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VOORREDE
Schoon men al het gefchapene, dat zig op en in de Oppervlakte van den Aardkloot

bevindt, al vanouds in drie Deelen heeft onderfcheiden , die naderhand onder
den naam van drie Ryken der Natuur bekend geworden en befchreeven 2yn : fchoon
men deeze Deelen doorgaans geheel afzonderlyk behandeld heeft, zodanig dat eene
befchryving der Dieren, eene der Planten, eene der Mineraalen , elk een Werk op
zig zelf /cheen te zyn • heeft men doch allengs ontdekt, dat deeze Ryken der Na-
tuur gantfch niet duidelyk van elkander afgezonderd waren, of dat zy geen vafte Paa-

ien hebben. Hier door is men genoodzaakt geweefl, Plantdieren te ftellen , dat is

Schepzelen, die onderling een Dierlyke en Plantaartige natuur fehynen te deelen, die

Dieren en Planten tevens zyn : ja de onderzoekingen der fchrandere Geeften van de
laatfte Jaaren , onzer Tydgenooten , hebben dien fchakel zo naaüw toegehaald, dat

'er zelfs geen fcheiding fchynt te zyn, tuflchen de twee gemelde Ryken.
Dat der Delffiojfenfcheen verder van dat der Planten afgezonderd: maar gelyk de-

gelven zo wel de GrondftofFe der Planten b als de Planten de GrondftofFe der Dieren
2yn, zo heeft men ook al van overlang waargenomen, dat 'er Planten en Dieren
voorkomen onder de DelfftofFen. Deeze Lighaamen, die, hoe verganglyk anders

ook , door de Natuur hier vereeuwigd zyn , en welken men gewoonlyk Versteen-
de Zaaken noemt , verbinden de drie Ryken ondereen, en maaken dat een Liefc

hebber zo min een regt Kenner kan zyn van de DelfftofFen , zonder de Dier- en
Plantkunde, als hy een regt Kenner kan zyn van de Dieren en Planten , zonder ken-

nis te hebben aan de DelfitofFen.

Deeze Wonderfpreuk , die ik hier opper, zal zig gemakkelyk ophelderen. Men
behoeft geen Orakel deswegen raad te pleegen. Mogt men in de Levensbefchry-

ving van Tournefort zeggen, dat de Boeken der Kruidkunde over den geheelen
Aardkloot verfpreid zyn; ik zeg zulks, niet minder onbefchroomd , van die der Die-
renkunde. Zo wel als men hedendaags, door den vlyt der Zeevaarenden, ons on-
telbaare Dieren toegebragt ziet , welke aan onze Voorouders onbekend waren : zo
wel heeft het zweet der Arbeideren , die de Ingewanden der Bergen doorwroeten

,

ons veele Dieren doen kennen , daar men anders nog naauwlyks taal of teken van
vindt. Dus blykt, dat de Delfftofkunde tot opheldering of tot uitbreiding {trekt van
de kennis der Dieren en Planten.

Wil iemand nader bewys hebben van deeze Zaak , hy veftige zyn Oog flegts op
de zeer bekende Ammom-Hoorens , welke tot nog toe niet in een bekwaame groot-

te , noch in haare Verfcheidenheden , onverfteend gevonden zyn. De Hoorentjes ,

voor eenige Jaaren ter grootte van een Speldekop in \ Zand van Rimini ontdekt,

bevefiigen wel, dat
5
er dergelyke Schepzelen zyn , doch zy verfchafFen ons op ver

ma het noodige Licht niet, dat vereifcht wordt tot befchouwing van die Zo zonder-

linge Zee- Hoorens, wier grootte alle bekende Conchyliën byna overtreft en wier
verfcheidenheid onuitputbaar is. Hier geeft de nafpooring der Versteende Zaa-
ken, dan> een uitmuntend voordeel aan de Dierenkunde : want niemand, die zyn
oordeel heeft , zal heden twyfelen , of niet deeze Verfleende Hoorens weleer door
Schulpdieren bewoond zyn: nu men voor weinige Jaaren het waare Origineel , der

niet minder overvloedige Terebratalieten , aan de Magellaanfche Eilanden gevon-
den heeft.

