-erts-aderen , die boven aan het dag- 
dicht fmal-zyn, worden gewoonlyk in de diep- 
te zwaar en breed; als een Metaal-erts aan het 
dag=licht hard en wreed is, word het gewoon- 
lk indedieptemilden zacht, enals het aan het 
dag-licht mals en zacht is, word het zeer dik- 
wils in de-diepte wreed en hard. 

| 86. 
„Daar is-onder alle de Aanmerkingen een 

Waarneeminge vangroot belang, daareen Berg- 
bouwer altyd acht op moet geven, namentlyk 
op de loop van’tgefteente der Bergen, dewyl 
daar uit de rykdom of de armoede der Erts-ade- 
ren zeer wel istebemerken. Het gefteente der 
Bergen groeit by laagen , en deze laagen ver- 
fcheelen dikwils veel van malkanderen, de eene 
laag is zomtyds veel zuiverder en fchoonder 
als de andere „ ook is de eene laag van ’t ge- 
Îteente derBergen veel kleuriger „en bek waamer 
tot voortteelinge van ’t Metaal, het welk ge- 
vonden wrd in de aderen „dewelke door de- 
zelve heen Ítryken en inzinken. Zommige plaat- 
zen van ’t Gebergte en laagen der fteenen zyn 
ook meerder geopent, geklooft, gefcheurt, 
doorkruift „en als gebroken van adertjes „dewel- 
ke tot de Hoofd-meraal-ader {chieten,‚of door de= 

zelve 
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zelve kruizen, waar door dan zodanig gefteen- 
te en zodánig gebergte bekwaamft wortd geacht 
„om de Metaal-erts-aderen te voeden „en op die 
wyze Metaal-erts voort te teelen ; hoewel de 
Lezer deze fcheuren, klooven:en kleineadert- 
jes niet moet aanmerken als ledig en zonder 
ftof, of van buiten voor ‘toog zichtbaar , maar 
als gevult met alderley foort van ftof , aarde, 
fteen , metaal-erts, mineraal’ van valderhande 
toorten natuur, Als de Metaal-erts-aderen met 
haare bogten «en ftreeken door zulke bekwaame 
laagen voortftryken, is daar meerder goed uit 
te hoopen; daärommoet een Bergbouwer op alle 
deze zaaken onderzoek doen, en trachten om 
door ondervinding en het inneemen van goede 
onderwyzinge kennifle van dezelve te krygen ; 
op dat hy (eer hy zynen Bergbouw onderneemt) 
daar toe bekwaamheid mag verkrygen. 

Einde vande Maanden Maart en-April 1720: | 
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HEN ATD R. 

EN 

KONST-KABINET, 
Voor de Maanden 

MEYeNnJUN Y 

1720. 

Acht fte Verhandeling vande ALGEMEE:s 
NE natuurlyke Hiftorifchryverssen in de= 
zelwe hot Vervolg van't kort begryp „ en 
de Opheldering der natuurlyke Hiftorie 
van FERRANDUS IMPERATUS. 

1, 

A dat Perrandus Imperatus in het 
dertiende Boek van zyne Natuurs 
Iyke Hiftorie gehandelt heeft vande 
geftremde Mineralifche Sappen en 
Zouten, gaat hy in het veertiende 

Boek over tot alle de verfcheide foorten vande 
Vetten der aarde of aardfíche Verren. De Vetten, 
Smeeren, Ongels,Olyen , Harzen enz. zyn zeer 
gemeen onder de Dieren, en uitde Planrgewaf= 

Bb a fen 
„ 
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fen en deszelver vruchten en zaaden, maar 
niet by elkeen zo bekent in ’t Koningryk der 
Mineralen , niet tegenftaande in de Aarde Smee- 
ren, Vetten , Olyen, Harzen en Brandítoften ge- 
vonden worden,dewelke feer veel overeenkomit 
hebben met de Vetten en Olyen der Dieren 
en der Plantgewaflen. 

2. 

Onder de onderaardfche Vetten zyn zommi- 
geals gefmolte en vloeibaare Olyen ; andere we- 
derom zyn van een vafte geftalte, miaar laaten 
zich fmelten door ’t vuur. Wy konnen aan 
de vette ftoffen geen beter onaffcheidentlyk ken- 
teken toeeigenen, als dat zy zich laaten {imel- 
ten door ’tvuur, ente gelyk vlam-vattend zyn; 
want dat de vette ftoffen zich door ’ vuur laá- 
ten ontbinden en fmelten, is geen kenteiken _ 
dat haar alleen eigen is, dewyl veele zaaken , 
elyk by voorbeeld de Sneeuw, het Ys, enz. 
dna ’ vuur en de hitte zich licht laaten finel- 
ten, fchoon zy daarom geen Vetten zyn; maar 
in zo ver als een zaak vuurof vlam vat, durven 
wy dezelve altyd eenige vettigheid toefchryven, 
hoewel echter dit teken met onderfcheidt moet 
verftaan worden. 

3 

Om dat het BrruMEN ónder de aardfche 
Vetten behoort, zullen wy eerft van hetzelve 
fpreeken, en voornamentlyk onderzoeken wat 
de Aalouden door het Bitumen verftaan hebben. 
Plinius regt dat het BiTUMEN aldernaaft 
aan de natuur van de Zwavel grenft, dathet- 
zelve op de eene plaats gevonden word in de 

8 
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gedaante van leem, en op de andere plaats in 
de gedaante van een aarde; dat het Birumen, 
het welk uit de Afphaltifche Zee opgeworpen 
word, en het welk wy de naam van djpbalt 
en Jodenpik geven, de gedaante van een leem, 
of lvm heeft; maar dat het Brzumen , het welk 
gevonden wierd in Syrien by de Stadt S1don, 
de gedaante en geftalte van een aarde hadde, Beide 
geze foorten, zegt Plinius, ftremden tot een 
vatte geftalte, maar behalven deze twee vafte 
foorten wierd ook volgens Plinius vloeibaar 
Bitumen gevonden tot Zazynthen en in Baby= 
donie , alwaar ook wit Bitumen gevonden 
wierd. Het Bitumen van Apollonte was ook 
vloeibaar, In Sicilie by de Stadt Agrigenta 
wierd ook een aard-vet gevonden, het welk zo 
dun als een Oly ‘was, en het water van een 
Rivier met zyn vet en reuk befinette ; de Inge- 
zetenen vergaderden dit aan de pluimen van 
riet, daar het zich greetig aanhechte en vaft- 
kleefde; zy gebruikten deze aard-oly of bitu- 
menachtige oly ‚om dezelve voor licht in hun- 
ne lampen te branden , als ook tegens de fchurtt 
van de beeften. De proef van het Bitumen in 
?t algemeen (zegt Plinius) is dat het zelve 
fterk blinkt, en dat het zwaar en wigtig is; want 
dat lichter is word minder geacht,om dat zy 
deze met pik vervalfchen. 

… Diofeorides getuigt kh het Jodenpik of de Af= 
phalt. boven alle de andere foorten van Bitumens 
geacht wierd , dat het zelve aks deugdzaam ge- 
keurt wierd, als het blonk uit den purperen, 

; Bb 3 $ maar 
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maar Dsoftorides is hier eenigzins verwart, 
want het Jodenpik of de A/pbalt van binnen 
doorgeflagen zynde, is zwatt en blinkt als een 
fpiegel , en doet ook alles ‚daar dezelve maar dik 
genoeg over geftreken word , pik z wart blinken ; 
maar met groote kluiten by malkander gepakt 
zynde , oftegen malkander gewreven zynde, gaat 
al de glans van het oppervlak der kluiten af; 
en dezelve verkrygen een bruine (tofachtigheid, 
gelyk de Aloë en meer zwarte harzen of ge« 
ftremde gommen, enz, Deze uitwendige bruin= 
achtige ftofachtigheid , dewelke op de Afphalê 
legt, ís echter een teken van deszelfs deugd , 
want die van buiten (ík {preek nu niet van de 
glans) zwart en vuil is, word voor flechter 
gehouden. Tot noch een nader keur van de 
deugdzaamheid des Afphalts ftelt ook Diofco= 
rides , dat dezelve genoegzaam wigtig is en 
een zwaare reuk uitgeeft; de zwaare reuk en 
matige gewigtigheid is eigen aan alle de bitu= 
menachtige ftotfen. Onder de Plaatzen , des 
welke bizumen voortbragten, telt Dioftorides 
1. het Eiland Phoenicie in de Zgeifche Zee 
gelegen. 2. Babylon, 3. Zazynthbum. qSidon. 
Hy {preekt ook van het vloeibaaré Bitumen van 
Agrigenta in Sicilien, en van de Pissas- 
PHALTUS, dewelke omtrent Epidaurus in 
de ftreek van de Stadt Apollonie groeide; deze 
zegt hy, kwam voort uit de Ceraunifche Ge- 
bergtens van Epiren, en wierd door de kragt 
van een Vloedt weggefleept, en “in de hitte 
uitgeworpen op! den oever van deRivier, al= 
waar dezelve tot kluiten en brokken ftremde, 
ruikende naar pik, het welk als met bitsnen 
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vermengt was. De NAPHTHA, zegt Diof- 

corides , noemden de Babyloniers een doorzyp- 

zel, het welk wit van koleut was, en het 

welk ook gevonden wierd van een zwarte ko- 

leur, maar het welk van alle de andere Bisa: 

mens daar door onderfcheiden wierd, dat het 

zo gereed was om vlam te vatten , dat zelfs de 

vlam daar na toe vliegt op een kleinetuffchen- 
fpatie van de vlam afgehouden zynde. De 
Napbtha is veel fynder van oly of vuur- en 

vlam-vattende deelen als de andere Bisnmens. 

$- 
Galenus zegt dat het Bitumen een van die 

ftoffen is, dewelke voortkoomen in het Zee- 

water, en ook in ander water het welke eeni- 

ge overeenkomft met het Zeewater heeft, ge- 

lyk als in de Landftreek omtrent de Stadt Apotle- 

zia in Epiren; dit Geneesmiddel , vervolgt hy, 

word als een fchuim op het water dryvende 

gevonden; en terwyl het op het- water zwemt, 

is het zacht van {tof , maar naderhand gedroogt 

zynde word het zo hard alspik: hier toe brengt 

hy-by als een voorbeeld de Joodfche Afphalt, 

dewelke Galenus voor de befte foort van Brt- 

men keurt. Herodotus getuigt dat die van Babel 
het Bisumen gebruikten, om hunne muuren 
op te metzelen, en dat acht dagen reizens van 

de Stadt Babel een andere Stadt gevonden 
wierd, welkers. Riviertje zich ontlafte in de 
groote Vloedt den Eupbrates, en dat deze Ri- 
vier veel klompen Bitumen met zich fleepte, en 
dat van daar veel Bisumen tot Babel gevoert 
wierd. ) 

Bb 4 De 
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De Getuigenifle van deze aaloude Schryvers 
beveltigt, dat het Bitumen der Ouden overeen= 
komt met die hoedanigheden en eigenfchappen, 
dewelke de latere Schryvers toefchryven aan de 
Bitumens , dewelke op veel plaatzen van Eu 
ropa gevonden worden. T'uffehen de Stadt Cler= 
mont eneen Plaatsje naaan den Berg van Fer- 
dinand, in’t Landfchap Auvergne in Vrankryk, 
word een zeer hooge heuvel gevonden aan het 
einde van een goede Vlakte, deze heuvel is 
zeer droog, fteenachtig, en heeft een zwart- 
achtige grond; aan de voet van dezen heuvel 
{pringt of borrelt een Fontein van Water om- 
trent de hoogte: van drie duim breedt, en uit 
deze zelfde opening borrelt ook een Bitumen, 
het welk eerft als een Vet of Oly op ’t water 
dryft, maar naderhand ftremt als een lym de- 
welke zeer taay is, deze {tof word op die plaats 
Napbtha genaamt, dezelve is zo taay dat zy 
naauwelyks af te fcheiden is van de ftoffen of 
lichaamen, daar dezelve aan is vaft gekleeft. 
De Schryvers oordeelen dat deze Franfche 
Napbtha het zelfde en waare Bitumen is, gelyk 
als het welke door Semiramis gebruikt wierd in 
de plaats van kalk voor de muuren van Babel. 
Niet ver van den oorfprong van deze bitu- 
menachtige Springbron is een aaloud Capellet- 
je , welkers muuren van deze Napbtha ge- 
bouwt en zodanig vaft en beftendig zyn, dat 
zy veel beter de kragt des luchts en die der 
breekgereedfchappen zouden konnen weder- 
{taan , als eenig ander oud Gebouw, het wel- 

ke 
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ke met fteenkalk en fteen opgemetzelt mogt zyn. 

Dit vloeibaar ee of Napbtha van Au» 
wergue word door langzaamheid van tyd zo hard 
als pik, ten deele gekleinft en bekneedt door ’t 
water, en ten deele door de hitte der zonne 
uitgedroogt, en word dan Piflafphaltum (het 
welk niets anders is als een Bitumen, dat uit- 
gedampt en verdikt is) genaamt, maar alle 
deze naamen zyn verkeert, dewyl dit geen 
Napbtha maar een Bitumen is. Niet verre 
van deze bitumineufe Bron van Auvergne is 
een Rots, uit dewelke de Peter-oly vloeit , 
deze Pêter-oly is niets anders als de zwarte 
Napbtha der Aalouden, maar het Bitumen, 
xt welke tot een pikachtige hardigheid {tremt, 
is geen Napbtha, dewyl de Napstha nooit tot 
een pikachtige hardigheid of vaftheid ttremt, 
noch door langen tyd noch door het vuur. 

_Cotovicus getuigt by Ferrandas Imperatus,dat 
deze geheele omleggende Luandftreek kan aan- 
gemerkt worden als over te vloeyen van Bs- 
tumen „ als de paarden, zegt hy, deze Bron 
voorby gaan, of door deszelts Beekjes waaden 
en doortrekken, worden zy door dit Bitumen 
aan haare voeten zo zeer belemmert en gekne- 
velt, als of zy in-een lym gevangen en verwart 
waren. 8. 

Deze Nupbtha of Peter-oly, dewelke niet ver 
van de Bron van’tB1tumen uit een rots lekt,word 
des zomers in veel grooter menigte voortgebragt 
als des winters; de grond vanhet Landíchap is 
zeer dor en droog , en roodachtig van koleur. De 
Inwoonders noemen het Bitumen Warter-pik, 

Bb s en 
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en gebruiken het zelfde om de beeften mede te 
teikenen met fireeken , ook om de gekneusde 
ledernaaten te geneezen , als ook tegens de 
Schurft; door deszelfs reuk (het zy in ’tvuur 
geworpen of anderzins gerooken ) word ook de 
opftyginge der Vrouwen en der dampen geftilt; 
onder de tekens van een waar Bitwmen word 
ook geftelt, dat het zelve zich door °t water 
niet zo licht laat uitbluffchen, alsde Vetten en 
Otyen der Dieren en der Planten. Op verfchei- 
de plaatzen in Vrankryk word Bitnimen en ook 
Naphtha gevonden. 

9. 
Het vloeibaar Bitumen welt en borrelt ( aan- 

gedreven door de onderaardfche hitte) op zom- 
mige plaatzen van zelfs op, en word of in de 
Rivieren of in de Zee uitgeworpen; op ande= 
re plaatzen worden door het Zee-water zom- 
tyds ftukken van het Bitumen afgeknabbelt, 
als het Zee-water door onderaardíche rioolen 
of putten toegang heeft tot de biturnenachtige 
aderen onder de aarde; ook word door gedu- 
rige uitvloeyinge van bitumineufe ftof , het Bi- 
tumen 1omtyds tot klompen geftremt in het 
Zee-water gevonden, en als zodanig opgevift. 

LO. 
Bellorius getuigt dat in het Koningryk Na- 

pels in het Landíchap der aaloude Brautianen, 
(hedendaags Calabrie genaamt) op een plaats 
daar ook een Zout-myn gevonden word, vloei- 
baar Bitumen word opgeworpen , en aldaar 
van hem zelfs als ook getuigen befchouwt is; 
dit Bitumen van Calabrie is zwart van koleur, 
en borrelt van zelfs uit de grond, zynde een 

weinigje 
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weinigje dikker en lyviger als de gemeene Pe- 
ter-oly , heeft een reuk als de Naphtha, en 
kan gevoeglyk een Vet of Smeer der aarde ge- 
naamt worden. Zygetuigen (zegt Bellonins } 
dat ook in Gothland en de uiterfte grenzen van 
Zweden en Denemarken, als ook in Saxen 
omtrent het Stadje Boehdorf , overvloedig veel 
vloeibaar Bitwmen gevonden en voortgeteelt 
word, dat het zelve op die plaatzen gebruikt 
word in de plaats van fmeer, om de aflen van 
de wagens mede te fmeeren en glad te hou- 
den, als ook tot licht in hunne lampen , en tot 
het geneezen van fchurft en andere ongemak- 
ken van hun Vee. 

IL 
Het Bitnmen, dat uit bronnenopborrelt, is 

dikwils zo dik geftremt dat het zich als een dik-= 
ke lym vertoont, hoewel het echter week blyft 
zo lang als het op het water zwemt en dryit, 
maar uit het water gevilt zynde word het zelve 
allenskens harder , en ktygt een vaftheid en 
gedaante als pik; zelfs word het in de fleflen 
uit zich zelfs dik en vaft geftremt , al word het 
noch vloeibaar zynde in dezelve overgegooten. 

d 12. 
Uit het Gebergte Carpatbhus vloeit cen Bí- 

tumen, het welk in een Meir by Samzofata of 
Scempfat,een Stadt van Syrien in het Land- 
fchap Comogezes ‚zich uitftort ; dit Bitumen is 
vloeibaar en word uitgedampt in ketels, de- 
welke van koper of ook van yzer gemaakt zyn, 
tot dat het dik word; en dewyl het zeer licht 
gebeurt, zegt Belloniuns , dat het onder het 

kooken 
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kooken vlam vat, dooven zy het zelfde uit met 
natgemaakt linden daar in te werpen. Bello- 
mis getuigt dat het vloeibaar Brtumer van de 
eigentiyke Naphtha verfcheelt , om dat de Naph- 
tba noch door de tyd noch ook door ’t vuur 
hard word, maar altyd vloeibaar blyft, daar in 
tegendeel het vloeibaare Bitumen of uit zich 
zelven allenskens of door *t vuur hard word. 
Uit deze aanmerkingen is zeer klaar het on- 
derfcheidt tuffchen het vloeibaar Bitumen ende 
Naph:ha te ontdekken, en te bewyzen dat de 
Schryvers dwaalen, dewelke het vloeibaar Bi- 
tumen, het welk tot een pikachtige hardigheid 
flremt, voor de Naphtha aanzien of met de- 
zelfde verwarren. 

13: 
Zommige ne, hebben verkeerdelyk 

geoordeelt, dat de Naphtha nergens voortge- 
teelt wierd als in Babylonien, maar Bellonsus 
getuigt dat de waare Naphtha ook in Italien 
enz. gevonden word, hoewel hy echter gewil- 
lig toeftaar, dat in Babylonie niet alleen voort- 
geteelt word de Naphtha, maar ook de Af- 
phalt en de Pif/afphalt. De Schryvers verhaas 
len dat by de Stadt Ecbatana in Babylonien een 
Bron is, dewelke gedurig vuur-vlammen uit- 
braakt, en dat dicht by deze Bron zulk een 
groote menigte Naphtha vergadert word, dat 
dezelve zich even als een Meirtjye vertoont. 
Van de Italfaanfche Napbtha getuigt Bellonius, 
dat dezelve wel zeer greetig is om vuur te vat- 
ten, maar dat echter uit deszelfs wellen of 
bronnen geen vuur of eenige vuur-vlammen te 
voorfchyn koomen. 

Al- 



Mey en Juny 1720. 389 
14. 

Alfchoon Bellonius tuflchen het vloeibaare 
Bitumen en de Naphtha een wezendlyk onder- 
fcheidt ftelt, ontkent hy echter geenzins dat de 
Naphtha een bitumenachtigeftof is, maar hy wil 
alleen dezelveals een byfoort van Bitumex aan-= 
gemerkt hebben ; ook bekent hy dat de reuk van 
de Naphtha metdereuk van ’t Bitumen overeen- 
komt, en dat ook zelfs op de plaatzen , daar 
de Napbhtha voortgeteelt word, een bitumen- 
achtige reuk ontdekt word. 

15, 
In Ítalien worden drie onderfcheide foorten 

van Naphtha gevonden, als 1. Roskleurige. 
a. Witte. 3. Zwarte. De Roskleurige Naph- 
tha word uitgewelt uit een bron aan de voet 
van een Gebergte in ’t Gebiedt van Moderna. De 
Witte Napbtha borrelt uit een Bron by ’t Dorp 
Mejana in ’t Gebergte van Parma. De zwarte 
Naphtha word voorgebragt uit de Zout-bronnen 
by de Stadt $a/f2, De Inwoonders en de Kooplic- 
den vermengen deze drie foorten onder malkan- 
der, het welk de oorzaak is dat dezelve zelden elk 
byzonder en zuiver verkocht worden , anderzins 
is de Naphtha, dewelke aan den Berg Zibitus 
valt, die dertien mylen van Modena aflegt, 
veel beter en waardiger als de Salfaanfche Naph- 
tha, om dat deze zwart en troebel is, maar 
zy word te zamen gemengt verkocht, het welk 
niet zo zeer is de fchuld van de Landheeren 
dier plaarzen daar dezelve valt, als der Koop- 
lieden of Verkoopers. De grond en de aarde 
omtrent den Berg Zrbisus , daar de befte Nuph- 

iha 
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ha van ’t Modeneefche valt, is van een zeer taáäp 
zumenftelzel,en zo ras als dezelve door den regen 
bevochtigt word „is dezelve zeer leemig, en zoda 
nig kleverig dat zy den doorgang zeer verhindert : 
de koleur van de aarde is witachtigsen deszelfs za= 
mengefteltheid is zeer dicht en vaft, als ook 
uitftekend bekwaam om van dezelvealderhan- 
de vaatwerk en potten te draayen. 

16. 
Het gerucht heeft in deze Landen ver {preidt, 

dat deze zeer treftelyke Oly by toeval ontdekt 
is geworden, namentlyk dat deze pot-kley aan 
klompen gerolt thuis gebragt zynde, een zeer 
kragtige reuk van zichgaf, waardoor de Vaat= 
werkdraayer de {nuf in de neus krygende zg 
lang zocht, tot dat hy eindelyk in een put of 
greppel eenige Oly by malkander vond leggen; 
eerft wierd dezelve gebruikt om in de lampen 
te branden, maar naderhand en om haar aan- 
genaame reuk, en om deszelfs gereedheid in ’t 
gezwind vlam-vatten naar buitenland{che ge= 
weften voor een goede Koopmanfchap ver- 
voert. 

17: 
Onder een Rots-fteen van den Berg Zibitus in 

een Valley in’t Modeneefche Gebiedt, zyn ook 
noch tweeandere Bronnen van rofle Napbrha, 
deze zyn omtrent zes mylen afgelegen van de 
plaats,dewelke het Steenrotsje genaamt word,al- 
waar ook een Spelonk is ‚en dicht by dezelve een 
Beek , alwaar de Napbtba of Peter-oly met het 
water te gelyk uit komt borrelen : maar vandit 
water wierd door zeer veel moeite maar wenk 

ly 
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Oly vergadert , tot dat zy eindelyk een diepe kuil 
of put groeven, dewelke omtrent twee ellen diep 
wasop de plaats daar de Fontein ontfprong „jen 
opdie wyze vergaderden zy met veel meer gemak 
een goede menigte van dezen Oly of Naphtha, 
De plaats, daar dit Welletje zyn Oly en wa- 
ter opheft, is fteenrotsachtig , en de {tof komt 
uit twee onderfcheide openingen, druppende 
de eene water, en zypende deandereoly, dog 
zodanig dat zy vermengt worden, en op die 
wyze in de gemaakte put lekken, daar de Oly 
om den derden dag uit vergadert en van ’t wa- 
ter afgefcheiden word. Als alle de dagen van 
het geheele jaar door malkanderen gerekent 
worden, vergaderen zy elke dag omtrent dez- 
tig Oncen van dezen Oly, hoewel anderzins 
de zomer vry wat meer Naphtha uitlevert als 
de winter, 

18. 

De zy-wanden en de uitgang van deze Spe- 
lonk zyn wel bezet en befchut met bouw= 
werk, op dat de vette aarde ftof van de heuvel 
door de regen of {neeuw vermurft, en afrol- 
lende, deszelfs doortogt niet verftoppen en de 
Spelonk toewellen zoude. Het water dat met 
deze oly uit de Bron komt vloeyen, is zeer 
helder en klaar, maar een weinigje voutachtig 
van Ímaak. Aan dezelfde heuvel, daar deze 
Spelonk en Bron gevonden word, zyn noch 
verfcheide zeer geringe opwellingtjes, uit de- 
welke in ’ heetft van de zomer wel eenigeoly 
uitzypest, maar in de winter geheel niets. Als 
zy de oly van ’t water aflcheiden omte verza- 

melen, 
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melen, polzen zy in het midden van het watet 
dat in de put gelekt is, en als door deze inpol- 
zinge de Oly aande kanten van de put gedreven 
is, fcheppen zy met een lepel dezelve boven 
van het water af; de aarde of grond van dezen 
Heuvel, daar deze Peter oly of Naphtha uit 
voortkomt, is niet van harde fteen , maar van 
een zachte tuf of morzelfteenige ftof, 

Íg: 
De witte en roskleurige Peter-oly of Napb- 

tha, dewelke beide voortgeteelt word in t Ge- 
biedt van Modena,behalven de witte Naphtha van 
Parma, word aldaar van de Ingezetenen ver= 
mengt, en op die wyze vermengt verkocht; 
maar deze vermenging zoude noch zo fchade- 
Iyk niet zyn als dewelke naderhand door de 
Kooplieden, gefchiedt, die by dit mengzel de 
‘zwarte en ftinkende Peter-oly doen „ dewelke 
voortgeteelt word tot Salfz, een Plaats aldus 
genaamt om deszelfs Zout-bronnen of Zout- 
putten, of van wegens het Zout dat tot $alfa 
bereidt word. 

20, 
De Putten tot Salfa, daar het Zout uit be- 

reidt word, zyn meer als tweehondert ellen 
(de El op een Cubitus gerekent) diep, doot 
welke diepte (die ingegraaven is) zy aan de 
Zout-wel toereiken ; uit deze diepe Putten _ 
word de zwarte Peter-oly zo wel als het Zout 
gehaalt, hoewel deze kuilen geenzins tot zo- 
danig een ongemeene diepte zouden uitge- 
graaven worden om de zwarte Peter-oly , 
dewyl die van zeer weinig belang en prys is, 

maar 
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maat eigentlyk om het uitftekend Zout, het 
welke daar uit bereidt word? 
ĳ 21. 
Ten tyde van den oogft als Zy geen zout 
ftooken, of als zy gebrek aan hout hebben om - 
de Zoutpannen gaande te houden; watt het 
water in deze putten zo geweldig aan, dat het 
over de randen van de Putten heen fteigert , 

_en tot de gedaante van een Beek met malkan- 
_deren wegvloeit, op deze tyd geven de Put- 
ten geen-Peter-oly. Tot Salfa zyn veel zoda= 
pige Zoutputten „ en derzelver water is veel 
zouter als het Zee-water, en het zout dat mt 
dit water bereidt word is veel fcherper , door- 
dringender en kragtiger als het Zee-zout. Hier 

_ kan de Lezer aanmerken de zoutheid vande As- 
_phaltifche Zee. In’ Plaatsje Sal/a worden veel 
_menfchen gevónden,dewelke deze zwarte Peter- 
oly vergaderen uit de Putten, zy werpen in dezel= 
ve fchaapsvellen daar de wol noch opzit”, en 
wringende oly , dewelke aan dezelve blyft han- 
gen, uit dezelve om die te vergaderen: 
pl 22. 
‚Op dat de natuurlyke Hiftorie van deze 2 wâr- 
te Naphtha beter verftaan mag worden, zal ik 
de gefteltheid-en hoedanigheid dezer Putten een 
weinig nader befchryven. ‘Als zy in het graa= 
ven van die Putten twintig ellen diep in ce 
grond gekoomen zyn, ontmoeten zy een zeer 
zachte íteenachtige-ftof , dewelke zy Glaftrum 
noemen. In dit Glaffruam beginnen zich de 
zoute Bron-wateren te openbaaren; doör dit 
Glaftrum graaven zy door; maar als zy zeer 
diep in de gronden koomen door:te dringen; 
II. Deer. Ce word 
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word de grond veel harder. gevonden , tot dat 
zy eindelyk aan de opwellingen;van de zwarte 
Naphtha of Peter-oly gekoomen zyn , waar uit 
blykt dat deze noch veel dieper gevonden 

word als het Zout; in alle deze Putten-is een 
zwaare reuk van Britumen. „De hoeveelheid 
van de Napbtha, dewelke uit deze Zout-put- 
ten gehaalt word, is kwalyk tebepaalen. Hoe 
heeter en drooger de zomers zyn, hoemeerder 
Napbtba uit dezelve gewonnen word ; by kou- 
de tyden en in de winter word zeer weinig of 
geheel geen Naphtha gewonnen; zomtyds is 
het wel gebeurt dat uit een; vande Putten; des 
welke zy de oude Put noemen , op een dag in 
de zomer twintig pond Napbtha gewonnenis. 

23- 
Om dat de elder zo greetig is om vlam 

te vatten, is aan een iegelyk verboden met ee- 
- nig licht in deze Putten te koomen , wanthoe 
naauwkeurig en dicht toegefloten het licht in 
een lantaarn bewaart mag worden , zoude 
nochtans de fyne waaflem en geeft van deze 
oly, daar de putten altyd van vervult zyn, 
door de lantaarns heen dringen €n vlam vat= 
ten, gelyk zy door een deerlyk ongeluk deze 
zaak met de proef ondervonden hebben. Zes 
ker Beflierder of Bediende van deze Zout-put* 
ten trachtende de eigentlyke Wel van de Peter= 
oly op te fpooren , daalde neder in de put 
met een lantaarn, dewelke aan alle zyden-en 
overal wel dicht toegeftreken: was, gelovende 
dat hy op. deze wyze bevrydt zoude blyver 
van eenig ongemak of brand, maar hy was ze - 

ras 
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Pas niet in de put nedergedaalt, of de fyne waaf= 
fem des Oly’s'drong door de aldernaauwfte 
fcheurtjes van zyn lantaarn, en datelyk wierd 
de geheele Put in vuur en vlamgezet, en alles 
met zodanig een geweld bewogen, als of het 
opfpringen van een Myn of het ch ka- 
nonneeren gehoort wierd; de Bediende wierd 
niet alleen geheel verbrandt uit de Put in de 
lucht geflagen , maar zelfs de zoldering, de- 
welke boven over de Put gemaakt was, vloog 
van dezelve met noch vier menfchen in de . 
lucht , dewelke alle hun leven door dezes Mans 
onvoorzichtigheid verlooren. Deze brand 
duurde echter niet lang, maar het geweldig 
geraas, dat dezelve maakte, baarde zelfs een 
groote fchrik in de harten van de Inwoonders 
van het Plaatsje Sala. 

tad Is 24. 

„Herodotus heeft mts de voortteeling 
van de Naphtha al aangemerkt als een vrucht 
van het Bitumen, daar hy verhaalt dat in de 
onderhoorige Landftreek van de Stadt Crssia 
in Perfien een Put was, dewelke met zyn wa- 
ter drie onderfcheide zaaken voortbragt, na- 
mentlyk BiTuMEN, Zour, en een zekere 
Orr. Uit deze Put wierd het water uitge- 
put, en in een zekere bak overgegoten; uit * 
deze bak vloeide hetin daar toe gemaakte grep- 
4 ‚ door dewelke de Oly , het Bitwmen , het 
Vater, en het Zout van malkanderen gefchei- 

den wierden; door deze Oly kan niet wel an- 
ders als de Nupbtha verftaan worden, om dat 
Herodotus dezelve van het Bitumen onderfcheidt. 

‚Cea By 
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vg , 

By het Dorp Hijsde tien Italiaanfche my= 
len van de Stadt Parma en tien mylen van de 
Plaats Salfa, daar de Zout-putten zyn daar 
wy van gefproken hebben , afgelegen, word ook 
witte Napbtha of Peter oly gevonden. Op 
deze plaats zyn drie Bronnen maar een kleine 
tuflchen-ruimte van de huizen van het Dorp 
afgelegen; uit deze drie Bronnen word dage- 
lyks naauwelyks zes of acht oncen vergadert; 
dezelve lekt zeer fpaarzaamlyk dog met veel 
grooter hoeveelheid water, als de Peter-oly van 
den Berg in ’t Landfchap Modena , daar wy van 
gefproken hebben ; deze witte Naphtha word 
van het water afgefcheiden opde volgende wy- 
ze: zy vergaderen het water in een plaats, de- 
welke altyd van het water zodanig opgevult is, 
dat de Oly boven op het zelfde komt dryven, 
als wanneer zy met zekere daar toe gemaakte 
bezems het water zodanig flaan, tot dat de 
Oly na de kanten van de Water-put of Water= 
bak gedrongen, en in een bekwaam vat verga= 
dert word, byna op dezelve wyze als wy van 
de Perer-oly van den Berg Zibitus geleert heb= 
ben ; deze Peter-oly is noch fchoonder en wit=\ 
ter als de witte Peter-oly, dewelke in ’t /Ma= 
deneefche valt, dezelve is ook veel fynder en 
“dunder vandeelen, veel vlugger en lieflyker van 
reuk, dezelve vloeit (even gelyk alle deande- 
re Peter-olyen en Bitumens ) des zomers overs 
vloediger als-des winters , met een drooge 
lucht beter als met een regenachtige, met een 
klaare lucht vlytiger als mer een wolkachtige, op 
dezelfde wyze als de NapAthain’t ggn 

an 
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26. 

Van deze drie foorten, witte, roodachtige en 
zwarte Napbtha, dewelke in ’t Parmefaanfche 
en Modeneefche Gebiedt gevonden worden, is de 
zwarte Napbtha zwaarlyviger en dikker als de 
roode , en de roodachtige wederom veel lyvi- 
ger en dikker als de witte, hoewel echter de 
roodachtige en de witte zo dun als gemeen wa- 
ter zyn, en zelfs de witte noch veel dunder 
als water ; de zwarte word zelden gebruikt om 
in de lampen te branden, en is daar toe ook 
niet zeer bekwaam, ten zy de lamp-pit zeer 
voorzichtig en rondom wel met dezelve be- 
ftreken, doorweekt , en van die gene dewel- 
ke van binnen in de lamp is, afgefcheiden is 
door een pypje , dewyl anderzins alle de Oly, 
dewelke in de geheele lamp is, te gelyk aan de 
brand zoude vliegen, 

| 27- 
De BARNSTEEN of Succinum word mede 

„onder de bitumenachtige Wezens geftelt. Coz- 
“radus getuigt dat hy als een onfeilbaar en zeker 
teken, dat de Barnfteen een foort van Britu- 
menis, heeft aangemerkt in een klomp , dewel- 
ke aan hem ter hand was geftelt, en welker eene 
helft was van volkomen tjarnfteen „en deandere 
helft zwarte Gitíteen , by de Kenders GAGATES 
genaamt ‚ maar de Kenders zullen deze vertelling 
alzo weinig gelooven alsik. De Gagates of Git- 
fteen is een z wart fteenachtig zamenftremzel , en 
is zo zeer bevrucht van Brtumen , dat de bitu- 
menachtige reuk zeer openbaar in dezelve is. 
Als de zwarte Git of Gagates aan brand gefte- 
ken word, brandt dezelve even gelyk.als de 

Cc 3 
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Afphalt of als Pik, en werpt een zeer zwarte 
rook Yan zich af; in het uiterlyk aanzien heeft 
dezelve veel overeenkomf{t met de blinkendfte 
ftukken vande fteenkoolen of fmidskool , maar 
de Steenkool geeft geen vlam van zichaf, ten 
zy dezelve met een blaasbalk hevig aangeblaa- 
zen word, als ook geen reuk van Brtumen, 
daar de Gagates in tegendeel flechts aan de vlam 
gehouden zynde, datelyk brandt en vlam vat, 
en een ftinkende reuk van Bitumen uitgeeft. 
‘Zommige noemende Gagates de zwarte Barne 
fteen, maar zy dwaalen , gelyk ook onze Coz« 
radus, want fchoon de Gagates een bitumen 
achtig lichaam is , en ook de Barnfteen on- 
der de bitumenachtige lichaamen geftelt moet 
worden , is echter tufichen de Barnfteen en 
de Gagates een zeer groot onderfcheidt, het 
welke ik op zyn tyd nader zal ophelderen. Wy 
moeten de zaaken niet trachten tot een wezen, 
te brengen, alfchoon wy in dezelve zommige 
overeenkomftige hoedanigheden ontdekken , 
elk wezen moet onderfcheidentlyk aan zyn on= 
affcheidentlyke merktekens gekent worden, 
De zwarte Git of Gagates wierd ouwelings in _ 
GCilicien gevonden, maar hedendaags op ver- 
fcheide plaatzen, en word zelfs in Duitfchland, 
in lerland, in. Vrankryk, enz, op verfcheide 
plaatzen uit de grond gedolven. 

- 

27. 
Ik zal vande Barnfteen in dit Uittrekzeleen 

weinig omftandiger fchryven als onzen Zmpera- 
Eus, om den Lezer beter over die ftoffete vol- _ 
doen, als ook om dat de Barníteen een van de 

vere 
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werwonderens-waardig{te zaaken is van alle dee 

welke in de natuur Recent zyn. Corzelius 

Tacitus verhaalt, dat de Volkeren aan de Bal- 

tifche Zee gelegen, in zyn leeftyd. de Barn- 
leen tuffchen de Zee-banken en aan de ftran- 

den opvifchten en vergaderden „ maar dat de 

Barnfteen zeer lang als verwaarlooft en over 

% hoofd gezien aan de ftranden gelegen heeft, 

onder veel andere van de Zee opgeworpe zaa- 

ken, zonder dat dezelve als iets waardigs aan= 

gemerkt wierd, tot dat eindelyk de Pragt de- 
zelve tot cieraad en kwik heeft weeten aan te 

leggen. Ten tyde van Tacitus wierd -dezelve 

van de Baltifche Strand-bewoonders maar ru- 
welyk opgezocht en overgezonden. Zacitas 

oordeelt dat. de Barnfteen is een gom van ze- 

kere boomen, dewelke in het water neder- 
druipt, om dat in dezelve gevonden worden. 

alderhande besjes, mugjes, vliegjes, fteent- 

_ jes, ftrooftofjes en diergelyke zaken, dewel- 
ke in dezelve geftremt gevonden en ezien wor- 

den. Andere zyn van gevoelen, dat e Barníteen. 

geenzins een gom van boomen of eenige plant- 

gewallen is, maar dat dezelve uit de aarde 
voortgeteelt word, gelyk alle de andere bitu- 

menachtige ftoffen , als de Afphalt, de Naph= 

sha, het Bitumen, de Gagates, en diergelyke. 
Nicias, een aloud Schryver , heeft geoordeelt 
dat de Barnfteen voortgeteelt word uit de aare 
de door-de heete ftraalen „der Zonne ; maar 

dewyl hier door niets gezegt of, nader opge 

heldert word, zullen wy voor eerft vaft 
Bellen dat de Barnfteen een. vrucht der aarde 

Ge 40 eran 103 is, 
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is, dewelke onder de bitumenachtige wezens 
behoort. 

29. 
Goebelius, een oud hoogduitfch Geneeshter , 

en een Navorfcher van de Barnfteen, ontkent 
wel expres, dat dezelveeen vocht, gom of hars 
van een boom is; hy oordeelt door zyne bevin- 
dingen, dat het zeer zelden gebeurt dat inde har- 
zen of gommen, dewelke uit de boomen 
druipen, alderhande Beesjes, Zufetten of bloe- 

‚ delooze Diertjes van binnen in dezelve ge- 
vonden worden , gelyk als in de Succi- 
num of Barnfteen, en dat derhalven het aan- 
haalen van diergelyke zaaken , dewelke in 
de Barnfteen gevonden worden, geheel geen 
goed bewys is, om te beveftigen dat de Barn- 
fteen onder de gommen, fappen of harzen der 
Boomgewaflen zoude behooren ; hy beveftigt 
ook dat de Barníteen dikwils gevonden word 
in de Mineraal-aderen van de verfcheide foor- 
ten van Vitriool-mineralen en andere; hy ver- 
haalt dat de groote natuurlyke Hiftorikundige 
Rondeletius uit de Pyrenefche Gebergtens zelfs 
een groote kluit Barníteen heeft uitgegraaven, 
welkers eene helft Barnfteen en de andere helft 
Gitfteen of Gagates (gelyk: wy uit Corradus 
dezelfde zaak aangehaalt hebben, en dewelke 
miffchien dezelfde Fabel zal zyn ) was. 

o. 
Goebelius oordeelt dok uit de grootheid van 

de ftukken en klompen, dewelke zomtyds van 
de Barnfteen gevonden worden, dat dezelve 
geenzins van Boomen of Plantgewaffên, ge= 
lyk als een hars of gom, voortgebragt ia 

Cs 
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dewyl de Aopen harzen door de hitte der 
Zon worden voortgebragt van de fappen, de- 
welke druppels-gewys uit de boomen druppe- 
len, en derhalven een ronde gedaante en een 
kleinen omtrek aanneemen. Zomtyds zyn 
ftukken Barnfteen gevonden, dewelke zo 
groot waren als een meníchelyk lichaam, het 
welk met de gedaante en grootte van de gom- 
men geenzins overeenkomt; maar wy behoe- 
ven geenzins zo veel water vuil te maaken om 
te bewyzen , dat de Barnfteen een bitumen- 
achtig lichaam en een Vet des aardryks is, de- 
wyl deszelfs freuk en andere hoedanigheden 
zulks genoegzaam uitwyzen, 

3E. 
Wy konnen Beb, twee geflachten van 

aardfche Vetten ftellen , namentlyk de Zwavel 
en het Bitumen , dewyl de Barnfteen geen 
de mirfte gemeenfchap heeft met de Zwavel, 
want de Zwavel beftaat uit asachtige aardfche 
deelen, in dewelke maar weinig olyachtigheid 
en veel verbrande ftof en eenig Metallyn gevon- 
den word,gelyk als deszelfs lichtheid, droogheid, 
brosheid, en de befinettelykheid van deszelfs 
kwaade reuk genoegzaam uitwyzen: maar de 
Barnfteen is zeer vet en olyachtig , fyn van deelen 
en zeer luchtig, als ook geftremt en gekookt 
door een middelmatige en geenzins verbranden- 
de hitte des onderaardfchen vuurs. Uit welk 
alles blykt dat dezelve met het Bitumen overe 
eenkomt en geenzins met de Zwavel, 

dae 
De Barnfteen word gevonden in ’t zoute 

water, even gelyk als het Bitumen en de 
„Ges Naph= 
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Naphtha, het welk mede geen gering-bewys 
is,dat dezelve van denaart der bitumenachtige 
wezens is. De aaloude Nicias getuigt dat de 
Barnfteen in Egypten op dezelfde wyze ge- 
vonden wierd , als wy hedendaags in Europa be- 
vinden;en Theopbraftus verhaalt dat in Ethiopien 
ook Barnfteen gevonden wierd , maar ik geloof 
dat zy dwaalen. De Barnfteen word gevonden 
in Pruiffen,Pomeren , Meklemburg , en op ver- 
fcheide andere plaatzen aan de boorden van de 
Ooftzeeen zelfs van de zoute Rivieren, en zelfs 
in zoute Meiren. Zomtyds word de Barn- 
fteen gevonden op plaatzen , dewelke matig 
ver van de Zee zyn afgelegen , onder het opge- 
graaven zand; op deze plaatzen worden vier- 
kante putten niet heel diep gegraaven, in deze 
putten worden paalen geflagen , en dezelve 
worden zeer fterk bewogen en heen en weder 
gewrikt, zo lang tot dat eenig zout wa- 
ter uit de grond welt, het welk na eenigen 
tyd in deze putten geftaan te hebben, Barn- 
fteen (dat naderhand met netjes uit deze put- 
ten gevilt word) voortbrengt. Drie mylen 
van Raftenburg word een groot Meer gevon- 
den van een uitftekende diepte, hier in wer 
pen de Barnfteen-viflchers hunne netten, en 
viffchen op die wyze de Barníteen. 

Goebeltus verhaalt in hy op cen zeker tyd 
zelfs niet ver van een Barnfteen-viffchery , uit 
de grond gehaalt heeft een zeker Bitumen, het 
welk doorfchynende was en van een purperach- 
tige koleur en aangenaame reuk ; de aarde, 
daar dit Bitwmnen in gevonden wierd, was zeer 

vet, 
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wet, kluitachtig, taay , leemig, zwart van ko- 
leur en zwaar in gewigt, gelyk als de aarde 
van Litthauwen, dewelke zo taay en weder- 
ftrevende is dat dezelve naauwelyks doot de 
ploeg kan gebroken worden: het fap van deze 
aarde word door het onderaardfche vuur (na 
de meening van Goebeltus) tot een Brtumen 
ekookt. Dat de Landen van Litthauwen en 
Bruin door onderaardfch vuur geftookt wor- 
den, blykt aan de Vuurfteen, dewelke in de- 
zelve overvloediglyk gevonden word, als ook 
aan verfcheide Nabe ‚ dewelke in 
deze Landen ontdekt zyn, mitsgaders aan de 
vetheid der aarde. 

Goebelius oordeelt zeen de Suecinum of Barn- 
fteen een geftremt wezen is van een vloeibaare 
Naphtha, de welke door onderaard{che Bron- 
nen en Opwellingen in de Zee word uitge- 
ftort, en dat de fyníte, olyachtigíte en vloeí- 
baarfte deelen van dezelve worden afgefchei- 
den, omdat, als de Baltifche Zee opdie plaat- 
zen zeer ftil en effen is, dikwils cen Oly en 
Vet op de oppervlakte vandeszelfs wateren ge- 
zien word, terwyl ondertuffchen de zwaartte 
deelen, dewelke door de koude van het Zee- 
water als anderzins tot een vaft lichaam ge- 
ftremt zyn, na de grond der Zee toezinken. 
Behalven dit vloeibaare Bitumen , daar de Barn- 
fteen na de gedachten van Goebelius van zou- 
de ftremmen, oordeelt hy ook dat de onder- 
aardfche Caralen, toegangen hebbende tot de 
aderen van het Bitwmen, zomtyds wel ep 

rok- 
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brokken van dezelve affpoelen en met zich 
voeren. 

$. 
Dewyl de Birneén een vloeyend Bitumen 

is,eer dezelve tot Barnfteen is geftremt, behoeven 
wy ons niet te verwonderen , dat in de Barnífteen 
gevonden worden alderhande foort van mug- 
jes, vliegjes; diertjes en andere zaaken; zoin- 
mige van deze beesjes konnen uitgebroeit en 
voortgeteelt worden in de warme plaatzen en 
berg-klooven , daar dit Bitumen als gekookt 
word ; andere konnen door de aangenaame 
reuk van de vloeyende Barnfteen na dezelve 
toegelokt worden, andere wederom konnen 
op dezelve valt raaken en gehecht worden by 
toeval, 

36. 

Dat de Barnfteen van een foort van de 
Napbtha of Peter-oly voortgebragt word, ge- 
lyk als Goebeligs oordeelt, ttrydt tegens de be- 
vinding, dewyl de Peter-oly nimmer tot een 
hard lichaam , gelyk de Barnfteen is, overgaat, 
of (het zy door de tyd het zy door de warm- 
te des vuurs) te zamen ftremt , maar het 
fchynt dat die Schryver geen onderfcheidt tuf- 
fchen het vloeibaare Brtumen en de Napbtha 
geftelt heeft, want op een andere plaats zegt 
hy: gelyk als wy de gedeftilleerde oly van Barn- 
fleen door langheid van tyd zien verdikken in 
de lyvigheid van een vloeibaar en nochtans dik 
Bitumen, na dat de fynfte olydeeltjes zyn ver- 
vlogen, op die zelfde wyze flellen wy vaft dat 
de zuivere en doorfchynende Barnfteen voortge- 

teelt 
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Beele. word uit de lyvigfte na boven geftegene 
gitwaaflemingen des BITUMENS, 

ij ” 
„Daar worden verfcheide foorten van Barnfteen 

gevonden , zo ten opzicht van deszelfs ver« 
tcheide koleur als werfcheide ftoffelykheid en 
te zamenftellinge, even gelyk wy zulks om- 
trent de Peter-oly zien gebeuren; en hier uit 
befluit Goebelius noch te meerder, datde Barn- 
fteen niet anders als een geftremde Naphthatis, 
maar de verfcheidenheid van koleur, lyvigheid 
en te zamenftellinge heeft alzo wel plaats om= 
trent het vloeybaare Bitusnen, als omtrent de 
Peter-oly ; maar het is noch nergens bewezen dat 
de Barnfteên is een zamenítremzel van het 
vloeibaar Bitumen „ ten zy wy alle de bitumnen- 
achtige lichaamen maar met eene algemeene 
naam van B:tumen wilden doopen, en het zaa- 
kelykonderfcheidt, het welk in alle gevonden 
word, niet wilden aanmerken , om daar door 
als door onaffcheidelyke kentekens van onder- 
feheidt naauwkeuriglyk dezelve te leeren on- 
derfcheiden ; dan zouden de Smids-koolen , de 
zwarte Gitfteen, het Joden pik , het vloeibaare 
Bitumen, de Peter-oly, de Barnfteenenz_ al- 
le maar voor een en dezelfde zaak moeten ge- 
acht worden , het welk onze kenùifle in de 
natuurlyke Hiftorie niet veel zoude bevorde- 
ren, maar verduifteren en verwarren, 

38. 
> Als de vloeibaare bitumenachtige ftof, daar 
de Barnfteen van voortgeteelt ‘of geftremt 
„word, zeer zuiver, dun en klaar is, en te Ben 

ly 
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Iyk vloeit of opgewelt word ineen water „ dat 
zeer zuiver, helder en brandíchoon is, oor» 
deelt de Heer Goebelias dat de doorfchynende, 
zuivere en heldere Barnfteen geboren of ge- 
teelt word , voornamentlyk als deze heldere bi- 
tumenachtige {tof door %t onderaard{che vuur 
wel gekookt, en door deszelfs warmte opge= 
heven , fchieryk ftort in zodanig water, het 
welke te gelyk zeer koud is. Als het water, 
daar de Barnfteen in (tremt, te gelyk heet of 
warm is door de opdampende warmte der 
Bronnen, is die Schryver van gedachten dat 
de koleur der Barnfteen onder het ftremmen 
wit word, zo dat hy het onderfcheidt der kos 
leuren van de meerder of minder warmte 
fchynt af te leiden , en wil dat door dezelve het 
zwarte vloeibaare Btumen (by hem verkeer- 
delyk Peter-oly genaamt): een purperachtige 
koleur onder het ttremmen verkrygt, het pur= 
perachtige een geel-roode goud-koleur, en het 
goud-kleurige een witte Harníteen geeft. De 
doorfchynende, heldere en kriftallyne goud-= 
koleur van het helderfte Barnfteen, oordeelt 
hy dat geboren word door de langdurige ftoo= 
vinge , zuiveringe en doorwaafleminge der 
fynfte damp-deelen van het vloeibaar Bafntteen 
in deszelfs wording en ftrernming , dog alles is 
maar giffinge. 

9. 
Zodanig een deni etcingé van koleuren 

worden wy gewaar in het deftilleeren van de 
Oly van Barnfteen ; uit de Barntteen kan bereidt 
worden een zwartachtige Oly, en uitdezeeen 
goudkleurige, en eindelyk een witte oly van 

Barn- 
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Barnfteen. De zwarte oly is gemeenlyk ftin- 
kende en empyrenmatyk. of aangebrandt en 
vol verbrande en vuurige deelen , en kan in dat 
opzichteenigzins met het zwarte vloeibaare Bítz= 
men vergeleken worden , als hier in verfcheelen= 

‚ de,datde donkere gedeftilleerde oly vanParnfteen 
dùurider en vloeibaarder is als het z warte vloeibaare 
Bitamen, en vanzamenttellinge en lyvigheid zeer 
ovêreenkomt metde oly van Liynzaad; zoda 
pig ‘een zwarte :Oly «word. door de naar om 
laag druppende Defsilleersnge gemaakt, maar 
de geele of goudkleùrige. oly van Barnfteen 
word. door de Deftillazie-by ophevinge doorde 
Rezort getrokken ‚deze is veel fynder van dee- 
len en aangenaamer van reuk’ als de hoogbrui- 

„ neof wartachtige; deze is ook helder en door- 
fchynende „daar -de-zwartachtige oly ‘donker 
en geenzins als zeer duifterlyk doorfchynende 
is. De witte oly: van Barníteen ‘word door 
de ftoofbads warmte gedeftilleert , of uit de 
zwartachtige of (datsbeter is) uit de goud- 
kleurige oly, als op dezelve water is gegoten , 
en de witte oly zachtelyk door öphevinge in 
een glazen kolf van dezelve word afgetrokken; « 
deze witte en doorfchynende Barntteen-oly is 
noch- veel fynder. en,doordringender van dee= 
Jen als de goudgeele „, en word van de Genees- 

_ heeren met veel vrucht-gebruikt ‚om de ver- 
ftoppinge der ingewanden te openen, als ook 
in de vallende ziektens, ftuiptrekkingen , op- 
ftyginge der vrouwen „ bevingen ‚> verlarmnmin- 
en, zwymelingen ,“zenuw-kwaalen , graveel, 
alk der nieren en blaas; „hoewel zulks “nooit 

anoet gebruike worden als- onder het bettier van 
cen 
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een bekwaam Geneesheer , dewyl in de ge 
breken der blaas, nieren enz. anderzins dik= 
wils meer nadeel als voordeel door deszelfs 
verkeert gebruik kan toegebragt worden: ‚> 

O: : 050,0 

Ik zal nu het vere niet vereffenen, of-de 
Barnfteen ftremt en voortgeteelt word uit de 
Peter-oly of uit het vloeibaare Bitumen „dan 
of dezelve is een foort van een bitumenachtig 
wezen op zich zelve, maar alleenlyk aanmer 
ken dat de driederley gedeftilleerde Olyen van 

_ Barnfteen zeer veel overeenkomf{t hebben ,-ten 
opzicht van derzelver koleuren , met de lyvig= 
heid en dunheid der driederhande Peter-olyen ; 
dewelke wy befchreven-hebben’,. namentlyk de 
witte, roodachtige, en zwarte Peter-oly, hoe= 
wel echter de Barnfteen-olyen niet zo greetig 
vlam vatten als de Peter-olyen. 

t. ’ 
‚ Goebelius- oordeelt liet zeer vaft te hebbefi, 

datde Barnfteen uit de Peter-oly voortgeteelt 
word: gelyk alsde geele-of roodachtige Peters 
oly door een loog van Pot-afch gekleinft, ge= 
waffchen en gezuivert word „en een witte ko= 
leur verkrygt, zegt Goebelius , is het waarfchyn= 
lyk. dat ook de fynfte deelen van de Barns 
fteen , door het Zee-water gewaflchen , ger 
weekt en gezuivert zynde, een melk witte ko= 
leur verkrygen; en dat de Barnfteen deszelfs 
witte koleur door de langheid-des tyds in het 
Zee-water verkrygt; en door deszelfs ouder= 
dom oordeelt Goebelins dat wel af te mee- 

oe oe > ten 
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ten is uit deszelfs lichtheid van gewigt , bros- 
heid van ftof,‚dunheid van deelen,waar door zom= 
mige witte Barn(teen. naar een lichaam gelykt;, 
dat als gegeten en verbeten is van de zoutheid 
des Zee-waters ; daar noch by komt , dat onder 
de witte Barnfteen ftukken gevonden worden, 
welker.eene deel veel witter is als hetandere, 
dat wederom eenigzins na den geelen trekt, 
en meerder blinkende en doorfchynende is, 
het welk na ’t oordeel van Goebelins kan ver- 
oorzaakt worden, dat in het eene en:witfte ge- 
deelte meer zoute deelen vervat worden als in 
„de doorfchynende deelen. | 

EN 
Goebelius getuigt BN zende de Barnfteen 

gevonden word dat hêt eene gedeelte van een 
en het zelfde ftuk Barnfteen hard is, en het an- 
dere gedeelte noch week , en niet tot volko- 
men hardigheid geftremt, maar zeer taay en 
doorfchynende, vol opgeflote geeftige deelen ; 
ook word zeer zelden in de onderaard{che groe- 
ven op het drooge, witte Barnfteen gevonden, 
en ook nooit zonder water , want byna overal 
daar het zelve in de gronden gevonden word, 
is te gelyk water gevonden. ) 

in N 
_— De Steenkool: of Siiskool word mede ge- 

ftelt onder de bitumenachtige lichaamen ; Goe- 
belius erkent twee foorten van Steenkool:1. De- 
welke licht en niet lyvig van ftof is, en zelfs 
op het water dryft, en dewelke van Theophra- 
„fles aardachtige Steenkool genaamt wierd. 2- 

Jil. Deer, — Dd Har- 
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Harde, zwaarwigtige, dichte en fteenachtige 
Smids- of Steenkool. Alle de Smids- ot Steen- 
koolen zynvan een zeer vafbgeftremde „brand- 
achtige , aärdachtige en zwartachtige - ftof, 
meerder of’ minder glinfterende, en vet of dor 
van ftoffelykheid , aan brand zynde van een ftin- 
kende en fcherpe reuk, en van een zwaare zwarte 
‚damp en uitwaafleminge.. De Natuur fchynt tot 
het voortbrengen van de Smids-kool groote hitte 
gebruikt ‘te hebben , want in Mesffen omtrent 
derde half: myl van: het Stadje Swichauw is 
een zeer vermaarde Koolberg , alwaar een fmeu- 
lende Koolmyn of Koolput onder anderen ge- 
vonden word; de kool word ook uitgegraaven 
omtrent de Stadt Valkenburg uit een grooten 
heuvel; ‘dewelke de brandende heuvel gerdamt 
word , want zomtyds heeft deszelfs fmeulende 
brand zeer lange tyden achter malkanderen ge- 
duurt; ook worden veel koolputten gevonden 
omtrent: Luyk , als ook in Schotland en En- 
geland, op verfcheide plaatzen van „Duitfch- 
land ; mitsgaders in de Luanden van de gemeene © 
Burgerftaat van Gezaa in Italien „ ook. op het 
griekfche Eiland. Samos, en op veel andere 
plaatzen. » nobgorg alb as oelos tbe enb 

Beg 1 uns is 

Galenus ípreekt van. korftachtige en harde 
fteenen; ‘dewelke hy met zich bragt van de heu- 
vels, dewelke omringen de boorden: van de 

_„Doode- Zee- in Palcftina ; en van dewelke hy | 
met rechteoordeelt dat het Bitumen of Joden- 
pik „of ‘liever, de Afphalt, van de Doode Zee 
voortgebragt word door:’t onderaardfche oe 
“3 b U f Van 
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Van deze bitumenachtige Steenen getuigt ook 
Maundrell, gelyk als ik in de Verhandeling 
van de Afphaltifche Zee aangehaalt hebbe, 
dat dezelve gebruikt wierden tot cieraaden van 
de gevels en fchoorfteen-mantels en poorten 
enz. der Gebouwen, om-dat dezelve zich lie=, 
ten uithouwen en polyften als zwart Marmer. 
Zommige Geleerden hebben deze Steenen voor 
een foort van Steenkool aangezien, maar ik 
zoude oordeelen dat dezelve meerder naar de 
Gagates of zwarte Gitfteentoehelt, als naarde 

_brofle en rouwe Steenkool ; dit is ten minften 
waarachtig , dat deze Steenen van de bergen van 
de Doode Zee mede behooren onder de bitu= 
menachtige ftoffen of fteenen. 

i : , $. 8 

De Piflafphalton dË het Aard-pek is onfeil- 
baar mede een bitumenachtig lichaam , dezelve 
is in het aanzien zeer dor en droog, en zoude 
eenigzins by de Gagates of zwarte Gitfteen kon= 
nen vergeleken worden , als deszelfs trocbel- 

heid en Ondoorfchynendheid zulks niet weder- _ 
_fprak. De Piflafphalt komt in zeer groote 
‘klompen en brokken tot Venetien zeer over= 
vloedig te koop voor een zeer geringe prys, 
sen dewyl dezelve zeer dor en droog is, en 

__daarom niet zeer bekwaam tot eenig: goed ge- 
bruik zoude zyn, getuigt Bellonius , dat de- 
zelve bereidt, fimedig gemaakt, en gefmolten 
sword door het bydoen van Oly en vette ftof’, 
dan word de PifJafphalt gebruikt in de plaats 
van pik en teer, om de fcheepen mede te beteeren 
en te bepikken. Bellonius getuigt dat de Pi 
‘afpbalt gevonden ir ne Ragufa. 

jy p) 
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De Piffafphalt heeft een reuk , dewelke ten 
deelen na de pik ruikt, en ten deelen na de 
Afphalt of het bitumenachtige wezen van de 
Doode Zee ; hier door zyn zommige bedrogen, 
en andere wederom door de naam misleidt , 
hebben gelykelyk geoordeelt , dat de Piflafpbalt 
een mengzel was, dat door de kontft uit pik en 
uit Afphalt te zamen gemengt was ‚ maar de 
voortreffelyke Bellonius getuigt dat de Pif/= 
afphalt een natuurlyke aardfche ftof is, en dat 
hy deszelfs Myn zelfs gezien heeft. De Ita- 
liaanen ontvangen de Cedrra uit Afien, en de- 
wyl deze vloeibaar en zeer zacht is ‚ mengen 
zy dezelve met de Piffafphalt , en bereiden dus 
van dezelve een bekwaame teer ; ook mengen 
andere daar by de harft der pynboomenomdes- _ 
zelfs kleverigheid. 

47: 
Zommige Bedriegers verkoopen dePiffafphalt 

voor den Afphalt of het Jodenlym van de 
Doode Zee, maar het onderfcheidt is zeer licht 
te ontdekken , want de Afphalt is ,„ doorge- 
broken zynde, zeer zwart en zeer blinkende, 
en laat zich zelfs door de vingers zeer licht 
breeken en tot een poeder wryven , dezelveis 
van een zeer bezwaarde reuk als dezelve ge- 
wreven of gebrandt word, en vat wonderlyk 
licht vuur , en geeft een zeer heldere en lichte 
vlam van zich af , maar de Pitlafphalt is wel _ 
zwart , maar eenigzins uit den asgraauwen, en 
heeft zelfs van binnen „ doorgebroken zynde, 
geen zeer zwarte koleur, en door de vingers 
t gee 
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gewreven zynde breekt dezelve in kleine brok- 
jes, en is ook geheel niet zo kragtig van reuk 
als de Afphalt, noch ook niet zo fterk blinken- 
de en glasachtig. De Arabieren noemden de 
Piflafphaltde Mumia, maar zy verftonden niet 
daar door onze hedendaagze Mumia , die uitde 
Egyptifche graaven gehaalt word, en uit de 
overblyfzels der gebalzemde lichaamen beftaat. 
Van de bitumenachtige aarde, dewelkede Aal- 
ouden Pharmatites of Omphelites noemden, 
zal ik nu niet {preeken, om dat deze zal on- 
derfcheiden en verhandelt worden als ik een 
uittrekzel mede deele van Drofcortdes. Hetis 
nu genoeg dat wy gezien hebben. 1. Het onder- 
fcheidt van het vloeibaar Bitwmen. 2. Van 
het geftremde of vafte bitumen, 3. Van de 
Peter-olyen. 4. Van de Barnfteen. s. Van 
de Gitfteen. 6. Vanden Afphalt of Jodenlym. 
7. Van de Piffafphalt of Bergpik. 8. Van de 
Steenkool. g. Van de Afphalt-fteen van de 
Bergen van de Doode Zee enz. 

Onder de erfhende foorten van de bitu- 
menachtige Steenen, dewelke eenige uitwen- 
dige overeenkomft met malkanderen hebben , 
zyn. 1. De Steenkool. 2. De Gitfteen. 3. 
De Afphaltfteen van Paleftina; en onder de 
geftremde bitumenachtige fappen zouden kon- 
nen by malkanderen vergeleken worden, 1. 
De witte en geele Brandfteen. 2. De Afphalt 
of de Jodenlym. 3. De Piffafphalt. Onder 
de vloeibaare bitumenachtige wezens zouden 
eenigzins by malkanderen konnen vergeleken 

ì d 3 …_wor- 
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worden. 1. Het vloeibaare Bitumen van ver= 
{cheide koleur en hoedanigheden , ’t welke in 
een hard lichaam ftremt. 2. De verfcheide 
foorten van Peter-olyen of Naphthe. 

9. 
Het onderfcheidt tod de Steen of de 

Smidskool en de Gitfteen, als ook tuflchen 
den Afphalt en de Gitfteen, als ook tuffchen 
de Barnfteen en Gitfteen, is genoegzaam ge- 
bleken, maar zommige hebben eenigeftellige 
overeenkomft tuffchen de Gitfteen en de Pitl- 
afphalt en de Steenkool geftelt, maar de Git- 
fteen is zeer veel harder en vafter, en zwarter * 
van koleur als de Piffafphalt , en ook meer in een 
gedrongen, folyder, fynder van ftof, vafter 
en meer in malkander geparft van wezen, als 
de Steenkool. De Gitfteen fchynt meerder en 
langzaamer EE ‚ en uit vafter en lyviger 
olyachtigheid te beftaan als de broflë Steenkoo- 
len of de Piffafphalt of de Afphalt zelver. Goe- 
belins oordeelt dat de Gitfteen zeer wel verge- 
leken zoude moogen worden by de ftof, de- 
welke overblyft na de Deftillatie van de Oly 
van Brandfteen ; als de Oly van Brandfteen ge= 
deftilleert word van de Brandfteen, blyftin de 
Retort over een dikke blinkende ftof ,. dewel« 
ke zwart van koleur is en zodanig zwaarlyvig , 
dat dezelve in het water zinkt, veel overeen- 
komft hebbende met het Pik. Van deze ftof 
oordeelt Goebelius datdezelve, alszy door een 
behoorlyke koude konde geftremt worden, in 
goede Gitfteen zoude konnen veranderen, 
maar elk een, dewelke weet hoe ee 

at 
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dát het'eene natuurlyke wezen in de form van: 

het andere natuurlyke overgaat, zal dit oordeel 

van, onzen Goebelins niet zeer hoog waardee- 

ren. 
so 

Severinus Goebelins getuigt, dat aan de ftran-” 

den van Pruiffen uit de balitfche Zee word 

opgeworpen onder anderen een foort van z warte 
Barnfteen, dewelke lymig, kneedbaar en taay 

is, blinkende als pik, eh van een zeer ftin- 

kende reuk , deze ftof oordeelt Goebelius dat 

of onrype Barnfteen of Piffafphalt is ; maar 

dewyl dezelve noch met-de Barnfteen ‚ noch 

met Gitfteen, noch ook met eenig bekent bi- 

tumenachtig lichaam overeenkomt , zouden wy 
dezelve nergens beter by konnen vergelyken als 
by den Afphalt, dewelke noch niet is geftremt 

tot deszelfs volkomen hardigheid ; deze ftof is 
‚ geer taay en lymig , en door de handen behan- 

delt wordende zeer kleverig , fimeltbaaren week, 
aande vingers vaft klevende als warm pik , maar 
door de minfte koude wederom ftremmende 
tot deszelfs voorgaande lymigheid en te zamen- 
hang. 

Ss. R 
De zwarte Gitfteen of GAGATES befchryft 

(a) Galenus , namentlyk dat dezelve is een 

zwarte Steen , dewelke aangefteken zynde aan 

het vuur , niet alleenlyk brandt „ maart ook een 
reuk van zich geeft als het Bitumen ; hier uit 
blykt niet alleen dat de zwarte: Gitfteen der 
Aalouden dezelfde is „dewelke onzehedendaag- 

Dd 4 ze 
hef 

4) Vid. Lib. IX. de Simpl. 
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ze Schryvers de Gagates noemen, De aal- 
de Dtofcorides en andere getuigen , datde Git- 
fteen overvloedig gevonden wierd in Lycia, een 
Landfchap gelegen aan de Middelandíche Zee, 
tegenwoordig onder het gebiedt van den groo- 
ten Heer, onder de naam van AIDINELLI, 
zynde een gedeelte van ’t Landfchap Carama- 
pie of Cilicra. De Gitfteen wierd volgens de 
getuigeniffe der Aalouden aldaar daagse en aan 
de ftranden van de Vloedt GAGE, en zou- 
de zyn naam Gagates van deze Vloedt ver- 
kregen hebben. Het zelfde word ook bevef- 
tigt van (a) Plinius en (b) Nicander. 

sz. 
De Gititeen word ook gevonden in Vrank- 

ryk, omtrent de Stadt Seduir of Syon, gele- 
‚gen aan de kant van Zwitzerland , insgelyks 
in Engeland, en in Nederduitfchland omtrent 
Luiken te Aaken De aaloude Evax fchryft 
van de T'hracifche Steen , en verhaalt dat de- 
zelve aangefteken zynde een bitumenachtige 
reuk van zich gaf, maar dat deze reuk zulk 
een onverdraaglyke en fcherpe ftank was, dat 
op de plaats , daar deze Thracifche Steen zyn 
rook uitgaf , geen dieren of eenig ongediert 
konde harden ; zommige hebben niet geweeten 
wat zy van deze T'hracifche Steen, daar Evax 
van meldt, maaken zouden, om dat de Git- 
fteen niet zodanig een fcherpe en ftinkende 
reuk van zich geeft, maar het is echter waar- 
fchynlyk dat Evax door deze T'hracifche Steen 

de - 
(a) Lib. XXXVI Cap. 29. 
(6) De Theriacis, 
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de Gitfteen verftaan zal hebben, dewyl de Git- 
fteen brandende wel niet zo zeer ftinkt, maar 
echter gelyk alle de bitumenachtige zaaken een 
benaauwde lucht van zich geeft, van dewelke 
ook fcherpheid gevoelt word als dezelve op de 

_ long valt, en te meerder om dat de aaloude 
Schryvers van dientrantals Evax, wel gewent 
zyn by vergrootinge van de natuurlyke zaaken 
te fchryven, op dat dezelve aan hunne Lezers 
meerder verwondering zouden verwekken. 

53- 
DeVertaalder van NE mder meldt van een Bí- 

tumen, het welk tot de hardigheid van een vafte 
Steen overgaat en ftremt, dewelke aan brand 
gefteken zynde door het overfíprengen van wa- 
ter noch helderder opvlamde , maar door oly 
wierde uitgedooft; en dewyl deze hoedanig- 
heid eigen aan alle bitumenachtige lichaamen 
is, hebben wy geen reden om niet te moogen 
gelooven, dat ait de Thracijche Steen is, de- 
welke van Evax gemeldt word, te meer- 
der om dat gezegt word , dat dit fteen- 
achtig Bitumen gevonden wierd aan de boor- 
den van een Vloedt van het Europifche Tar- 
tarien of Scythien, het welk aan de zwarte 
Zee grenft, en vervolgens naar de kant van 
‘Thracien, waar door by de Aalouden zeer 
licht de naam van Tracifche Steen van daan ge- 
koomen kan zyn. De aaloude Schryvers heb- 
ben noch verfcheide {oorten van Steenen aan- 
getekent, dewelke gewreven of gebrandt zyn- 
de, een bitumenachtige reuk van zich geven, 
maar ik zal dezelve op een andere tyd verhan- 
delen; ook zyn dezelve wel van een bitumen- 

Dd s ach- 
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achtigeri aart , maar echter verfcheidentlyk in 
haar vorminge vermengt met verfcheide foor- 
ten van mineralifche en aardíche {appen en 
Mineralen. 
' tn 

Ferrandus Imperatus oordeelt, dat het on- 
derfcheidt van de bitumenachtige lichaamen ge- 
boren word en beftaat in derzelver meerder of 
minder vaftheid of losheid , zwaarheid of 
lichtheid, zuiverheid of onzuiverheid, en ver- 
mengtheid met andere ftoften, zouten en fap- 
pen, in derzelver gematigder of heviger fchroe- 
jinge en brandinge of kookinge, door meerder 
of minder onderaardfche hitte ; dat hier ook van 
afgelegt moeten worden derzelver meerder of 
minder vloeibaarheid , lymigheid , fmedigheid, 
vetheid, doorfchynendheid, ondoorfehynend- 
heid, fynheid, grofheid, gladheid, rouwheid, 
hardigheid of zachtheid, even gelyk als wy de 
Olyen, Vetten, Gommen en Harzen der 
Plantgewaflen en Boomen meerder of minder 
zuiver, en ondoorfchynend van koleur bevin- 
den, na dat zy of door een zachte en lieflyke 
warmte der Zon geftreelt en gekoeftert, of door 
groote hitte en brand voortgeteelt worden. 
Hy oordeelt dat alle de Mineralifche Vetten, 
door een zachte en {koovende warmte des on- 
deraardfchen vuurs door langheid van tyd voort= 
geteelt, veel helderder, fchoonder , tynder en 
doorfchynender van {tof worden als die mine- 
ralifche Vetten „ dewelke door veel krägt en 
hitte des onderaaratchen vuurs haaftiglyk ge- 
kookt en als geïchroeit en gebrandt worden ; 
Mag hy 
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hy gelooft dat in deze door de fchroeyinge en 

_ verbrandinge ‘een rookachtige damp word ge- 
boren onder haare voortteelinge ‚ en dat zy daar 
van ontvangen een zwarter en doffer koleur ; 
hy oordeelt dat zulks noch te meerder bevef- 
tigt word door de groote ftank en aangebran- 
de reuk , dewelke befpeurt word in de zwart- 
achtige mineralifche Vetten en Bitumens , daar 
in tegendeel in de witte, geele en roodachtige 
Barníteen, Bitumens enPeter-olyen een veel fyn- 
der,lieflyker en aangenaamer reuk ontdekt word. 

Á Ft è 
De Piffafphalt, van dewelke Bellonius ge- 

tuigt, dat hy de ader en deszelfs uitgraavinge tot 
Ragufa gezien heeft , en van dewelke Goebe- 
lius getuigt dat dezelve dikwils aan de ftran- 
den van Pruiffen gevonden word in de plaats 
van de Barnfteen, oordeelt echter onzen Jm- 
peratus dat het een door kontft te zamen gemengt 
wezen is , het welke zoude beftaan uit Teer 
en Afphalt; ook getuigt hy dat de Mumia 
van de Egyptenaaren door dezelfde Compofitie 
gebalzemt is, maar dewyl hy zulks geenzins 
bewyft, zal ik dit verfchil tot een andere tyd 
Ípaaren. 

6. 
Zmperatus verhaalt “ee van de Stadt Vultu- 

ra, hedendaags VUrTURARA genaamt, 
(gelegen in het Koningryk Napels in het ge- 
bergte van Apulie) een Steen gebragt word , 
dewelke in dit Gebergte gegraaven word, en 
dat uit de reeten en {cheuren van dezen Steen 
(afgefcheiden van deszelfs aderen en uit de grond 
gedolven , en vervoert op andere plaatzen) in 

% heet- 
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% heetfte van de zomer een vloeibaar Bitumen 
word uitgezweet. In het Koningryk Napels 
worderi op verfcheide plaatzen bitumenachti- 
ge lichaamen gevonden, onder anderen de 
GAGATES ot de Gitfteen in Catabrie , het 
vloeibaare Bitumen op verfcheide plaatzen van 
Campanie. Omtrent den Berg Wefavius niet 
ver van de Stadt Napels word in een klip een 
Bron van zeer heldere Peter-oly a 
maar dewyl dezelve opwelt in de Zee, word 
de Oly met een goudgeele koleur op het water 
dryvende gezien, als de Zee zeer {til en effen 
bewogen word. 

57: 
De aanmerkingen , dewelke Zmperatus op 

de. Barnfteen zelfs heeft gemaakt, zyn van zeer 
weinig belang , om dat de eigentlyke Barn- 
fteen in Italien niet gevonden word. Zelfs 
oordeelt de Heer M. Philippus Facobus Hart. 
mannus , (a) dat de oprechte Barnfteen nergens 
anders gevonden word als in de Baltifche Zee, 
en wel voornamentlyk omtrent de boorden en 
in de gronden van Pruiffen , en deszelfs aan- 
re Landfchappen en Ryken; en al- 
choon van zeer veele aaloude en nieuwe Schry- 

vers gemeldt word, dat de Barnfteen in allede 
overige drie deelen dezer wereld, buiten en 
behalven Europa, gevonden word, nament- 
lyk in Afra, Africa , en volgens getuigenifle 
der latere Schryvers ook in America , oordeelt 
echter de Heer Martmanuus, dat zulks on- 

waar- 

(&) Vid, Saccini Pruffci plyfica &r civilis Hiftoria. 
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xYaarachtig is; hy brengt verfcheide redenen by 

tot beveftiginge van zyne gedachten, dewelke 
van veele geleerde natuurlyke Hiftorikundige, 
zo voor als.na dezen Schryver, niet ten eene- 
maal verwerpelyk zyn geoordeelt, als onder 
anderen. 1. Dat de bitumenachtige lichaamen. 
en fteenen, dewelke op verfcheide plaatzen van 
Africa , Afia en America, en zelfsin Ezropa 
gevonden worden , niet volkomen overeen koo- 
amen met het Barníteen van Pruiffen, vaorna- 
mentlyk als dezelve in verfcheide omftandig- 
heden daar benevens beproeft en vergeleken 
worden. 2. Dat op zommige Zee-{franden 
van Europa ver van Pruiflen afgelegen, wel 
eens een ftuk Barnfteen als iets wonders kan 
gevonden geweeft , en door geweldige tem- 
peeften ver van honk als vervoert geweeft zyn , 
maar dat zulks zeer zelden is gefchiedt en ge- 
geheel geen bewys is, dat de Barnfteen juift 
op en omtrent zodanige gronden voortgeteelt 
is, behalven. dat dezelve dikwils geen waare 
en oprechte Barnfteen is, 3. Dat de vertellin- 
ge der Schryvers tegens de dagelyk{che onder= 
vindige ftrydt, dewyl zy melden van Landen, 
daar ouwelings de Barníteen kwanzuis gevon- 
den wierd, niet tegenftaande hedendaags in die 
Landen geen Barnfteen gevonden word. 
Dat verfcheide Schryvers de zwarte Gitfteen 
met de Barnfteen verwarren, en voor een foort 
van Barnfteen hebben aangemerkt; en dewylde - 
Gitfteen in verfcheide Landen gevonden word, 
dat daar uit voort gekoomen is een dwaaling ‚als 
of in die Landen Barnfteen voortgeteelt wierd. 

5. Dat de aaloude Schryvers en zommige jan 
4 

/ 
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latere Eeuwen , misleidt zyn geworden door de 
plaatzen daar de Barnfteen als een Koopman: 
fchap verkogt is geworden, zich inbeeldende 
(om dat zy dezelve van die plaatzen gewoon= 
lyk in hunne landen ontvangen) dat de Barn- 
fteen op die plaatzen of ten minften in derzel- 
ver Landfchappen voortgeteelt wierd, enz. 

58. 
Het is zeer waarfchynlyk dat de oprechte 

Barnfteen nergens word voortgeteelt als aan de 
Ooft-zee , gewoonlyk genaamt de Baltifche 
Zee, en aldaar wel voornamentlyk aande boor- 
den en landen van Pruiffen, maar de plaatzen 
van de Belt , daar de Barnfteen gevonden word, 
zyn zeer verfcheiden; op zommige plaatzen 
word dezelve zelden gevonden, op andere we- 
derom overvloediger, andere plaatzen en voor- 
namentlyk Pruiflen zyn wederom zeer ryk van 
Barnfteen, en op zommige plaatzen zyn vafte 
Barnfteen-viffcheryen. 

59. 
Het is zeer aanmerkelyk dat nergens omtrent 

en in de landen, dewelke aan de Ooft-zee ge- 
legen zyn, zo veel Barnfteen gevonden en ver- 
gadert word, als in en omtrent Pruiffen, want 
het Landfchapje Pruiffen is ten opzicht vande 
Landen, dewelke aan de Ooft-zee gelegen zyn, 
maar een klein en gering brokje lands, want 
de Ooftzee ftrekt zich wyd en breed uit tuf- 
fchen Denemarken, Zweden, groot Rusland, 
Polen, Duitfchland enz, Deszelfs voornaam- 
fte deelen zyn. 1. De Dantzicker Golf. E: 

‚De 
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De Finlandfche Zee-boezem. 3. De Bothni- 
Áche Zee-boezem enz. 

À en 3 

Behalven de Provintie Pruiffèn, worden ín 
de Ooft-zee ook eenige andere landen verrykt 
met de Barntteen, maar in veel geringer hoe- 
veelheid. Denemarken geniet ook een weinig 
van den buyt, en tot Luubek word de Barn- 
teen gewoonlyk: ook verkogt. Schefferus ges 
“tuigt ook in de Handelingen vande Koningly- 
ke Societeit van Engeland by Martmannus., 

dat Zweden insgelyks op. zommige plaatzen 
aan de Ooft-zee Barnfteen geniet, en dat aan 

de boorden-van het Eiland BrorKoo, het 
welk gevonden word in het Meir Mererus, 
daar zoet wateris,Barnfteen gevonden word;dat 
deze Barnfteen van Brorkoo zeer helder en wa- 

ster-klaar en.van een zeer fchoone koleur is;zom- 

„migegetuigen ook dat zelfs de Boorden van Fin- 
“land Barn{teen- genieten „ maar of zulks overge- 
woert-of eigen reedzel is, durven de Schryvers 
‚miet wel verzekeren. 

fits. 175 k GTST 
_#… Lyfland brengt ook Barnfteen voort, gelyk 
„ook Courland , het zelfde word ook getuigt van 
“Samugitien een Provintie van ’t groot Hartog- 
sdom Litthauwen of ’t Koningryk Polen, op 
‚die plaatzen dáar het zelfde aan de Ooft-zee 
grenft, maar Pruiffen {pant de kroon boven 
alle de andere Landfchappen; dit. Pruiflen ís 
een aanzienlyke Provintie van het wyd uitge- 
ftrekte Koningryk van Polen } maar tegenwoor- 
dig onderde Heerfchappy vande Koning van 

Pruif- 
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Pruiflen Keurvorft in ’t Mark Brandenburg: 
Pruiffen is voor dezen een Hartogdom geweeft , 
en is verrykt met een zeer vruchtbaare Lands- 
douwe; Pruiffen grenít met deszelfs noordzye 
de aan de Ooft-zee, met deszelfs weftzydeaan 
Pomeren, in ’t zuiden aan Neder Polen, en 
in ’t ooften aan Litthaawen en Samogitie. 

62. 
De vermaartfte Steden van Pruiffen zyn 

Dantzik, Marienbarg, Elbing, Thorn, Ko- 
zitz , Koningsberg , Memel , Braansberg, 
Brandenburg , behalven zeer veele andere Ste- 
den of Wyken, Plaarzen en Dorpen minder 
vermaart. Alfchoon aan verfcheide ftranden 
en plaatzen in de Ooftzee Barnfteen gevonden 
word, fchynt echter de geheele Ooftzee zyn 
teelt en grootíte rykdom van dit wonderlyke 
bitumenachtig wezen uitgeftort te hebben in het 
vruchtbaare en vette Luandfchap Pruiffen, en 
het fchynt dât geheel Pruiffen cenigzins als be- 
vrucht is met de Barnfteen, wantde Barnfteen 
word niet alleenlyk gevonden inde Zee en aan 
de ftranden van Pruiflen, maar zelfs diep lan- 
dewaurt in. Zommige getuigen dat zy zelfs 
hebben gezien, dat omtrent Gluchftadt cen 
plaatsje in Pruiffen , hoorende onder het Bis- 
dom van Wormerlandt, zeer groote brokken 
Barnfteen worden gevonden in hetopgraaven, 
en zomtyds onder het ploegen van de Bouwe 
landen worden opgeploegt. 

6 3 
De ftukken Barnfteen , dewelke op deze _ 

wyze onder de aarde gevonden worden, zyn 
‚zom | 
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zomtyds van een matiger grootte; over eenige 
jaaren wierd in de Landftreek van Mocherland 
een {tuk Barnfteen opgegraaven , het welk over 
de zeven ponden zwaar was. Ulyffes Aldro- 
wvandus getuigt by Hartmannas , dat uitde Lan- 
deryen niet verre van de Stadt Koningsbergen in 
Pruiffen Barnfteen gegraaven wierd. Het {chynt 
of geheel Pruiffen overal als bevrucht is met 
Barnfteen ‚omdat op veele en verfcheide plaatzen 
de Barn{teen gevonden, of by geluk opgeploegt 
en opgegraaven word,maar de Lezer dient echter 
aante merken dat zulks niet in een zeer uitfteken- 
de overvloedt gevonden word. Ook is de Barn- 
fteen niet altyd even zuiver, klaar en door- 
fehynende „ zomtyds is dezelve zeer flecht, 
rouw en vuil, zomtyds worden ftukken gevon- 
den, dewelke zeer helder, water-{choon en 
doorfehynende zyn. Ook verfcheelt dezelve 
veel van koleur ‚ zommige is zeer hoog ros, 
andere zeer hoog geel ,‚ zommige goud geel, 
“zommige brandend geel als een vlam van een 
kaars, andere is wit en doorfchynende , ande- 
re is wit uit den geelen, andere is witen doof 
„ennietdoorfchynend. Tot WESKErM niet 
verre van BARTENSTEIN word dezelve 
dikwils gevondeninftukken, dewelke zo groot 
yn als een hoender-ey en melk-wit van ko- 
leur. Tot DoMmMBROFKEN aan de Rivier 
ANGER AP PE word de Barnfteen dik wils ge- 
vonden in een blauwe kley; in ftukken. de- 
„welke zeer veel van malkanderen in grootte, 
gedaante en koleur verfcheelen. Op zommige 
plaatzen word de Barnfteen in Pruiffen gevon- 
„den in een grond , dewelke zeer na hout gelykt. 
II. Deer. E Zom- 
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64. 
Zommige Oog-getuigen hebben verklaarts 

dat tot Gilgezbarg in Pruiflen, in het opgraaven 
van een Wel, uit dewelke ziltig water opbor= 
relde, Barnfteen opgedolven wierd, niet te- 
genftaande Gilgezburg of deze Wel omtrent 
twintig mylen van de Zee afgelegen is. Het 
is nu Omtrent geleden drie en vyftig jaar, dat 
cen Bron omtrent BARTENSTEIN, cen 
Poorter-Stadt in Pruiflen ‚ overvloediger wa= 
ter begonde uit te werpen, en te gelyk zulk 
een groote menigte Barnfteen, dat zelfs daar 
door de Rechten van den Keurvorft van Bran= 
denburg eenigen tyd vermeerderden. 

ós. 
T'wee mylen boven de Stadt Bartenffein, by 

een Dorp in tHoofdmanfchap van Raftenvurg’, 
ontíprong in % jaar 1666 uit de Source van cen 
oude Bron , dewelke door langen tyd zeer 
vermindert was in water-opwellinge, een groo- 
te menigte water, dog niet op dezelfde plaats 
daar «de oude Bron opborrelde ‚ maar eenige 
treden daar van daan in een diepe Valley, die 
door verfcheide Bergen en Heuvelen (dewel-, 
ke zeer vruchtbaar en met Boomen en Planten 
begroeit waren) aan alle kanten omringt was; de 
Valley wierd aan dezyden van de Bron voor- 
zien.met aarde, leem en zandachtige ftoffen,even 
gelyk opde gronden en aan deftrandenvan de 
Zee overal gevonden worden; deze Zavel of 
zandige Steenkeizel wierd in zulk een groote 
menigte door deze nieuwe water-ader opge- 

wor- 



a 

Mey en Juny 1720. 427 
worpen , dat dezelve zelfs fchadelyk was voor 
de Weyden, het Gras, en de Meertjes die in 
de Valley gevonden wierden; en het water, 
dat deze Source voortbragt, was zo overvloe= 
dig , en ftroomde zo fterk , dat het zelve ge- 
noeg geweeft zoude hebben om een geheele 
watermoolen te beweegen en te doen omdraa- 
jen; dit zavel wierd wel zeer verre wegge-= 
fpoelt, maar ondertufichen wierd de Berg ; 
daar het zelve uitgeworpen wierd , zo zeer aan 
zyn wortels uitgeholt, dat dezelve eindelyk 
inzonk, en in een Poel of Meer veranderde, 
het welk zodanig grondeloos diep was, dat 
deszelfs grond door geen peil-loodt konde be- 
peilt worden. Uit deze vreeslyke en onver- 
wachte opwellinge wierden onder verfcheide 
andere zaaken opgeworpen brokken Barnfteen , 

maar na verloop van omtrent elf jaaren begon= 
de eindelyk de grootfte kragt van deze water= 
opwelling afte neemen, en veranderde de Bron 
in zyn oude loop, zyn water ontlaftende in 
een Poel of Moeras, 

B 66. 
“In de Rivier EL ME, niet ver van de boven 
gemelde plaatzen, getuigt de Heer Hartman= 
zus, dat Barnfteen uitgehaalt is uit een aarde, 
dewelke blauw-geel van koleur is; zomtyds 
word de Barnfteen gevonden in een leemach- 
tige aarde, gelyk by het landgoed Worins „ en op 
een andere Liandhoeve uit een zandachtige aar- 
de. In Afchenburg tuflchen Welau en Lufter- 
burg is uit een opgegraave Wel of Put Barn- 
{teen uit de aarde gedolven, dewelke onder 

Ee 2 het . 
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het zand leide, en het zand afgelicht zynde 
wierd de aarde geenzins kleyachtig of leemach- 
tig gevonden, maar als vermolzemt hout of 
houtachtig, niet tegenftaande dezelve echter 
geen hout was, het welke in Pruiflen zeer ‘dik- 
wils gezien en ontmoet word. 

67. 
Dat ook Barnfteen opgeworpen word by de 

Vloedt Pregel, is bekent, en Mennenberg ge- 
tuigt dat op het Eiland Axcker, gelegen in de 
Pregel, Barnfteen gevonden word, het welk 
ook beveftigt word van Hartsazzus , dat in 
zyn leeftyd in ’t Jaar 1673 op dit Eiland Barn- 
fteen voortgeteelt of gevonden wierd, Zelfs 
ae de aangekoome Bewoonders van het — 

eir, daar de Pregel zichin ontlaft, datzom- — 
tyds de Viflchers, dewelke in dit Meir hunne 
netten uitwerpen, in de plaats van vifch een 
goede menigte Barnfteen vangen. In het Ca- 
ronifche Meir word insgelyks zomtyds Barn- 
fteen gevift van die gene , dewelke dit Meir 
bevaaren, gelyk ook zomtyds eenige ftukjes 
Barnfteen in het Groot Vorftendom Litthauwen 
evonden worden in de Landftreek van Aib- 
udze, onder het Hoofdmanfchap Zufterburg. 

Cromerus getuigt in zyn Boek over Polen, 
dat in zommige Meiren, die verre van de Zee 
afgelegen zyn, zomtyds Barnfteen gevonden 
word. Fridericus Zamaltusgetuigt, dat zom- 
tyds Barnfteen opgegraaven word omtrent het 
Meir Drufus. Ook word zomtyds Barnfteen 
opgegraaven in ’t Gebiedt van de vermaarde 
Koopftadt Erping , gelegen in ’t Poolfch Pruif- 
fen. 

On- 
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68. 
Onder het Gebiedt van Elbing is een zeker 

Diftrië , het welk voor dezen een zeer groot 
Bofch was, en tegenwoordig genaamt word 
Kerbswald, in het welke de Raadtivan Elbing 
in * jaar 1641 een Put ontdekt heeft „ en in 
dezelve eenige Barnfteen , en dezelve met groote 
onkoften liet opgraaven en uitdelven ; na dat 
de graavers op de beneden grond gekoomen 
waren, bevonden zy dezelve even gelyk als een 
zee-grond, zandig enftrandig , en vergaderden 
uit deze opgegraaven put in een korten tyd over 
de zevenhondert ponden Barníteen ; het werk 
wierd om eenige redenen, in het jaar 1642 ge- 
ftaakt. Ook wierd in ’t jaar 1630 omtrent £/- 
bing in een zandachtige Berg , daar een eiken 
bofch op was, op verfcheide plaatzen Barníteen 
opgegraaven en gevonden , dit Barníteen was 
van een zwartachtige koleur, maar niet van 
hoedanigheid als de Gitfteen, zo veel als uit de 
Hiftorie te achterhaalen is; uit welke getuige- 
nifle overvloediglyk blykt.r.Dat de Barníteen op 
verfcheide plaatzen uit de gronden gedolven 
word, zo wel in plaatzen eenige mylen van de 
Zee afgelegen, als in plaatzen nader aan de 
Zee. 2, Dat alfchoon in Litthauwen , Polen, 
Pomeren en andere plaatzen ,zomtyds Barnfteen 
gevonden word, echter Pruiffen overvloediger 
daar mede gezegent is. 

69. 
Gondfinit, Gistel ‚ Wigandus en andere 

Schryvers zyn van gevoelen , dat al het Barn- 
fteen (het welk in de Middellanden, dewelke 

Ben van 
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van de Zee afgelegen zyn, gevonden word) daar 
by geval of by ongeluk geraakt of begraaven 
of verloren is, maar de Heer Hartmannus is 
van gevoelen dat zulks niet waar is, om dat 
ook tuffchen het begraaven Barníteen ( dat ge- 
ftolen en op die wyze voor een tyd geborgen 
word, of anderzins ondergedolven word ) en 
tu{fchen het natuurlyk Barnfteen, het welk in 
dieMiddellanden in de gronden gevonden word, 
een zeer merkelyk en klaar onderfcheidt te 
zien is. 

70. 
Wy moeten ons niet verwonderen dat in de 

gronshn ‚ en zelfs in die der Middellanden van 
ruiflen, Barnfteen opgegraaven en opgewor- 

pen word, dewyl „de ondervinding heeft ge- 
leert , dat veele onderaard{che Cazaler en rioo- 
len uit de Zee en groote Rivier onder door de 
grond van Pruiffen vloeijen, dewyl uit zom- 
mige groote opwellingen en bronnen,houtwerk, 
paaltjes en andere zaaken zelfs van de gronden 
der Zee worden opgeworpen; het is zelfs ge« 
beurt dat in zommige Meiren in de middellan= 
den van Pruiffen houtwerk van gebroke fche= 
pen is koomen opdryven. 

71. 
Niet tegenftaande Pruiffen de meefte Barn- 

fteen voortbrengt, word ook zeer veel Barn- 
fieen aan de ftranden en zelfs in de middel- 
landen van Pomeren gevonden. Onder het ge- 
biedt van de vermaarde Stadt en Republyk 
Da NT zik word mede Barnfteen gevonden. 
Micralius heeft aangetekent dat tot Galgow,een 

vere 
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vermaarde Stadt in Pomeren, en op verfchei- 
de andere plaatzen in ’t Hartogdom Pome- 
ren, uit zandige bergen dikwils veel Barníteen 
gegraaven word ; dat het ook dikwils gebeurt , 
als in Pomeren putten gegraaven worden,dat on= 
der het zand ftukken Barnfteen verborgen leg= 
gen en gevonden worden; ook is by een iege- 
lyk bekent dat op het Pomerfche Eiland &x- 
gea veel Barnfteen gevonden word , voorna- 
mentlyk omtrent Hiddenzee , daar een tamen 
Iyke opkomft vande barnfteen gemaakt word , 
dewelke aldaar met netten gevift en gevangen 
word, 

7 

Wigandus getuigt by Hartmanvus, dat wel 
eenige Barnfteen vergadert word omtrent Dant- 
zik of op deszelfs ftranden , maar dat het al- 
daar niet gevangen of met netten gevift word , 
gelyk gefchiedt aan de {tranden en boorden van 
het Pruiffifche Landfchap Sambie, en hoe na- 
der het gebiedt van Dantzik of Pomeren zich 
uitftrekt na Pruiflen, hoe ryker van barnfteen 
het zelve bevonden word; hoe verder de ftran- 
den van Pomeren zich van Pruiffen afwenden , 
hoe minder Barnfteen op dezelve gevonden en 
opgeworpen word. Op deftranden van Dant- 
zik word ook dikwils Barnfteen uit het zand 
gegraaven, volgens de getuigenifle van Schry- 
vers, het welke niet zeer te verwonderen is, 
dewyl de Ooftzee uit hoofde van de vermaarde 
Dantzicker Zee-boezem, aldaar van zeer wyd 
en breed op aanrolt, en als in een zeer wyde 
boezem iníchiet, 
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73e 
De Barnfteen, dad ehee aan de ftranden on- 

der het zand gevonden word , is na alle beden- 
kinge daar onder beftulpt geworden in zwaare 
tempeelten, hooge watervloeden en groote 
ftormen, door het opkruijen van het zand; 
dit is te meerder waarfchynlyk, om dat de 
Barnfteen op die plaatzen zelden op zyn alder- 
diepít niet boven een mans lengte onder de 
grond gevonden word. Als de Barnfteen-zoe- 
kers op deze ftranden de Barnfteen, die onder 
het zand bedompelt legt , trachten te ontdek- 
ken, gebruiken zy een zeer lang fcherp en fterk 
yzer, hier mede booren zy diep door de Zee- 
wier en het zand tot in de grond , ondertuf- 
fchen naauwkeurig lettende of zy geen ftuk- 
ken barnfteen aantreffen , het welke zy „door de 
gewoonte geleert hebbende, met hunne handen 
aan de {tok , dewelke aan ’t yzer vaft gehecht 
is, konnen voelen en gewaar worden, het 
welk ontdekt zynde uitgegraaven word ; maar 
wanneer de Barnfteen, dewelke zy op deze 
wyze aantreffen, een mans lengte diep legt, 
en de moeite waardig geoordeelt word, graa- 
ven zy een groote put in het ftrand, en wrik- 
ken in de grond van deze put met fcherp ge- 
maakte houte paalen het zand heen en weer 
met groote kragt en veel moeite, boorende op 
deze wyze in de grond van de Put veel wyde 
gaten, zo lang tot dat dezelve vol water fchie- 
ten , en na verloop van eenigen tyd de Barn- 
fteen, dewelke in den omtrek van de grond 
van deze Put onder het zand RS 
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koint opborrelen , als wanneer zy dezelve met 
kleine. fehepnetjes uit de gaten en gronden van 
de put uitfcheppen. 

y 74: 
Tegenwoordig word in ’t Pomerfche (10 

veel als door de Schryvers bekent is) geen Barn- 
fleen uit de grond in de Middellanden, de- 
welke van de Zee afgelegen zyn, opgegraa- 
ven. Bathneras getuigt dat in ’t jaar 1672. 
in ’t Neringer Bofch verícheide groeven wa- 
ren, daar Barnfteen uit opgegraaven wierd, 
behalven noch de Barnfteen, dewelke niet ver 
van Dantzik en in't Gebergte gevonden wierd. 
Agricola (a) verhaalt dat op deplaats, daar de 
Weitzel rich in de Pucitche Boezem ontlaft, 
niet verre van het Mannen kloofter Oriva, 
gevonden worden geftremde en matiglyk har- 
de kluiten van Bitumen, van groote omtrent 
als een hoender-ey , en zomtyds kleinder ; van 
deze Bitumen worden zommige kluiten of 
brokken gevonden, dewelke geel van koleur 
zyn, andere wederom dewelkeasgraauw zyn, 
andere wederom van een roodachtige koleur ; 
aan deze kluiten groejen zeer kleine boompjes 
die van een zeer bleeke koleur zyn, en cen 
visachtige reuk van zich afgeven , en wel eenig- 
zins naeike en andere na palmftruikjes gelyken ; 
zy groejen tot de hoogte van drie en op zyn 
uiterfte van vier palmen hoog, en dringen met 
haar worteltjes in de kluiten van dit Bezumer, 
en hangen op die wyze aan die brokken vaft. 

Ee + Uit 
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Uit dezeigewaflen moogen wy befluiten dat de= 
ze bitumenachtige kluiten eigentlyk zyn een 
bitumenachtige aarde , maar of nu deze aarde 
of deze kluiten zyn de eigentlyke moer, daar 
de Barn{teen van groeit , is tot noch toe niet 
genoegzaam gebleken, 

75e 
Na dat wy nu aangetekent hebben, op welk 

een wyze op verfcheide plaatzen in de Middel- 
landen. van Pruiffen als ook van Pomeren, en 
te gelyk aan de ftranden van Pomeren, Barn- 
fteen gevonden word , en op zommige plaat- 
zen klompen en kluiten van Bitumen, als 
ook op verfcheide plaatzen aan de Ooftzee, op 
de eene meerder en op de andere minder, ftaat 
eigentlyk aan temerken, dat, niettegenftaande 
Pruiflen boven alle de Landfchappen van de 
Ooftzee met Barnfteen verrykt word , echter 
zulks niet op alle de ftranden en boorden van 
Pruiflen even overvloedig gevonden word. De 
Barnfteen van Pruiffen heeft niet overal even 
beftendig zyn teel-plaats , maar in het gedeelte 
van Pruiflen, dat hedendaags Sambie genaamt - 
word „by de alom bekende Stadt Koninsbergen , 
op de boorden van ’t Gebiedt van Koningsber= 
gen , en in ’t geheele Pruiflifche Landfchap Sam- 
bie, by 'tnieuwediep , daar een Meer van zoet 
water zich in de Zee ontlaft , niet ver van de 
flerkte Lochftet, tot aan de gemeene Herberg 
dewelke aldaar Kraxtz-kroeg genaamt word, 
is de voornaamfte plaats van den geheelen be- 
kenden Aardbodem, daar volgens de getuige- 
nifle van den Heer Hartmannai de Barn{teen 

ge: 



Mey en Juny 1720. 435 
gevonden en opgevi(t word. De lengte van de- 
ze Barnfteen-ryke Boorden, Stranden of Land- 
ftreek is omtrent tien duit{che mylen. 

76. 
Wigandus, een zeer oud Schryver van de 

Barníteen en deszelfs teelt , getuigt dat nergens 
op eenige ftranden van de Ooftzee de wezend- 
Iyke Teel-tuin te vinden is, als op deze plaats 
van tien duitfche mylen ; ik wil het gezagh van 
dezen Schryver niet benadeelen , maar uit de 
boven aangehaalde plaatzen is het tegendeel ge- 
bleken ; hoewel ik echter wel gewillig kan 
toeftemmen, dat deze plaats de voornaamfte en 
de vruchtbaarfte in het voortbrengen van de 
Barnfteen is van alle dewelke tot noch toe be- 
kent zyn, te meer omdat volgens getuigenifle 
van de zelfde Wigandus al een zeer lange reeks 
van Eeuwen de Barnfteen hier gewonnen, ge- 
vonden, vergadert en opgevift is geworden , en 
om dat zelfs van zeer oudetyden de Barníteen- 
viffchers alhier hunne wooningen en byzondere 
huizen (welker zommige al zeer oud zyn) ge- 
had hebben em noch hedendaags bezitten. 

71. 
Niet tegenftaande op deze ftreek van omtrent 

tien duitfche mylen op verfcheide plaatzen de 
Barnfteen vergadert en gevifcht word , is noch= 
tans in deze ftreek een plaats van omtrent tien 
duizend paffen of tweeduitfche mylen , daar de 
meefte Barnfteen gevonden en vergadert word. 
Hier worden verfcheide hoeken en inhammen 
gevonden , daar voornamentlyk de Es 
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fteen gevilt word ; de Schryvers ftellen onder 
dezelvedewelkegenaamt worden. 1, Krecke, 
2. Nodums. 3. Lafzmicken. q. Kuick. 5. Pal- 
menig. 6. Ampe. 7. Thiefzkum. 8. Krappel- 
len. g. Grimmazen, en noch verfcheide andere. 
Onder deze plaatzen worden eenige gevonden, 
daar de Barnfteen wel valt maarbezwaarlykte 
viffchen is,om de ongelykheid , fteenachtigheid 
en klipachtigheid der Zee-gronden. Deftran- 
den van deze Barlteen-ryke boezerns zyn overal 
met bergen bezet. 

\ 0078. 
Wigandus en andere Schryvers getuigen , vol- 

gens de} aantekeninge en mede waarneeminge 
van Hartmannus, dat de gronden van de 
Zee, daar de Barnfteen gevilt word, eenig- 
zins klippig zyn, en dat de Barnfteen gevilt 
word uit fpleeten , holen en als kleine valleyt- 
jes van de heuveltjes der Zee-gronden; voor- 
namentlyk is de meefte neering en vangft, als 
de Barníteen door groote beweeginge der wa= 
ter-golven na zwaare winden enftormen, op de 
vlakker plaatzen van die ongelyke Zee-gron- 
den word opgefpoelt; de Valleytjes, dewelke 
tu{fchen de klippige gronden inloopen, zynals 
kreekjes, dewelke van de ftranden af eenige 
lengte in de Zee voort{trekken , zommige 
recht, zommige fchuins, en andere met bog- 
ten en kromtens ; deze kreeken loopen tuí= 
fchen ruggen en bulten der Zeegronden, van 
dewelke Schutz in zya tyd-beichryving van 
Pruiffen overvloediglyk gehandelt heeft, vol- 
gens de getuigenifle van den Heer Hartmau- 
nas. Dat op deze (tranden veel zwaare ruggen ; 

klip- 



Mey en Juny 1720. 437 
klippen en fteengronden gevonden worden, is 
algemeen bekent. 

79. 
Op deze plaatzen , daar de Barnfteen valt, 

zyn de Zee-boorden klippig , bergachtig, op 
zommige plaatzen mineraalachtig „en op andere 
zavelachtig en grof zandig, hier en daar be- 
fproeit en doorfneeden met kreekjes en kleine 
water-vlietjes, dewelke van ’t gebergte voort- 
koomen , bewaffen met eenige weinige planten , 
kruiden en heefters; de gronden een weinig 
„meerder landewaart in zyn met verfcheide mi- 
neraal-aderen en delf baare bergftoffen doorloo- 
pen en bevrucht. Aan de Zee-boorden vangroot 
Hubenig word een Vitriool-ader gevonden, in 
dewelke gegraaven is, en dewelke overal door- 
loopen is met onderaardfíche gangen, loopgraa- 
venen putten ; op deze plaats en omtrent Crim- 
muzen worden even onder de grond geftremde 
witte korften gevonden, dewelke onderfchei- 
den worden door zwarte ftreeken , tot bewys 
van derzelver Vitrioolachtigen aart; ook ge= 
tuigt elk een dat op deze plaatzen zeer veel 
Vitriool-aderen verborgen leggen. 

sk go. 
By Krappelen word een aarde gevonden, 

dewelke een houtachtige eigenfchap vertoont; 
indeze word Barnfteen gevonden , en ook eeni- 
ge brokken en kruimels Vitriool, die onge- 
zuivert en door de natuur niet genoegzaam ge- 
kookt fchynt. Hartmannus verzekert dat de- 
ze Pruiffifche Vitriool met zeer veel Salpeter- 
teen is als vermengt, en dat hy zelfs van deze 
zaak de proef heeft genoomen , doot een mati- 
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ge hoeveelheid rouwe Vitriool te fmelten in 
een fcherpe loog, daar hy de Salpeter van af- 
fcheide, dewelke hy zo goed bevond en krag- 
tig, als de Salpeter dewelke van de Salpeter- 
aarde door de konft bereidt of gekookt word. 
Ook beveftigen de Barnfteen-graavers , dat de= 
ze geheele grond met falpeterachtige aarde en 
falpeterachtige fteen als doorloopen is. In de- 
ze gronden worden ook door de Barn{teengraa- 
vers veel vuurfteenen opgegraaven, en tot het 
gebruik vergadert, 

Sr. 

Ik heb opgemerkt, zegt de Ooggetuige Pb. 
Jac. Hartmannus, dat de plaats, daar ik de 
Barníteen zag opgraaven ‚ doorloopen was met 
geele aarde of geelachtige roode aarde, en op 
zommige plaatzen was de geheele hoogte of 
kruin van de Zee-boorden met zodanige rood= 
geele aarde bedekt ; deze aarde was zeer dor 
en mager, en op zommige plaatzen zandach- 
tig. Uit cen groote menigte natuurlyke Vitriool, 
zegt de Heer Hertmannus ‚ vondik eenige geele 
ftukjes, dewelke even gelyk als geele ooker 
geel verfden, enin ’t vuur geworpen zynde, 
geen vlam vatteden, maar als geroo{t wierden. 
De Heer Goudfmit en de Heer Goebelius ge- 
tuigen, dar aan deze oevers ook gevonden en 
vergadert worden zwavel en aluin ‚maar de 
Heer Martmannus ontkent ’t zelfde, en heeft 
zulks onderzocht aan de Bewoonders en zelfs 
aan de Opperhoofden van deze gewelten , en be= 
vonden dat zulks onwaarheid was. ES 

1. 

dta 
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82. 
Alfchoon hier al geen zwavel-aderen of my- 

nen gevonden worden „ kan echter van nie- 
mant ontkent worden dat deze gronden en zom= 
mige plaatzen fulferachtig zyn. 1. Om dat 
dezelve op veele plaatzen de Vuurfteen voort- 
teelen. 2. Om dat zelfs het water van ver- 
fcheide beeken en vlieten, dewelke van het 
hooge Gebergte koomen afvloejen , zwavel- 
achtig is. Zommige van deze Riviertjes en 
Beekges zyn gevult met zuurachtig water, en 
tuffchen Krappellen (by zommige Krax de pel- 
le genaamt) en groot Hubenig is een plaats, 
daar eertyds een Rivier van zuur Mineraal-wa- 
ter, en een zeer vermaarde en Mfedrcruale 
Zuur-bron was ;-na deze plaats wierden vee= 
le, dewelke met ziektens beladen waren „ na 
toe gelokt, tot dat eindelyk de Rivierdoor op- 
gewelt zavel overftelpt wierd en geheel vers 
dweenen is. 

BREE 
„Op dat wy de natuurlyke Hiftorie van de 

„Barnfteen te naauwkeuriger moogen achter- 
haalen, zal het veel tot opheldering verftrek= 
‘ken, den aart en natuurlyke gefteltheid van 
‘de landen, (tranden,boorden; gronden, plaatzen, 
Rivier- en Zee- wateren, daar de Barn(teen zo 
zeer by uitttekendheid voortgeteelt word, zo 
veel als in ons vermogen is-te-onderzoeken ; 
om deze reden kan “ik niet voorby gaan cen 
aanmerkelyke hoedanigheid, dewelke in zom- 
mige aarde (die aan de boorden vande Zee ge- 
vonden word) gezien word, temelden;, deze 

aar- 
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aarde verandert door de kragt van het aanfpoe- 
lende Zee-water allenskens maar nochtans 
oogenfchynlyk in een harde fteen; de fteen is 
echter vaft en van een zwarte koleur. Ook kan 
tot beveftiginge, dat dezelve door ’t Zee-war 
ter verandert wordinfteen, deaarde, die noch 
niet fteenachtig genoeg geworden is door ge- 
brek van tyd, met eenige kragt daar van afgee 
fchraapt worden. 

In de groeven, daar de Barnfteen gevonden 
word, vertoonen zich ook Steen-aderen, de- 
welke door de aarde, daar de Barnfteen als 
in een moer in voortgeteelt word, heen ftry- 
ken en van malkander fcheiden ; deze fteen is 
van een asgraauwe koleur , zachtachtig van 
fteenftof , week en bros, op de minfte hamer- 
flag of ftoot breekende. T'uflchen de keyfteen en 
klipfteen, en ook in het zavelen zand worden 
hier ook een groote menigte fteenen gevonden 
van een byzondere aart; dezenoemen de Duit- 
fchers Donnerkeyla of ook Alpefchofz,'vomtyds 
koomen dezeDonnerkeylz van denBerg afrollen. 
De weergalooze Valerius Gordus befchryft de- 
ze fteenen in zyneverklaaringen, uitleggingen 
en ophelderingen van Diofcorides , zeer om: 
ftandig: Het «5 een fleen (zegt (a) hy) langz- 
wad rond, ineen kronkelachtigbesd als een tel 
na beneden toeloopende , van koleur op zumur- 
geplaatzen yzerachtig , op andere donker bruin, 

Zom 

(a) Wid. Annotationes Valerii Cordi in Droftoridesz 
Lib. II, Cap. 99. &” roo. 
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Zominige plaatzen yzerachtig , op andere don- 
ker bruin, zommige zyn goud geel en doorfchy- 
nende als de Barnfteen, zy worden zo welge- 
vanden in Pomeren als in PruifJen; in Saxen 
en andere plaatzen van Duitfchland worden 
deze zelfde DONNERKEYLN gevonden, dog 
van een een yzerroeftige kolenr ; de Duitfchen 
gelooven dat zy een hulpmiddel tegens de nacht- 
merry van de paarden en ander vee zyn: gemeen- 
lk word gelooft dat zy van den bemel vallen 
met de blixem, 

56. 

In deze geweften worden ook valfche dia= 
manten of Pruiflifche diamanten gevonden, 
voornamentlyk omtrent groot Hubezig , onder 
de op hoopen leggende keyen, als ook byna 

‚Overal op de boorden van de Zee dezer ge- 
wefter ; deze diamanten zyn als een lichaam „ 
het welk overal in een gedrongen en vaft is, en 
rondom met keyfteentjes als omzet, tuffchen 
dewelke, als zy van het lichaam afgeflagen zyn , 
de diamant gevonden word; zodanig een dia- 
mant, getuigt Hartmannus, dat hy vaft ge- 
groeit gezien heeft aan een aarde, dewelke in 
fteen was verandert. Behalven deze blinkende 
diamanten worden aan de boorden van de Pruif- 
filche Zee en omtrent deze landen een ontel- 
baar onderfcheide getal van Mineraal- en Me- 
taal-ertzen en {teenen gevonden; zelfs worden 
hier fteenen gezien , dewelke goud en ilver- 
glants vertoonen, en als doorzaait met goud- 
en zilver-kleurige fchilfers en fchubbetjes; de 
koleuren van zommige dezer fteenen zyn zeer 

UI. Deer. Ff aan 
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aangendam. Hier worden ook gevonden Jase 
pisiteenen en andere Keytjes en Steentjes, de- 
welke eenigzins de edcie gefteentens verbeel- 
den. 

8 Je 
De meefte Landeryen en Velden , ‘die naaft 

gelegen zyn aan deze boorden, daar de Barn- 
fteen gevilt, vergadert en op zommige plaat- 
zen gegraaven word, zyn niet zeer vrucht- 
baar, om dat dezelve op veel plaatzen over- 
ftulpt zyn van zavel en zand; maar by GROOT 
DiRscHKEIM en BRUSTER word een zeer vet- 
te aarde gevonden , en op die plaatzen is een 
zeer vruchtbaare grond, zelfs tot aan de Zee- 
ftranden toe, „De Darnfteen-landen zyn niet 
zeer bekwaam tot het voortteelen van boomen , 
want daar worden, daar de meefte Barnfteen 
groeit, zeer weinig bofichen , uitgezondert een of 
twee , gevonden; hoewel echter tuflchen Pilfau 
en Palmnig een groote ruimte gevonden word, 
daar zeer goede kley is, en ook omtrent een my! 
van Pillen word een bofch gevonden van om- 
trent drie mylen, behalven ook eenige bofch-ryke 
bergen en ander hout. De plaats Pillau legt opde 
invaart van het bekende Haf. In ’t geheele gebiedt 
van Pillau word de.Barntteen gevonden; ander- 
half myl van Pillau legt-de plaats (a) Grecke ; 
daar zeer veelBarnfteen vergadert en gevift word, 
voornamentlyk na eenige ttorm-winden, Gels 
larius vertelt dat de Hartogen van Pruiffen 
twaalfduizend guldens aan jaarlykfche inkom- 

ften 

(a) Vid, And, Gellarii Regni Polonie Def= 
sriptio. 

d 
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ftenhadden van deze Barnfteen-vangft, en dat 
een vat Barnfteen na de maat van dat Luaand voor 
hondert en hondert en vyftig guldens,of meerder 
of minder ; na het open afflaan_van de prys ver-” 
kogt wierd; en dat alfchoon tuflchen Dagtzik en 
Memel overal op de Pruiflifche bodem, en zelfs 
ook op de Pomerfche bodem Barnfteen ge- 
vonden word, echter omtrent deze plaats wel 
de meefte Barnfteen gevonden word , het welk 
ma het zeggen van Gellarius de oorzaak zoude 
zyn , dat nergens met meerder vlyt de Barn- 
fteen opgevift wierd als op deze plaatzen, op 
dewelke zelfs de Boeren van de naaft gelege 
Dorpen, na het bedaaren van een {torm, met 
hunne netten, dewelkezy GRIFFEL noemen , 

de Barnfteen gingen opviffchen. Over deze 
Barnfteen-vangft konnen nagezien worden 
Gafparus Schutzius in zyn T yd-befchryvinge 
van Pruiflen, Munfierus in zyn Wereld-be- 
fchryvinge, Gluvertus in zyn Hoogduitfche 
Oudheden , Willichtus in zyne aantekeninge 
over Tacitus, Georgius Braun in zynebefchry- 
ving van de Stadt Dantzik, maar wel voor- 
namentlyk Goudfimit , Goebelius enWigandus, 
want. dezedrie laat{te worden de voornaamfte 
geacht, „dewelke over de Barnfteen gefchreven 
hebben, daar de geleerde Hartuzaunnus byge- 
voegt moêt worden , om dat hy de meette 
zaaken zelfs heeft onderzocht en op bevindin- 
geaangemerkt. Hedendaags brengt de Barntteen 
veel meer voor den Laand-vorft op, fchoondezel- 
ve niet zo.duuris als vi rd 

…Niemant heeft 20 nauwkeurig aangemerkt 
f Ff 2 als 
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als Hartmannus, dat de Barnfteen eigentlyk 
in de aarde groeit in zyn eigen mineraal-ade- 
ren, even gelyk als alle de andere Mineralen 
en Metaalen ; hy heeft zelfs ondervonden de 
Barnfteen-ader en groef by groot Hubenis en 
op veel andere plaatzen , maar de Schryvers 
verfcheelen zeer onder malkander wegens de 
natuur, gefteltheid en hoedanigheid van de 
Barn{teen-aderen; zommige ontkennen de Barn= 
fteen-aderen, en {tellen vaft dat de ftukken 
Barntteen , dewelke in de gronden gevonden 
worden , daar als by geval, of door de zond- 
vloedt , of te hooy en te gras in geraakt zyn; 
andere ftellen wederom een eenige foort van 
aarde, dewelke als de ader, de moer en-de 
voortbrengfter van de Barnfteen zoude zyn, 
met uitfluitinge van alle de andere ftof of zand 
of kley-aderen, daar de Barnfteen in gevonden 
word ; dit zoude eigentlyk de Hout-aarde zyn. 

De Lezer zal zich rhifchien verwonderen’, 
dat ik hier de naam van Hout-aarde gebruike, 
als zynde iets dat volkomen ongewoon en te- 
gens de gewoonlyke bevindinge ftrydt, dat in 
de natuur een aarde zoude gevonden worden , 
dewelke de uitwendige hoedanigheid en aart van 
Hout vertoont, maar nochtans is in deze ge- 
weften niets openbaarder en algemeender be- 
kent als de houtachtige aarde, in zo verre dat 
deze voor de eenigfte en eigentlyke moer van 
de Barnfteen by veelen gehouden word. 

go. 
Dat de Hout-aarde alleen de moer en myn- 

ader 
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ader van de Barnfteen niet is, bewyft de Heer 
„Hartmannus door verfcheide aanmerkenswaar- 
tdige kentekenen , hy ftelt drie verfcheide foor- 
ten van Barn{teen-aderen. 1.De Barnfteen-myn- 
ader, dewelke beftaat uit een vette,bitumenachti- 
ge,taajeen blauwe kley. 2. De Barn{teen-myn- 
ader,dewelke beftaat uit houtachtige aarde.3. De 
Barnfteen-myn-ader, dewelke beftaat uit een 
byzondere foort van zuiver,kleverig en blinkend 
zand ‚het welke door degronden met een by- 
zondere en alseen vette doorftreek heen boort, 
en aders-gewys voortloort. Wy vinden noch an- 
dere Schryvers ‚dewelke deze zand-ader als een: 

‚ moer van ‘de Barnfteen aanmerken , en dere- 
den waarom zy niet konnen gelooven , dat de 
klompen Barntteen, dewelke in dezelve ge- 

‚ vonden worden, daar niet by geval of door de 
zondvloedt in geraakt zyn, is, om dat in de 
Landfttreeken daar deze Zand-aderen zyn , juift 
Barnfteen indezelve gevonden word, en daar de 
zand-ader: ophoudt, neemt ook de Barntteen 
een einde, het welk niet gefchieden zoude als 
de Barníteen van elders in deze zand-aderen 
geraakt was. 

4 gr. 

Het is waar dat op de zandige Zee-ftranden 
het Barnfteen gevonden word oader het zand, 
daar het onder beftulpt word door het opge- 
kruide zand, het welk door deze golven in 
groote {tormen hevig: geroert of opgeworp.n 

„word; en dat derhalven niet waarfchynlyk is 
dat het Barnfteen onder dit zand is voortge= 
teelt, maar deze zelfde tegenwerping, ‘heeft 

Ff 3 geen 
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geen. kragt omtrent het Barníteen , dat in de 
Bergen en Heuvelen en Middellanden in zand- 
aderen gevonden en voortgeteelt word, om 
dat deze of veel te hoog of al te ver van de 
Zee afgelegen zyn, om uit dezelve de Barn- 
fteen door opwerpinge van boven te ontvan: 
gen; hoewel ik niet zoude durven ontkennen 
of deze onderaard{che en in de zand-aderenleg- 
gende Barnfteen niet wel door onderaardíche 
Rioolen en waterkolken met het zand mogte 
zyn opgewelt , want byna by alle Bergen , 
Heuvels ‚en zelfs omtrent de Barnfteen-aderen 
van de hout-aarde, en omtrent de Vitriool-my- 
nen, en op de ftranden word fyn fteen keyzel 
en dryfzand gevonden, als of het zelfde uit 
de Zee voortgekoomen was, om welke reden 
nietal te wel toegeftaan kan worden van zom- 
mige, dat het zand,daar de Barnfteen in gevonden 
word.juift daarom zoude moeten aangemerkt 
worden alsde Mizera of voortteelende Ertsddes 
Barnfteens of deszeifs Mineraal-ader. 

92: st 
Om deze redenen zyn zommige natuurlyke 

Hiftorikundige overeengekoomen,dat de Barn- 
fteen-aderen maar zyn van tweederhande foort. 
1. De Barnfteen ader van de Hout-aarde. « 2. De 
Barnfteen-ader van deleem- of kley-aarde, zynde 
vantaaye, vette en blauwkleurige kley. Tegen 
die gene dewelke geen andere (Minera aan de 
Barnfteen willen toeftemmen als de Hout-aar= 
de, en ontkennen dat de leem de moer of erts 
is, uit dewelke de Barnfteen voortgereelt 
word, zoude konnen ingebragt worden dat 

tot 
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„ tot groot Hubenig niet alleen in zodanig een 

kley-ader een grooten overvloedt van Barn- 
+ fteen van alle tyden herwaarts gevonden en 
—opgedolven is, maar dat ook klaarlyk blykt 
dat deze aarde zeer leemig en vet is, en dat in 
dezelve een groote kragt en hoedanigheid van 
bitumenachtigheid gevonden word; daár noch 
by komt dat deze lym geheel geen reuk naaar- 
de maar een zeer grote fimeerigheid en vetheid 
over zich heeft. Hier komt noch by dat deze 
leem een geheel andere koleur heeft als de ande- 
re kley , en dat in allede andere kley of leem niet 
veel Barnfteen gevonden word, en als zulks 
algefchiedt , dat de kluitjes mager en klein zyn; 
want de kley of leem, uit dewelke by Ko- 
ningsbergen zomtydsbarnfteen gevonden word, 
gelykt zeer wel na gemeene kley ‚ maar dezelve 
geeft ook niet als kleine en flechte brokjes en 
kluitjes Barntteen , volgens degetuigeniffe van 
Hartmanaus, 

| 93. 
_ Behalven groot Babi word ook volgens 
‘goede getuigenifle, in zodanige blauwe en vette 
bitumenachtige leem, by de Rivier Angerappe en 
Elme, veel Darn{téen gevonden, Dat deze bitu- 
menachtige blauwe leem mede voor een moer 
of voortreelende erts des Barnfteens gehouden 
moet worden, blykt uit de proef, om dat in zom- 
mige kluiten van deze kley de natuurlyke zit- 
plaats van de kleine aangroejende Barnfteen- 
deeltjes gezien en ontdekt word , als zy op zoda- 
nigen plaats wordenOpengebroken, gelyk Hart- 
mannus getuigt zelfs genoegzaam ondervonden 
en waargenoomen te hebben. — …- … - 

EE4 Maar 
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haf 94 | 
Maar om van de verfchillendegevoelensder | 

Schryvers af te treeden „zullen wy overgaan 
om de Hout-aarde te befchouwen , dewyl tot 
noch toe niemant heeft getwyfelt dat dezelve 
is de Voortteelfter of Minera, in dewelke de 
Barnfteen als in deszelts Mineraal-ader groeit. 
Deze Hout-aarde word van verfcheide koleur 
en hoedanigheden gezien, gelyk by voorbeeld 
tot Kraxtepellen bezocht de Heer Hartman een 
Berg, welkers geheele kruin of hoofd bedekt 
was met zodanigen Hout-aarde, maar deze aar- 
de was aan de zyde of oppervlakte des Bergs, daar 
dezelve tegens de Zon gekeert lag, korftachtig als 
een korft en dikke baít van boom, of liever als 
kurk; dezelve hadde een gryze koleur, en deszelfs 
oppervlakte onmiddelyk aan de lucht raakende 
was zeer droog en dor. Zo ras als deze korftachti- 
ge en drooge Hout-aardeafgeligt word,verfchynt 
onder de zelve een andere Hout-aarde, dewelke 
van een pikachtige zwartheid is, en tezamengce 
ftelt als uit blinkende en zeer lichte op malkan- 
der leggende korften en fcgorzen. Als dezel- 
ve doorgefneden wierd met een fcherp mes, 
vertoonde dezelve zich als een groot gedeelte 
zachte en doorgefnede fchillen en fchorzen; 
maar wat meer inwendig belette de vaftheid 
en gepaktheid dezer aarde het verder doorfny- 
den van het mes, _- 

95 
Onder het graaven in deze Hout-aarde vonden 

wy, zegt de Heer Hartmannus ‚maar een kluit- 
„JE 
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je Barnfteen; waar uit de Lezer wel kan af- 
meeten dat de Barnfteen in deszelfs groeven of 
„mynen niet-zo overvloediglyk gevonden word, 
of dat dezelve wel altyd onder de Kleinodien 
(om deszelfs weinige hoeveelheid en om de 
moeyelykheid en grooten arbeidt in deszelfs op- 
viffchinge en uitgraavinge ). zal geacht. konnen 
worden. „Onder het graaven in deze Hout- 
aarde vond de Heer Hartimannus veele witte 
brokjes en {tukjes „ die zo bros van ftof waren, 
dat dezelve zich door de vingeren tot poeder 
lieten wryven ; hy merkte dezelve voor onrei= 
ne Vitriool-erts aan, 

96. 
Beneden aande it van dezen Berg by 

KRAXTEPELLEN vloeide Zee-water, zon- 
der dat op die. plaats eenig kenteken van een 
Riool, of Canaal of Doorgang te vinden was ; 
‚dit water hadde de aarde week en, doorvoch- 
tig gemaakt, deze aarde was van dezelfde {tof 
als de zwarte {chorsachtige aarde, dewelke bo- 
ven onder de graauwe drooge aarde gevonden 
wierd,maar deze onderfte zwarte en bevochtigde 
aarde was los „ en als (tof of poeder dat met een 
Jymig en taay vocht doorweekt is ; deze aarde 
‘was kneedbaar „en liet zichdoor-de.handen en 
vingers alderhande gedaantens indrukken , door 
haar kleverigheid bemorzende, en de handen 
zwart maakende van die gene dewelke de- 
zelvebehandelden. De Heer Hartmanzaus oor- 
deelt dat uit dezen geheelen Berg een goed ge- 
deelte Barnfteen uit te graaven. zoude zyn, als 
het graafwerk in dezelve ondernoomen wierd. 

fe Tot 
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97 
Tot groot Hudenig was een Hout-ader (daar 

graafwerk in aangerecht was en in gewerkt 
wierd) te zien; dit werk was ineen Berg, de- 
welke van buiten geheel zandig was, maar 
door deszelfs midden liep de Mineraal-ader van 
Hout aarde, daar de Barnfteen in voortgcteelt 
en uitgegraaven wierd. Deze Hout-aarde was 
als een foort van verrot hout, dezelve liet zich 
door een fpa of fchop zeer licht bewerken „en 
even als zachte kley fpitten of delven, of als 
affchraapen, onder een gedaante dewelke na 
de zwarte Smids- of Steenkool geleek ; de ade- 
ren of vezelen van deze hout-aarde liepen op de- 
zelve wyze alshethout van de fdenneboom of 
maftlboom, onder deze was wederom andere 
hout-aarde, dewelke naar de vezeltjes en-adertjes 
van het efkenhout zweemde , hoewel uit an- 
dere omftandigheden genoeg te ontdelkken was’, 
dat deze aarde geen eigentlyk hout was. 

98. _ d 
Deze zachte Hout-aarde tot groot Hubenig 

verfcheelde in veel omftandigheden van de hout- 
aarde , dewelke tot Kraxtepellen op de Berg 
van hout-aarde gevonden wierd, want dic van 
Kraxtepellen vweemde meerder naar de fchor- 
zen of baften van boomen als naar het hout 
zelver; daar deze zachte hout-aarde van groof 
Hubenig meerder overeenkwam met de gedaan- 
te van de inwendige (tam of van het hout. De 
zachte Hout-aarde van groot Hubenig word ook 
meerder aangemerkt voor de eigentlyke moer 

ot 
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of Mincraal-ader van de Barnfteen , als de 
fchorsachtige hout-aarde van Kraxtepellen, 
niet tegenftaande in beide-de Barnfteen gevon- 
den en-uitgegraaven word, echter met diton- 
derfcheidt, dat in de zachte Hout-aarde van grooë 

_Hubenig veel meerder Barnfteen gevonden 
„word , als in de fchorsachtige Hout-aarde van 
den Berg by Kraxtepellen. 

9 
In de zachte Hout-ader tot groot Hubenig 

was een merkteken, waar uit de Graavers of 
Myn-werkers onderfcheidentlyk kenden de 
deugd en meerder of minder rykdom van de 
Ader, ten opzicht van het uitleveren van de 
-Barnfteen , datis: aldaar deze Hout-ader door- 
„watert, lymig en als doorweekt, en van een 
zwarte koleur was, oordeelden zy dezelveryk 
en bekwaam tot de voortteelinge van de Barn- 
{teen , maar daar dezelve begonde te verande- 
ren van koleur, en van zwart bruinrood , hard 
en droog begonde te worden, oordeelden zy 

„ dezelve tot voortteelinge van de Barnfteen on- 
bekwaam ; in deze {taakten «zy hun arbeidt, 
en oordeelden dezelve als een teken van het 
eindigen van de Barnfteens-erts-ader , om dat 
zy in de Barntteens-erts-ader of Hout-aarde zel- 
den eenige Barníteen vonden , daar dezelve van 
koleur begonde te veranderen , en dor of droog 
begonde te worden. Zelfs in die gedeeltens van 
de zachte Hout-aders-mynen , daar zy eenige 
harde en groote dorre brokken ontmoeteden , 
waren zy zelden gewoon eenige Barnfteen van 
belang te vinden. 

De 
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100. 
De Barnfteen, dewelke in deze Hout-aarde 

gevonden wierd , was niet in dezelve aders- 
gewys en met eenige zamenhang aart malkan- 
deren , maar ten eenemaal gefcheiden , en als 
by deelen in verfcheide afzonderingen in de 
Hout-aarde kluits-gewyze befloten in grooter 
en kleinder brokjes; de Lezer kan zich dit niet 
beter voor oogen ftellen als dat hy begrypt, als 
of in een groote Ader van Wafch of iets anders 
hier en daar een ftuk {teen verfpreidt gevonden 
wierd. Wy moeren ons nu niet voorftellen dat 
deze Hout aarde, daar de Barnfteen in groeit, is 
voortgekoomen van eenige overftelpte of over- 
geftroomde zwaare Boffchadien , die door zwaa- 
re water-vloeden en tempeeften , door aarde, 
flyk, kley of zand overftelpt en onder de grond 
vermolzemt zyn, en even als of de Barníteen 
derzelver onvergangkelyke gom of harft was , 
gelyk zommige zouden konnen giffen. in ver- 
gelykinge van de Boomen en Stammen, de- 
welke in Groningerland , Vriefland, Overyffel , 
Drenth, T' went, Zeeland, V laanderen enz.onder 
de gronden van de Veenlanden gevonden wor- 
den „om dat in de Aderen van deze Hout-aarde 
niets gevonden word dat eenige overeenkomft 
heeft met wortelen , ftammen of takken van 
boomen, gelyk als te zien is op de plaatzen daar 
veenlanden zyn, en daar ik zo even van gemeldrt 
hebbe. 

LOI. 

De Hout aarde, daar de Barnfteen in groeit , 
kan 
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kan ook by geen zwart zand of zavel vergele- 
ken worden, om dat in dezelve geen de min- 
fte harde korreltjes ontdekt of gevonden wor- 
den, madr dat dezelve zich laat wryven tot - 
een fyn en ontaftbaare meelftof. Behalven de 
bovengemelde plaatzen , daar de Barnfteen ge- 
graaven word uit de zwarte Hout-aarde, wor- 
den ook noch verfcheide andere plaatzen in dat 
he van Pruiffen gevonden, daar dezelve 
arnfteen-aderen van even diergelyke zwarte 

Hout-aderen gevonden worden „ en deze Hout- 
aarde komt volkomen overeen met die gene 
daar ik van gefproken hebbe , en dewelke tot 
groot Hubeng gevonden word, gelyk als ook 
verfcheide Aderen gevonden worden van de 
blauwe bitumenachtige en vette kley of leem, 
daar de Barníteen in gevonden en uitgegraaven 
word; zo dat wy groote reden vinden om te 
befluiten , dat deze blauwe vette Kley en de 
zwarte Hout-aarde twee verfcheide Mineraal- 

_ ertzen en Moeren zyn , daar de Barnfteen in 
voortgeteelt word. 

102. 
De Barnfteen, dewelke uit de Middellan- 

den, die verre van de Zee afgelegenzyn, op- 
gedolven en gevonden word, is zeer dikwils 
met Hout-aarde (gelyk als ik aangemerkt heb- 
be) verzelt ; van deze Hout-aarde zyn vere 
fcheide proeven genoomen, aangeftelt "en be- 
vonden dat dezelve eigentlyk geen hout maar 
inderdaad een aarde of een aardachtig wezen 
is, dat naar hout gelykt. Van deze zachte 
hout-aarde word aangemerkt. 1. Dat de- 

zel- 

' 
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zelve is fimeerig ‚taay „en als met een kleverige 
pikachtigheid. de: handen van die gene „ de- 
welke dezelve behandelt , befineert en zwart 
beverft , op de wyze als een bitumenachtige 
aarde. 2. Dat dezelve op heete Fornuizen of 
Kachels gedroogt zynde , een zwaare {tank van 
zich geeft, dewelke eenigzins een zwavelach- 
tige reuk heeft. 3. Dat deszelfs gedeftilleert 
water. een zwavelachtige en zeer walgachtige 
reuk van’ zich geeft, niet veel verfcheelende 
van de Phlegma van de gedeftilleerde Barníteen, 
4. Is waargenoomen dat het water, het welk 
van deze aarde is overgehaalt of gedeftilleert 
word, altyd eenige vette dryvende oly op zyn 
oppervlak vertoont. s. Word bevonden dat 
deze Hout-aarde, door vuur aangeftoken , juitt 
geen vlam vat, maar op de wyzegelyk alshet 
lont of de houtachtige Campernoelje vonk vat 
en in zich zeer lang bewaart. 6. Is waarge: 
noomen dat, als deze hout-aarde zeer fterk word 
gedroogt, en op deze gedroogde Hout-aarde 
water word gegoten, dezelve met een foort 
van gekraak fcheurt en fplyt. 

103. 
De Barnfteen, biedt op Zeesftranden 

word geworpen, is voortgekoomen van ge- 
broke aderen , dewelke tot in de grond der Zee 
fchieten en in dezelve voortgaan, of van de land- 
heuvelen zyn afgebroken , afgefpoelt, en.door 
zeer zwaare tempeeften wederom landwaart 
opgevoert. Op deze Barnfteen word dik- 
wils gezien Zee-wier dewelke op dezelve 
groeit. Door de ondervinding is klaar Greed 

Len 
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ken, dat inde Heuvelen en Klippen aan de boor- 
den vande Zee, endie klippen. dewelke zelver 
in deze gronden opfchieten, de Hout-aarde en de 
blauwe bitumenachtige leen ‚ de twee moeren 
van deldarnfteen,groeiden engevonden worden; 
waar uit zeer wel te begrypen is op welk cen 
wyze de Barnfteen gevonden kan worden op 
de gronden der Zee , op de fttanden, op de 
heuvelen, en in de Middellanden. Zeer dik- 
wils word ook Barnfteen in Prui{fengevonden 
onder de mett, en in de ingewanden der die- 
ren, zelfs in die der viffchen , het welk door die 
fchepzels onder het aazen word ingeflokt. 

ml ROG 
De manier vande Elen te vergaderen is 

al van oude tyden herwaarts geweelt, en ook 
noch hedendaags, om dezelve te zoeken op de 
ftranden tuilchen de opgeworpe fteenen‚in het 
zanden inhet drooge wier; dagelyks gaan de 
kinderen en de vrouwen vandiegene , dewel- 
ke de naaftgelege Dorpen én Landen bewoo- 
nen, op deze ftranden en Zee-boorden, en 
tuffchen de Rotzen en Zee-klippen omde Barn- 
fteen op te zoeken, en wel voornamentlyk-na 
ftormen , zwaare tempeeften en hooge water- 
vloeden. 

Ios. 
De tweede manier om de Barnfteen te ver- 

gaderen is, gelyk vertoont word’ in Tabula Teb. 
AV, hier achter bygevoegt met létter a, zyndé X7- 
een Barnfteen-vificher in het water {taande , 
met een net in de handen : 4444 zyn Viflchers , 
dewelke bezig zyn om de Barnfteen van de 

grond 
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grond der Zee op teviflchen. ec zyn Perzoonen 
dewelke in het zand werken met hun fchop of 
f{pa, om de Barnfteen uit het zand op te {pit- 
ten, als ook om in de zachte Hout-aarde of 
defblauwe bitumenachtige Kley, de twee onder- 
fcheide Barnfteen-aderen, te werken, en de 
Barnfteen uit te graaven. Het gebeurt zom- 
tyds dat de Viffchers aan deze ftranden in hunne 
groote en wyd uitgefpreide netten by de Vifch 
eenige ftukken Barntteen onverwacht opvif- 
fchen. 

106, 

Gelyk als na harde ftorm de Barnfteen meeft 
van de gronden word opgekruit , en uit deszelfs 
aderen word gerukt , en tuflchen de Zee-klip- 
pen word los gewrikt, en verder opgedreven 
na de waadbaaredieptens , ftellen de Barnfteen- 
viffchers noch een groot onderfcheidt in de om- 
ftandigheden vandeftormen, wantde winden, 
dewelke op onbekwaame en al te klippige en 
uitfpringende hoofden en hoeken van de Zee- 
boorden aanfchieten, geven nief,‚zo veel Barn- 
fteen, als de winden dewelke-rêéhtrop de In-= 
hammen en eenige infchietende hoeken lang en 
hevig aanftaan , en de Barníteen aldaar op vlak- 
ke Zee-gronden opdringen. Â 

î 107. 
De Barnfteen-viflchers gebruiken de opmer- 

kinge van drie tekenen, uit dewelke zy voor- 
fpellen een meerder of minder ryke vangft na 
den ftroom. Het eerfte teken is een foort van 
wier met breede bladeren en blaatjes, dewelke 

van 
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Van binnen hol zyn, en de gedaante hebben 
alseen hart, gelyk wy by Helwoetfluis en op an- 
dere plaatzen aan de fteenige Zee-ftranden in 
ons Land overvloedig konnen zien: dit Wier 
(ziet Zab. XVI, letter a) dat zyn volkomen 
wasdom heeft, is het min{t goede teken van de 
drie,om dat de reeten en fcheuren der klippen en 

_plaatzender gronden,daar dit Zee-wier van afge- 
fcheurt is, om deszelts grootheid en volle was- 
dom, geoordeelt worden ouwelings en niet in 
de laat{te ftorm greripleisn te zyn. 

108. 
Het tweede goede voorteken van een ryke 

Barnfteen-vangft is,een Zee-wier met zeer tyne 
en gekronkelde blaadjes, die van gedaante zyn 
als de venkelblaaden , zier letter ,. De Barn{teen 
word dikwils als in dit Wier verwart en om- 
wonden opgevilt,gelyk te zien isc ec. Hetderde 

; teken , het welk voor het befte voorteken gehou= 
den word „zyn planten of heefters als wyngaard- 
ranken ‚dewelke met groot geweld van de Zee- 
gronden en uit de reeten der klippen zynafge- 
Jeheurt,en met haare gekrulde ranken en wor- 
tels dik wils geheel worden opgevift , zier letter d. 
het welk geknoopt is, en letter e zonder knoo= 
pen; want deze heefters zyn tweederley, zom- 
mige zyn metknoopen onderfcheiden , andere 
wederom zonder knoopen met -egaale ranken, 

hd 
109. 

Als op deze tekenen de Viffchers in de Zee 
treeden om te viffchen, fteeken zy hunne net- 
ten omtrent die plaatzen;daar zy dit Wier enjdeze 
raaken vinden leggen, in de Zee, om niet ver- 

IL Deer. G 8 te 

Tab. 
AVL 
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re van deze tekenen de Barnfteen vande gron” 
den op te viflfchen. Als ket nu gebeurt, dat 
de Barntteen-viffchers geoordeelt worden na een 
groote ftorm een zeer groote vangt gehad te 
hebben, pleegen zy binnen den tyd van drie of 
vier uuren tien of twintig tonnen met Barn- 
fteen op te viffchen, 

agen 

De derde manier van de Barnfteen te verga- 
deren gefchiede (na ’t verhaal van de Heeren 
Wigandas en Goudfinit) ouwelings door zeke- 
retangen , met dewelke de Viffchers de Barn- 
fteen (die zy tuffchen de klippen tet ftil en hel- 
der water valt en beklemt zagen leggen ) los 
wrikten, aangreepenen ophaalden , zy hadden 
in dien tyd ook een behendige hebbelykheid 
om zelfs met deze tangen tuflchen de fteen en_ 
klippen op de gronden te voelen, en de Barn- 
fteen door ’t gevoel met de tangen té onder- 
fcheiden vandefteen der klippen, en dezelve uit 
alle andere ftof uitte kippen. Deze wyze van de 
Barnfteen met tangen van de Zee-gtonden op te 
haalen is nu buiten gebruik; maartot Brafterorth 
en op verfcheide andere plaatzen gebeurt noch 
zeer dikwils, dat zy met houte werktuigen de 
ftukken, dewelke zy door het klaar doorfchy- 
ypnd water tuffchen de klippen zienleggen, los 

rikken en ophaalen. 
brt 

De vierde wyze om deBarnfteen te vergaderen 
isde Myn graavinge,byna op de wyze alsde Mi- - 
neralen en Mertaalen úitjde berg werken van op- 
gehoopte aderenwordengegraaven, Voor dezen 

ge à wierd 
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wierd deBarnfteen welopgegraaven,maar niet als 
op een verfpreide wyze ‚om dat in de laat{t voor= 
gaande Eeuw eerft ontdekt is,dat de Barnfteen in 
een Moer of Erts-ader voortgeteelt word; 
want alfchoon de Barníteen aan ftukjes en 
kluitjes in deze blauwe Kley of Hout-aardach- 
tige Aders legt, kan zy na de aders vervolgt 
en nagegraaven worden. Ouwelings groeven 
de Barníteen-zoekers maar alleenlyk in het zand 
aan de ftranden der Zee, maar op de toppen ; 
ruggen en bedden der Bergen wierd van nie- 
mant gegraaven , dewyl niemant vermoede dat 
op die plaatzen Barnfteen voortgeteelt wierd. 

112. 
_Na dat de Barnfteen-aderen gevonden zyn; 
is de Barnfteen-graavery zeer fterk geoefent op 
de Bergen omtrent groot Hubenig op. deze 
plaats was de Barnfteen-graavery zeerryk, ge= 
Iyk ook tot groot Dinfchkeim , tot Wornicken ; 
tot Strobfchnee, en tot Palmnik; en buiten 
twyffel zouden in't geheeleLaandfchap vanPruif= 
fen noch veel Barnfteen-aderen of mynen te 
ontdekken zyn, als na dezelve zeer naauw- 
keurig gezocht wierd. Ziet eenige van de 
bovengemelde Plaatzen in Zab. XV/L, 
N 113 

De Myn-graavery kil de Barnfteen is moe- 
jelyk en zeer gevaarlyk,op de landen en zandber= 
gen dicht aan Zee gelegen, voor de Graavers, om 
dat de grond of zandig en zaverachtig, of bros 
en ZO glad is, dat iemsant naauwelyks zyne voe- 

ten in dezelve vaft kan doen ftaan zonder uit 
teglyden. Ook konnen de opgedolve mynen 
door geen hout opgezet en onderfteunt wor- 

Gg5 2 den, 
| 
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den, gelyk zulks in de Metaal- en Mineraal- 
mynen de gewoonte is, om dezelve voor het 
invallen en overftelpen te bewaaren; de aar- 
de is op de plaatzen , daar de Barn{teen-aderen 
doorheenkruizen, dikwils zodanig rul en zavel- 
achtig dar dezelve toevalt, zo ras als de graavers 
maar twee adrie fteeken in dezelve ingegraaven 
hebben. Zomtyds is het gebeurt dat cenige 
waaghalzen zeer lang en diep in deze gronden 
hebben ingegraaven , en de wanden der groe= 
ven op alle bedenkelyke wyze onderfteunden 4 
en echter zo zeer ongelukkig zyn geweeft, dat 
zy zodanig overftelpt zyn geworden dat naau- 
welyks hunne doode lyken daar wederom uite 
gegraaven of gevonden konden worden, want 
door zeer zwaare winden geraakt dikwils deze 
zavelachtige aarde aan de gang,en word het on= 
derfte boven geworpen. Over vyftigazeftig jaa= 
ren liet een groot Heer eenige Bergwerkers uit 
Duitfchtand ontbieden om aldaar Mynwerken 
van Hout te bouwen, maar allestwas vergeefs, 
en de zaak wierd ondoenlyk bevonden, om 
dat nergens eenige vaftigheid of onbeweeglyke 
hechting te grondveften was, Maarde Lezer 
moet hier niet verftaan alle de Barnfteen-groe= 
ven, dewelke door geheel Pruiflen ondernoo= 
men zyn, neen : maar alleenlyk die Barnfteen= 
groeven , dewelke aangelegt wierden al te na by 
de randen en zandige {tranden en boorden der 
Lee. 

5 

114. 

Om het onheil van inftortinge voor tekoo= 
men, zyn de Darníteen-groeven meerder lan 

de= 
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dewaart in (daar de grond beitendiger, vatter 
en aardachuger is) aangelegt, om dat aldaar 
zo wel als nader aande Zee- oevers Barníteen- 
aderen gevonden wierden. Omtrent het voor- 
wikken van de gefteltheid en meerder of min- 
der rykdom der Barfteen-aderen , zyn verfchei- 
de waarneemingen ; want als de graaver by het 
openen van een arníteen-ader eenig gerom- 
mel en geluit gewaar word , verftrekt zulks 
tot een groot voorteken van een ryke Barntteen= 
ader. Zommige fchryven dit geraas toe aan 
de Gefpenzen , Spooken en onderaardíche Ka- 

boutermannetjes, maar de Heer Hartmannas 
leidt dit af van een uitbarftinge of haaftige Ex- 
plofie van,de mineralifche geeften of dampen , 
dewelke in de Barnfteen-ader , door ’t onder- 
aardfche vuur verdunt en opgezwollen, dus 
lang eenigzins als befloten en gevangen gehou- 
den zyû geweeft, en nu zeer haaftiglyk lucht 
krygende dit geraas en gerommel verwekken, 
te meer om dat deze zaak niet altyd zodanig 
voorvalt, maar in zommige openingen van 
Barnfteen-aderen maar zeer zelden en raar ge- 
beurt, 

IIs. 
De grootfte bekommering, onder de Gelcer- 

den is de voortteelinge der Hout-aarde , daar 
de Barníteen gelyk als in een moer of erts in 
voortgeteelt word, ziet deze hout-aarde Za- 
bala XVI. letter f. Zommige hebben geoor- 
deelt dat deze hout-aardachtige aderen voor de- 
zen zyn geweeft zwaare Bofichadien die over- 
ftroomt zyn, gelyk zulks in de veenachtige 
landen van Holland, Vlaanderen, Vriefland, 

Gg 3 Gro= 
. 
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Groningen, Drenth, en op ontelbaare andere 
plaatzen zeer dilcwils gezien word ‚ maar wy 
hebben door de eige bevindinge en waarnee- 
minge van den geleerden Hartmannus dit ge- 
voelen wederlegt, om dat deze heeft ondervon- 
den dat zelfs de weeke zwarte bitumenachtige 
moer, dewelke voorzien en bevrucht was met 
kleine ftukjes Barnfteen, en blonk alspik, en 
dewelke korftachtig was met dunne korftjes , 
die jals een ba{t vaneen boom op malkanderen 
gepakt lagen, en als dezelve gebroken wierd, 
wel niet na aarde, maar na vermolzemt hout 
van deze Hout-aarde zelfs geleek , dog dat de= 
zelve in ontelbaare omftandigheden verfcheelde 
van bet hout der overftroomde en met aarde 
bedolvene (a) Boffchadien , en dat dezelveeen 
volkomen Mineraal-aarde was. 

116. 
Zommige hebben gelooft dat deze houtachtige 

aarde opgedroogde wortels van boomen die ver- 
gaan zyn waren , en dat uit derzelver gom of hars 
deze Barnfteen , in het hout der wortelen als ge- 
groeit, ofte zamen geftremt was; maar hoeon- 
waarachtig dit gevoelen is van het boven aange- 
haalde van de moer dezer Hout-aarde, en hoe 
groot het verfchil des Barnfteens met gom en hars 
van boomen enz. is, moeten wy nochtans toe= 
ftemmen dat een onbedreven Barn-fteen-graaver 
zeer licht door dit gevoelen mifleidt kan wor- 
den , om dat volgens Ooggetuigen deze hout- 
achtige aarde uiterlyk volmaaktelyk overeen 

fchynt 

(a) Vid. Hartmanni Succini Pruffici phyfiea 
5 ervilis Hiftoria, Lib.ll. Cap.s. 
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fchynt te koomen met de zelfftandigheid van 

gedroogde wortel yan boomen ; Maar ontelbaare 

andere omftandigheden , dewelke vande Schry- 

vers worden aangehaalt , bewyzen dat deze 

houtachtige aarde een Mineraal-hout is, het 

welk voortgebragt word door een bitumenach- 

tigheid der aarde van Pruiffen, te meer om dat 

de Schryvers van verfcheide Matten van dierge- 

lyke Hout-aarde op veel plaatzen van de we- 

reld meldinge doen , gelyk ik voor dezen uit 

Scheuchzerus en anderen dik wils heb aangetoont 

in myne Verhandelinge over de Zondvloedt, 

en op een andere tyd klaarder. zal ophelderen. 

117. 
Na dat wy gezien hebben dat deze houtach- 

tige aarde, daar de Barnfteen in groeit , voort= 

komt van een zwarte, vette, pikachtige, bi- 

tumenacktige en. lymige ftof, en dat vervole 

gens deze Hout-aarde niet anders is als deze 

{tof , meerder opgedroogt na ‚de lucht of zonS- 

zyde , of liever dicht by het oppervlak der aar- 

‘de, ftaat wel aan te merken dat de brandach- 

tige bitumenachtigheid de eigentlyke ftoftelyke 

oorzaak van de Barnfteen is, en de Hout-aar- 

de niet anders als de dorre en drooge deelen 

van deze vette aarde of moer , dewelke als uit- 

gegift, gefcheiden, en onbekwaam totde wor- 

ding des Barnfteens is. Dat de geheele grond 

van Pruiffen als bitumenachtig is, word van 

de alderoud{te Schryvers beveltigt, en met veel 

voorbeelden en waarneemingen getoont. Ook 

getuigt de Heer Hartmannus dat niet verre van 

Landsberg, geheele bitumenachtige Poeltjes en 
Gg 4 Moe- 
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Moerasjes gevonden worden, en de blauwe 
vette aarde, dewelke een tweede foort van 
Barnfteen-erts is, daar wy van gefproken heb- 
ben, is insgelyks bitumenachtig; uit welk al- 
les blykt dat de bitumenachtige en vette geftelt- 
heid van het aardryk van Pruiflen de eigentlyke 
ftofis, daar de Barnfteen uit voortgeteelt word , 
hetzy in zand, het zy in blauwe vette bitumen- 
achtige kley , of in houtachtige aarde, 

118. 
Voor dat noch ontdekt was dat de Barnfteen 

gelyk als een Mineraal in eige Erts -aderen 
groeide, was het algemeen gevoelen dat dezel- 
ve een vloeibaar Bituemen was, het welk inde 
Zee vloeide, of lekte uit deszelfs wellen , 
gelyk als de vloeibaare Bitumens en Peter-olyen, 
en dat dit byzondere vloeibaare Bitumen door 
het zoute Zee-water allenskens tot een harde 
fteen ftremde en als gekookt wierd, gelyk ik 
uit Goebelius heb aangehaalt; maar de gedaan- 
te, in dewelke de Barnfíteen in de Barnfteen erts= 
aderen , en op de flranden en onder het zand ge- 
vonden word,of uitde Zee word opgevift,zoude 
dit eenigzins tegenfpreeken , dewyl de Barn- 
fteen niet vloeibaar maar vatt en ftevig gevon- 
den word. Maar zomtyds gebeurt het echter 
dat de Barnfteen juift wel niet vloeibaar maar 
eenigzins week en kneedbaar gevonden word. 
Hartmannus verklaart dat hy zelfs eenige wee- 
ke ftukjes Barnfteen gezien en behandelt heeft, 
en dat de deelen van deze Barnfteen meerder 
geleeken na een harftachtigheid als na Barn- 
fteen ; de koleur derzelver was bruin uit den 

roo- 
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rooden, eenigzinsdoorfchynende: door detyd 
wierden deze Barnfteen kluitjes hard, en ver= 
kreegen een fteenachtige hoedanigheid en hard- 
achtigheid, maar geen genoegzaameé ftevigheid 
of vaftigheid , zy waren brofler en braken lich- 
ter als e Barnfteen, dewelke hard gevonden 
word ; zelfs al is dusdanig week Barnfteen 
door de tyd hard geworden, kan het zelve met 
een zachte warme hand allenskens wederom 

week gemaakt, en tot een lichaam als een fte- 
vig deeg gekneedt worden, in zo verre dat in 
het zelve een ingedrukt wapen van een Signet 
of Zegel kan verbeeldt worden als ín wach: 
maar zo ras als deze /Maffa koud is, word 
dezelve wederom hard. Onder het kneeden 
en parflen traant uit dezelve een harsachtige 
ftof als een vloeibaar zweet. 

119. 
Dat zeer dikwils Hede of kneedbaare Barn- 

fteen gevonden word , beveftigen verfcheide 
Schryvers; zelfs getuigt Sebaftianus Frubenius , 
zelfs Hoofd opzichter over de Barníteen , in 
een Brief by den Heer Hartman , dat in zyn 

“tyd zachte en kneedbaare Barnfteen uit de Zee 
wierd opgeworpen , dat deszelfs koleur was 
zwartachtig bruin, en aan brand geftoken zynde, 
dezelfde reuk van de Barn{teen uitgaf; en dat 
Onder de beftieringe van Albertus Wagenau, 
Hoofd- opzichter over de Barnfteen, zelfs in een 
Berg aan de Zee-ftrand, daar op dien tyd veel 
Batnfteen uitgegraaven wierd , een kneedbaar 
{tuk Barnfteen gevonden wierd, het welk wit 
van koleur was. Ook geven zommige Ber- 

Ges gen 
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gen zomtyds door de hitte der Zon een lymí- 

e en kneedbaare barnfteenachtige {toffe uit. 
at de Barnfteen op zommige plaatzen week , 

ja zelts vloeibaar is voor deszelfs (tremminge „ 
blykt aan de gedaantens van zommige ftukjes , 
onder dewelke Barnfteen-kluitjyes gevonden 
worden als druppelen water, en andere dewelke 
druppels-gewys op malkanderen leggen, en 
dewelke daarom ook Barnfteen-druppelen ge- 
naamt worden. Onder de Barnfteen-{tukken 
worden ook zommige kluitjyes gevonden als- 
langwerpige peerpaarlen , andere als ronde plat- 
te koekjes, andere als uyensen preybolletjes , 
zommige als amandelen. Niet tegenftaande 
deze gedaantens klaarlyk te kennen geven, 
dat zy van een zap geftremt zyn, worden ech= 
ter dezelve meeft altyd bevonden van het 
fchoonfte, helderfte, alderhardfte , ftevigfte en 
aldervafte Barníteen te zyn. De vermaarde 
Morboff {preekt in een Brief van een {tuk Barn- 
fteen, het welk aan de eene kant hard en vaft, 
en aan de andere zyde week en kneedbaar was. 

PAR 
De gevifchte Barníteen komt in kragten , 

vermogens en eigenfchappen, over een met de 
Barníteen, dewelke uit Barníteen-mynen op- 
gedolven en gegraaven word, zy verfcheelen 
van malkanderen alleenlyk maar in eenige toe- 
valligheden , dewelke van buiten aankoomen. 
Deopgegraaven Barnfteen is harder als de an- 
dere, maar de gevifchte Barn{teen is wederom 
vafter en taayer ; de zachte of kneedbaare Barn- 
fteen ‘hard geworden zynde is veel brofler als 

5 de 



Mey en Juny 1720. 467 
de Barnfteen, dewelke vaft en onkneedbaar 
ridge of gegraaven, of gevonden word. 

e korften van de gegraaven Barníteen zyn 
ook dikwils veel dikker, rouwer en rookach- 
tiger als die van de gevifchte Barnfteen, welke 
buitenfte korften fynder en gladder zyn, om 
dat deze meerder door het water zyn afgefchaaft. 
Door malkander zyn de Barnfteenen van al- 

“__derhande fchoone koleuren , maar echter wor- 
den deopgedolve, door malkanderen genomen, 
wel zo goed van koleur bevonden als de op. 

_ gevifchte. Zommige hebben getuigt aan den 
Heer Hartmannus, dat de opgeviichte Barn- 
fteen meerder als de opgegraave onderworpen 
was verzien te zyn met fcheurtjes , rectjes, 
putjes, vliegjes, mugjes, bloedelooze diert- 
jes, vezeltjes; hoewel echter ook dikwils 
ftukken Barnfteen uit de myngroeven opgegraa- 
ven worden, in dewelke alderhande beesjes, 
mugjes, aard-diertjes, aard-vloojen , pluisjes, 
hout-vezeltjes, kruidjes, zaadjes, waterdrup- 
peltjes enz. gezien worden. 

122. 
Het ís in Pruiffen, en wel voornamentlyk 

omtrent de Barnfteen-mynen en Barnfteen-vif- 
feheryen openbaarlyk bekent, dat de Men- 
fchen, dewelke met de Barnfteen gewoon zyn 
om te gaan, zeer behendiglyk in de klaarfte 
ftukjes Barnfteen weeten in te fluiten alderley 
foort van kleine beesjes, vifchjes, fchalbytert- 
jes, piflebedjes, fpinnekopjes , zonder dat het 
bedrog van elk een ontdekt kan worden, en 
zonder dat eenig fcheurtje of putje van belang 

' met 
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met de oogen kan gezien worden. Dit is de 
reden dat iemant, die van dit bedrog onder- 
recht is, niet zo licht geloof flaat aan deze Mi- 
rakelen en Spetingen van de Natuur; hoewel 
echter de Lezer niet gelieft aan te merken als 
of juift alle de Barniteenen, daar Zz/ecten of 
Diertjes enz. in opgefloten zyn, op die bedrieg- 
Iyke wyze waren gehandelt, Ô neen : zeer 
veel Iarnfteen word opgevifcht , gevonden en 
gegraaven , daar deze zaaken natuurlyk en zou- 
der eenige konft in gevonden worden. 

123. 
Zomtyds worden klaten en brokken van 

Barníteen gevonden, dewelke uitwendig deze 
of gene byzondere gedaante vertoonen. De 
Heer Hartmannus verhaalt van een groot {tuk 
Barnfteen , het welk een varkenshoofd ver- 
toonde en daarom voor twee duizend guldens 
verkocht wierd ; als ook van een ander het welk 
de gedaante van ’t hoofd van een Vifch en wel 
byzonderlyk van een Karper hadde; ook van 
een kluit dewelke zeer naauwkeurig een doods- 
hoofd vertoonde, en diergelyke meer; alsook 
van Barnfteen-kluiten, dewelke even gelyk de 
Agaat-tteentjes verfcheide zaaken natuurlyk uit- 
beeldden, zelfs met verfcheidenheid van koleu=- 
ren; als by voorbeeld Boomen, Boffchadien, 
Velden , Luchtwolken, en verfcheide an- 
dere zaaken, zeer naauwkeurig en fchilderach- 
tig; in andere Cafcades , water uitfimytende 
Rotzen , Regenboogen met haare kolenren, 
de verbeeldinge van een vuurvlam met deszelfs 
rook ; zommige met Hebrecuw{che en andere 

let- 
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letters ; andere van binnen met een doodsge- 
raamte ; met de beelteniffe van een menfch de= 
welke op zyn knyen legt te bidden tegens een 
“wolk die als van den hemel daalt ; en verfchei- 
de andere Schilderyen en wonderlyke gedaan- 
tens, van dewelke de Lezer gelieft aan te mer- 
ken dat verfcheide natuurlyk zyn, gelyk dierge- 
lyke fpelingen van de Natuur in veel door- 
fchynende of gladde gefteentens enz. gezien 
worden. Maar dat ook te gelyk veel bedrog * 
onder deze zo inwendige als uitwendige zo ge- 
naamde Schilderyen der Barnfteen gepleegt 
word, zal iemant datelyk begrypen , dewelke 
de Roomfchgezinde Schryvers over deze Na- 
tuurlyke Uirbeeldingen des Barnfteens komt te 
lezen ; want deze lieden verhaalen zo veel uit- 
beeldingen van de Heilige Maagd, van't Kruis, 
van ’t Kindeke Jezus, van uitbeeldingen van 
Monniken ‚ Monnikskappen, Myters, Bif- 
fchoppen, Pauzen, Cardinaalshoeden , Jezuits 
mutzen, en geheele Jezuiten , dat zy openbaar- 
lyk doen zien , dat dikwils de Konft in _t hei- 
melyk eenige vertooningen van de Natuur 
heeft geholpen, daar ik na dezen by een Be- 
fchryvinge over de Agaatfteen nader ophelde- 
ringe van zal geven. 

AN 124. 

Tot een eee bewys, dat de 
Barníteen een lichaam is, het welke van cen 
weeke en kleverige ftof te zamen {trcmt en als 
voortgeteelt word, zyn de wortels, kruiden, 
gewaflen, zee-wieren, keytteenen, fcheeps- 
planken, ftukken, pik , groote en kleine fchul- 

pen 
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pen,dewelke gevonden worden,en daar de Batn= 
fteen aan vatt gegroeit, en zodanig gehecht en 
ingewikkelt is, dat zonder te breeken het eene 
van het andere niet afgefcheiden kan worden. 
Zeer dikwils worden ftukken opgevifcht en 
op de ftranden gevonden; daar een ontelbaare 
verfcheidenheid van grootere en kleindere diert= 
jes, vifchjes; kikvorsjes, hooningbyen , fchal- 
lebyters, en alderhande Zufeêten , dieren, bloe= 
men, bladeren, zaaden, vruchtjes, hout, y- 
zer, en alderhande Metaalen en Mineralen ; 
Steenen, aarde, waterdruppelen enz: in gezien 
worden, eer dezelve noch onder de handen 
der Meefters en Barnfteen-handelaars geweeft 
zyn. Als deze Barnfteen-kluiten worden ge= 
broken , en van malkanderen gefpouwen ; 
vinden de Liefhebbers met veel verwondering, 
dat de diertjes, blaadjes, vruchtjes, hout, en 
zelfs Metaal-ftoffen , dewelke in dezelve in 
haar geheel door de}doorfchynendheid van de 
Barníteen vertoont worden, geheel niets zyn 
als ftof en poeder, of eenigevezeltjes, of een 
holligheidje daar de indrukzels van deze ver- 
teerde en vergaane {toffen ín uitgeprent ftaan. 

i2s. 
De Barnfteen-viffchery en Graavery is het 

werk van de Dorplieden, dewelke daar toe ge- 
fchikt zyn als tot een Heeren dienft of Duit- 
fche Slaverny ; voor dezen waren de Bewoon- 
ders van het Bifdom van Sambie tot dezen 
dienft gehoudên, verkrygendede Biffchop zelfs 
een gedeelte vande Barntteen , maar in deze hun 
plaats zyn gekoomen de Liyfeigene en Boeren 

uit 
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uit het Hoofdmanfchap Fifchaufen : voor dezen 
waren volgens de getuigeniffë van de Heeren 
Goudfmid en Goebeltus meer als twintig Dor- 
pen tot dezen dienft verpligt. Hedendaags 
zyn noch grooter getal Dorpen dezen dienit 
onderworpen, volgens de getuigenis van den 
geleerden Heer MHartmannus. De dienft van 
de Barntteen is niet gelyk andere Heerendien- 
ften op bepaalde en vafte dagen , maar ten alle 
tyde, en als de gelegentheid* van een goede 
Viffchery na een zwaare ftorm en bekwaame 
wind zich opdoet, zo wel des nachts als des 
daags, des winters als des zomers, of wan= 
neer zy van de Vorftelyke Bedienden daar toe 
“worden te zamen geroepen, %n zulks aan hun 
lieden word bevolen; deze lieden worden on- 
der een algemeene naam Strand-bouwers of 
Strand-boeren genaamt, en zyn onder eede 
verbonden goede acht te geven op de Barn= 
fteen, op weer en wind , en omde Barnfteen 
näauwkeurig op te zoeken en te vergaderen, 
Vlytig en onverdrooten , in onweer, ftorm, 
regen en wind dezelve teviflchen, tefchoppen, 
op te lezen en te graaven, het welk alles in 
hunnen eed vervat word. Zo ras een Zoon 
of een Knegt vän een Strand-boer over de ach- 
tien jaaren oud is, moet hy ook den zelven 
eed doen; het is ook de pligt van deze lieden 
op alle andere zaaken, dewelke aan deze zee- 
‘boorden worden opgeworpen , te paffen. 

126. 

Deze Strandboeren zyù bevrydt van alle 
fchat- 
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fchattringe, en verkrygen ook hunneeige woo= 
ningen en gebouwde huisjes, en tot elk huis- 
je een klein ftukje lands of akkertje om te be- 
bouwen, en hun fchraal koftje met eige han« 
den te winnen; voor de gevonde, gevifchte 
en opgegraave Barníteen krygen zy een weinig 
geld en een zeker gedeelte zout, hoewel door 
dit alles zeer weinig te verdienen valt, om dat 
na ’t getal der Arbeiders zeer weinig Barnfteen 
gevonden , en noch minder opgedolven en ge- 
graaven word, als zomtyds by geval wanneer 
eens een goede menigte te gelyk of in een rype 
ader word ontmoet : daaromis het ook aan de 
Strand-boeren toegeftaan in de Zee te moogen 
viflchen, en hug vifch te koop te brengen tot 
Elbing, tot Dantzik en elders; by welke ge- 
legentheid volgens vertellinge veel Barn{teen 
door deze lieden fteels-gewyze mede word ge- 
voert, en op die plaatzen heimelyk word ver- 
kocht; dit fchynt eenigzins by oogluikinge toe- 
geltaan te zyn, om dat deze arme menfchen 
naauwelyks konnen beftaan om de fchraalheid 
van hun weide en bouwgrond, en het geringe 
loon voor de Barníteen. Zomtyds genieten 
deze arme Barnfteen-bouwers een klein ver- 
fhaperingtje van de vreemdelingen, dewelke 
door hunne nieuws-gierigheid gedreven by 
hen koomen van Dantzik uit Pruiflen en el- 
ders, om het viffchen en graaven van de Barn- 
fteen te zien of naauwkeurig op te neemen ; 
zy omringen den Vreemdeling in een kring , 
dewelke zy maaken met de enden van! de 
ftokken van hunne netten aan malkanderen te 
fluiten, en deze fnakery noemen zy omrollen , 

het 
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het. welk dan voor een klein gefchenkje van 
den Vreemdeling kwanzuis wederom word 
afgekocht. 

12. 
Deze Strandboeren of Barnfteen- bouwers 

hebben hun eigen Magiftraat, daar zy onder 
behooren, en die wederom hunne byzondere 
Bedienden. Voor dezen was de Heerfchappy 
over deze lieden en Barnfteen-oogít onder by- 
zondere Barntteen-heeren uit de Broederen der” 
Duitfche Ordre, naderhand onder den Gouver- 
rieur van %t Kafteel van Koningsbergen. Ook 
heeft op zekere tyden het Oppergezagh van 
Dantzik de Heerichappy over deze Barnfteen- 
rieering en Strandboeren gehad;zommige van die 
Perzoonen, dewelke ouwelings het byzonder ge= 
zagh over de Barnfteen hadden, wierden Barn- 
fteenmeefters genaamt ; deze waren Edellieden , 
gelyk onder anderen by Hartmannus uit de 
Handfchriften blykt;datManfz Fuchs was vyftien 
jaar Barnfteinaneifter/ en na dezen was een 
Edelman genaamt Brderman in ’t jaar 1580 
Barnfteen-meefter, maar na dien tyd verkre- 
gen zy de Eernaam van Barnfteen-Heeren, 
en elk hadde zyn byzondere verblyf-plaats of 
landttreek en bewind, gelyk als by voorbeeld 
tot Lochftadt, Germou, Fifchaus. Hedendaags 
word de Bewindhebber over deze Stranden al- 
leenlyk maar Strandwertwalter genaaimt, de- 
ze moet zyn rekening doen aan de Kamer, of 
aan dien Staatsdienaar, dewelke aldaar toe ge- 
ftelt is van de Oppermagt; zyn pligt is om al- 
le de Barnfteen te ontvangen, en het zout daar 
wederom voor uit te keeren aan de Strandboe- 
MI Deer. Hh é ren , 



„l 

474 Natuur en Konft-Kabinet , 
ren, en aan de Bedienden te gebieden om het 
werken inde Barnfteen te {chikken en in ordre 
te volbrengen; de vergaderde Barnfteen , in 
kiten by malkanderen gebragt, moet hy be- 
zorgen, tot Koningsbergen verzenden en le- 
veren, en.voorkoomen dat omtrent de Barn- 
fteen geen dievery worde gepleegt; alle twif- 
tinge omtrent dezen Schat moet hy ver- 
dedigen, en, dat de Koninklyke. Inkomtt 
van dezelve ongekwezrft blyve, bezorgen : hy 
is genoodzaakt de geheele Strand te paard over 
te kruiffen, het welk hy echter meeft door 
Slaaven of Lyfeigenen, of Dienaars laat ver- | 
richten ; aan eigeutlyk jaargeld heeft hy buiten 
zyn andere voordeelen vyfhondert guldens jaar- 
Iykfche inkoomen , benevens een goede en 
vrye wooning, en eenige bunderen lands, en 
verfcheide vrydommen en voorrechten. 

128 
De Strand-verwalter heeft tweederley foort 

van Dienaars onder zich, als Strandruiters en 
Strandloopers, van dewelke de eerfte te paard 
en de andere te voet de ftranden gedurig over- 
kruiffên, om na hoog water, ftorm en zwaa- 
re winden, als ook dagelyks na de voorteke- 
nen van de goede Barnfteen vangft, daar ik 
van gemeldt hebbe, als ook na de geftrande 
goederen gedurig als uit te kyken, de Barn- 
fteen-graavers, Vilfchers of Strandboeren te 
zamen teroepen, en by hun werk als opzichters 
tegenwoordig te zyn, op dat zy de Barnfteen 
niet mogten vervreemden, mitsgaders dat zy 
zorg draagen wegens de geftrande goederen, 

en 

ĳ 



Mey en Juny 1729. 475 

en de Schipbreukelingen te hulpe koomen, als 

ook anderen dewelke door de Zee en ftormen in 

nood zyn geraakt; hier voor genieten deze - 

Strandruiters en Strandloopers jaarlyks een 

weinig geld, eenige bunderen lands, een be- 

kwaame wooninge , en voeder voor hunne 

paarden enz. ; zy moogen nooit als met verlof 

cen eenigen dag van: de ftranden afwyken, 

Het getal dezer Strandruiteren is volgens de 

aantekening van den Heer Harsmannas elf, 

en dat van de Strandloopers twintig. 

129. 
_ Het ftaat aan niemant van de Strandboeren 

of graavers en viflchers vry, cenige Barníteen 

aan hunne wooninge te voeren, maar elk is 

gehouden om datelyk al het Barnfteen, het 

welk hy vangt of vindt, aan den ftrandruiter , 

looper of opzichter over te behandigen; maar 

als het gebeurt dat zy een grooten overvloedt 

te gelyk verkrygen, en zeer lang werk hebben 

om het zelve uit te zoeken en te reinigen, 

word zomtyds aan hun toegeftaan zulks aan 

hun eigen huis te verrichten, en ten uiterften 

te bezorgen van het zelfde des anderen daags 

getrouwelyk en gezuivert wederom op te le- 

veren. Aan deze Strandboeren is ook byzon- 

_ derlyk bevolen, hunne zakken om hun hals op 

hun borft hangende te draagen, gelyk in Zat. 
_XV. uitgebeeldt word: zy zyn gehouden om 

hun gevifchte. of gevangen of opgegraaven 
Barnfteen datelyk in deze zakken te werpen ; 

en als het tegendeel gebeurde, namentlyk dat 

zy eenig Barnfteen geburgen hadden in hunne 

ü _Hhz2 dief= 
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diefzakken of klederen, en zulks van de op= 
tichters ontdekt wierd, zouden zy datelyk aan 
dievery fchuldig verklaart worden. Op deze 
wyze word de Barnfteen gebragt aan de Strand- 
tuiters en Strandloopers , vanideze wederom 
aan de Strandverwalter , dewelke dezelve we- 
derom doet beftellen tot Koningsbergen aan 
een Kamer of Vergaderinge, byzonderlyk tot 
de Barntteen gefchikt. Voor dezen wierd de 
Barnfteen vergadert gebragt aan byzondere ka- 
mers in byzondere plaatzen, als tot LocH- 
STAD, DirSCHKEIM, MeMEL, GER- 
MAU , alwaar verfcheide Barnfteen-meefters 
toen hunne woonplaatzen hadden, en van 
deze plaatzen de Barníteen aan de algemeene 
Kamer tot Koningsbergen overzonden. 

130. 
Volgens de Wettenen Keuren, door de hoo- 

ge Magt op de Barnfteen geftelt, is aan nie- 
mant toegelaaten als aan de Gezwoorene en 
Barnfteenbouwers, eenige Barnfteen te verga- 
deren, zelfs niet te wandelen of te zwerven 
langs de Stranden , als met byzonder verlof, 
en met byvoeginge van een Strandruiter of 
Strandlooper. Op dat alle gelegentheid van 
de Barnfteen te vervreemden zoudebenoomen 
zyn, worden hier ook geen bedelaars of eeni= 
ge landloopers zelfs in de naaftgelege Dorpen 
toegelaáten ; en op dat niemant hier van , in geval 
van ongehoorzaamheid, eenige onkundigheid 
zoude konnen voorwenden, werd dit verbodt 
Jaarlyks in alle de Kerken van de Hoofdman- 
‘fchappen van Memel, Fifchaufen, Schackeu, 

na 
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na de Predikatie aen Volke voorgelezen. 
Ook zyn op de boorden en ftranden van de 
Zee verfeheide galgen opgerecht, om elk een 
af te fchrikken. De voornaamfte Barntteen- 
viffchery word gevonden in het gedeelte van 
Pruiffen, het welke Suamland genaamt word, 
en het welke ík hier achter in de XV. Tabula ec= 
nigzins heb laaten uitbeelden , in dewelkete zien - 
zyn. 1. Het Frifchbaff. 2. De plaats Pillag. 
. Fifshanfen. 4. Rittenen en deszelfs Meir. s. 
Palranik. 6. Girmau, 7. Groot Hubenig. 8. 
Groot Dirfchkeim ; als ook de voornaamtfte 
Barnfteen-viffcheryen , als 1- Brufterorthe 2. 
Crimnafen. 3. Krappellen of Kraxtepelle. 4. 
Kuick. $. Lafnick. 6. Nodens. 7. Kreck enz. 

l 132. 
Dat de Pruiffifche (mitsen van onbedenke- 

Iyke tydenaf bekent en in zeer hooge waarde is 
geweelt, is openbaar uit de aaloude Schryvers, 
maar op welk een wyze de aaloudeafgelege V ol- 
keren , namentlyk de Afiatifche Natien, de Gric- 
ken en Romeinen , aan de Pruiflifche Barn{teen 
geraakt zyn,is niet zo openbaar by elk een bekent; 
maar de Heer Hartmannas bewyít uit Plinius en 
Tacitus, datde oude Romeinen, zelfs ten tyde 
van Nero als anderzins, Perzoonen na deze 
Barnfteen-{tranden hebben afgezonden,om al- 
daar Barnfteen;op te koopen en na Romen of 
aan het Hof over te zenden; behalven dat door de 
Gothen en andere geburiger Volken de Barn- 
fteen te koop gebragt wierd door Pannonie en 
op de grenzen van Italien. C/uwerius getuigt 
in zyne Aaloudheden van Duitfchland; dat zelts 
nh Hh 3 Grie- 
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Griekenland al ten tyde van Hervdotus Barn- 
fteen haalde uit Italien. 

Eed 
Hedendaags word KE ged door de ge- 

heele wereld vervoert ; en als de Barnfteen 
vergadert is op de plaats tot Koningsbergen daar 
toe gefchikt, word door de Gecommiteerdens 
totde Barnfteen , en de Strandbewindhebber ‚na 
deszelfs onderfcheidt een verfcheide prys op de- 
zelve geftelt ; de Barnfteen word op dien keurtyd. 
gefchrapt , op dat deszelfs hoedanigheid te beter 
zoude konnen ontdekt en gekeurt worden ; daar 
na word elke foort in byzondere tonnen verdeelt, 
en elketon op zyn prys geftelt, na de helderheid , 
koleur, zuiverheid en doorfchynendheid , of 
rouwheid des Barníteens , als ook na de groot- 
te of kleinte der Barn{teen-brokjes of brokken. 
Hier in is een aanmerkelyk onderfcheidt om- 
trent de prys van de Barnfteen , want een groot 
ftukje Barnfteen, het welk van een zeer vlam- 
mige, brandende en doorfchynende koleur en 
zuiverheid is, koft elke Onstweea drie guldens; 
daarom word de Barnfteen verdeelt in hoofd- 
ftukken , dewelke zuiver zyn, en eenige on- 
cen zwaar weegen ; deze frukken Barnfíteen 
worden aldaar hoofdfteen genaamt, en als een 
ftuk vier loodt en daar over weegt, word het 
zelve onder de hoofdfteen geacht. Zommige 
{tukken worden draay-ffukken genaamt; deze 
waren voor dezen een kleine palm langenbreed , 
maar nu worden defteenen alvoor draayfteen _ 
geacht, al zyndezelvekleinder. Andere klein- 
der fteentjes worden onder het barnfteen-gruis 

geacht ; 
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geacht; uit deze worden gemeenlyk Barnfteen- 
koraalen gedraait. De vierde foort zyn de onzui- 
vere fteenen, en alderhande brokjes en gruis , 
het welke onbekwaam” tot draay- of ander 
werk is; dit laatfte foort “word gebruikt tot 
Vernis, tot Deftillatte- van Barn-{teen-oly en 
vluchtig zout, tot-wierookinge in verfcheide 
gevallen, en andere verfcheide geringe dien{ten 
en gebruiken. Volgens deze vier verfcheide 
foorten zym ook vier verfcheide pryzen vaft 
geftelt. 23 

sle ldsiehde 34 

De Schtyvers verhaalen{gelyk ook Wigandur, 
Goudfimnit en Hartmannus’ getuigen )' dat zom- 
mige tonnen befte «en zeer groote {tukken 
Barnfteen verkocht worden ‘voor een zeer on- 
gelykeprys, zomtyds -de*ton voor twee dui- 
zend, voor duizend, en het welke flechter is 

__ voor hondert guldens.“ De Heer Hartmannus 
getuigt dat by zyn tyd namentlyk in de jaa- 
re omtrent 1675 of 1676 de meefte Barnfteen 
verkocht wierde aan ‘zekere Kooplieden van 
Dantzik „ dewelke alle dé Barnfteen “in vafte 
koophadden door gemaakt Coxtrad buiten 
en ‘behialven dat een gedeelte van de Barnfteen 
uitfeen- byzondere gunft gelaaten wierdaan: het 
Gild van,de Barntteen-draayers van’ de Stadt 
Koningsbergen , te weten zo veel als de draayers 
jaarlyks van.nooden: hadden ; niemant kan juift 
bepaalen de hoeveelheid. van Barnfteen , dewel- 
ke jaarlyks gegraaven , gevonden «en- gevilt 
word; maar Goutfmit getuigt by Hartntannur, 
dat jaärlyks hondert en tien tonnen’ Barnfteen 

n Hh 4 ver- 
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vergadert wierde; Goebeligs hondert twintig : 
Wigandas hondert ton , maar op zommige ty- 
den na groote ftormen word veel meer Barníteen 
gevonden,onder anderen op * jaar 1661 hondert 
en twee-entachtig tonnen. Onder de grootíte 
ftukken Barníteen worden geacht,dewelke twee 
ponden en eenige oncen zwaar zyn. Op de boor- 
den onder de Heerfchappy van klein Pomeren 
of Dantzik, als ook van geheel Pomeren , 
van Samogitie, Liyfland , Denemarken, Zwe- 
den , enz. zyn ook eenige Keuren en Gee 
woontens omtrent de Barnfteen, dewelke op 
de boorden enftranden gevonden word , maar 
het is de moeite niet waardig om dezelve op 
te zoeken en naauwkeurig aan te merken , 
om dat omtrent die plaatzen niet zo veel Barn- 
fteen, en zodanige: nette Keuren en gewoon- 
tens omtrent dezelve gevonden worden. 

135. 
Wy vinden veel id ‚ Koningryken, 

Volkeren en Natter, dewelke door de Na- 
tuur boven anderen met de eene of andere 
Vruchten, Metaalen enz. gezegent zyn, maar die 
dik wils het gebruik dier zaaken onder hunne ge- 
woontens niet gekregen hebben , of die ook wel 
geen bekwaamheid noch verftand genoeg heb- 
ben om dezelve tot onderwerpen van Kontften 
of Handwerken aan te leggen, gelyk wy ge- 
zien hebben aan de Amerikaanen, ten opzicht 
van het Goud en Zilver, eer-de Spanjaarden 
hun Land ontdekt hadden; en aan veele woe- 
fte en wilde Natien, dewelke in het midden 
van een grooten overvloedt en rykdom van 

nä- 
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natuurlyke zaaken en heerlyke fchepzels, uit 
onkunde van derzelver gebruik en dienften,en uit 

gebrek van wetenfchap en konft, in een elen- 
digen ftaat en armoede leven , maar dit heeft geen. 
plaats omtrent Pruiffen, in welkers voornaam- 
fte Steden de Konft om in het Barníteen te 
werken word geoefent. 

136. 
Het is zeer wh en van den Heer Hart- 

mannas aangemerkt, dat de Konft gewoonlyk 
de grootíte waardy aan de zaaken byzet; wie 
zoude ook behaagen fcheppen in:een rouwe 
Diamant, of in Gouden Zilver in haare Ertzen ? 
Is een ons of twee koper tot een Horology ge- 
maakt niet zomtyds eenige honderden waar- 
dig geweelt? De eene konft verwekt de an- 

dere , en doet aan veel menfchen dienft, 
en eerlyk beftaan ; elk Ambacht of Hand- 
werk heeft verfcheide Ambachten en Hand- 
werken van noden , gelyk onder anderen 
blykt aan de Barnfteen, dewelke al by zeer 
oude tyden onder de edele gefteentens geacht, en 
op verfcheide wyzen bewerkt is geweeft. Zelfs 
waren aan de aaloude Romeinen bekent de kon- 
{ten om de Barnfteen te {lypen , te graveeren , te 
polyften en te {nyden,gelyk uit de aaloude Schry- 
vers gezien kan worden. Of de Barnfteen door 
de Aalouden eerft gedraait is geworden, om 
te dienen tot hals- en arm-cieraaden , twyfelen 
de Schryvers, maar dat ouwelings de Vrou- 
wen al Barnfteen om haar hals gedraagen heb- 
benis zeker. Swidas getuigt dat de Ouden on- 
der hunne vinger-ringen ook ringen van Barn- 

Hh s fteen 
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fteen droegen, zommige willen beweeren dat 
de Ouden zelfs konftig uitgegraveerde drink- 
bekers hadden, als ook Penningen gewrocht 
uit Barnfteen, hoewel de Lezers der aaloude 
Schryvers door ’t woord Ele&ram konnen 
mifleidt worden; maar het blykt uit verfchei- 
de bewysftukken, dat de Konften om te wer- 
ken in de Barnfteen. al zeer lange tyden in 
Pruiflen hebben gebloeit , en dat ook in de Ste- 
den Dantzik, Elbing, Stolpe, Colbergen, en 
naderhand in Koningsbergen , Maatfchappyen 
of Gildens zyn opgerecht van Konf{tenaars, de= 
welke in de Barníteen werken. 

TI. 
De naauwkeurige Reiziger Belloniut , en 

verfcheïde andere Reizigers van naam getuigen 
volmondig, dat de Barnfteen noch hedendaags 
meerder geacht word by de Arabieren, Sy- 
riers, Egyptenaaren en Indianen , àls- zelfs by 
de Europianen ; zelfs fcheppen de Sineezen een 
wonderlyk groot behaagen in de Barnfteen : 
zelfs de Perjen, Armen:ersen Tarters gebrui- 
ken de Barnfteen tot cieraad , voornamentlyk 
derzelver Vrouwen. De Pruiflifche Konfte- 
naars maaken ‘veel fraaye Kleinodien van de 
Barnfteen, als Koraalen, hechten van meffen, 
geveften van degens en houwertjes , kasjes 
van witte en geele barnfteen , piftoolen en roers 
met barnfteen ingelegt, fcheeden van zabels ui- 
terlyk met barn{teen bekleedt, zeer fraaye kift- 
jes en koffertjes van Barnfteen, goudkasjes, 
juweel-laadjes van barnfteen, lepels , inktko- 
kers, vyzeltjes, ftampertjes, brillen,-ronde 

ver- 
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vergrootglazen en derzelver randen van barn- 
fteen, behalven knoppen op rottingen , en ontel- 
baare fraaye welgemaakte zaaken van Barníteen. 

5 138. 
De Konftenaars iu de Barnfteen zyn zeer 

naauwkeurig in het onderfcheiden-der koleu- 
ren, en weeten, in het bewerken van fraaye 
konftftukken , zich zelve naar de vereifchte 
verfcheidenheid wonderlyk te fchikken , en 
van de verfcheide koleuren des Barnfteens te 
bedienen; deze lieden zyn zo oplettende en 
naauwkeurig , dat zy over de hondert en tach- 
tig verfcheide koleuren of foorten van Barn- 
{teen hebben leeren kennen; want by voor- 
beeld: in elke hoofd-koleur vinden wy zo veel 
middel - tinten en tuffchenbeide koleuren, dat 
dezelve een groot getal uitmaaken, als wit, 
blank, witachtig , fneeuw-wit , melkwit , 
lindewit, lelywit , blauwachtig wit, geelach- 
tig wit enz. golfachtig, waterklaar ,  brande- 
wyn koleur, fchrtterend klaar, doof, door- 
fehynend, helder-doorfchynend , vlam-koleur, 
vuur-koleur , fchobachtig ,‚ wafch-kleurig , 
bleek geel, zeer dof en bleek , afch-koleur „ 
fchoon geel, goud geel, zaffraan koleur ‚-ho- 
ning koleur ; alderley tinten naar den groenen, 
als ook na’ bruin, en dikwils zwartachtig, 
vervuilt enz. ; uit welker vermenging en graaden 
een groote menigte onderfcheide koleuren van 
Barníteen gezien en gevonden worden. 

Het is zeer VELA naer de Barnfteen , 
bonte te vinden, of Barnfteen van verfcheide 

7 / ko- 
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koleuren, plekken, ftreepen, wolkjes, enz. 
Het is ongeloofiyk met welk een onbefchryf- 
Iyke verandering, de Natuur fpeelt in de geko- 
leurde fteenen ; de bonte Barnfteen word om 
deszelfs bontigheid juitt zo zeer niet gewilt, . 
maar de Barniteen van de helderfte en bran- 
denfte koleuren wierd ouwelings by de 
Vrouwen zeer hoog gefchat , en zelfs 
hedendaags by alle Natter boven de donkere 
of vreemd-kleurige of bonte gewaardeert. 
Plinius getuigt dat de witte en wafchachtige 
niet zo hoog by de Romeinen gewaardeert 
wierde, als de geele , en onder deze : dewel- 
ke de alderdoortchynendfte was , dog de duurfte 
Barnfteen was die met een groote brand flik- 
kerde en als vuurige ftraalen uitfineet, 

140. 
Wat de grootte van de Barnfteen-kluiten be- 

langt, zoude ik niet alles durven aanneemen, 
het welk de Schryvers daar van mede deelen, 
Goebelins getuigt dat in zyn tyd een kluit van 
zeventien ponden gevonden wierd, waardoor 
de getuigenifle van 13 pond van Pligsus niet 
alleen bewaarheidt word, maar zelfs getuigt 
Wigandus by Hartmannus , dat in zyntyddik- 
wils zodanige klompen opgevift wierden. Wy 
vinden zeer groote kontlftukken , beelden, 
kitten, koffers, en diergelyke zaaken, van de 
Barníteen door konft gemaakt. Hier uit oor- 
deelen de Menfchen dat de Barnfteen zeer dik- 
wils in groote klompen en kluiten gevonden, 
gegraaven of opgevifcht moet worden ; maar 
wy moeten aanmerken dat de Konftenaars 

de 
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de Barnfteen-ftukken gezaagt, en gewerktaan 
fchyfjes, plaatjes, als anderzins, zeer aardig aan 
malkanderen weeten te lymen en te fchikken, 
als of alles uit een ftuk gemaakt was ; maar 
de Barnfteen te vinden in ftukken en kluiten 
van dertien a veertien ponden is geheel iets on= 
gewoons. 

i4r. 
Het polyften, graveeren,drillen, draayen,{ny- 

den , en bereiden vande Barnfteen tot Koraalen 
en alderhande Kleinodien , zal ik na dezen mede 
deelen onder deze Ambachten , maar alleenlyk 
hier aanmerken uit Hartmanuus ‚dat de groottte 
konft van de Barnfteen te bereiden, bettaat in 
% Iymen. De Lym, dewelke daar toe ge- 
bruikt word , noemen zy een Vernis, deze word 
gemaakt uit Maftix, Goudglid, Barnfteen en 
Oly. Uit de Barnfteen kan op zeer veel ver- 
fcheide wyzen Vernis van alderhande koleur en 
hoedanigheid bereidt worden, gelyk ik onlangs 
in een van de Kabinetten getoont hebbe. Het 
is zeker dat onder alle de {toffen, van dewel- 
ke Verniflen bereidt worden, gene worden 
gevonden , dewelke voor water , lucht en vuur 
zo beftendig zyn, als die gene, dewelke de 
Barnfteen tot haar grootfte {toffelykheid heb- 
ben, Uit de zeer kleine ftukjes en het gruis 
van de Barnfteen, het welk te klein of te on- 
belcwaam is om daar uit Koraalen te draayen, 
word door het bydoen van enkelde lyn-oly, 
een Vernis gekookt, met het welke de Wit- 
werkers en andere Houtwerkers hun hout- 
werk, en de Inftrumenten voor het Muzyk 
beltryken, glanzen, en zeer beftendig tegens 

vers 
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vermolzeminge en vervuilingehouden. Zelfs 
worden met dit Vernis geheele Stoofkamers , 
Kachels, Binnenkamers en geheele Vertrek- 
ken, dikwils zeer fraay beftreken , om door 
deszelfs glans alles een {choone luifter by te zet- 
ten. Het gebruik van de Barnfteen, tot het 
maaken van zeer goede Inkt voor de Boekdruk- 
kers, tot den dienft van Schilders, Verlakkers, 
tot het bereiden en kleuren van het Leer by de 
Tarters, Hongaaren, Turken, Ruflen , merkt 
Hartmannus aan uit Wigandus, als ook van 
het gebruik des Barnfteens in de Geneeskonft. 
In de Vuurwerkers konft is de Barnfteen ook 
van een zeer geeftig gebruik , om een zwaare 
en zeer lichtende vlam te verwekken, 

142. 
‚ Ik geloof dat zelfs de Chineezen en Faponee- 

zen, en andere Indiaanfche en Afiatifche Natien, 
dewelke groote Meefters in het beftendig ver- 
lakken zyn , daar toe Barníteen gebruiken ; want 
behalven dat de gemaakte Kleinodien van Barn- 
fteen in die Landen onder de Juweelen worden 
geacht,word naarde Afiatifche Landen veelBarn- 
tteen-gruis vervoert. Niemant behoeft zich hier te 
verwonderen dat ik geloove, dat de Barnfteen al 
van over oudetyden uit de Landen van Pruiffen 
van de eene hand tot de andere in de afgele- 
genfte Landen van Afia door de-Kooplieden is 
vervoert, want de Saffer en Kobolt van Saxen 
is honderde van jaaren in de Indiën gebruikt 
en vervoert, zonder dat de Kooplieden van 
Saxen wiften waar dezelve na toe gebragt en 
gebruikt wierd, en de Indiaanen, waar eigent- 
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Iyk de Saffer van daan gebragt wierde. Wat 
zoude dog beletten dat niet het zelfde aan de 
Barnfteen gebeurt was, te meer daar dezelve 
by de aaloude Afiatifche Volkeren wyd en 
breed bekent isgeweelt? Tot meerder bevef= 
tiginge, dat de Afiatifche Verlakkers Barnfteen 
gebruiken, is, dat de Mofcoviten door Per/ien 
en andere geweften noch hedendaags veel Barn- 
fteen-gruis na de Indiën zenden. Ook getuigt 
Broeder Sison Grunavius in een zeer oud Ma- 
nuftript, dat by zyn tyd veel Barnfteen uit 
Pruiffen na Portugaal verzonden wierd , maar 
dat aan hem onbekent was waar dezelve vorder 
natoe gevoert wierd , om dat aan hem onbekent 
waren de Reizen der Portugeezenom de Kaap 
de Goede Hoop na de Afiatifche Landen, 

143: 
Zommige He eeen zyn van ge- 

dachten geweeft, dat de Barnfteen kneedbaar 
en week te maaken is, en dat op deze wyze 
de zeer kleine ftukjes Barníteen en het Barn- 
{teen-gruis gefmolten zynde , tot zeer groote 
klompen en zwaare ftukken Barnfteen te bren- 
gen zouden zyn. Anfelmus Boëtius de Boot 
ípreekt hier van als van een bekende zaak, Liba- 
vins verzekert dat zulks, doorde Barnfteen in 
kookende Oly of gefmolte Wafch te werpen, 
zeer bekwaamlyk kan gefchieden. Zommige 
geven voor groote ttukken helder Barnfteen in 
hunne Natuur- en Konft-Kabinetten te bewaa- 
ren, dewelke zeer fchoon, helder en door- 
fchynende zyn, en echter bereidt zyn van ge- 
fmolten gruis van Barntteen, het welke we- 
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derom geftremt is. Maar elk een zal bevin= 
den dat de Barnfteen (na dat dezelve gefimol- 
ten is geweelt, en wederom tot een vaft lic- 
haam geftremt is) zeer bros en harsachtig is 
geworden, en niets als deszelfs reuk, maar 
echter eenigzins verandert, en (volgens waar- 
neeminge van den Heer Hartmannus) des- 
zelfs aantsekkende kragt heeft overgehouden. 
De Barntteen eens gefimoiten (het welk meeft 
door groot geweld van vuur gefchiedt ) en 
wederom geftremt zynde, verlieft alle zyn aan= 
genomene koleur , doorfchynendheid en ftevi= 
ge taayheid. Aan my zyn veel verfcheide an= 
dere manieren bekent , om de gruis van 
de Barníteen te fimelten en wederom te 
doen ftremmen , maar geen van alle die wyzen 
zyn bekwaam, om goede beftendige en {tevi- 
ge Barníteen uitgruis te vormen. Als iemant 
deze kont konde uitvinden, zoude door de- 
zelve een onmetelyke rykdom te verkrygen zyn, 
om dat op deze wyze uit de flechte Barnfteen 
alderhande ongemeene en groote werken van 
Barnfteen zouden konnen gegoten , geboct- 
zeert, en anderzins gevormt worden. 

144: 
De vermaarde MorbofF getuigt in een Brief 

by Martmannus , dat hy by onzen Theodorus 
Kerkring ‚ Amfterdammer, gezien heeft Barn- 
fteen, het welke door een byzondere Konft- 
greep alleenlyk met behulp van vier , zonder 
eenige andere zaak ontbonden was, waxt 
(zegt Morhoff) Ay heeft aan my getoont de 
wverfborvene lichaamen van kinderen met Barn= 
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fleen bedekt, op datalle de ledemaaten door de 
Barnfteen heen mogten blinken. Maar de Lief- 
hebbers, aan dewelke deze Balzeming door 
Barníteen bekent is, weeten zeer wel dat deze 
ontbonde Barn{teen niet anders als een Barn- 
{teen=vernis , met doorfchynende oly ontbon- 
den, is geweelt ; hoewel zulks ook gefchie- 
den kan door een fyne geeft in infufie en da- 
gelykfche fchuddinge. Alfchoon deze Vernis 
gemaakt kan worden doorfchynende „ zeer 
blinkende als Barnfteen , en ook van alderhan- 
de doorfchynende koleuren, is dezelve echter 

_bros en geenzins Barnfteen, 

145. 
„Onder de abn dewelke over de Barn- 
 fteen gefchreven hebben, worden verfcheide 
gevonden , dewelke niet zeer gelukkig over 
dezelve gedacht hebben; en dewyl deze inder- 
daad talryk zyn, zoude ik den Lezer wel dur= 
wen aanraaden, om buiten den Heer Martman- 
zus, (die alleenlyk. maar te ryk van woorden 
over zaaken van weinig belang is, eneen wei- 
nig’ te veel gehecht aan de onnutte {choolfche 
verdeelinge van onderfcheide dingen ) omtrent 
veele zaaken dewelke zy verhaalen, zyn oor- 

deel tot nader proef-bevindinge en eigen on- 
derzoek opte {chorten, Veele maaken onder 
malkander. een groote beweeginge , onder 
welk geflacht van de natuurlyke Schepzels of 
Wezens de Barnfteen geftelt moet worden , of 
onder de Vegetabilia of ftremzels van Zappen, 

ket zy harften of gommen van Planten ; of onder 
de Marina of Lee-gewaflen; of onder de Partes 
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Animalium of deelenen uitwerpzels van Die- 
ren ; of onder de Mineralen ? En byaldien onder 
de Mineralen, of onder de Metaalen, of fyne 
Steenen, of onder de delfbaare Stoffen? En 
byaldien onder de delf baareftoffen, of onder de 
vette en brandachtige Fofi/ta, of onder de onver- 
brandelyke? En byaldienonder de vette en ver- 
brandelyke,of onder de Zwavel of onder de Bí- 
tumens, of onder de Naphthaas of Peterolyen ? 
En byaldien onder de bitumenachtige, of on- 
der de vloeibaare of onder de vafte bitumenachtí- 
ge? Maar wy konnen geruft befluiten , dat de 
Barnfteen een byzondere foort van een bitu-_ 
menachtig wezen, en een delf baare verte en 
brandende ftof is, dat zy vervolgens onderde 
Mineralen behoort,en van een byzonder zacht en 
vloeibaar bitumenachtig wezen door de tyd de 
hardigheid van een ftevige en vafte fteen ver- 
krygt. Dat de Darnfteen uit een vloeibaare 
bitumenachtige ftof geftremt is, blykt aan on- 
telbaare bewyzen, en ook onder anderen aan 
een kluit in Tabula XVI. letter g vertoont, 
dewyl deze een barnfteenachtige korft heeft , 
op dewelke de geftremde Barníteen- druppels in 
een groote menigte geftremt gezien worden, 
als ook de Barntteen-klompjes letter £ h h ver= 
beeldt, aan welker drups-wyze parelachtige, bel- 
achtige en kegelachtige gedaante deszelfs voor= 
gaande vloeibaarheid genoeg te zien is. 

146. 
Onder de verfcheide verwonderens-waardi= 

ge hoedanigheden van de Barnfteen, is altyd 
by elk een meeft in aanmerkinge gekoomen 
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‘het vermogen van aantrekkinge, het welk by- 
na als een onaf{cheidelykeeigenfchap in de Barn- 
fteen van zonimigen gekeurt word.Het is-bekent 
„dat de Zeilfteen de prins is van alle de natuurlyke 
Schepzels , ten opzicht van de kragt , door 
dewelke een ander lichaam word na zich ge- 
trokken; want fchoon buiten en behalven de 
Barnfteen verfcheide wezens gevonden wor- 
den, dewelke een ander lichaam, door een 
tuffchenruimte van haar afgeplaatft, konnen 
na zich trekken, bevinden wy dat altyd deze 
lichaamtjes zeer licht en uitftekend klein die- 
nen te zyn om aangetrokken:te worden ; maar 
de Zeilfteenjtrekt niet alleen een ander lic- 
haam, te weeten het yzer na zich, maar deelt 
17zymna zich trekkende kragt aan een ander y- 
zer, het welk daar aan geftreken word, me- 
‚de; en: 2. worden zomtyds Zeilfteentjes ge- 
„vonderi, dewelke haar eigen zwaarte veel maar 
| lenverdübbelen , of die een. lichaam „het welke 
weel reizen zwaádrder is als de fteen zelfs, na 
zich trekken, behalven noch ontelbaare hoe- 
| danigheden., ‘in dewelke de Zeilfteens-aantrek- 
kende kragt verfcheelt met de aantrekkende 
‘kragtvan andere wezens , gelyk als daar zyn de 
Barnfteeen „ zommige edele gefteentens, de 
Maftix, de Minera van Sulfer, hard gekook- 
te Terpentyn-hars,  Arfenieum , de Gitfteen,, 
en andere bitùmenachtige door warmte uit- 
dampende lichaaïnen , dewelke opgetelt wor- 
den ( uit Goutfmit, uit Kircherus , Levi- 
anus Lemnins, Matthiolus, Wigandus, Agri- 
cola, Valerius Gordus, Plutarchus enz.) by 
Harsuzannus. 

Jia De 
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147- 
De aantrekkende kragt van de Barnfteen, 

en alie diergelyke opgetelde ftoffen, zyn byna 
geen aanmerkinge waardig om dezelve te ver- 
gelyken by de aantrekkende kragt van de Zeil- 
fteen. Als wy op onderftellinge wilden redenka- 
valen, zouden wy in ftaat zyn om te bewy- 
zen, dat de Barníteen en alle diergelyke lics 
haamen zelfs niet eens bezitten die aantrekken- 
de kragt, daar de Schryvers zo veel ophef van 
maaken. Ik zal eens een vergelykinge maa- 
ken, neemt by voorbeeld zeer koud water, 
doet het zelfde in een groote kom, werptaan 
de kanten eenige vezeltjes van ftroo of hout, 
of andere lichte en zeer klein gebroke ftofjes , 
in die gefteltheid, dat het water in het midden 
zuiver, helder en klaar is: giet een kookende 
gefmolten hars, dewelke’ onder ’t kooken 
door bywerpinge van witte Vitriool aan ’t 
bruiffen is geraakt, in het midden van ’t water 
zeer fchielyk , gy zult zien datde hars zich door. 
zyn eerfte vloeibaarheid wyd verfpreidt heeft, 
maar geftremt zynde minder wolumen beflaat. 
Veele van de pluisjes en vezeltjes, dewelke 
aan de kanten,van de kom zwommen, zult gy. 
aan de kanten van de harft zien aankleeven, 
mede gefleept zynde door de beweeging van 
de harft „ dewelke door de koude van het-wa= 
ter eenigzins naar haar middelpunt gepartt 
wierd „maar deze wederomparfling naar her 
middelpunt van de harft zoude onder het (trem- 
men veel openbaarder en oogen{íchynlyker-zyn; 
en het door hitte uitgefpreide lichaam van de 

harft 

\ 
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harft zoude.in deszelfs (tremminge veel klein- 
der volumenaanneemen, als in ’t water , in het 
welke de harft ingegoten word ; die ongemee- 
ne onftoffelyke dunheid en fynheid en veerach= 
tige hoedanigheid was, dewelke in de lucht ge- 
vonden word; want de gefmolten en fchui- 
mende harít zoude weinig weerftand vinden, 
en zich wyd en breed en in veel grooter volu- 
men verfpreiden , en het water zoude door 
zyn veerkragt dezelve onder het ftremmen 
wederom beter na het Centrum parflen ; brengt 
dit over by een ftukje Barntteen, het welk 
door wryvinge eenigzins op zyn oppervlak ver- 
dunt en verhit word, zal, niet datelyk deze 
warmte de lucht verdunnen, en de uitwaafle- 
minge van de Barnfteen vermeerderen? maar 
dit ftukje Barntteen of iets diergelyks koud ge- 
worden zynde, en deszelfs uitwaafleminge 
kleverig en geenzins met de lucht geheel ver- 
mengt zynde, zal , om dat de beweeging van 
achter ophoudt, door de veerkragt en zwaar- 
tedes koelen luchts wederom ten deelen na de 
Barnfteen toe gedrukt , en met dezelve dog 
op een onzichtbaare wyze vereenigt worden, 
waar door de zeer lichte vezeltjes, dewelke in 
deze wederomftroom dicht by de Barnfteen 
leggen , mede geparft en gefleept worden aan 
de Barnfteen; byna op de manier als wy zien 
gebeuren in een glas water, in het welke niets 
is als de gewoonlyke lucht en een weinig water : 
want zo ras als dit glas met zyn bodem over het 
vuur word gehouden, zo lang dat het weinigje 
water aan ’t kooken fn aan ’tdampengeraakt , 

113 en „a 
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en zo lang daar op word gehouden, totdat al 
het water uitgedampt is, zult gy zien, dat, zo ras 
dit glas geheel van water en lucht berooft is-door 
de hitte, en met zyn open einde word omge- 
keert, en in het water of ander vocht geplaat{t 
word, niet de lucht maar het vocht of water 
zelfs in het glas opgeparft zal worden , in zo 
ver dat zelfs, alshet glas volkomen van lucht 
ontbloot is geweeft, het zelfde geheel vol met 
water zal. worden, om dat het water tuffchen 
beiden was van het luchtelooze ruim des glas 
en van de aanparflende Atmofphera, gelyk by 
de Liefhebbers genoegzaam bekent is, waar- 
om ik van myn Lezer over deze afwykinge ver- 
fchooninge verzoeke. ' 

148. 
Niet tegenftaande de aantrekkendekragt van 

de Barnfteen geheel geen overeenkomtft fchynt 
te hebben met de Zeilfteen , moeten wy echter 
toeftaan dat onder alle de andere edele Gefteen- 
tens, harzen of gommen, in dewelke eenige 
aantrekkende kragt befpeurt word, de Barn- 
fteen boven alle de andere uitmunt , want 
zomtyds worden eenige ftukken Barnfteen ge- 
vonden, dewelke noch eenige fpaandertjes en 
ftroo-vezeltjes van een oogenfchynlyke groot- 
te, gewreven zynde, na zich trekken. 

149. 
De Barnfteen , zeer fterk en tot hitte toe ge- 

wreven zynde, geeft een aangenaamereuk van 
zich; deze reuk hebben zommige vergeleken 
by Bitumen, by den Afphalt, by de Camphber, 
by de Myrrha ; maar Hartmannus oordeelt dat 
de reuk van de Maftix noch wel naaft oe 

ie 
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die van de Barnfteen overeenkomt; maar de 
reuk van de Barnfteen iseen reuk op zich zelven ; 
en ik heb menigmaal in het fmelten van de Barn- 
fteen (het welk door vuur gefchiedende niet als 
met fterk vuur gedaan kan worden ) bevonden, 
datdezelveeen zeer doordringende en fcherpe 
reuk van zich gaf,dewelke zeer fchadelyk en prik - 
kelende op de borft was. De Barnfteen aan brand 
geftoken zynde geeft een zeer lichte,vlam , en een 
benaauwde reuk; de zwarte oly van Barn- 
fteen ftinkt zeer aangebrandt en verfchroeit , 
de roode Barníteen-oly is niet zo walgelyk, 
en de witte Barnfteen-oly heeft een lieflyke 
reuk , maar een weinig terpentynachtig. 

150. 
De Stoffcheidkundige en andere Gelukzoe- 

kers geven geweldig op omtrent het verande- 
ren der koleuren vande Barnfteen, dat is, om 
de wolkachtige, donkere em morzige koleu- 
ren van de Barnfteen te verbeteren, of de eene 

‚ koleur in de andere te doenovergaan. Metis 
my aangetoont (zegt Hartmannus) op welk 
een wyze klaar, helder en brandkleurig ge- 
maakt wierd de duiftere en troebelkleurige 
Barnfleen, dewelke als wret een wolkachtige 
flof (doordeszelfs geheele klomp.dooren door drin- 
gende) vermengt was, en ovkvrondom en als-met 
een korftmet deze wolkachtige [hof bekleedt was. 
De glad gemaakte klumnpen en ronde ballen of klai- 
zen van deze wolkachtige Barnfbeen‚met regels 
ta een pot geplaatft ‚deeden zy door de fFoovin- 
ge van een getemperde bitte haar wolkachtige 
en rouwe flof uitzweeten, dewelke ik door de 

li 4 fmaak 
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fmaak bevonden hebbe eenigzins ziltig te zyn ; 
maar daar moet zorg gedraagen worden dat de 
Barnfteen-klompen niet barften , want zo ras 
de bitte maar eenigzins te hevigis, fplytende 
ronde kluiten zeer licht aan de eene of de an- 
dere zyde , maar deze barflen koomen zy dan 
haaftiglyk te hulp met pyn-oly daar integtieten , 
op dat de fcheur niet al te openbaar in de oo- 
gen zoude fleeken. 

Ist. 
Op een andere wyze kan de bleek-geele 

Barnfteen geplekt wit gemaakt worden, zoda- 
nig dat dezelve met de uiterlyke vlamachtige 
en plekkige koleur van het maftboom-hout ge- 
heel overeen fchynt te koomen. De Heer 
Hartmannus 1egt dat hy verzekert is, dat de 
Liethebbers alle de flechte en doffe koleuren 
des Barnfteens tot verhevene en zuivere ko- 
leuren konnen overbrengen door de konft, 
gelyk als van bleeke en melkkleurige Barnfteen 
maaken zy zuiver witte Barníteen; van blecke en 
doorfchynende maaken zy water-glanzige en 
golfachtige : met een woord alle Darnfteen , de- 
welke eenigzins naar de witachtige kant helt, 
kan volgens ’t gevoelen van dien Heer door 
zeer lange tyd en arbeidt fpier-wit gemaakt 
worden : maar om de hoog-geele Barnfteen 
aanftonts in witte doorfchynende Barnfteen te 
veranderen, gelooft hy dat niet zeer gemak- 
kelyk uit te voeren zoude zyn. 

152. 
Zommige zyn van gevoelen dat de witte en 

de geele Barníteen, met haare graaden aange- 
merkt, 
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merkt, twee verfcheide foorten van Barnfteen 
zyn, andere dat de witte Barnfteen van de gee- 
te (diedoordetyd wit gewordenis ) voortge- 
bragt word; andere ftellen dat de witte Barn{teen 
door het zoute Zee-water door de tyd wit 
word. Op deze grond heeft Schroderus door. 
Zee-zout of Sal Gemme getracht van geel Barn- 
fteen datelyk wit Barnfteen te maaken,zommige 
ontkennen dat het witteBarnfteen alleenlyk zou- 
de gevonden worden in of omtrent het zoute 
water ; en Hartmannus verzekert dat zelfs wit 
Barnfteen uit de Barníteen-mynen is gegraaven 
geweeft ; maar wie heeft dien Heer verzekert dat 
deze Barnfteen niet is bevochtigt geworden van 
Zee-water,het welk door onderaardfche wellen 
of rioolen daar omtrent is opgewelt? een zaak 
dewelke op veel plaatzen gemeenis, Wie zal 
ook verzekert zyn, dat zulks niet gefchiedt is 
door de pekel van gefimolten delft baar zout, 
van dewelke in Duitfchland en door de ge- 
heele wereld zulke aanzienlyke bronnen ge= 
vonden worden? Dat het wit Barnfteen door 
de tyd geel word, ontkent ook de Heer Mart- 
mannuús , nochtans is geen zaak meer bekent 
als deze; de geele korft, daar dien Heer van 
fpreekt, is een uitvlucht dewelke geen we- 
derlegginge verdient. 

153: 

> Als ík myn giffinge durf uitdrukken omtrent 
de verfcheide koleuren, dewelke aan de Barn- 
fteen natuurlyk gevonden worden, fchynt het 
aan my niet onwaarfchynlyk dat dezelve 

big ver- 
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veroorzaakt wordendoor de verfcheide minera- 
lifche uitwaaflemingen, dewelke overal, inde 
gronden, daar Mineralen als Vitrioolen dierge- 
Iyke zaaken zyn, gevonden worden. Dat deze mi- 
neralifche uitwaaflemingen veel vermogen heb= 
ben,‚om de lichaamen,door dewelke zy,terwyl zy 
groeijen en ftremmen , heendringen , alderhande 
koleuren by te zetten, is een zaak dewelke 
openbaar bekent is uit de verfcheide Ertzen der 
Mineralen en Metaalen, als ook uit de ver- 
fcheide koleuren der edele Gefteentens, Krif- 
tallen, en diergelyke zaaken. Elk Liefheb- 
ber, aan dewelke bekent is het maaken van 
de gekoleurde Glazen, Gefteentens. en Smal- 
ten , weet welk een vermogen een eenig 
greintje Metaal of Metallyn Mineraal dikwils 
heeft, om aan het fimeltglas een uitmuntende 
koleur by te zetten , en die oneindigmaal te 
veranderen door het by of afdoen van eenig 
ander Metaal of Metallyne damp, gelyk zelfs 
ook blykt aan het Kriftal en de damp. van de 
Auripignent, van de Saffer, van de Bruin- 
fteen, en diergelyke zaaken. 

154. 

Behalven dat zommige Lief hebbers trachten 
om de koleuren van de Barnfteen door kontft 
te verbeteren, of in andere koleuren te veran- 
deren , enkeld en alleenlyk door middel van 
de ftovende hittevan het vuur, worden ook 
noch andere konft-onderzoekers. gevonden , 
dewelke gelooven dat de Barnfteen door het 
byvoegen van eenige ftoffen door en door ge- 

"verft 
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verft konnen worden en gekoleurt. Tot dit 
gevoelen heeft een plaats uit Plinius veel aan- 
leidinge gegeven, daar hy getuigt dat aan de 
Barnfteen door konft alderhande koleuren kon- 
den gegeven worden. Ik zoude echter weldur- 
ven verzekeren , dat de Barnfteen door zoda- 
nige konft-verwinge veel van zyn glans, door- 
fchynendheid en fchoonheid zal moeten verlie- 
zen; want om aan de Barnfteen alderhande 
koleuren te veroorzaaken, en zulks door des- 
zelfs geheele wezen heen, is geen zaak de- 
welke onmogelyk is by die gene, aan dewel- 
ke de kragtige werkdaaden der Stoffcheidkun- 
de bekent zyn, en ook de doordringendheid 
en het vermogen van Zommige geeftige O- 
lyen, Zouten, Mineraal- en Metaal-ontbin- 
dingen en zappen. 

DPS 
…_ Met het fluiten van deze Verhandeling over 
de Barnfteen , zal ik ook niet verder in dit Na- 
tuur- en Konft-Kabinet voorde Maanden Mey 
en Juny, vervolgen het Uittrekzel van de Na- 
tuurlyke Hiftorie van Berrandas Imperatus. 

Ik zal in het volgende Natuur- en Konft-Ka- 
binet wederom met een; Uittrekzel van 
het vyftiende Boek van dien Schryver een aan- 
vang maaken. Ook zal ik in het uittrekken 
der natuurlyke Hiftorifchryvers, zomtyds by 
die gelegentheden, daar zy melding doen van 
een natuurlyk Wezen of Schepzel, het welke 
ons onderzoek ten hoogften waardig is, dik- 
wils tuffchen in laaten vloeijen een Verhande- 
ling van dien aart, gelyk ik in ’t es 

N a- 
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Natuur- en Konft-Kabinet over de Salpeter, 
en in dit Natuur- en Konft-Kabinet over de 
Barn(teen) aan den Lezer heb mede gedeelt. 
Ik oordeele dat myn Leezer op deze wyze een 
zeer uitgebreide en naauwkeurige kennifle zal 
konnen verkrygen vande natuurlyke Wezens; 
en op dat myn Lezer mag onderrichtzyn, op 
welk een wyze zyn onderzoek en arbeidt mif- 
fchien niet vruchteloos zal zyn, zal ik op an- 
dere plaatzen dikwils wederom by voorbeeld _ 
van de Barnfteen of Salpeter moeten’ {pree- 
ken , maar ik zal altyd zorg draagen, dat 
niet geleert word het geen eenmaal geleert - 
is, want altyd zal noch veel van diergelyke 
zaaken te kort fchieten. 

SSL ASSLOSSE OSL OSSLOTEL OSS 

dAchtfte Verhandeling van de Oudheid 
der natuurlyke Hiftorien, en van de Hifto- 
vikunde der HEBREERS, en in 
dezelve het Vervolg der Ophelderinge 
van de WATEREN van Palefti- 
na en de vermaarde Woeftyne. 

1. 
Ts heb in de voorgaande Verhandelingen 

over ide Wateren van Paleftina mede ge- 
deelt de natuurlyke Hiftorie van de Jordaan, 
en onder dezelve begrepen 1. De Doode Zee. 
2. De groote Jordaan. 3. De Galileifche Zee. 
4. De kleine Jordaan. s. Het Meir Merom 
of de Zee Sibbecheum. 6. Het Meir Phialaof 

de 
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de eerfte oorfprong van de Jordaan. 7. De 

Wateren van Dan of de tweede oorfprong van 

de Jordaan by de Stadt Cef/area van Philip- 

pus. Nu zoude aan deze Verhandelinge noch 

ontbreeken de natuuriyke Hiftorie van de 

Wateren, Vloeden en Vlieten , dewelkeinde 

geheele Jordaan haare wateren ontlaften ; en 

_dewylik in de Verhandelinge der Jordaan, van 

de Afphaltifche of Doode Zee als een gedeel- 

te van de Jordaan, myn eerfte verhandeling 

maakte, oordeel ik dat de ordre my gebiedt 

om eerft te fpreeken van de Vloeden en Vlie- 

ten; dewelke behalven de Jordaan ook haare 

wateren in de Doode Zee ontlaften. Ik ge- 

loof dat myn Lezer door dusdanig eene _Be- 

_ fchryving der Wateren, ook een onderfchei- 

‚den Denkbeeld zal konnen verkrygen van de 

verfcheide ftandplaatzen der Landfchappen „zo 

van geheel Paleftina zelfs, als, gelegen in en 

_ omtrent en naaft Palaftina. 

ja je 
De eerfte Vliet, dewelke aan de zuidzyde 

van de Afphaltifche Zee in Arabien (ouwe- 

lings het Land der Moabiten) haare wateren 

in de Afphaltifche Zee ontlaft , is de Vliet 

Zared of Zered, ziet dezelve omtrent het mid- 

den van de Doode Zee uitgebeeldt in Zabula 

VIII. van het Natuur: en Konít-Kabinct , 

voor de Maanden September en Oétober 1719. 

Van deze Beek: word. gefproken in de Heilige 

Bladeren. (a) Doe verreifden de Kinderen 

Ifraëls „ ende-zy legerden zich te Oboth, daar 
x p ( ns 

(4) Ziet Numeri XX: vers zo, IE. 32e. 
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na reifden zy van Oboth, ende legerden zich 
aan de Heuvelen van Abarim in de woeftyne 
die tegen over Moab ts, tegen den opgang der 
zonne, Van daar veifden zy ‚ ende legerden 
zich by de beeke ZERED. En op een ande- 
re plaats. (a) Nu, maakt u op, ende trekt 
over de beeke ZERED. Alzo trokken 
wy over de beeke Zered, De dagen nu, die 
wy gewandelt hebben van Kades-Barnea, 
tot dat wy over de beeke Zered getogen zyn, 
waren achtendertig jaar. Dezebeek ontmoete- 
den de Kinderen Ifraëls , toen zy op dede grens- 
paalen van de Woeftyne reisden, om na de 
beek Arnon (dewelke insgelyks‘haare wateren 
in de Afphaltifche Zee ftort ) en doorde lan- 
den der Amoriten te gaan naar ’t beloofde lsand 
of Paleftina. Hieronymus (hb) noemt dit 
ZARED een Valley , als ook ZARED 
een gedeelte der Woeftyne. De zeventig Over- 
zetters maaken van dit Zared insgelyks een 
Valley. (c) Eufebius regt: ZERED is een gebro- 
ken Valley, het welk door ’t Hebreeuwfche 
grondwoord veroorzaakt word, het welk een 
holle Valley en ook een Beek betekent, maar de- 
ze z waarigheid is zeer gering , om dat deze vwee: 
zaaken genoegzaam als verknocht zyn,’ dewyl. 
in de laage Valleyen gewoonlyk Vllietensen/Bee- 
ken gevonden worden. 

3 
Deze Vliet Zared is in het Land der Moa- 

bi 
(a) Ziet Dent. Kap. II. vers. 13 en tg. 
(4) Vid. Onomafticon Urbium + Loeor. S. 

Scripture Bonfreris. lit, z. 
(c) De Loois Hebraicis. lit. z, 
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biten. Dit. Moasriris of Landíchap van 
Moab, is een gedeelte van Arabien, en wierd 
ouwelings de Landen van Moab genaamt, na 
Moa de Zoon van Lot, geteelt by deszelfs 
oudfte Dochter, gelyk (a) gemeldt word van 
Mofes. Ende de twee Dochters Lots wier= 
den bevrucht van haaren Vader, Ende de 
eerfigeborene baarde eenen Lone, ende noemde 
Zynen naame Moab : Deze ts de vader der 
Moabiten, tot dp dezen dag. Ook verhaalt 
(4) Mofes dat Moab deze Landen verovert, 
en de inwoonders uit dezelve verdreven had- 
de. Zo keerden wy ons, vende dvortogen den 
weg der Woeftyne Mgabs, Doe fprak de Hee- 
ve tot my; en beangfligt Moab niet ‚ende en mengt 
u niet met ben 1n den flryd: want ik en zal 
uw gene erffeniffe van haar land geven; de= 
wyl sk Lots kinderen AR vererffenifJe gegeven 
hebbe. De EMIM woonden te voren daar in: 
éen groot , ende menigvuldig , en lang Volk. 

„Ik zal by deze eateemuitid een weinig fpreeken. 
van de Woeftyne daar de Ifraëliten in gedwaalt 

_ hebben. Wy konnen degrenfpaalen der aaloude 
Landfchappen dikwils zeer bezwaarlyk bepaa- 
ten, om dat het gebiedt derzelver-dik wils door 
werfcheide oorlogen of zeer wyd uitgeltrekt is 
geworden, of een gedeelte van dezelve aan ’t 
Gebiedt van andere Heerfchappyen is gehecht 
geweeft. Op dezelve wyze is het Luandfchap 
Meoasiris, door het welke de Vliet en Val- 
ley ZERED loopt, dikwils door demeerder 

kpn À hr of 
(a) Ziet GenefisCap. XIX: vers. 36ëu 37: 
(6) Ziet Deuter. Kap. H: vers 339,10. 
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of minder Heerfchappy van deszelfs Koningen 
meerder of minder aanzienlyk geweeft ; echter 
bepaalt Flavius Fofepbus (a) de grenffcheidin- 
gen van Moabitis of het Koningryk der Moa- 
biten; want hy zegt: de boorden van de Rú- 
wier de Arnon (dewelke gezien kan worden 
in het Kaartje van Paleftina Zab. WIL. voor 
de maanden September en Oâober 1719) be- 
paalden aan't zuiden het land der AMORI- 
TEN. Waar uit blykt dat het Land en Ko- 
ningryk der Moabiten aan deszelfs noordzyde 
bepaalt word door de Rivier de ARNON, de- 
welke het Koningryk der Amoriten-van het 
Koningryk der Moabiten affcheidt, gelyk- (4) 
Fofepbus aanmerkt , daar hy de dood. van 
Mirjam Mofes Zutter en van- Aaron. Mofes 
Broeder verhaalt : De rouwklagten geeindigt 
zynde (zegt Jofephus ) kwam het Volk onder 
het geleide van Mofes aan de Rivier, dewelke 
de ARNON genaamt word: deze (Rivier) 
geboren uitde-bergen van Arabie, en door het 
midden van de Woeftyne daalende ‚vloeit (de 
MOABITEN van de AMORITEN af- 
fcheidende) inhet Afphaltifche Meir, Ook zegt 
Mofes: (c) van daar reifden zy ende legerden 
zich aan deze zyde van ARNON, welke in 
de Woeftyne is, uitgaande uit de lanapaalen … 
der Amoriten: want ARNON is de landpaa- 
le van MOAB, zuffohen MOAB, ende tuf= 
feben de Amoriten. s dpmon 

Niet 

(a) Vid. Antiguit. Jadaic, Li. W: Cap. s. 
(6) Lbidem. Lib. IV: Gap. 4. ; (nY, 
(c) Ziet Nusneri Kap. XXI: vers 13. 
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5. 

Niet verre van de Valley en Vliet Zared 
Wierd de Stadt Petra gevonden in het land 
der Edomiten, want het land der Moabiten 
was tuffchen het Laandfchap;Edom en het Land 
der Amoriten ingeplaatft. Van de Stadt Pe- 
tra zeggen Eufebius en Hieronymus: Petra 
Was eenn Stadt van Arabien in het Land{chap 
van Edom, het welk bygenaamt was FJetlael, 
en van de Syriers Recem genaamt wierd. Dit 
Petra was de Hoofdítadt van Arabia petrea 
of het fleerachtig Arabien, van dewelke dit 
Arabia petrea haar naam ontleent heeft. De- 
ze Stadt Petra word in de Kaarten van Pzo= 
lemeus (a) boven de Afphaltifche Zee geplaaft, 
zo dat deze vermaarde Hoofdftadt PeTra ge- 
legen was of in het Landfchap Edom, vol= 
gens Mieronymus en Eufebius, of inhet Land- 
fchap Madian volgens Fofephbus; maar dewyl 
de Schryvers hier in verfcheelen , kan het waar 
zyn datde Stadt Perra gelegen heeft in ’t land 
der Edomiten,en op de eenetyd is geweelt onder 

_de Heerfchappy der. Edomiten, en op de andere 
tyd onder de Madianiten. Fofephus (b) gelooft 
dat de Berg Hor, op dewelke Aaron geftor- 
ven is, gelegen was in den omtrek van de 
Stadt Petra. 

6: * 

__Na de overhoop werpinge van Jerufalen;, 
is de riaam: van Edom genoegzaam in het ver= 

UL Deer. Kk geet. 

R Vid, Tab. IV. Afie. 
b) Vid, Antig. Fud. Lib. IV: Gap. 4. 
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geetboek geraakt, als ook de andere naamen , 
daar dit Landfchap (het welk aan de zuider- 
boorden en tonge van de Doode Zee tuffchen 
Moab en Madían ingrenfde ) mede genoemt 
wierd, en is naderhand Gabaleze genaamt, of 
ook wel de Woeftyne van het Zuiden , ten 
opzicht van Paleftiaa, gelyk gezien kan wor- 
den in Zabula VIII, van September en O&tò- 
ber 1719. dikwils aangehaalt. De naam van 
Arabie is ouwelings byzonderlyk gegeven aan 
het Landfchap Edom; maar om niet al te veel 
te verwarren door de verfcheidenheid der naa- 
men dezer Landíchappen, {taat maar aan te 
merken dat de Stadt Pezra niet zeer ver van 
deze Vliet Zared geweeft kan zyn, want Dro- 
dorus Siculus getuigt (a) dat de Stadt Petra 
maar driehondert Stadien van de Afphaltifche 
Zee afleide, en Strabo getuigt dat de Stadt 
Petra maar drie of vier dag reizens van de 
Stadt Ferscho afleide aan de andere zyde vande 
Afphaltifche Zee. 

Alfchoon de den daar de Kinderen 
Ifraëls onder het geleide van Mofes in om- 
dwaalden, volgens het verhaal der Heilige Bla- 
deren, aan ’t verftand voorkomt als een zeer 
woeft, onvruchtbaar en onbewoond gewett, 
moet echter de Lezer niet oordeelen dat deze 
Landen van fteenig Arabien zodanig geheel 
ontbloot geweeft zyn van Inwoonders. Mo- 
fes heeft maar een Befchryvinge nagelaaten 
meeft van die zaaken, dewelke zyne verrichtin- 

gen 
(a) Lib. XIX: Cap, 108. 
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genen die van zyn Volk raakte , en heeft ver- 
volgens niet alles mede gedeelt, wat de Kin- 
deren Ifraëls in deze groote Woeftyne ontmoet 
is, en ook niet naauwkeurig konnen befchry- 
ven, welke Steden, Dorpen en Handelingen 
hier waren , welke Natien en Verrichtingen 
hier gevonden en ontmoet wierden , dewyl 
zulks een zeer groot Boek zoude vereifchen: 
anderzins is uitde ongewyde en zelfs ook uit ge- 
wyde Schryveren zeer wel bekent, dat in deze 
Landen van fteenachtig Arabien verfcheide Na- 
tien en veele Volkeren woonden, en dat op ver- 
fcheide Plaatzen verfcheide Steden, Wyken en 
Dorpen gevonden wierden. Laat ons maar eens 
tot een voorbeeld neemen deze vermaardeHoofd- 
fladtvan Arabie PEerRrRaA, en wy zullen bevin- 
den dat in deze Landender Madianiten , Edomi- 
ten ‚en voornamentlyk der Moabiten , verfchei- 
de goede Steden en Plaatzen geweeft zyn. 

be | 8. 

_Vyf mylen van de Hoofdftadt Petra, de- 
welke niet zeer verre van de Vliet Zared af= 
gelegen was, wierd volgens de getuigeniffe van 
Hiervnymus de Stadt Theman gevonden, zyn- 
de de Hoofdftadt van het Arabifche Land- 
fchapje T'heman. Van dit T'heman {preekt de 
Propheer Jeremia: (a) Zegez Edom, zegt de 
Heere der Heyrfchaaren alzo ; Is "er dangene 
wysheid meer te Theman ? Daarom 
hooret des Heeren raadflag , dien by over Edom 
heeft geraadflaagt, ende zyne gedachten, die 

| ‚Kk z hy 

(a) Ziet Kap. XXXXIK: vers 7. 20, 
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by gedacht heeft over de Iuwoonders van The- 
man. Hier blykt zeer klaar dat deze Stadt 
‘Theman omtrent Edom,en vervolgens naby 
Petra gelegen heeft, dewyl de Propheet op 
twee byzondere plaatzen deze beide V olkplan= 
tingen by malkanderen ftelt. Ook hebben de 
Inwoonders van deze plaats hun naam in de 
Heilige Schrift de Zhemaniten. (a) Hierony= 
mus getuigt dat by zyn tyd in die Geweften 
een Plaatsje gevonden wierd, het welke Zhe- 
man genaamt wierd, en het welke vyf mylen 
van de Stadt Petra afleide, en dat in het zelf= 
de een Krygs-bezettinge van de Romeinen ge- 
ftelt was. 

9. 
Een dag reizens van de Hoofdftadt Petra 

was de plaats Carca, daar de Kinderen waren 
vari. Zebe en Salmona, dewelke Gideon on- 
derbragt, en daar volgens Eufebius noch in zyn 
tyd een Kafteel gevonden wierd, het welk Car- 
caria genaamt wierd. Volgens Eufebius wierd 
ook omtrent tien mylen van de Stadt Petra 
in de Woeftyne vertoont de oude Ruftplaats 
der Kinderen Ifraëls BERoTH, daar de Schrif- 
tuur meldt dat Aaron ftierf. Ende de Kinde= 
ren Ifraëls reifden van Beëroth Bene-joakan 
(ende) Mofera: aldaar fiserf Aaronen wierd 
op die plaats begraaven. Niet verre van de 
Stadt Petra in de Woeftyne was volgens de 
nie van Eufebius en Hieronymus de 
jtadt Gar, dewelke in hun leeftydt Gaja ge- 
naam wierd, ende plaats Gat was daar zy inde 
Woeftyne gelegert hadden. 5 

e 
(a) Vid,de Locis Hebraicir. 
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B Io. 

— De Valley en Vliet ZARED, dewelke wy te- 
genwoordig onderzoeken, word aan de grenzen 
van Moab in die Woeftyne gevondenin dewelke 
de Kinderen Ifraëls zo zeer hebben omged waalt ; 
daarom zal ik by dezegelegentheid eenige zaaken 
aanmerken , dewelkedeze Woeftyne betreffen, 
om daar door niet alleenlyk op te helderen de na- 
tuurlyke Hiftorie van deze Vliet en deszelfs 
Valley, maar ook noch zelfs van de zuider- 
Iyke en ooftelyke Boorden van de Afphalrti= 
{che Zee; en dewyl omtrent tien mylen van 
de Hoofdftadt van Steenig Arabien Petra naar 
de kant van ’t Ooften, de vermaarde Stadt 
AirA gevonden wierd, konnen wy ook hier 
uit bemerken, dat deze Woeftynetenallen ty- 
den (gelyk ook noch nader zal blyken ) niet zo 
onbewoond en woelt is geweeft, als zulks 
aan de onkundige anderzins. wel zoude toe- 
fchynen. 

GEBR nt 

‚ Aan deze Stadt Aila word ook zomtyds de 
naam gegeven van Alath, zomtyds van 42- 
lath; deze Plaats, zegt Hieronymus , lag inde 
Woeftyne van Arabien, aan de boorden van 
de roode Zee, omtrent tien mylen van de 
Stadt Petra de Hoofdftadt van Arabie. De 
Stadt Arra wierd onder het geweld van Juda 
gebragt, en wederom: opgebouwt door Aza- 
ria. (a) Ende bet ganfche volk van Juda nam 
Azaria (die nn zeftien jaar oud was,) ende 

Kk 3 …_vaaaak- 

_ (a) Ziet ’t tweede Boek der Koningen Kap. | 
XIV: vers 21.22. 
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maakte hemm Koning in de plaats van zyn Va- 
der Amazta, Die bouwde Elath , ende bracht- 
ze wederom aan Juda, na dat de Koning met 
zyne Waderen ontflapen was, Deze Azaria 
word in het tweede Boek der Kronyken in het 
XXVI Kapitel vers 1. Uzzta genaamt. Deze 
Stadt AirarH of Air plaatít Hieronymus in 
de Landen van Edom aan ’t roode.Meir „ uit 
het welke, zegt'hy, vanEgypten naar-de.In= 
diën en vande Indiën wederom naar Egypten 
gevaren ‘word; Hreronynius, getuigt dat noch 
by zyn tyd deze Stadt. in svezen was en Arla 
genaamt wierd, en dat‚voor. dezen de-Natie 
der. Elamiten veer oud is geweeft en geregeert 
wierd” door Chodorlaomas , van dewelke in:de 
Handelingen der Apoftelen.gemeldt word; Bou- 
frerius: heeft aangemerkt: als; een mifllag van, 
Hieronytnas, dat hy de Stadt Ai/ath befchryft 
als vereenigt‘met de uiterfte grenzen van Pa: 
leftina, daar dezelve ver genoeg van Patefls= 
na afgelegen was in Arabien ; maar wy moe- 
ten aanmerkeri dat Hieronymus daar geheel niet 
onkundig van is geweeft, maar deze Stadt als 
een Wingewelt. van Paleftina heeft aange- 
merkt, het welke niet zonder reden is geweeft, 
want onder: de. wyduitgebreide Heerfchappyen 
der groote Koningen van Juda,:gelyk als Da- 
vid en Salomon, is een „zeer groot. gedeelte 
van Arabien onder de» magt der. Jooden ge- 
weeft, en zelfs word niet getwyffelt dat Salo- 
mon zyne fchepen op de hoogte van deze plaats 
in ’t roode Meir heeft toegetakelt, en naar /z- 
diën , of naar Tharfis en Opbir gezonden heeft. 
Het Landfchap van Arabie omtrent deze Stadt 

Âr- 
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AifA wierd ouwelings genaamt Edorm,ook Zdu- 

mak ‚en naderhand Gabaleze. 

1 a A 

De Stadt Arra ís ouwelings zeer vermaart 

geweeft. (2) Heronymus getuigt by den Heer 

Reland,dat de Stadt Aila gelegen heeft aan dn oe- 

vervan de Roode Zee, en dat by zyn leeftyd een 

Roimeinfche Keurbende tot Bezetting in deze 

Stadt gelegt was. De Oudvader (#) Theodo- 

vetus 1egt, dat de Stadt Atloz dezelfdeis, de- 

welke in zyn tyd Aila genaamt wierd; en dat 

dezelfde gelegen was-aan de mond van de Â- 

rabifche Golf, dewelke de Roode Zee genaamt 

word; en (c) elders: AELA is cen Stadt ge- 

legen aan de mond van de Roode Zee. Theodore- 

zus getuigt ook dat deze Stadt Ala eertyds ge- 

weeft was een zeer vermaarde Koopftadt, en 

dat noch by zyn tyd de Schepen, dewelke na 

de” Indiën’ ftevenden, van deze plaats af voe- 

ren: * Procopius bepaalt deze zeer oude en ver- 

maarde Koopftadt insgelyks aan ’t Roode 

Meir, te weten daar de Arabifche Zee in een 

zeer naauwe boezem en als tot een wyde Ri- 

vier (het roode Meir genaamt) word gedron- 

gen. Alsnudila, gelyk (HEufebins en Hiero- 

nymus getuigen, maar tien mylen van Petra 

afgelegen is, en Petra niet zeer verre van de 

Kk 4 Vliet 

(a) Vid. Paleftinailluftrata. 
(4) Vid. Theodoreri Queft. in W. Regum, 

Inter. XLIV. 
(c) Erin Jeremiam. 
(d) De Locis Hebraicis. 
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Vliet Zered, is daar uit zeer wel te bemerken , 
dat de Woeftynen van Steenachtig Arabien, 
daar de Kinderen Ifraëls veertig jaaren in omge- 
reilt hebben, niet zo van volk ontbloot of on- 
bewoont geweeft zyn, of in dezelve zullen op 
ontelbaare plaatzen , Steden, Dorpen, Vol- 
keren en Weiden, tot geryf voor menfchen en 
voedzel voorhet vee, geweeft zyn. Als nude 
roode Zee of de haven A1/: niet meerder als 
tien mylen af was van de Stadt Petra, is de 
reys van de roode Zee tot op de hoogte vande 
Afphaltifche Zee, en vervolgens van Palezfti- 
na, mede niet veel meer, want de Stadt Pe- 
tra was niet boven de driehondert Stadien van 
de Afphaltifche Zee afgelegen; en om dat Da- 
vid en Salomon deze Stadt 4:/a in hun geweld 
gehad hebben, behoeven wy ons niet te verwon- 
deren , dat in detyden van den Koning Salomon 
Scheepvaart geweeft is op de Doode of Afphalti- 
fche Zee, omde goederen op en afte voeren na 
Jericho,en zelfs door de geheele Jordaan aan alle 
plaatzen van Paleftiza;die goederen, zegge ik,de- 
welke de Vlooten van Salomon doorde Roode 
Zee naar de Indiën bragten , en andere wederom 
van dezelvevan daan haalden. Ik geloot niet dat 
temant veel zwaarigheid zal maaken om te oor- 
deelen, datonder het wysbeftier en onder de 
heerfchappy van Salomon , in welketyd de Kin- 
deren Ifraëls zo veel gemeenfchap hadden met 
de Arabieren, de moeijelykheid van de goederen 
te voeren over een landweg van tien mylen wel 
te boven is gekoomen. 

De 
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k ed 
De Oudvader orbaninn (4) fpreekt zeer 

omftandig van deze vermaarde Zechaven en 
Koopftadt Arra, aan ’t Roode Meir gelegen, 
by gelegentheid dat hy de Hiftorie vande Kertery 
der Manicheen verhaalt; deze plaats is de moei- 
te wel waardig om aan den Lezer mede te 
deelen , om dat dezelve de gemeenfchap dier 
landen met het Ooften door middel van de 
Koopmanfchap levendig uitbeeldt. Want ( zegt 
hy) de Roode Zee heeft verfcheide havens, 
door dewelke verfcheide toegangen zyn tot aan 
de greuf[cheidingen dier landen , dewelke onder 

bet gebiedt der Romeinen flaan, Een van de- 
ze Havens is (de Stadt) Ailaof Ela, dewel- 
ke de Heilige Bladeren MElon noemen , aan 
welke plaats de vlooten Salomons aanbragten 

goud, olyphants tanden, fpeceryen, paauwen, 
en andere zaaken, De tweede Haven inde 
Roode Zee ts by de flerkte Clyfima. (Verfta 
door dit Clyfma een Boezem van de Roode 
Zee, met dewelke dezelve naar de kant van 
Egypten toefchiet, in tegenftellinge van de 
Boezem die na Paleftina helt by Arla, gelyk 
de geleerde Reland uit Philoftorgius getoont 
heeft.) De derde Haven flrekt zich in Opper- 

_ Egypten tot aan de Stadt Berenice, (op-de 
grenzen van Egypten en Ethiopien, gebouwt 
van den Koning Ptolemeus, en genaamt naar 
zyn Echtgenoot de Koningin Berenice) door de- 
ze Haven wierden de goederen gebragt tes aan 

3 The- 

(a) Vid. Epiphan. adverfus Herefes in He- 
ref, LAVI. adverfus Manicheos. 
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Thebe van Egypten of het Thebaanfche; en op 
deze wyze wierden de Koopmanfchappen der 
Indiën, dewelke aangebragt waren, door The= 
ben verzonden en gebragt door geheel Egypten, 
en (opde bevaarbaare plaatzeh ) langs de Nyl zot 
aan de (vermaarde) Koopfhadt Alexandrie, Noch 
bragten de Schepen haare goederen aan verfchei- 
de andere plaatzen in de Roode Zee, gelyk na 
dezen zal blyken. 

14. 
Op deze wyze kan nu de Lezer zeer klaar 

ontdekken , op welk een wyze de Koopman- 
fchappen uit Indiën na Europa en Africa, en 
wederom uit Europa naar de Indiën ouwelings 
zyn overgebragt door Egypten, voor dat de 
Portugeezen en de Hollanders de Kaap de goe- 
de Hoop hadden omgevaren naar Afia. Hier 
uit kan ook klaar gezien worden , dat geheel 
Paleftina, de vermaarde Koopfteden Tyrus 
en Sidon, geheel Syrie en andere Landen , 
gemeenfchap van Koopmanfchap ter Zee ente 
Lande konnen gehouden hebben met de Ei- 
landen van Ooftindiën , de Landen van China, 
van Sumatra, vande Molukkes , van Java, van 
Japan, van Ceilon, van Cormandel , van geheel 
Indoftan, van gelukkig Arabien, enz. ; en dat 
niet zo veel zwaarigheid gemaakt behoeft te 
worden, op welk een wyze de Koning Salo- 
mon uit de Indiën zo veele koftelykheden en 
fchatten met zyne fchepen in Paleftina heeft 
laaten overbrengen. 

15. 
De Overtogt dezer goederen van het Roode 

Meir te lande tot in’ Paleflina wierd onder de 
Heer- 

| 
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Heerfchappy van den Koning David voor de 
Jooden beveiligt, en-bekwaam gemaakt door de 
zegenryke wapenen van David tegen de naaft= 
gelege “Arabieren;, „want David bragt niet al- 
leenlyk onder zyn geweld een groot gedeelte 
van Syrien,aan ’tnoorden van Pateftina , maar 
ook veele van; de omleggende Landen en. Ko- 
ningrykjes , gelegen aan de oofter en zuider 
grenzen van ’t Heilige Land. Zelfs wierden 
overweldigt tde Landen. der Moabiten en der 
Amoriten „door ‚welkers „grensfcheidingen 
de Vloedt. 4rgog in de Doode Zee vloeit; 
gelyk de Vlakte en Vliet, Zered „ dewelke 
insgelyks haar water in de zelfde Afphaltifche 
Zee ontlaft „ tot, een. grensfcheidinge tuf- 
fchen de Moabiten. en‚de Edomiten. {dewel- 
ke aanftuyten,tegen de tonge vande Afphale 
tifche Zee en-tegen de grenzen van Juda) 
kan. verftrekken, „ De Edomiten : bezaten 
verfcheide vermaarde Steden ‚ en onder dezele 
ve Petra en dewelke wy omtrent Petra ge= 
meldt hebben , „ende Zeehaven Aifa, als fchie= 
‘tende met haar gebiedt tot aan de Roode Zee; 
gelyk blykt uit 2 Kronyken Kap. vur. vers 17. 
Dove toog Salomo na Kzeon-Geber, ende na 
Eloh (of onze Zeehaven en Koopftadt Ai- 
la) aan den oever der Zee tn het land van 
Edom. 

8 16. 

Dit Land van Edom, anders ook Zdumea 
en naderhand Arabie genaamt, was eigentlyk 
gelegen tuflchen {het Roode Meir of de Ara- 
bifche Golf en Paleftina, zo dat de zuider 

grens- 
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grenspaalen van Juda ftieten tegens het land 
der Edomiten; behalven dat noch het land der 
Edomiten boven de ooftelyke zyde van de Af- 
phaltifche Zee, tot aan het land der Moabi- 
ten of de Rivier Zered, zich uitftrekte, Om 
den aart van het water, het welk in de Val- 
ley en Vliet Zered, en uit dezelve in de Af- 
phaltifche Zee ftorte, te kennen „ behoeven 
wy maar alleenlyk de fteenachtige , zoutachti- 
ge , en bitumenachtige aart van dit geheele 
Landfchap van Arabien, en vande grenzen en 
landen van de Afphaltifche Zee, te kennen. 
Dat deze Landen vol Zout en B:tumen zyn, 
heb ik voor dezen door den Afphalt en het 
overvloedig zout, dat hier overal gevonden 
word, genoegzaam beweezen in de verhande- 
ling over de Afphaltifche Zee, en op verfcheie 
de andere plaatzen. Zelfs wierden in de Lan- 
den der Edomiten Metaalen en Mineralen ge« 
vonden, gelyk by. voorbeeld omtrent de Stadt 
Phunon of Pheno, dewelke een plaats in de 
landen van Edom niet verre van Petra ge- 
legen was. 

17. 

Door deze Stadt Phunon konnen wy de le- 
gerplaats van de Kinderen lftaëls , dewelke 
van Mofes gemeldt word, een weinig ophel- 
deren. (a) Endezyverreifden nan ZALMO- 
NA, ende legerden hen in PHUNON, En- 
de zy verveijden van PHUNON, ende lee 
gerden ben in Obotb. Wy konnen de fchraal« 
heid van dit Land in de Woeftyne afneemen 

uit 

Ca) Ziet Numeri Kap. XXXIII: vers 42, 43. 
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üit de Mineralen , dewelke hier gevonden 
Wierden, want omtrent de Stadt Phuno wier= 
den Kopermynen gevonden, van dewelke 4- 
thanafius by den Heer Reeland getuigt dat de- 
zelve zo ongezond waren , dat iemant nict 
veel ‚dagen achter malkanderen in dezelve 
konde duuren. Eufebius (a) en Hieronymus 
fpreeken van deze Metaalgroeven, en getui- 
gen dat de plaats DEDAN in de Woeftync, 
daar de Propheten Jeremias en Ezechiel van 
fpreeken , maar vier mylen van de Koper 
groeven van PHUNON afgelegen was, naar 
de kant van ’t noorden, dat is neder aan de 
landen der Moabiten, 

18. 
Van deze Stadt Dedan {preekt de Prophect 

Jeremia: (b) Wliedet, wendet u, woonet in 
diepe (plautzen) gy Inwoonders van Dedan. 
Uit de voorgaande Woorden van de Propheet 

js zeer klaarlyk te zien, dat deze Stadt Dedan 
een Stadt der Edomiten was, dewyl de Pro- 
pheet in de voorgaande verzen van de Edo- 
miten fpreekt , en het geen hy van deze Stadt zegt, 
als tot een befluit van zyn voorafgaande reden 
maakt ‚maar de Propheet (c) Ezechiel geeft noch 
klaarder te kennen, dat deStadt De Dan ‘aan 
Edom behoorde. Daarom, alzo zegt de Hee- 
re HEERE; ik zal ook myne band uitffrek- 
ken tegen Edom, ende ik zal menfchende beeft 

uit 

(a) De Locts Hebraicis. 
(4) Ziet Kapitt. XLIX: vers 8. 
(ec) Ziet Kapitt. XXV: vers 13. 
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ait haar uitroeyen: ende zal baar: (tot) een 
woeflbeid flellen van Theman aan; ende zy 
zullen (tot) Dedan (toe) door ’t zwaard 
wallen. 

19. 
Behalven de plaatzen van de Woeftyne, de- 

welke aangehaalt zyn, en omtrent de Hoofd- 
ftadt van Steenachtig Arabie, namentlyk Pen 
tra, gevonden wierden, was ook een Dorp, 
het welk niet verre van de Stadt Petra afgele- 
gen was, de naam van deze wyk was M A B- 
SARA. De Schryvers melden noch verfchei- 
de andere plaatzen, dewelke in de gebuur{chap 
van de vermaarde Hoofdítadt,van fteenig Ara- 
bien, namentlyk Petra, zouden gelegen heb- 
ben, maar de aanwyzingen der Schryvers koo- 
men niet zo veel over een, dat ik dezelve al- 
hier durf melden. Niet tegenttaande de Stadt 
Petra in de vermaarde Woeftyne gelegen was, 
verhaalen echter de Schryvers van dezelve , 
dat deszelfs omgelegen landftreek zeer vlak en 
vruchtbaar was. rofcorides getuigt dat omtrent 
de Stadt Petra zeer veel Myrabolanen groci- 
den; en Strabo getuigt by den Heer Reland, 
dat de Stadt Petra geplaatít was in een fchoo- 
ne Vlakte, en dat dezelve overal verciert was 
met Tuinen en vermakelyke Fonteinen; die 
was geheel geen wonder, want de Landftreek, 
daar de Stadt Petra in. gevonden wierd , was 
een groote Valley, dewelke rondom met zeer 
zwaare Bergen en Steenrotzen omringt was ; 
waar door de vermakelyke Valley vande Stadt 
Petra een gedurigen toevloedt van water ver- 
kreeg , en vervolgens het omgelegen Land 

zeer 
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zeer vruchtbaar maakte. Tuffchen deze Ber- 
gen en Paleftina was een zeer woelte en {chraa- 
le bodem aan zeer veele oorden , en veel ver- 
laate plaatzen. Als wy de getuigeniffen van $zra- 
bo, Diodorus Siculus en Eratofthenes'tullen ge- 
looven, zyn omtrent de boorden van de Roode 
Zee zeer veel plaatzen , aan dewelke verfcheide 
Speceryen en welriekendezaaken , als Myrrhe, 
Wierook enz. overgebragt wierden, om dezelve 
in Paleftina over te brengen ; mitsgaders dat in de 
tuflchenruimte tufichen de Roode Zee en het 
land van Paleftina veel Dorpen en aangenaame 
Arabifche plaatzen gevonden wierden. 

20. 
De Ouden getuigen ook, dat tuffchen de 

Stadt Petra en de boorden van de roode Zee, 
verfcheide Palmgaarden en vermakelyke plaat= 
zen gevonden wierden, voornamentlyk dicht 
aan de boorden van de Roode Zee omtrent de 
Koopftadt 4ila: maar wy moogen wel begry- 

pen, dat overal in de groote Valleyen, dewel- 
ke gevonden worden in de Woeftyne van E- 
dom, of het geheele land het welke gelegen 

is tuflchen de Doode Zee en de Roode ‘Zee, 
verfcheide foorten van Gewaflen , vruchtbaare 
Plaatzen, Steden en Dorpen gevonden zyn ge- 
weeft , en datde onvruchtbaarheid dezer land- 
ftreek meeft uitgemunt heeft op.de fteenrots- 
achtigfte , en bergachtigfte en hoog verhevenfte 
plaatzen, dewelke om de droogte en gebrek aan 
water uit haare fteenftof geen bek waame bouw- 

__aarde hebben konnen uitleveren. 
| BE 

De Woeftyne, dewelke naaft aan de Stadt 
He- 
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Petra gelegen was, wierd genaamt CADESCH- 
BARNEA, deze {trekte zich uit van de Woe= 
ftyne Pharan totaande zuiderlyke grenzen van 
Judea of Paleflina. Behalven verfcheide an- 
dere getuigen (a) Eufebtus en Hieronymus, 
datdit CADESCH BARNEA een plaats was, de- 
welke gelegen was in de Woeftyne, die zich 
uitftrekt tot aan de Hoofdftadt Petra; maar 
wy moeten begrypen, dat de Woeftyne dik- 
wils Cadefch genaamt word, en zomtyds Ca- 
defch Barnea, en wederom dat ook de Stadt 
Cadefch en Cadefch-barnea genaamt word. 
De geleerden zyn geweldig in alarm over dit 
Cadefch. Bonfrerius en andere zyn op goede 
gronden van gedachten, dat Cadefchen Cadefch 
Barnea twee verfcheide Plaatzen zyn, en dat Ca= 
defch, gelegen in de Woeftyne Zin, (daar Mofes 
van(»)fpreekt, daar Mirjam ftierf,en daar Mofes 
water uit de Steenrotze floeg ) een geheel an- 
dere plaats was als Cade/ch Barnea, dewyl Ca- 
defch Barnea gelegen was in de Woeftyne 
Pharan by de grenipaalen der Amoriten en A= 
malekiten, in welk geval deze twee plaatzen 
verre van malkanderen gelegen zyn geweeft. Ook 
was Cadefch een Stadt, en Cadefch-barnea cen 
deel van de Woeftyne Pharaz. 

42, 
De Hiftorie voorgevallen tot Cadefth in de 

Woeftyne Zin, daar Mofes water uit de 
‚_Steenrotze floeg,en daarMofes Zutter Îtierf, word 

in de Heilige Bladeren op de volgende wyzé 
ver- 

(a) De Loeis Hebraicis. 
() Numeri Cap. XX vers 1, 14. 
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verhaalt. (a) Als de Kinderen Ifraëêls „ede gan= 
Jehe vergadering, in de Woeftyne Zin gekomen 
waren in de eerlle maand, zo bleef het Volk 
te KADES: ende Mirjam flierfaldaar , ende 
zy wierd aldaar begraaven, Eudedaaren was 
geen water voor de Vergadering: doe verga- 
derden zy zich tegen Mofe, ende tegen Aaron. 

Ende waarom hebt gylieden ons doen 
optrekken utt Egypten,om ons te brengen inde- 
ze kwaade plaatze? Het is geen plaatze der 
zaads , noch der vygen, noch der wynftokken, 
noch der granaat-appelen, ook is "er geen was 
ter om te drinken. Met deze woorden be- 
fchryft Mofes zeer kortelyk de onvruchtbaar- 
heid van de WOESTYNE ZiN, en geeft 
een korte fchets van deszelfs natuurlyke Hi- 
ftorie. Dat ook deze WOESTYNE ZIN 
bergachtig en fteenrotsachtig was, blykt uitde 
volgende woorden. Ende de Heere fprak to 
Mofe , zeggende : neemt dien flafen verzamelt 
de vergaderinge ‚gy „ende Aaron uwen Broeder , 
ende fpreekt gylteden tot de feenrotze voor haar 
oogen, zo zal zy baar watergeven: Alzo zult 
gy ben water voortbrengen uit de fleenrotze: 
ende gy zult de vergaderinge ende haare beeften 
drenken uit de fleenrotze. Doe nam Mofesde 
flaf van voor het aangezichte des Heeren, ge- 
dyk als hyhemgeboden hadde, Ende Mofes ende 
Aaron vergaderden de gemeinte voor de fleen- 
rotze : ende by zeide zot hen , hoort dog gy 
wederfpannige, zallen wy water voor nhieden 
uit ad her voortbrengen? Doe hief Mo- 

IL Deer. Ll Jes 

(a) Ziet Numeri Kap. XX, 
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fes zyn hand op, ende hy (loeg de fbeenrotze 
tweemaal met zynen flaf , ende daar kwam veel 
waters uit, zo dat de vergaderinge dronk, en- 
de haare beeften. Dit zyn de wateren ME- 
RIBA, daar de kinderen Ifraë!smet den Heere 
om getwiftet hebben. De Woeftyne Zin, in de- 
welke.deze zaak voorgevallen is, kan gezien 
worden in Zabula V/IIÍ. achter het Natuur-en 
Kontft-Kabinetvoor de Maanden September en 
Otober 1719. Waar uit blykt dat deze Woefty- 
ne Zin gelegen heeft tuffchen de boorden van 
de Roode Zee en. de Landen der Edomiten, 
of liever op de grenfpaalen zelfs en onder de 
Heerfcháppy- van den Koning van Edom, en 
dat deze’ Stadt Kades veel zuidclyker gelegen: 
heeft als de Stadt Cudefth-barnea, dewelkege- 
ftelt word ‘in “de Woeftyne Pharan aan ‘de 
Ed Amoriten. Dat de Woeftyne 

in zuidelyker geplaatft was , als het wel be- 
volkte Koringryk der Edomiten, blykt uit de 
volgende woorden. (2) Daar na zond Mofes 
booden nit KAD ES tot den Koning van Edom, 
(welke zeiden) Ende ziet,wy zyn te Kades, 
eene Stadt aant uiterfte awer landpaalen. Laat 
ons dog door uw land trekken, wyen zullen niet 
trekken door den Akker, noch door de Wyngaar- 
den,noch en zullen het water der putten niet 
drinken: wyzullenden koninglyken weg gaan , 
Wy en zullen niet afwyken ter vechter nochter 
Slanker band, tot dat wy door uwe lardpaalen 
zullen getrokken zyn. Deze woorden van 
Mofes bewyzen ook ontwyfelbaar, datde Rei 

Kia 

(a) Ziet Numeri Kap. XX. vs. 14,16, 17, 18. 
en. 
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Kades in het Land der Edomiten „en inde Woe- 
ftyne Zin gelegen. was. 

2 
Uit deze Befanoisde blykt ook klaar, dat 

het Landfchap der Edomiten , het welk grens= 
de aan de Vliet Zared of Zered, en aan het 
zuiden van Paleftina, en aan het Roode Meir 
of de Boezem van de Arabifche Zee, op ver- 
fcheide plaatzen vruchtbaar is geweeft in Drui- 
ven en Akker-vruchten , maar echter zeer 
fchaars in water en rivieren, om dat zy hun 
water in putten moeften vergaderen en bewaa= 
ren, het welke een groote oorzaak geweeft zal 

‘zyn van de onvruchtbaarheid zommiger plaat- 
zen ‚daar door konft als anderzins geen wate- 

ren genoeg, tot befproeyinge der Akkerbouw 
en andere vruchten , zullen aan te brengen ge= 

weeft zyn. Hier word ook gefproken van den 
koninglyken Weg , het welke de goede geftelt- 
heid vän deze Heerfchappy eenigzins opheldert;, 
om dat in een welgeftelde Burgerftaat de open- 
baaresen groote wegen meeft altyd zyn onder 
de beftieringe en zorg. van den. Souverein, of 
van die gene dewelke daar toe van den Souve= 
reingeftelt zyn. Maardeze zaaken zullen noch 
kldarder blyken , want ik zal onder de Verhande- 
ling der Wateren , denaalouden enhedendaag- 
zen ftaat der Woeftyne ophelderen. … 

ie horde Ly 
Dat Cadefch-barnea Jip geheel andere plaats 

geweelt is als Kades, het welk in de Woe- 
_dtyne Ziz op de zuidelyke en uiterfte grenzen 
van het Koningryk. Edom gelegen-was „blykt 
zeer klaar, want Mofes zegt: Elfdag (ret- 

ali Zen) 
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zen) zyn het van Horeb (of Choreb)door den 
weg des gebergtes Seir, tut aan Kades Bar- 
nea (a); en dewyl deze Berg Horeb maar 
drie dag reizens van Egypten afleide, in de 
Woeftyne, daar de Stadt Cadefch in de Woe- 
ftyne Zin niet ver van afleide, zo is het zeker 
dat Cadefch-barnea, gelegen in de Woeftyne 
Pharan, een andere plaats was als de Stadt 
Gadefch. Dat Cadefch-barnea in de Woefty- 
ne Pharan,en niet in de WoeftyneZiz leide,blykt 
uit de woorden van Mofes zelfs. (b) Ende de 
Heere fprak tot Mofe , zeggende: Zenduman= 
nen uit, die bet land Canaan befpieden, het 
welk ik den Kinderen Ifraëls geven zal: van 
elke flam zyner vaderen zult gylieden eenen 
man zenden, zynde yder een Ôverfte onder hen: 
MOSE DAN ZONDZE UIT DE WOE. 
STYNE PHARAN. Maar dat deze Man- 
nen uitgingen uit Cadefib-barnea, en datdier- 
halven Cadefch-barnea in de Woeftyne Pharan 
gelegen was, blykt uit de volgende woorden, 
daar Mofes zegt: (c) Zo deden uwe Vaders, 
als ik ze van Kades Barnea zond om dit land 
ze bezien. 

25. 
De Stadt Cadefth was gelegen tuffchen het 

Land der Edomiten en de Roode Zee, maar 
de plaats Cadefch Barnea leide aan de zuider 
grenzen van de tamme Juda of het heilige Land, 
niet zeer verre van de Doode of Afphaltifche 

Zee, 

(2) Deuteronomium Kap.I: 2. 
(4) Numeri Kap. XIII: vers 1,2, 3- 

Ce) Nummer: Kap, XXXL: vers 8, 
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Zee; want zulks blykt daar Jofùa de grens- 
paalen van de ttamme Judabepaalt. (a) Zo dat 
haare landpaale tegen het zuiden het uiter- 
fie van de Zout Zee was, van de tonge af die 
tegen het zuiden ziet, Ende gaat uitt na het 
zuiden tot den opgang van Akrabbim, 
ENDE GAAT OP VAN HET ZUIDEN 
NA KADESBARNEA. Dit Cadefch- 
barnea Íchynt eerder de naam van een Woe- 
ftyne, gelegen in de Woeftyne van Pharan, 
als na een Stadt, gelyk ik nadezen breeder zal 
verklaaren. 

26. 
Uit onze voorgaande aanmerkingen is geble- 

ken, datde zuidelyke en ooftelyke boorden van 
de Afphaltifche Zee, aan de kant van Arabien,be- 
hoorden onder de Edomiten, Moabiten en Amo- 
riten; waar uit wel tebegrypen is, dat uit deken- 
nijle van den aart en hoedanigheid dezer drie 
Koningryken afhangt de kenniffe en natuurly- 
ke Hiltorie van de Wateren, dewelkeuitdeze . 
drie Arabifche Koningryken afrollen in de Af- 
phaltifche Zee. Maar om dat de kennifle dezer 
Landfchappen wederom afhangt van de ken- 
nifle van geheel fteenachtig Arabien, zalik de= 
ze zaaken vervolgens achter malkanderen op- 
helderen. Ik zal befchryven. „De natuurlyke Hi- 
{torie der Wateren tuílchen Ramefes in Egypten 
en de Roode Zee, tot aan de plaats daár de 
Kinderen Iftaëls over de Roode Zee zyn ge- 
gaan. 2. De natuurlyke Hiftorie vande gehee- 
le Roode Zee of de Arabifche Golf. 3. De 

Ll 3 na 

(a) Fofua Kap. XV: vers 2,3. 
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riatuurlyke Hiftorie van alle de Wateren, de= 
welke gevonden worden in de geheele Woe- 
ftyne en Landen, door dewelke de Kinderen 
lfraëls veertig jaaren gereilt hebben, tot aande 
Rivier of Vliet ZARED aan de Afphaltifche 
Zee, na welke af handelingen ik de natuurlyke 
Hiftorie vande overige Wateren van Pale/taa 
zal vervolgen. 

zij 
Op dat de Lezer een klaarder kenniffe mag ver- 

krygen van alle deze zo zeer afgelege en dui- 
ftereOudheden,zal ik tot opheldering van den he= 
dendaagzen ftand dier landen , een aanvang nee-= 
men van de Reis „dewelke noch dagelyks gedaan 
word van Catro uit Egypten na den Berg Sinai, 
en in de Woeftynen van Arabie. Op deze weg 
word zo weinig water gevonden, dat dé Rei- 
zigers genoodzaakt zyn, in vaten, dewelke daar 
toe bereidt zyn, het zelfde van Cairo, bene- 
vens meeft alles wat zy op de heen- en weder- 
omreis van noden hebben, met zich te voe- 
ren; want de weg, zegt de Ooggetuige (a) 

… Francifcus Quarefmius, is hedendaags op de 
meefte plaatzen woeft, fteenrotsachtig , zand- 
achtig, en ontbloot van water, echter voor 
het meefte gedeelte vlak, en zeer weinig voor- 
zien met plantgewaflen, kruiden of dieren, bui- 
ten en behalven eenige Vlekjesen kleine Dorp- 
jes. In deze geheele weg van groot Catro tot 
aan den Berg Sinai, in de Woeftyne, worden 
drie of vier Bronnen ontmoet; deze weg be- 
gint haare vlakheid en effenheid te verliezen 

twee 
À (4) Vid. Elucidatio Terre Sande Lib. VIII, 
wap. I. 
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twee of drie dagreizens van den Berg Sinai , 
daar de weg door het gebergte heen legt, en 
overgereift word , zonder eenige Rivier of In- 

„ham van de Zee over te flappen. De geheele 
weg van Cairv ‚door de Woeftyne van Egypten 
tot aan den Berg Sinai, word op acht dagtei- 
zen begroot, hoewel zommige Reisbefchryvers 
daar omtrent zeer verfcheelen, na dat zy door 

_verfcheide voorvallen minder of meerder opge- 
houden zyn geweelt,  Magr onzen Heer Qua- 
refmius komt niet geheel overeen met andere 
Reizigers, dewyl verfcheide andere getuigen, 
‚dat zy Onderweeg op verfcheide plaatzen hunne 
„watervaten konnen opvullen „en maar voor 
drie of vier dagen water van Cutro met zich 
voeren. 

28. 
De vermaarde natuurlyke Hiftorikundige Pe- 

tras Bellonius (a) befchryft zeer naauwkeu- 
rig, op welk een wyze de Reizigers, dewel- 
ke de reis van Cairo na den Berg Sinai doen, 
zich van water voorzien voor de geheele Reis. 
De Heer de Funet, (in wiens gezelichap Bel- 
lonins reifde ) hadde twintig Janitzaaren, 
zegt hy, zot Lyfgardes, en hadde zyn troep 
weder geflagen benef}ens de boorden van de Nyl, 
alwaar wy alle onze vaten en ledere wWyuzak- 
ken met water uit die Vloedtopvutlden, zo veel 
als wy voor drie geheele dagern,zo voor ons als voor 
onze paarden, nodig oordeelden , om dat wy 
door Woeflynen moeften reizen , in dewelke 

Ll 4 En 

; (a) Vid. Petri Bellonii Obfervationnin Lib. 
dl. Cap. 54. 



s28 _Natuur- en Konft-Kabinet 
geheel geen Bronnen of Rivieren gevonden wor- 
den, 

29. 
Bellouius bekent le dat zy fpyze voor 

de geheele heen en wederom reis van Cairo 
moeften mede neemen, en dat zy voor het ge- 
heele gezelfchap een Kameel , dewelke met be- 
fchuit belaaden was , hadden beforgt , gelyk 
ook noch een andere Kameel, dewelke gelaa- 
den was met vleefch, tot Catro tot deze reys 
op een byzondere wyze bereidt; zy flaan zo 
veel rammen als zy nodig oordeelen, en koo- 
ken derzelver afgehakte ftukken en bauten , 
daar na pluizen en fcheíden zy al het vleefch 
van de beenderen, dewelke zy wegwerpen ; 
dit vleefch fnyden zy in ftukjes niet groo- 
ter als een mans duim, en- {tooven dezel- 
ve met ajuin en vet opgevuldt zynde zo lang 
tot dat al het vocht verwaaflemt is, daar na 
befprengen zy dezelve met zout en fpeceryen, 
en doen dezelve in daar toe gemaakte vaten. 
Dit vleefch,' op die wyze vooraf bereidt zyn- 
de, kan zeer lang bewaart worden voor bederf. 

30. 
De Heer Beibeven dat zy in het 

midden van de nacht hun reys aannamen, 
voortgaande door dorre en zeer rulle zanden, 
in dewelke zy niet anders zagen groeijen als de 
Hyofcyamus niger of het zwart Bilfen - kruidt, 
het welke vok hier te lande overvloediglyk 
groeit op zandachtige en onbebouwde plaatzen , 
en voornamentlyk in Overyflel en Gelderland. 
Dit Bilfen-kruidt groeit in zulk een overvloedt 

op 
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op die plaats, dat de grond geheel als met het 
zelve bedekt en groen ftaat. De Egyptenaars 
parflen uit het zaad (het welk dit kruidt zeer 
overvloedig voortbrengt ) van dit Bilfen-kruidt 
een oly, dewelke zy in hunne lampen branden, - 
en ook tot verfcheide ongemakken en kwalen 

‚ gebruiken, want dezelve is zeer pynítillende van 
buiten op dedeelen geftreken; inwendig word 
deze oly niet gebruikt ‚om dat dezelve de harffens 
verdooft, flaap verwekt, en zelfs voor het ver- 
ftand zeer fchadelyk is. 

31. 
In deze zandachtige grond vond de Heer Bel- 

lonius een zeker foort van muizen, dewelke 
„alleenlyk op het zand van dit Bilfen-kruidt aas- 
den; op den rug waren deze dieren afgraauw 
van koleur, maar onder aan den buik fpier- 
wit, matiglyk lang, en voorzien met een groo- 
te ftaart, en zeer {pits van mond, deze mui- 
zen wierden overal gezien, en door een van 
het gezelfchap met een yzere delf-fpa dikwils 
opgefpit , en op die wyze wierden zomtyds 
verfcheide andere ondieren opgedolven. 

32. 
Op dat wy de getempertheid des luchts , 

dewelke ontmoet word op deze reys, moogen 
weeten , {taat aan te merken dat hier op zom- 
mige dagen wel eens een koel windeke waait, 
het welk de onverdraaglyke hitte des daags 
een weinig matigt ; anderzins verbergen de Reí- 
zigers zich des middags en onder het {teeken 
van de heetfte zon onder hunnetenten, zo lang 
tot dat de grootfte hitte over is. Het was in 

Ll s de 
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de maand September, toen de Heer Bellonins 
door deze Woeftyne van Egypten naden Berg 
Sinai reifde, en hy getuigt dat op dien tyd de 
nachten zomtyds matiglyk koud waren, en 
dat de lucht dikwils des nachts zeer wolkach- 
tig en nevelig was , en dat deze nevel het veld zo 
nat en overvloediglyk bevochtigde als de zwaar- 
fte dauw , dewelke wy in deze landen zom- 
tyds in de maand van Mey gewaar worden, 
maar dat echter hier door niet belet word, dat 
de hitte meeft altyd over dag onverdraaglyk is, 

Binnen drie ene ck kwam het Gezcl- 
fchap aan de put van de Stadt Suez; de eeríte 
Reis was van Cairo aan de oevers van de Nyl, 

‘daar de eerfte pleifterplaats genomen wierd, 
onder een bofch van palmboomen. De tweede 
pleitterplaats was op de wyde en zandachtige 
vlakte, daar wy van gefproken hebben, en de 
derde aan de put van Szez. Deze Put van 
Suez legt niet meer als anderhalf uur van Suez; 
deze Put is met een groot gebouw als een Kaf- 
teel omringt; in dit gebouw vertoeven ge- 
woonlyk de Reizigers een geheelen dag als in 
een Carvanftra. Het watervan deze put van 
Suez is ziltig, het welk zeer wel met de zou 
te en falpeterachtige aart dezer gronden over- 
eenkomt, gelyk ik getoont hebbe in de Ver- 
handelinge (a) over de Salpeter. Dit water 
word , onaangezien deszelfs ziltigheid, echter 
van de Reizigers gedronken, en zelfs zyn de 

In- 
(a) Ziet Natuur. en Konft- Kabinet, voor 

Se Maanden Maart en April 1720. 
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Inwoonders van de Stadt Swez genoodzaakt, 
uit gebrek van ander water, dit ziltig water 
uit deze put ven Swez te drinken, en tot alle 
hunne fpyzen te gebruiken, ten zy de vermo- 
gendfte zorg draagen, dat voor. hun water uit 
de Nyl word gehaalt. In het Kafteel van de 
‘Stadt Suez is wel een groote regenbak, maar 
dit water kan weinig toereiken, om datdere- 
gen hier zelden valt ; maar dat hier geheel geen 
regen zoude vallen, gelyk zommige gefchre- 
venhebben , ís onwaar ,dewyl de Ooggetuigen 
verzekeren , dat hier zomtyds dog zelden zwaar 
re plasregens gebeuren. 

® d. 

De zandige Vakté ‚ daar het zwart Bilfen- 
kruidt zo overvloedig gevonden word , een 
weinig overgekoomen zynde, worden verfchei- 
de andere plantgewafien, heefters en kruiden 
op den weg ontmoet, als by voorbeeld de 4:- 

_brofia, de Senebladeren, de plant dewelke de 
Roos van Jericho genaamt word, de Colo- 
quint-appel , de Acacia , het boomtje Pa- 
hiurus met ronde en roode befien gelyk de Juju- 
ben, ook een byzonder geflacht van geniften, 
de twee foorten van den Rhamnus ot Braam, 
en de boom Oezoplia, dewelke voor een by- 
foort van de Yujuben word gehouden „benevens 
noch verfcheide andere gewaffen ven dieren , 
dewelke ik naauwkeurig zal befchryven , on- 
der de Plantgewatfen en Dieren van het Heili- 
ge Land of Paleftina, 40, | 

35 
De Put van Suez, dewelke te voren is aan- 

8e 
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gehaalt, is een werk zo groot dat dezelve wel 
eenige aanmerkinge waardig is, dezelve is met 
zeer groote koften gebouwt door een Suudaax 
van Egypten, op dat de Inwoönders van de 
Stadt Suez met water zouden voorzien kon- 
nen worden. Deze Put is omringt met een 
vierkant gebouw , op de wyzeals een Kafteeltje 
of kleine fterkte ; de put is van een matige 
wydte en van een ongemeene diepte, By de 
Pur is gemaakt een kon{tig werktuig, door het 
welke het water uit de put word gefchept, dit _ 
konftig werktuig word bewogen met een rad 
door twee jok-oflen ; aan her rad hangen zeer 
veel ledere emmers, dewelke , als het rad om- 
draait, het water uit de put opfcheppen, en na 
boven toe draagen en uitftorten in een zeer 
groote waterkofn; uit deze Kom vloeit het 
water door een Canaal buiten het Kafteel in 
een waterbak, 

36, 

Het Kafteel, in het welke deze Put gebouwt 
is, kan eenig geweld van de Arabiers af kee- — 
ren , het welke aldus gefchikt is, op dat de 
Reizigers en andere veilig in dit kafteel hun 
verblyf moogen houden: en de menfchen, de- 
welke het opzicht over dit Kafteel, over de 
Put en de konftige werktuigen hebben, buiten — 
gevaar zouden zyn. Wy konnen hier aanmer- 
ken, dat al de tuinen door geheel Egypten op 
deze wyze met zodanige waterwerktuigen , 
putten en canalen voorzien zyn, om op deze 
wyze haare beddens en tuinvruchten, plantge- 
waflen, gronden en boomen te befproeijen ; 

zo 
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zo dat wy uit de aanmerkinge van deze Put 
van Suez, ook kennitle kounen verkrygen;, 
op welk een wyze de Tuinen van Egypten 
met water voorzien worden. 

7: 
Maar om eens RE op de reiftogt van 

onzen Bellonius te koomen, getuigt dezelve, 
dat zy by deze waterput van $zez den gehee- 
len dag vertoefden, en tegens den nacht hun 
reys na Sinai wederom vervolgden; zy traden 
niet in de Stadt Swez, maar kwamen tegens 
den morgenftond aan de Arabifche Zeeboe- 
zem, daar dezelve het Roode Meir genaamt 
word , laatende op die plaats de Stadt Suez 
omtrent en vierendeel van een uur achter hun 
leggen : zy reisden hier wederom door een zan- 
dige en onvruchtbaare grond, en vonden aldaar 
byna geen andere plantgewaflen of boomen, als 
de Acacia, welkers gom zeer naarftiglyk van 
de Arabieren word vergadert, en vande Koop- 
lieden word vervoert door de geheele wereld, 
gelyk dezelve hier en in geheel Europa ook be- 
kent is onder de naam van Arabifche gom, 
en by een iegelyk in ’ gommen , tot inkt, 

tot waterverwen enz. gebruikt word. Deln- 
__gezetenen (laan de bladeren van deze Acacta- 
boom af, engeven dezelve tot voedzelaan het 
Vee. 

38 
Een weinig voorby Suez traden onze Reizi= 

gers in een matige groote vlakte, dewelke ge- 
heel begroeit was met zeneblade-boomtjes, het 
welke die zelfde zenebladen zyn , diede Kager 

: î lieden 
’ 
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lieden van Alexandrie uit Egypten hier by ons 
in Europa overbrengen; zy vonden hier twee 
foorten van zenebladen , waar van de eene 
eigentlyk de rechte, en dewelke wy uit Egyp- 
ten ontvangen, waren, Elkefoort groeide op 
een byzondere plaats, en is altyd groen, tot 
onderfcheidt van de Colutea Veficarta of lom- 
baartfelinzen , dewelke haare bladen laaten val- 
len, en die omde gelykenifle der bladen hier by 
ons wilde zenebladen genaamt worden. 

en B) 
__Zeer vroeg in den gersentrd kwamen on= 
ze Reizigers aan de twaalf bittere fonteinen 
van Mofes, zy bevonden het water van deze 
bronnen zeer bitter en ziltachtig. Ik heb voor 
dezen in de Verhandeling over de Salpeter 
van dezelve (4) gefproken. Bellonius getuigt 
dat zy door de hitte zeer dorftig geworden wa= 
ren, en dat zulks de oorzaak was, dat zy de- 
ze bittere en fälpeterachtige wateren noch met 
fmaak konden drinken. 

en 
De Arabifche Golf of de Roode Zee ftuyt 

hier met haar uiterfte tegens de Stadt Suez 
aan, of liever de Stadt legt aan het einde van 
de Roode Zee.‘ Suez is de Haven en verblyf= 
plaats van de Turkfche Galleyen op de Roode 
Zee. Deze Roode Zee is niet al te veilig voor 
fchepen van eenig belang , om dat deszelfs 
grond overal bezet is met blinde en andere klip- 

pen. 

(a) Ziet Natuur= en Konft-Kabinet Maart 
en April 1720. 
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pen. De Roode Zee ftrekt zich van Suez, als 
van het noorden naar het zuiden, omtrent der- 
tig mylen langs een rechte ftreek. Zommige 
hebben gelooit, dat de wateren van deze Golf 
of deszelfs gronden en zanden rood zyn, 
maar zy zyn in hun meening mifleidt. De 
Fonteinen der bittere wateren van Mofes zyn 
Omtrent een goede musket-fchoot van de boor- 
den der Zee afgelegen, in een vlakte, dewel- 
ke omtrent van dezelfde hoogte isais de Boor- 
den van de Roode Zee, zo dat deze vlakte 
inlegt tuffchen de Roode Zee en een regel zeer 
hooge Bergen, dewelke omtrent een myl van 
de vlakte afleggen. 

41. a 
Bellonius heeft waargenomen, dat de fchel- 

pen en kruiken van de fchelp- en kruikvif= 
fchen, dewelke in de Roode Zee gevonden 
worden, van een zeer ongemeene grootte zyn; 

als ook dat hy by laag water verfcheide kleine 
_vifchjes, hoorentjes, kruiken en fchulpen, en 
andere Zeegewaflen en opwerpzels aan de Oe- 

vers zag leggen. De Boorden van de Roode 
Zee waren op veel plaatzen begroet met Rham- 
“us of braam- en doorn-boflchen; aan dezel- 
ve waren zeer dikke en grove bladeren, de= 
welke witachtig en zeer zout van {maak zyn; 
de takken zyn overal voorzien met doornen, 
dewelke echter niet zeer fcherp zyn. Het zand 
van de boorden en zeeftranden is zeer effen en 
egaal aan de Roode Zee, en onze Reizigers 
ontdekten in het zelven de voetftappen van de 
Bergbokjes of Berggeitjes , dewelke Gazelle 

ge- 



s36 __Natuur- en Konft-Kabinet , 
genaamt worden. Deze Gazel/e koomen van 
de naaftgelege hooge bergen, om te aazen op 
de bladeren van de doorn- en braamboffchen , en 
om haar dorft te laaven aan de fonteinen van 
Mofes. Aan deze bittere Fonteinen van Mo- 
fes hadden onze Reisgezellen hun vierde leger- 
of pleifterplaats ; zy vulden aan deze wateren 
hunne ledere wyn- of water-vaten , en reisden 
voort door zeer rotsachtige, fteenachtige en 
dorre plaatzen, in dewelke genoegzaam geen 
Plantgewaflen behalven de Gezijta gezien wier- 
den. 

42. 
De Lezer kan eens overweegen , ín welk een 

gefteltheid het geheele Leger van de Kinderen 
Ifraëls onder het geleide van Mofes op deze 
weg geweeft moet zyn, want de Ooggetuige 
Bellonins zegt: dezendag, toen wy by de Bron- 
nen gelegert waren, wierden wy byna ver- 
brandt van de onverdraaglykehitte, om dat de 
noorde wind, dewelke ons anderzins by dag 
verkoelt hadde, toen niet en waaide; en het 
ftinkende , bittere, en zoute water, dat wy 
uit de bronnen gefchept hadden, kookte byna 
van hitte: zo dat zy op de reys door het zelve 
meer dor{t kreegen, als dat zy hundorft door Ä 
het zelve zouden laaven. 

4d 
Zy zagen onder wegen in dit Arabien veel Cha= 

meleons , dewelke in veele merktekenen ver- 
fcheelden met de Chamaleons van Egypten, want 
zy waren kleinder als de Egyptifche, en ook ver- 
fcheiden van koleur , zommige waren wit 

met 

denn 
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met, rood vermengt. Ook zagen zy, onder- 
wegen zeer veel Gazelle weiden. met groote 
kudden, en zy pleifterden op de middag , de- 
wyl de onverdraaglyke ‚hitte hen dwong om 
onder de tenten te fchuilen voor het fteeken 

van de Zon, maar-des nachts reisden zy we- 
derom voort, en begonden eindelyk aan hoog- 
tens en heuvelen te koomen, en floegen voor 
de vyfde maal hun geheele Leger neder by,de 
Bron. „Hier kochten zy. verfcheiden leven- 
dig vee, het welk overal door de Herders ge- 
weidt wierd, zy keelden het zelve ‚en bereiden 
derzelver bouten by het vuur, het welke zy 

_ maakten van het hout van tamaris-boomen , 
van katoen-boomen , van de Acacia-boomen , 
enz. 

44. 

Terwyl onze Reizigers in deze Woeftyne 
de hoogtens en heuvelen overtrokken, ontmoe- 
teden zy, veel Kapper-boomen , dewelke op de- 
ze plaats-zo groot waren „dat zy dezelve moe- 
ften laaten beklimmen.„om, de vruchten of kap- 
pers van dezelvetelaaten-afplukken. Dekap- 
pers, dewelkeaan dezeboomen groeiden, wa- 
ren zo groot als okkernooten, en het zaad van 
de vruchten dezer; kapperboomen „was heet van 
Ámaak gelyk als de Peper. _ De Arabieren wer- 
pen dit Kapperzaad in hun wyn, om dezelve 
voor het zuur worden te befchermen. De 
woldraagende boom, dewelke in dit, gedeelte 
van Arabie gevonden word, is van eenbyzon-_ 
deren aart, deze boomen. zyn altydgroen, en 
de wol, dewelke uit „deszelfs vruchten word 

HI, Deer. M m _ vere 
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vergadert, is zeer fyn en {terk. De Arabieren 
weeven van deze wol een zeer fyn laken , dat 
zo zachtis als zyde, en witter als het katoene 
lywaadt van de Indiën. 

45. 
Zo ras als onze Reizigers deze heuvels over- 

getrokken waren , kwamen zy in zwaarder 
gebergte, het welk zeer onvruchtbaar en dor 
was, en na dat zy de Zeekant verlaten had- 
den , floegen Zy wederom hunne tenten op 
tuffchen het gebergte in een vlakte, dewelke 
rond was’als een Amphitheater, rondom, be= 
halven op eene plaatsl, met bergen omringt; de- 
ze was de zesde pleifterplaats van Cairo uit E 
gypten tot hier toe. Na dat onze Reizigers 
hier wederom van daan toogen, kwamen zy, 
na een reys van een half etmaal gedaan te heb- 
ben, wederom aan de Zee , dewyl dezelve 
hier wederom meerder in het land opfchiet ; 
zy waren zelfs gedrorigen over de ftrand om- 
trent drie boogfchooten ver door het water 
te gaan „als wanneer zy de roode Zee wederom 
verlieten, en gedwofigen waren hun reys: te 
neemen door de engtens tuflchen en over zeer 
groote en zandige Bergen. Na dat zy deze 
zahdachtige ‘Bergen (in dewelke zy ook ont- 
moeteden “woldraagende en kapperboomen 
overgetrökken waren, kwamen zy wederom 
landwaardin in een groote Vlakte, in dewel- 
ke zy een groote menigte Gazelle of Berg- 
‘reedjes ohtmoeteden ; deze beesjes leefden zo 
ver ‘vn het wâter, dat zy geloofden dat de- 
zelve nooit of zeer zelden drinken, gelyk de 
‘Ouden van deze Bergloopertjes getuigen. Zy 

reis- 

nn 

afs 



Mey en-Funy 1720. 539 

reisden de geheele nacht door, en traden ein- 
delyk in de groote Rotzen en fteenachtige Ber- 
gen, dewelke fteenig Arabien van woeft of 
verlaten Arabien atfcheiden ; tegen de morgen- 
ftond kwamen zy ineen open en ruime plaats, 
dewelke aan de rechter en linkerzyde met zeer 
hooge Bergen en Steenrotzen wederzyden als 
bemuurt was. 

46. 
In deze vlakte ontmoeteden zy een aange- 

naame Rivier van zoet en klaar fonteinwater , 
het welk kwam afvloeijen van een zeer groote 
Berg , dewelke ver afgelegen was. Hier 
uit kan de Lezer zeer klaar ontdekken den 
aart van de Reistogt der Kinderen Ifraëls uit 
Egypten na den Berg Sinat, want deze Ri- 
vier was het eer{te zoet water dat onze Reizi- 
gers op hun geheele togt van groot Cairotot op 
deze plaats ontmoet hadden By deze Rivier, 
en aan den ingang van deze Vlakte, was ook een 
zeer groot Arabifch Dorp, ’t welk door Arabie- 
ren wierd bewoondt, en Pharagou genaamt was. 
De grootte van dit Dorp was niet zo zeer aan= 
merkelyk om het groot getal van deszelfs huizen, 
want die beftonden maar in drie of vier Gee 
bouwen, maar om de groote menigte van In- 
woonders., dewelke onder de Palmboomen 
woonden, en in huisjes onder de aarde ge- 
bouwt. Dit was ook het eerfte Dorp, datde 
Reizigers ontmoet hadden van Cairo tot aan 
Pharagou , want Suez iseen Stadt , en het overi- 
ge beftaat maar in kleine gehuchten. Dit Dorp 
is zeer plaifant, want hier wierden gevonden, 
Granaatappelboomen , Palmboomen , Olyf- 

Mm 2 boo= 
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boomen, Vygeboomen, Peereboomen, en al- 
derhande andere vruchtdraagende boomen. Op 
deze plaats haalden onze Reizigers eens luftig 
hun hert op, vulden hunne vaten met zoet en 
vars Rivierwater, hunne {pyskorven met hoen- 
ders, met geiten, met hamelvleefch , met ap- 
pelen , peeren, granaaten, rype druiven, en 
vervolgden hun reys noch een etmaal tot aan 
den zeer hoogen Berg Sinat, by dewelke ik, 
om de bepaaltheid van myn beftek, de verde- 
re befchryvinge van de vermaarde Woeftyne der 
lfraëliten tot nader vervolg zal laaten. 

OSIO 03 OSI OISROP OG 

Tiende Verbandeling van het GOUD, 
waar in vervolgt word DE KONST 
VAN GOUD TE MAAKEN. 
1. Door een omftanaige Befchryvinge der | 
BERGWERKEN, 2. Naauw- 
keurige witbeeldinge der METAAL 
EN MINERAAL-GRAVE- 
RYE N,enderzelver BE RG-BOU- 
WERVEN en ZWAARE BERG- 
WERKTUIGEN. 3. Bereiding der 5 
ERTZEN, izuiveringe en fcheidin- 
geder MET AALEN en MINE- 
RALEN. 4. Befchryvinge van de 
WEZENS -STANDSVER- 
WISELING of VEREDE- 
EANG DER ehhh 
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5 Olgens de Verdeelinge, dewelke ik vaft- 

geftelt (a) hebbein de Metaalkunde; en 

na dewelke ik reets afgehandelt hebbe de BERG 
en ERTS-ADERS-KUNDE , als het eerfte deel 

van de Metaalkunde, benevens een (4) gedeelte 

van de BERGWERK-KUNDE (als het tweede 

deel van de Metaalkunde, ) zal ik de overige 

zaaken van de Bergwerk-kunde of van het 

tweede deel der Mietaal-kunde in deze Ver- 

handeling aan myn Lezer mede deelen. 

f 2. 
Als een Bergbouwer de Metaal-erts-aderen 

ontdekt heeft, en dé kennifle verkregen heeft 

om uit den loop der: Erts-ader, en uit het ge- 

fteente der bergen , en uitde koleuren en andere 

omftandigheden van de Berg-erts zelfs,te oordee- 

len van een toekoomende| vruchtbaare Berg- 

bouw, en dat aan hem de breek- en andere 

gereedf{te werktuigen bekent en byderhand zyn, 

js zyn eerlte werk om den Bergbouw aan te 

vangen, de Metaal-erts-aderen te ontblooten, 

de Eeen te openen, Berggroeven aan te ftel- 

len, en in de ingewanden der Bergen en on- 

der de aarde in te treeden. 

3: 
Ik heb voor dezen al aangemerkt, dat om- 

trent het openen en bewerken van een Metaal- 

f er, Mm 3 groef, 

(«) Ziet Natuur- en Konft-Kabinet January en Fe- 

bruary 1720 pag. 134: 135: 
(4) Zierop de bovenaangehaalde plaats in't zelfde 

— Kabinet. 
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groef, zeer groot onderfcheidt is, ten opzicht 
van de ftof der Bergen, door dewelke de Me- 
taal-erts-aderen voortgaan , als ook van de 
Metaal-erts zelfs ; want als de Bergen en Plaat- 
zen, daar de Metaal-erts-aderen in gevonden 
worden , geenzins van vafte fteen maar van 
aarde zyn, moeten de onderaardfche werken, 
doorgangen, putten en groeven, door zeer 
groote onkoften met houtwerk opgehouden 
worden, op dat de aarde niet tot malkande- 
ren zoude vallen en dedoorgangen verftoppen, 
en de Myngravers overftelpen. Een zeer 
groot voorbeeld van diergelyke aarde word ge- 
vonden (buiten zeer veel andere plaatzen ) in 
de Mynen van SCHEMNITZ, dewelke de 
groot{te der Mynfteden is van geheel Honga- 
ryen ; maar deze zwaare onkoften worden we- 
derom vergoedt door ’t gemakkelyk bewerken 
van de Erts en ’t groot geryf van ’t water. 

4. 
Edward Brown (Qog-getuige) verhaalt in 

zyn Reis door Hongaryen van deze omftandig- 
heden aanmerkenswaardige zaaken. Den 23 
Maart (zegt hy ) trokken wy vroeg in den mor- 
genftond over de Rivier GRAN, en Kwamen 
tuĳfchen ’t Gebergte te Adrytz, by welke Stadt 
een [nelle flroom fchiet. Van deze ftroom ge- 
tuigt hy, dat zy grooten dienft trekken, de- 
wyl dezelve behulpzaam is om hunne werk- 
tuigen te beweegen, dewelke zy gebruiken in 
“ weegen, waflchen en {melten van de zilver- 
aarde; hy reifde over den Berg genaamt Herr, 
en kwam te Schemnitz , alwaar een groote 

me- 
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menigte zilver-aarde dagelyks gegraaven wierd. 
Alhier zyn zeer veel Mynen, en onder ande- 
rezyn.zeer aanmerkelyk. 1. De Windfchacht- 
myn. 2. De Myn de Drievuldigheid. 3. De 
Myn van den besligen Bezedidtus. 4. De Myn 
van Sz, Jan. $. De Myn van $z. Mattheus. 
6, De Myn de arie Koningen. De Myn de 
Drievuldigheid is zeventig vademen diep, de- 
zelve is gebouwt, en word met zeer groote 
koften door onderaardfch houtwerk open ge- 
houden, ftaande het grootte gedeelte van de- 
_ze Myn in een aardachtige grond. De Erts, 
dewelke uit deze Myn komt, word zeer ber 
geert, dezelve is gemeenlyk zwart van koleur, 
en word met een witte aarde of kley, bedekt , 
zodanig dat de ftroomen, daar zy deze Erts 
waffchen en bewerken, door deze aarde meel- 
achtig en wit worden. 3 

5. 
Op dat de Lezer vooraf een denkbeeld mag 

verkrygen van de ongelooflyke grootheid en 
grouwzaamheid der onderaardfche Berg- en 

Mynwerken , zal ik eens met hem in de 
onderaardfche Berggroeven indaalen , en dezel- 
ve eens vooraf bekyken ; ook zal niet onaan- 
genaam konnen zyn het gene de Oog-getuige 
de Heer Browx verhaalt van de Myn. Wind- 
Jehacht en andere tot Schemuitz. Ik daalde 
(zegt hy.) 1 de Myn Windfchacht zoverre neder 
als my het water:toeliet , gaande byna driemaar traded CV 

len in een rechte lyu wa omlaag, omtrent drie: 
hondert ruime [lappen of treden van een lad- 
der, (dat is, negenhondert ruime treden van 

Mm 4 een 
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een ladder ) alhier wierd ik gewaar een groot 
breed wiel, diepsa de aarde , van twaalf ellen 
in zyn middel-lyn, het welk omdraayde door’t 
vallen van onderaardiche wateren. Dit wiel 
beweegt eenige werktuigen, dewelke bet water 
wit de bodem wan de Mya uitpompen opwaarts 
na de holte daar dt wiel in laats, het water, 
dat dit wiel beweegt, valt niet wederom na 
omlaag in de Myn, maar gaat weg door een 
water-riool, het welk by de Berglieden STOrrN 
genaamt word; deze Stolln zyn Gebouwen , 
door dewelke het water of uit of ingevoert 
word. Uit of in de Meraalgroeven van zo= 
danige Water-canalen word een zekere gerech- 
tigheid of laft betaalt, dewelke by de Berg- 
bouwers Sotllngerechtigfeit genaamt word, 

Door zodanig een onderaardfche gang, ge- 
tuigt de Heer Brown, dat de Myn van Wind- 
Schacht maar een gedeelte van haar water ont- 
latte aan den voet van een Berg, want ‚het an- 
dere gedeelte van het water, daar deze Myn 
mede gekwelt word , ontlaften zy door een 
zeer groot radt, het welke boven op de grond 
vlak of horizontaal nederlegt, en geftadig door 
twaalf paarden omgetrokken word. Aan dit 
geheele Myn-werk arbeiden omtrent tweedui-_ 
zend Meenfchen. In zommige plaatzen van 
deze Myn was het zeer koud, en in andere 
wederom zo heet, dat de Heer Browx getuigt, 
dat hy gedwongen was met zyn borft naakt te 
gaan om zich te verfriflchen, niet tegenftaande 
hy maar met linne ‚klederen gekleedt „was. 

Op 
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Op alle de plaatzen , daar de Bergwerkers ar= 
beiden, was het zeer warm, zo dat zy naakt 
acht ‘uuren lang werken, en dan ruften zy we- 
derom acht uuren. 

7. 
In deze Myn weezen de Berglieden aan den 

Heer Browa een plaats aan, in dewelke vyf 
man en een Perzoon van groot vermogen 
door een damp geftorven waren ; zodanige ver- 
giftige dampen zyn zeer gemeen in de Mynen. 
Op een zekeren tyd, dat de Heer Browa tot 
Chremnitz in de zeer vermaarde en oude 
Goudmyn was, waren in dezelve twee zeer 
kwaade dampen, behalven noch veel andere 
fchadelyke dampen, dewelke echter niet zo 
fchadelyk waren als de twee gemelde, omeen 
menfch in zulk een korten tyd tedoen {terven; 
een van deze kwaade dampen was in een put, 
en de andere in een plaats, dewelke recht toe 
liep na een berg-ftalling: in deze plaatzen kon- 
den de berg-lampjes niet aan brand gehouden 
worden. 

8. ‚ 
De Heer Browz verhaalt dat zy deze dikke 

en kwaade dampen in de Goud myn van 
Chremnitz verhielpen op driederhande manier , 
of door het graaven van meerder doorgangen , 
daar de lucht met een zekere togt-kan door- 
fpeelen: of door een pyp dewelke zy aan de 
wanden lieten nedergaan van boven tot bene- 
den toe, en drongen met houtwerk deze 
kwaade damp „ dat dezelve gedwongen wierd 
door de pyp na boven uit te waaflemen ; maar 

Mm s de 
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de derde manier , dewelke de Bergbouwers 
gebruiken, is wel de befte, dat is: de lucht 
met zeer zwaare blaasbalken door lange buizen 
in te blaazen, en dezelve tot verkoelinge der 
Bergwerkers , en tot verdunninge der dikke en 
kwaade dampen in de onderaardfche groeven 
en mynen te doen fpeelen en omloopen, ge- 
Iyk ik na dezen zal befchryven. 

9. 
De alderzwartíte Erts word in de Zilver- 

mynen van Schemnitz voor de befte gehou- 
den; deze Erts heeft in zich een mengzel 
van een blinkende glinfterende ftof of 
Marcazyt , dewelke (als dezelve niet in al 
te groote menigte daar onder gevonden word) 
zeer aangenaam en welkom is, om dat deze 
Marcazyt de Erts beter doet fmelten en vloei- 
jen; maar als deze Marcazyt al te overvloedig 
in de Zilver-erts gevonden word, merken zy 
aan dat het zelve als een roof haalt op het Zil- 
ver zelfs, dat anderzins inde Erts zoude zyn, 
wanneer zy het ook een roover noemen, als een 
ftoffe, dewelke de rykdom van de Erts rooft, 
plundert en weghaalt. Ook gaat deze Mar- 
cazyt voor een gedeelte in den oven met het 
zilver weg, onder het fimelten, door zyn alte 
groote vlugtigheid. In deze zelfde Zilvermyn 
van Schemnitz word ook gevonden eenroode 
Erts, deze noemen zy aldaar Cinaber van Zil- 
ver; als deze gemaalen en met oly vermengt 
word, geeft dezelve fchoonder roode Vermi- 
lioen koleur als de Cinaber, dewelke door 
opheffing of konft gemaakt word, dewy! deze 

roode 
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roode Erts eigentlyk de natuurlyke Cinaber 
zelfs is, 

10. 
In deze Zilver-mynen van Schemnitz wor- 

den ook gevonden Kriftallen, Amathiften, en 
zelfs worden in de groote klooven der Bergen 
gevonden mengzels van Amathift. In de Zil- 
ver-erts van deze Mynen is een ongelooflyk 
„onderfcheidt, na dat dezelve gemengt is met 
verfcheide foort van aarde, fteenen , Marca- 
zyt, Cinaber, Vitriool enz. Ook isin de Zil- 
ver-erts tot Schemnitz een zeer groot onder- 
fcheidt ten opzicht van deszelfs gehalte, waar- 
dy en rykdom. Hondert pond van deze Zil- 
ver-erts geeft zomtyds maar een half ons of 
een ons zilver ; zomtyds twee oncen , drie 
oncen, vier oncen, vyf en tot twintig oncen 
toe. Als de honderfte part Erts maar een half 
ons Zilver geeft , is het zilver tegen de Erts als 
I tot 3200. Als dezelve geeft een ons zilver, 
is het zilver als 1 tot 1ó6oo. Als dezelve geeft 
twee ohcen zilver, is de proportie van het zil- 
ver tegen de Erts als 1 tot 8co. Vier oncen 
zilver is 1 tot goo. Acat ons zilver 1 tot 200. 
Zeftien Ons zilver is 1 tot hondert. Zelden 
gaat de rykdom boven detwintig oncen, zom- 
tyds gebeurt het wel dat eenige ítukjes Erts ge- 
vonden worden, dewelke half zilver houden, 
maar deze worden in de Rariteit-kabinetten 

‚als iets verwonderens-waardig, bewaart. Ook 
_ laat zich uit het zilver van Schemnitz eenig 
goud fcheiden , maar het is van weinig be- 
lang. 

Op 
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Op dat de Lezer als by voorbereidinge een 
bekwaam denkbeeld mag verkrygen van de 
grootheid, uitgeftrektheid en grouwzaamheid 
der onderaardiche Mynen , berggroeven en 
Bergwerken , konnen wy geen bekwaamer 
voorwerp vinden als de Zilver-myn van Schem- 
nitz, en de Goud-myn van de Stadt Chremnitz 
in Hongaryen; zo wel om haar vermaartheid „ 
grootte, als oudheid , want in de vermaarde 
Goud-myn in Hongaryen by de Stadt Chrem- 
nitz is al omtrent by de duizend jaaren gewerkt; 
deze Goud-myn is omtren tien engelfche my- 
len lang. In deze Myn is een onderaardfche 
weg of doorgang, dewelke alleen overde acht 
hondert vaderen lang is, de diepte deszelfs is 
hondert en zeventig vademen.Om in dezeMynen 
na beneden tekoomen , worden geen ladders ge- 
bruikt, gefyk in zommige andere Mynen , 
maar zy worden afgelaaten met een kabel- 
touw, aan welks einde een fchaal van leder 
valt gemaakt is, daar die gene, dewelke ne- 
dergelaaten of opgewonden word , zeer gemak- 
kelyk in kan zitten. Dit nederdaalen en op- 
hyzen of opwinden van de gronden dezer My- 
nen gefchiedt door putten ; zodanige putten 
zyn van een ongelooflyke diepte, en zodanig; 
een put word een SCHACHT genaamtby de 
Bergbouwers, zy verftrekken niet alleen voo 
gaten, om de menfchen daar mede te laate 
daalen en wederom op te winden, maar oo 
om de Erts uit de Bergen daar op te winden, en 
zaaken van noodwendigheid tot op de gronde 
van de Mynen neder te laaten zakken. . Í 
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In de Goud-myn van Chremuitz zyn door 
zeer groote onkoften, moeite en langen tyd, 
zes zodanige Schachts of lynrecht-nedergaande 
putten gegraaven, als 1. De Schacht van Ax- 
dolphus. 2. De fchacht van Koninginne Anna. 
3. De Schacht van Ferdinand. 4. De Schacht 
van Matthias. s. De Windfchacht. 6. De 
Schacht van Leopold. De Heer Browz ver- 
haalt dat hy in de vermaarde Goud-myn van 
Chremunitz 1achjes en gemakkelyk nederdaalde 
door de put van Keizer Rudolphus, met be- 
hulp van een zeer groot rad, daar het kabel- 
touw op afliep tot hondert en acht vademen , 

_en diep lynrecht in de grond, en dathy weder- 
om uitgetrokken wierd door de Schacht van 
Leopold, recht opwaarts gaande boven de hon- 
dert en vyftig vademenlang. Deze putten wa- 
ren aant{de vier zyden bebouwt met denneboo- 
men, leggende den een op den anderen, van 
beneden de grond tot boven toe, en op deze 
zelfde wyze worden deze Mynen open gehou- 
den op alle de plaatzen,daar dezelve aan alle kan- 
ten geen Rotíteen hebben, voor * infchieten 
en toevallen der aarde en andere brokkelige 
ftoffen; uit welke zaak alleen de Lezer eens 
kan gewaar worden met welke ongelooflyke 
onkotten de Mynen onderhouden en bewerkt 
moeten worden, en welke onmetelyke Bof- 
fchen vereifcht worden, om genoegzaam hout 
tot onderhoudt dezer Mynen uit te leveren. 

13: 
Van de Goud-erts in de Goud-myn van 

Chreme 
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Chremnitz is zommige wit, zommige zwart, 
zommige van dezelve is rood, en zommige. 
geel. Die mer zwarte plekken op wit {taat , 
fchatten zy de alderbefte, als mede de Erts 
dewelke aïdernaaft aan de zwarte Metaal-erts- 
aderen grenft. De Goud-erts is niet ryk genoeg 
om eenige proeven van ceszelfs gehalte in een 
kleine hoeveelheid te doen, daarom waflchen 
zy van deze Eris een groote menigte in een 
Rivier, dewelke zeer dicht by de Stadt Chrem- 
gitz ftroomt. Deze geheele Rivier is verdeelt 
in verfcheide Canalen, en deszelfs water loopt 
geftadig over de Berg-erts, en wafcht alzo de 
de aard en fteenachtige deelen van de metally- 
nedeelenat. Eer zy deze metaal-erts in de Rí- 
vier werpen , word dezelve eerft geftampt , 
waar door de geheele Rivier ( wiens water aan — 
deszelis boveneinde klaar en helderis) donker 
en geel van koleur beneden de werken word, de- 
wyl deszelfs wateren door zo menigerley wer- 
ken en over zo veel geftampte Metaal-erts 
loopt ; deze gecle koleur verkrygt het water — 
van de Rivier van de aardachtige deelen, de- 
welke deszelfs wateren van de metaal-erts af= 
waflchen en met zich voeren, want de aarde _ 
van deze bergen van Ghremzitz, is geel vanko-= 
leur. Zomtyds dog zeer zelden zyn inde Myn 
van Chremuitz eenige ftukken zuiver goud ge- 
vonden, als ook op een witte fteenachtige {tof 
veel (tukjes van zuiver goud , maar ftelt dit vry 
onder de groote Rariteiten. Behalven de Me-_ 
taal-erts word zelfs eenig goud gemaakt uitde 
gemeeneteel-aarde van de Bergen van Chrem- 
nitz , inzonderheid van de aarde van, de ber- 

sen, 
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gen, dewelke na ’t weften ftrekken , maar 
dikwils zeer weinig, hoewel zomtyds eenige 
van die aarde gevonden word, dewelke zyn 
meefter wel beloont, 

14. 
Zy voeren de dee onder de grond in 

hunne loopgangen van den eene plaats op den 
anderen , oftot op die plaatzen daar de putten 
of fchachten op toefchieten, op dat dezelve 
door deze fchachten zouden konnen opgehyft 
wofden, boven op de grond aan het daglicht, 
De bakken, daar zy de Erts beneden in de 
gronden van den eene plaats op den’ ander, of 
tor onder de putten mede vervoeren , zyn zeer 
groot, en zulk een yzere kift word de hond 
genaamt , dezelve loopt op vier wielen, en is 
hooger van achteren als van voren, waar door 
een jonge in grooten haaft met drie of vier hon- 
dert pond Erts voor zich heenloopt, en brengt 

het zelve werwaarts zulks geboden word, zon- 
der eenig licht door deze donkere en zeer lan- 
ge myngangen ‚voor zich heen ; maar behalven 
„deze groote yzere kiften word de Erts ook ge- 
„durig gebragt en gekruyt,met de grootíte ge- 
zwindheid des werelds , met hunne kruy wagent- 
jes, daar zy gedurig mede koomen aanftuiven 
„uit de naauwe zy-gangen en loopgroeven der 
Rotzen, dewelke aan alle kanten van de groo- 
te Myngangen gevonden worden, en tot de- 

„zelve koomen infchieten, om de Erts om te 
‚ftorten op een zekere rendevous, van waar zy 
„dan wederom met hunne kruywagentjes door 
„hunne loopgangen na hunne bergbrekers toc- 
", doo- 
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loopen om vol te laaden. Dewy! dit van alle 
kanten gedurig gefchiedt, en zy lieden dan ge- 
zien worden, en wederom gefwind verdwy- 
nen, geeft dit geen onaangenaam gezicht door 
deszelfs gedurige verandering. 

15. 
Dewyl in de Mynen aan deszelfs wanden 

aan alle kanten veel hout geplaatft is, gebeu- 
ren zomtyds in dezelve groote ongelukken 
door brand. De Heer Browx verhaalt dat in het 
Jaar 642. een aardgang (dewelke aldermans 
voorftal genaamt wierd ) aan brand. geraakte en 
geheel weg brande, niet tegenftaande dezelve 
vyfhondert vademen lang was; dit gefchiede 
door de achteloosheid van een jonge, dewel- — 
ke de lamp op het hout hadde getnoten; vyf- 
tig man verftikte in de Myn, dezelve wierden 
naderhand uit dezelve gehaalt, behalven een — 
man van dewelke eenige klederen warenover- _ 
gebleven , maar deszelfs vleefch en beenderen — 
waren weg-gebeten en verteert door de fcherp- — 
bytende wateren van de Myn, want in deze 
Goud-myn van Chremnitz is witte, roode, 
blauwe, en groene Vitriool , en ook vitriool- 
achtige wateren Zelfs word in deze bergen _ 
een Vitriool-myn gevonden, dewelke tachtig — 
vademen diep is, en komt dicht by de ond 
myn. i 

es % 
Myn oogmerk is tegenwoordig niet om de 

Mynen van Hongaryen tebefchryven ; maar al- 
Teenlyk by voorbereiding aan myn Liezer een 
fchets of denkbeeld te geven van deszelfs in 
an wen- 
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swendige gefteltheid, anderzins zoude ik ver- 
fcheide Mynen „en van zeer verfcheide foorten, 
dewelke hier in de groote bergen menigvuldig 
gevonden worden, moeten befchryven en ver= 
toonen ‚maar ik zal alleenlyk maar eenige zaaken 
uit de getuigeniflen van Ooggetuigen mede dee- 
len, dewelke nocheenige ophelderinge van de 
inwendige. gefteltheid der onderaardíche Myn- 
gangen konnen geven. Ik heb voor dezen aan- 
gemerkt , datde voornaamfte plaatzen , daar in 
Hongaryen Mynwerken gevonden worden, zyn 
de volgende zeven Bergíteden, namentlyk 1. 
„Schemmnitz. 2. Chremnitz. 3. Nieuzol. 4. 
Koningsberg. $. Bochantz. 6. Libeten. 7. 
Ziln. Omtrent Nieufol zyn de grootfte Ko- 
perwerken en Mynen van geheel Hongaryen, 
en een uurtje van de groote Stadt Mrexfol is 
een klein Stadtje, Herrngrundt genaamt, daar 
behalven veel andere plaatzen een zeer groote 
Kopermyn gevonden word. In deze Myn is 
de Heer Browz zelfs geweeft, en heeft eenige 
uuren in dezelve doorgebragt, en de alderaan- 
merkelykfte plaatzen in dezelve bezien. 

17. 
De afgaande trappen in deze Kopermyn wa- 

ren gemaakt van ladders of boomen’, dewel- 
ke recht over eind ftonden, en in dewelke 
diepe kerven of ftuffen als trappen ingefneden 
waren, bekwaam om de voeten op te zetten 
in ’t op-en aftreeden; deze Myn word wei- 
nig gekwelt van ’t water; vermits de Myn 
hoog in de Berg legt, en het water licht afge- 
malen kan worden, maar zy worden zeer 
geplaagt met ftof dat hen worgt en wryft, als 
“MIL, Deer, Nn mede 
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mede met fchadelyke dampen; deze dampen 
worden op veel onderfcheide plaatzen van die 
Kopermyn gevonden, alsop kleyige plaatzen, 
rotzige plaatzen, aardachtige plaatzen: zy ge- 
neezen dezelve door de blaasbaiken; zy weezen 
aan den Heer Browz een plaats, alwaar een 
zeer fchadelyke en verdertelyke damp was ge- 
weeft, niet tegen{taande de Rots op die plaats 
zo hard was, dat dezelve door geen van hun- 
ne breekyzers of werktuigen konde verbroken 
worden ‚ maar de afgang en verbreking der 
Rots was alleenlyk gemaakt door middel van 
buskruidt, het welk in lange ronde gaten in de 
Rots geftampt en aan brand gefteken was , op 
welken wyze zy de Rotfteen by ftukken en 
brokken hadden doen fpringen en geopent. 

18. 
De meefte deelen , doorgangen en putten van 

deze Kopermyn leggen in rotzen en harde 
fteen, alwaar. zy geen Houtwerk van noden 
hebben om de Myn open te houden, zo dat 
dezelve maar aan de eene zyde door denne- 
boomen word open gehouden, en aan de an- 
dere zyde met {teen ; de bergen van deze Myn 
leggen zo hoog, dat dezelve met fheeuw be» 
dekt worden , maar in de Valley en Dalen is 
geen fiieeuw , en van binnen in de Myn is het 
water warm. De doorgangen onder in de 
grond zyn niet zogelyk en regufter „als de on- 
deraardíche doorgangen van de Goudmyn tot 
Chremnitz „want veele loopen niet vlak kors- 
zontaal, noch ook niet volgens een rechte 
lyn, maar gaan zachtjes op en neder , en daar 

zyn 
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zyn zeer veel holligheden in de aardgangen of 
onderaardfche doorgangen der Rotzen. De 
Heer Brows kwam onder in deze Kopermyn op 
een plaats, daar zy docerende afgingen, om 
naar een zeer aanmerkelyke plaats van de Myn 
toe te gaan, maar zy bevonden dat de aarde 
was ingevallen, en dat de doorgang van de- 
zelve verftopt was geworden, dog hun Weg- 
wyzer maakte een gat in deze loffë aarde, en 
graafde zynen weg door dezelve heen , fchoon 
de aarde geftadig op hem viel en hem bedekte, 
maar hy geraakte eindelyk door dezelfde heen, 
tuimelde van boven neder met een groote me- 
nigte aarde achter zich ‚ waar mede de Berg wer- 
kers zeer fpoedig hunne kruywagens en honds 
of yzere kiften opvulden eù wegvoerden, zo- 
danig dat zy in een korten tyd de doorgang open 
en zeer bekwaam vonden. 

19. 
De Metaal-erts-aderen van deze Kopermyn 

zynzeer breed, daar zyn'er veele onder, dewel- 
ke VENE CUMULAT& of opgehoopte Mine- 
raal aderen (van dewelke ik gefchreven hebbe) 
genaamt worden. De Metaal-erts van deze 
Kopermyn is zeer ryk: in hondert ponden Erts 
vinden zy gemeenlyk twintig ponden koper, 
zomtyds dertig, veertig, vyftig, ja tot zeftig 
ponden; maar de hardigheid van deze Rotsen 
de wreedheid van de Koper-erts in ’t ftampen 
en fimelten zyn wederom zeer nadeelig in deze 
Bergbouw. Veel van deze, Koper-erts is zo 
vaft aan de Rots, dat dezelve niet als met de 
grootfte moeite des werelds van dezelve af te 

Nn 2 bree- 
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breeken is. Op veele plaatzen zyn de Erts en 
de Rots niet anders als een eenig in malkan- 
der vermengt lichaam , ín welk tuflchen de fteen 
van de Rots en de Erts anders geen onder- 
fcheidt is, als dat het eene deel van de Rot- 
fteen koper geeft, en het andere niet, en de 
fteen van de Rots, dewelke koper geeft, is 
van een andere koleur , als de fteen ven de 
Rots dewelke geen koper draagt. 

20, hr tat 
Vande Koper-erts van deze Rots is zommige 

geel, en zommige wederom zwart van koleur, 
de geele“is zuivere Koper-erts, de zwarte Ko- 
per-erts behelft ook een gedeelte zilver. Inde- 
ze Koper-myn van Herrngrandt worden ook 
verfcheide foorten van Vitriool gevonden, ge- 
Iyk als witte, groene, blauwe, en roode, de- 
welke zeer doorfchynende en helder is; hier 
word ook gevonden een groen zetzel of groe- 
ne aarde van groen. water , dit zetzel is 
BERGGROEN, het welk de Schilders gebruiken. 
Hier worden dok fteenen gevonden van een 
zeer fchoone groene en blauwe koleur, onder 
dewelke een foort is, opdewelke zy T'urkooi- 
zen gevonden hebben, en daarom de moer van 
de ‘T'urkoois genaamt word. Hier zyn ook 
twee fpringen van Vitriool-water , dewelke het 
yzer in koper veranderen , zy worden genaamt 
het oude en nieuwe ziment ; deze bronnen 
leggen zeer diep onder in de Myn, en zy laa= 
ten het yzer , het welk in koper verandert, ge- 
meenlyk veertien dagen in dit weter leggen: deze 
bronwateren zya van een uitftekende nuttig- 

ì heid, 
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heid, dewyl in dezelve de flimfte foort van yzer , 
en. oud yzer dat onbruikbaar is, hier door ver- 
keert en verandert word tot de alderzuiverfte 
foort van koper, en het welk {imediger, fyn- 
der, handelbaarder en lichter te Ímelten is als 
* andere koper. Maar dewyl deze bronnen 
haare bepaalde grootte hebben, en te gelyk haar 
bepaalde hoeveelheid van dit water of Vitriool- 
„zap opleveren , kan niet meerder guauutsteit 
yzer ( als na die grootte en hoeveelheid gefchikt 
is) in koper verandert worden. 

21. 
De Heer Browg fpreekt ook van deze zaak 

op de volgende wyze: Ik zelfs (zegt hy ) heb 
dit koper gefmolten zonder bydoeninge van ee- 
nige andere ftof en zonder moeite, daar onder- 
tuffchen de andere Koper-erts door meniger- 
hande vieren en ovens moet gaan, als van het 
zelve iets gemaakt zal worden. Vaz dit flag 
van Koper nam ik een goed gedeelte nit de bron 
% oude Ziment genaamt, en ik nam ok een 
fluk koper, dat de gedaante van een bart had= 
de, ex dat elf of twaalf dagen daar in gêlegen 
hadde, behoudende dezelve gedaante, dewel- 
ke het hadde toen het noch yzer was. 

2%, Zhi 
Van dit koper word in Tabula XVIL hier ach- 745 

ter bygevoegt, vertoont een Hoefyzer vaneen XVII 
paard, het welkebenevens verfcheide zeerryke 
Metaal-ertzen aan my ter hand geftelt ís door 
den K onft-lievenden Heer D.Amoury. Fig.1.is Fig. x 
een Hoefyzer van zeer blinkend en hoogtood ko- 
per. aaa aa is deszelfs buitenfte rand , dewelke 

Nn 3 over- 
„ 
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overal ongelyk en korlig is. bbbb zyn zeer 
kleine knopjes , dewelke blinken als. een 
zeer hoogroode brons : tuflchen deze knopjes 
worden zeer kleine gaatjes gevonden,en tuffchen 
zommige worden grooter en zichtbaarder gaatjes 
gezien, als by voorbeeld cec. De oppelvlakte 
van dit Hoefyzer is even gelyk als Robbevel of 
Segrein-leer, want de ontelbaare witte ftipjes, 
dewelke de Lezer in het af beeldzel ziet, en 
dewelke togtgaatjes fchynen , zyn eigentlyk 
blinkende knopjes, tuffchen dewelke hier en 
daar maar een togtgaatje als de punt van een 
{peld en zomtyds grooter gevonden word. ddd 
zyn de proppen van de twee achterfle deelen 
van ’t Hoefyzer. e is de ftoot aan ’t voorfte 
deel van ’t Hoefyzer. ff verbeeldt de dikte 
van’t Hoefyzer in deszelfs binnenkring. geggeg 
zyn de gaten, daar de nagels in geflagen gee 
weeft zyn ; zommige van deze gaten zyn ge- 
heel toegegroeit van ’t koper, en andere noch 
meerder en minder open. #% is een breuk van 
’*t Hoefyzer, door dewelke het bovenfte ge- 
deelte koper van het onderte gedeelte , dat 
noch volkomen yzer is, kan afgelicht worden, 
gelyk te zien is in Fig 2. dewelke het onder- 
fte gedeelte van het zelfde Hoefyzer verbeeldt ; 
want dewyl dit Hoefyzer noch niet geheel en 
volkomen van yzer in koper verandert is ge- 
worden, is het onderfte gedeelte van het Hoef- 
yzer, geheel nochyzer zynde, afgefcheiden van 
het bovenfte gedeelte van ’t zelfde Hoefyzer, 
*t welk geheel en zuiver koper is, gelyk als door 
Fig. 1.verbeeldt word. Deze fcheiding is horizon- 
taal of dwars over ’t geheele Hoefyzer , geld de 
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r- uit deze twee van malkander gefcheide 

kken Fig.1. en Fig. 2. kanzien, Hetis zeer 
aanmerkelyk in Fig.2. dat deprop , die noch ge- 
heel vaftis aan het onveranderde yzer, van zui- 
ver en rood koper is, gelyk het andere gedeel 
te afgefcheurt by bh, en verbeeldt door fig. 
2. Deze in koper veranderde prop verdwynt zo 
onzichtbaar in het onverandert yzer, dat geen 
fcheiding kan gezien worden , als alleenlyk 
dat de kopere prop na het onveranderde yzer 
nader en meer en meer deszelfs roode koleur 
verlieft, en yzerachtiger word, en het gedeelte 
van het onveranderde yzer, na de in koper ver- 
anderde prop ftrekkende, meer en meer zyn 
witte koleur en yzerachtigheid verlieft „en koper- 
achtiger van ftofword.e is een gedeelte van de ag- 
terfte prop van-dat afgefcheiden deel van *t Hoet- 
yzer,het welk noch zuiver yzeris , dit deel van de 
prop paft zeer net inde holligheid vande prop d, 
van’t gedeelte van ’t Hoefyzer dat in koper ver- 
andert is, en met Fig. 2. vertoont word. ais een 
gedeelte van ’t Hoetyzer , het welk mede zuiver 
en onverandert yzer is, en zeer net paft in de 
holligheidvande prop e van Fig. 1. eeee zyn 
witte en blinkende plekken, daar het onveran- 
dert yzer zyn blinkende en witte yzer-koleur 
door vertoont. ffffff zyn donkereplekken, die 
roodachtig en eenigzins koperig beflagen zyn, 
zeer geeftig aanwyzende deze plaatzen als aan- 
gegrepen van het vitriool-water, ominsgelyks 
in koper verandert te worden, Uit dit. Hoet- 
yzer is zeer klaarlyk te bemerken ‚dat het on- 
veranderde gedeelte op de grond gelegen heeft, 
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en het vitriool-water niet zo wel heeft konnen 
ontvangen als het veranderde gedeelte, dat na 
boven gekeert gelegen zal hebben. 

23 
Fig. 3- is een {tuk de ryke goud-erts van de 

Mynen van Peru, uit het zelfde Kabinet van 
den Heer AMOURY. a aaa is een gedeelte zui- 
ver en fyn goud, het welke uit de fteen is uit= 
gegroeit, gelyk ook diergelyke goud-krummels 
vertoont worden met bbb. Het overige vande 
fteen is wit, en vertoont een zeer harde key; 
zodanige keyen, dewelke zomtyds wel half 
goud zyn, worden ook gevonden in de 
Goud-myn van Hongaryen: deze ryke goud= 
key is {pierwit, vaft, ongeloofiyk hard, en zo 
glad en blinkende als Elpenbeen, overal met 
putjeste zien byde letters ce cee. Deze putjes 
zyn opgevult met een geelroode aarde , even als 
een ooker,en fchynt moer daar ’t goud uit groeit, 
Aan de eene zyde van de key is een zeer rou- 
we korft van zeer harde en afgraauwe {teen , 
dewelke niet glad noch zo- vat is als de ftof 
van de key zelfs; in de key vertoonen zich 
verfcheide ftukjes als Kriftal zo blinkende en 
waterig wit. fig. 4q. is een (tuk Zilver-mar- 
cazyt of key, deszelfs koleur is geelachtig wit, 
deze zilverkey is zo hard al vuurlteen, en on- 
gelooflyk ryk van zuiver en matlyf zilver , leg- 
gende het zilver door en door de key als gekeper- 
delintjes met nette ftreepjes , die zich in de leng- 
te op een zeer aangenaame wyze voortftrek- 
ken, gelyk aangewezen word met de letters 
aaaaaaaaa. Fig-5, iseenhardekey, meeft 

door- 
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doorfchynende als Kriftal ,. van koleur wit, 
wit-geel, en ook donker-graauw , met eenige 
blinkende zwarte ftof vermengt, en eenig zils 
ver, dat als uitgebrandt zilver-draad op bosjes 
gegroeit is, en aangewezen word met de let- 
ters aaaa. Fig.6. iseenharde key, afgraauw- 
wit , zeer ryk door en door metzilver, dit zil= 
ver is met ftevige draaden, dewelke de dikte 
van een kleine fpeld hebben, overal door de 
key heen gegroeit, aangewezen met letters 
aaaaa. Fig. 7.is een natuurlyk en maflyf zilver, 
pluimzilver genaamt, dewyl deszelfs fibren ge- 
groeit zyn als veeren en pluimen, die aangewezen 
worden met de letters a « a. Dit mafiyf (meedbaar 
en zuiver zilver word in alderhande gedaante 
in de bovenfte gedeeltens van de Zilver-mynen 
gevonden. Hig;8. iseen vlokje zilver van de= 
zelfde zuiverheid, en gegroeit als een roosje, 
Fig. g. is een {chilfertje van het in koper ver« 
anderde paarde Hoefyzer, op het zelve zynde 
koperdeeltjes gekriftallizeert als fyne zoutpunt- 
jes. Fig. ro. iseen ftukje Koper-erts, op wel- 
kers oppervlak fchoone groene vitriool deelt- 
jes zeer geeftig zyn gekriftallizeert. Fig. rn. is 
koper-erts, dewelke zeer ryk en‚zwaar is, de 

_fteen is van koleursals verroeft yzer, maar het 
koper legt zeer-goudgeel van koleur op dezel- 
ve. Fig 12. isYgertteen, dewelkezeer zwaar „ 
en yzerryk is, vam koleur als rood-aarde, en 
blinkende als ofdezelvegepolyft was. Fig. 13. 
is T'in-marcazyt, zeer ryk en zwaar, blauw- 
zwart, en blinkende als zwarte Gicfteen. Lig. 
14. is een Tin-marcazyt, in welkers midden 
aaa wit Kriftal is; aan weerzyden van dit 
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Kriftal komt de zwarte en zeer blinkende T'in= 
erts uitbotten op de wys als gekriftallizeert zout 
tbbb. Fig.1s. is Erts van Loodt. Fig. 16. 
is Erts van Kwikzilver , dit is eigentlyk natuur= 
Iyk Vermilioen , maar met eenige vreemde 
fteenftof gemengt , dezelve is donkerbruin 
rood, met veel blinkende {tipjes als de roode 
Precipitaat. Fig. 17. is mede Erts van Kwik- 
zilver, van alderhande koleur , ais rood „blauw, 
graauw, en eenig wit Kriftal, en glinfterige 
tlipjes en puntjes als de roode Precipitaat, 
Fig. 18. is natuurlyke Cinaber of vafte Kwik, 
zeer hoogrood van koleur, blinkende, en vol 
ftreeken, gelyk als de witte en bekende Sutli- 
maat van ’t Kwikzilver. Ik hebbe geoor- 
deelt dat het aan den Lezer niet onaangenaam 
zoude zyn deze Ertzen vande zeven Metaalen, 
benevens het in koper veranderde paarde Hoef- 
yzer,by voorbereidinge mede te deelen. 

Einde van de Maanden Mey en Funy. 1720. 
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KORTEN INHOUD 
Van ’t Derde Deel, of van ’t Half Jaar , 

beginnende met de Maanden January en 
February 1720., en eindigende met de 
Maanden Mey en Juny 1720. incluis. 

r: Ervolg wan den korten Inhoud wan de vyfae 
Verhandeling van de Oudheid der natuurly- 

: ke Hifforien van 't Natuur- en Konft-Kabiner 
November en December r719. beginnende met pag. 
461. en word aldaar 13. De zuiverheid en helderheid 
van de Wateren van den Berg en het Landfchap Ga- 
laad befchreven. 14. De aarde word voortgebragt 
van fteen of mergel. 15. De aart en hoedanigheden 
van 't Water word geboren uir de hoedanigheden 
der Landen , daar het zelve overftroomt. x6. Een 
ongehoorde groef door * Gebergte doorgefchuurt 
van ’t water. 17. Dar de Jordaan op die zelfde wyze 
fchynt geboren te zyn. 18. Van het worden en ver- 
nietigen der Rivieren. rg. Van het overvloeyen des 
Jordaans. 20. De oorfprong van den Afphalt. 2r. 
De Jordaan is naauwer als voorheen, en waarom. 
22. Oorzaaken van de tegenwoordige onvruchtbaar- 
heid van Paleftina, 23. Paleffina verdeelt in bergag- 
tig, wey- of akkerachtig, en valleyachtig. 24- Be- 
fchryving van de Bergen Libanon. 25. De Drufèn 
bewoonen den Libanon. 26, De Rivier Letare vloeit 
door de Valley tuffchen den Libanon en Tegen-liba- 
non. 27. De Libanon geeft Marmerfteen en Ceder- 
boomen,enz. 28.De Sarafynen houden een zeer groote 
jaarmarkt by de eerfte oorfprong der Jordane. 30. 
Onderfcheidentlyke befchryving van de kleine en 
groote Jordaan. 3r. Van de vermaarde en groote 
vlakte „Aulon, 32. De zwellinge der Jordaan ge- 
fchiedt door ’t {melten van de fneeuw van den Berg 
Libanon. 33: Van de geele koleur en drabbigheid 
van ‘t water der Jordaan, 

2. Zl- 
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2. Zevende Verhandeling van 't Goud van 't 

zelfde Kabinet November en December 1719. begin- 
nende met pag. 524. 1. De „Alchymiften van China 
zoeken de konft om goud te maaken, en een ge- 
neesmiddel om eeuwig te leven. 2 Het onderzoek 
na de Lapis Philofophorum is zeer oud, en by veele 
Natien gemeen. 3. De Konft van goud te maaken 
word in vier deelen onderfcheiden. 4. Befchryving 
van verfcheide Probeer-ovens. $. Naauwkeurige be- 
fchryvinge van de Scheidwarers en Scheidftoffen , 
om de vermengde Meraalen van malkanderenrte (chei- 
den; alsook van de zuure geeften. 

3. Zesde Verhandeling wan de Algemeene natuur- 
Lyke Hiftorifchryvers. Waarin wordgegeven zr. Een 
Uitrekzel van het X, XI. XII, Boek van de natuur- 
lyke Hiftorie van Ferrandus Imperaêus Napolitaan. 
2, Een Befchryving van het onderaard{che Vuur: 3. 
De meefte onderaardfche Vuuren worden gevonden 
op die plaatzen, in welker gronden gevonden wor- 
den Zwavels,: Bitumens, Aluin, Chalcanth, enz. 
4.-De Vuurvlammen en heete Bronnen van het Land- 
fchap Pureoli, 5, Het vuur ende gefteltheid van den 
Vefuvins, en den, Afchberg, van Puteoli „en andere 
brandende plaarzen worden befchreven, 6. Befchou- 
winge van de Aardbevingen. 7. Aanmerkingen over 
de Vuuren en Lichten, dewelke in de lucht gezien 
worden, als ook van den Donder. 8; Van de Ruk- 
Winden en Luchrt-draaykolken , Wervelwinden 
Warterhoozen, Vuurhoozen enz. g. Vreemde ver- 
fchyningen en verfcheide koleuren vande Luchr. 
xo, Verícheide lichtende Lichaamen., dewelke op 
het Aardryk gevonden worden. zr. Kringen om de 
Zon, Maan:en Sterren, en van ‚het Maanbeeld,, 
Zonnebeeld … Byzonnen, Regenboog, Luchtroe- 
den ; Luchtkroon enz. 12. Van het vuur en de. ver- … 
fcheide trappen, van, warmte.en koude. 13. .Verfchei- 
de werkdaaden van't, Vuur, en van de verfcheide 
Brandítoffen. z4. De vaten, ovens, en werktuigen, 
dewelke gebruikt worden tot de werkgdaaden des 

Vuurs: 
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Vuurs. Ziet Natuur- en Konft-Kabinet January en 

February 1720. van pag. tT. tot pag, Ó2. 
4. Zesde Verhandeling van de Oudheid der Na- 

tuurlyke Hiftorie.t.Van de natuurlyke Hiltorikunde der 

Hebreërs. 2. Van de Galileifche Zee. 3, Deze Zee 

behoort tot de Iordaan. 4. Wonderwerken aan de 

Galileifche Zee gebeurt. 5. De lengte en breedre van 

de Galileifche Zee. 6. Vettigheid des waters en vil. 

rykheid der Galileifche Zee. 7. Brug van Caphar- 

naum, de Stadt van die naam, de woonplaats van 

Chriítus. 8. Het verte Landíchapje Genef/ar, de fon- 

tein Capernaum, en de vifch Coracinus. g. De Berg 

van Chriftus. zo. De Sradt Ziberias en Emmaus, en 

de heere bronwateren van Tiberias. 11. Oorzaaken 

van de verfcheide hoedanigheden , dewelke de wa- 

teren verkrygen. 12. De beroemde Vlakte van Ga- 

lilea. 13. De Vifch Amtia of Trofa, Zeewolf, 

Groot-kop , Karper „ dewelke behalven veel andere 

in de Galileifche Zee gevonden worden. 14. De Ri- 
vier Cifon. 15. Den Berg Hermon gelegen by ’t Dal 

Iefraels. 16. Den Berg Tabor. 17. De Landen gele- 
gen aan de ooftzyde van de Galileifche Zee. 18, 
De Rivier Sfaboc. zo. De Vliet Hieromace, 20. De 

Vliet Farmoch, en de Stadt Gadara, en deszelfs 

heete Bronnen. ar. Her Landfchap Gaulouitis, 22. 
De Bron Gamala. 23. De Eikeboomen en boffchen 
van ’t Koningryk Bafan. 24. De manier van vifichen 

inde Galileitche Zee, en van de Schuiten en Sche- 
pen op dezelve gebruikelyk. Ziet Natuur- en Konff- 
Kabinet Fauuary en February 1720. van paz: 63. tok 
pag 129. 

s. Achifte Verhandeling wan 't Goud ende Berge 
werken. t. Van de Metaalkunde en nurrigheid van 
deszelfs onderzoek. 2. Verdeeling der Meraalkunde 
in vyf onderfcheide deelen. 3. Befchryving van een 

Berggeleerde: 4. De Bergen vergeleken by de tuinen, 

ende Mineraal-aderen by de Planten en Boomen. 5- 
Welke zazken een Berggeleerde behoort in achr te 
neemen, 6% De Wateren hebben een groote overeen- 
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komft met de Metaalen en Mineralen. 7. Uit welke 
kentekenen de Mineraal-aderen ontdekt worden. 7. 
Oorfprong der verfcheide Ertsklompen. 8. Me- 
taal-aderen worden bedekt door de gewaflen, de 
teel-aarde , de zeepfteen en keyzeliteen enz. 9. 
Van de Wichelroede. zo. Hoe zommige wateren 
uit de metaal-aderen geboren worden. zr. Van de 
dauw en damp der Meraal-aderen. z2, Van de 
lengte, breedte en diepte eenes Metaal-aders. 13. 
Verfcheide voortgangen der Metaal-aderen, 1 4 Diep- 
zinkende Meraal-aderen, verfpreide Metaaivaderen , 
en gehoopte Metaal-aderen, en de befchryving van 
elk in ’r byzonder. 15. Vande zaaken, dewelkeeen 
Metaal-ader in deszeifs loop belemmeren, veredelen 
of bederven; en vande fcheuren , klooven en toeval- 
len der bergen. z6, Voortekenen van een goede of 
kwaade Bergbouw. 17. Verdeelingen , doorfnydin- 
gen, invallingen, en gelyke voorrgangen en zaal- 
banden der Metaal-aderen enz. Ziet Natuur- en 
Konft-Kabinet January en February 1720. van pag. 
130 tof pag. TÔ4. 

6 Zevende verhandeling wan de Algemeene Na- 
tuarlyke Hiftorifchryvers, 1. Van de zoute Bergttof- 
fen. 2. Van het delfbaar zout en van het Zeezour, 
en verfcheide foorten van koleuren. 3. Van het Sa? 
Gemme, zout van Naphthe, Indiaanfch zout. 6. 
Sal Annmoniac. 7. Salpeter of Nitrum 8. Salperer- 
achtige Wateren. g. Salpeter-pannen en Salpeter- 
hoopen tot Memphis. zo. Van de Apbronitrum. rx. 
De Borax is geen Salperer. 12. Het kalkzour der 
eerft gemerzelde muuren is geen Salpeter, 13. Sal. 
peter der Aalonden, en de hedendaagze Salpeter. 14. 
Natuurlyke Nitrumen Natron van Afie en Egypten. 
15. Van de bittere wateren van Mofes, en word ge- 
volgt van een zeer ryke en groote verhandeling vaa 
de Salpeter van alle de deelen dezes aardbodems zo 
oude als nieuwe volkeren. 16, Van de Aluin en Vi- 
triool , van de Chalcanthum, Chalcitis, Sory, Mi- 
fy, en Melanteria, 17. Van de Aluinfteenen. 18. 

Ver. 
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_ Verfcheide foortenvan Aluin. Ziet Natuur-en Konft- 

“Kabinet Maart en April 1720. van pag. 187. tot 288 

7. Zevende Verhandeling van de Oudheid der Na. 

zuurlyke Hiftorien, z. Befchryving van de Zee Sibbe- 

cheum. 2. Een korte herhaaling van het geen dus verre 

van de Jordaan is verhandelt. 3. De Zee Sibbech.eum is 

gelegen tuffchen de Galileifche Zee en de Stadt Cef/a- 

ren. 4. De Zee Sibbecheum is in het voorjaar een groot 

Meir, en in her najaar voor ’t grootíte gedeelte een 

Boffchadie. 5. De Zee Sibbecheum is 60. ftadien lang 

en dertig (tadien breedt. 6. Befchryving van de Brug 

vanlacob. 7. Uit welke wateren de Zee Sibbecheum 

gevoed: word. 3. Een Veldflag van Jofua voorgeval- 

len by de ZeeSibbecheum. 9. Befchryving van de 

Landen gelegen omtrent de Zee Sibbecheum. 10. De 

welruikende Calmus, het Papier der Aalouden, de 

doornboffchen, biesbroeken, bronnen omtrent de 

Zee Sibbecheum. 11. Deugdzaaime vertigheid der wa- 

teren van deze Zee. 12. Aart der landen daar bies. 

broeken gevonden worden. 13, Vruchtbaarheid en 

aangenaamheid der landen gelegen aan de Zee Sibbe- 

cheum. 14. Van de jagt van de Arabifche Prinffen en 

Grooten. 15. De bergachtige Woeftyn tufichen de 

Galileifche Zeeen de Zee Subbecheum. 16. Uittogt van 

Jacob na Haran, en deszelfs vlucht na zyn vaderland. 

xj. Vandedriebruggender Jordaan, 18. Het Land- 

fchap Gaulonitis befchreven. 19. De weg tuffchen de 

ZeeSibbecheumende Stadt Damafcus. Ziet Natuur- 

en Konft-Kabinet Maart en April1720. van pag.288. 

tot 316. 
8. Negende Verhandeling vanhet Goud. x, Waarin 

de Bergwerkkundebeftaar. 2. Om uit de fteen der ber- 

genen uit de koleuren der fteen en der Ertzen den aart 

der Erts-aderen te ontdekken, 3. Befchryvingen van 

blende, yzer, glants, koper, goud, zilver, vitriool, 

aluin. 4. Vanvaftekammen. s. Zilver-glas. 6. Querrs- 

drufen. 7. Yzerfchor. 8. Letten. g. Zift(tofen Zeep- 

fteen. 1e, Wifzmuth , Tinfteen , Antimonie. zxr. 

VandeSpath, za, Gilbe. 13. Gant{zkotbige Erts. 14. 
; Kò- 
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Kobolt. xs. Mifpikkel. z6. Koperglas. 17. Graauw. 
pigt. z8- Tínmynen. z9. Kattezilver. 20. Yzer-erts 
overvloedig in de wereld. 2x.Van ’t fchurfen en fpaftee- 
ken. 22. Van’tmuthen. 23. Vandeyzere en anderz 
gereed{chappen der Berggravers en Mynwerkers. 24. 
Wat in het ontblooten der Metraal-erts-aderen waar te 
neemen is Zier het zelfde Kabinet van pag.316. tot. 376. 

9. Achifte Verhandeling van de algemeene Natuur- 
lyke Hiftorifthoryvers. 1. Vervolg van Ferrandus Impe- 
ratus. 2. Vande Vetten deraarde. 3. Het Bitumen en 
deszelfsfoorten. 4. Van de Naphtha, de Pif/afphal- 
tumenz. 5. Driefoorten van Naphtha, inltalien, in 
Modenaen Parma. 6, De Zourputten van Sal/a. 7. Een 
Waterput met bitumen, zouten olv in Perfien. 8, Van 
de Barnfteen , Gitfteen , Steenkoolen, enz. g. Een zeer 
omttandige Verhandeling van de 4utheur over deBarn- 
fteen, uit dewelke om deszelfs rykdom van ftof geen 
korteninhoud getrokken word, Ziet Natuur-en Konf?- 
Kabinet Mey en Funy1720. van pag. 379- tot pag. 500. 

ro. Achtffe Verhandeling van de Oudheid der natuur- 
lyke Hifforien, 1. Vervolg vande verhandeling van de 

‚ wateren van Palk{tina, en de vermaarde woeftyne der 
Kinderen Ifraëls, 2. Befchryving van de Arabifche Vliet 
Zared. 3. Van het Land der Moabiten en Amoriten. 4. 
De Stadt Petra. s. Het Land der Edomiten. 6. Datde 
woeftynen, in dewelke de Kinderen Ifraëls gedwaalt 
hebben, bewoont en bevolkt waren, 7. Vande Stadt 
Theman, de plaats Carca, 8. De Stadt Aila aande 
Roode Zee, van dewelke de Vlooren van Salomon af= 
gevaaren zyn nade Indiën. 9. De vordere Landen der 
Edomiten befchreven. 10. De Woeftyne Zin, de Stadt 
Cadefch.n De hedendaagzeftaat der Woeftyne. Ziet 
bet zelfde Kabimer van pag. $OO. tot 54, 

1, Tiende Verhandeling van het Goud. 1 Vervolg vân 
de Bergwerkkunde. 2. Befchryving van de Mynentot 
„Schemnitz en Chremnitz in Hongaryen, en van ver- 
fcheide aanmerkens waardige zaaken vande Mynen en 
Mertaalen van Hongaryen. 3. Befchryving van eenige 
Ertzen van de zeven Meraalenenz. Ziet het zelfde ka. 
binet vanpag. Sar totpag SÓ2 
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