De Plant- o? Kruidkunde , fchoon nader, zo het fchynt, vermaagfchapt met de
DelfftofFen , heeft 'er tot nog toe zo veel nuttigheid niet van genooten. De ver-

ganglykheid van deeze Schepzelen gaf minder gelegenheid, om dezelven in haar ge-

heel Verfteend te vinden. De indrukzels van Bladen zyn het voornaamfte dat men
hier ontmoet, en fchoon dezelven dikwils zo fraay en zo fcherp getekend voorko-

* men

,
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men, dat men de Planten zelf op den Steen fchynt te zien leggen , is doch , dewyi

men Bloem en Zaad mift, hier uit geen Kenmerk op te maaken. Van Vrugten,

die Verfteend zyn, vindt men weinig fpoor. De Verfteende Houten openen een

te grooter Veld, en doen zien dat de Natuur bekwaam is tot de grootfte veranderin-

gen, zo vreemd dat men vee! werks heeft, om onkundigen of ongeloovigen daar

van te overtuigen.

Dit heeft fommige en zelfs voornaame Autheuren, de Verfteende Zaaken uit het

Ryk der Planten doen aanzien voor Natuurfpeel'mgen , even als men dit niet ontken-

nen kan in de Dendrieten of Boomfteenen , welke op de voor/ie Plaaten van het

Eerfte Deel deezes Werks afgebeeld zyn, plaats te hebben. In dezelven openbaart

zig een wonderbaare na-aaping vanPlantgewasjes, die de aardigfteBoflchagiënformee-

ren, in
5
t klein: doch dit Werk leezende zal men wel dra overtuigd worden, dat de

gezegde Afdrukzels van Bladen , zo wel als die van VifTchen , Wormen en ïnfek-

ten op Leyfteen, noodwendig een Origineel moeten gehad hebben >
5
t welk tot een

Vorm geftrekt heeft voor deeze Afbeeldingen.

De vernuftige Heer Knorr te Neuremburg, zo bekend door de fraaije Afbeel-

dingen van Hoorens en Schulpen, met levendige Kleuren, en door andere Werken
van dien aart, gaf inden Jaare 1755 het Eerfte Deel van dit Werk uit , onder den

tytel van Verzameling van Merkwaardigheden der Natuur en Oudheden des Aardbo-

dems , welke gepetrificeerde Lighaamen bevat. Zyn Oogmerk was , deeze Verzame*

ling algemeen te maaken, en uit te flrekken tot ailerley Steenen, welken eenige be-

paalde Figuur fcheenen te hebben;
5
t zy dan Lapides Idiomorphi (Steenen van eene

toevallige Geftalte) of zodanigen zynde, die hunne Gefialte van eenig Lighaam uit

de Ryken der Planten en Dieren hadden , of eenig Afdrukzel daar van behelsden;

Dit is, waarfchynlyk , de oirzaak geweeft, dat hy zo veel werks gemaakt heeft

van de Dendrieten , die een groot getal Plaaten in dat Eerfte Deel beflaan : doch na-

derhand befloot hy zig tot Petrefakten alleen te bepaalen.

Aangezien de Heer Knorr, in het beloop zyner befchryving , Verfcheidë rnaa^

len, en by herhaalingen, van zyn Behandeling in deezen gewaagt, zo vind ik het

niet noodig , zyn Voorberigt hier te plaatzen. Het gene hy van de verfchillende

Gevoelens , aangaande de manier op welke en de tyd wanneer gedagte Planten en
Dieren tot de Verfteening gekomen , en ofdezelven van den Algemeenen Zondvloed
af te leiden zyn, verhaalt, wordt omftandiger, in 't vervolg van dit Werk, bere-

deneerd. Ik zal derhalve alleenlyk hier het volgende uit zyn Voorberigt invoegen,

„ Het eigentlyke en voornaamfte doelwit van myn vlyt, van de moeite, die ik

„ zo veele Jaaren aangewend heb en van myne opregte begeerte, om het waan*

„ Schoon der Natuur en in de Natuur den Schepper te verheerlyken , is, den Ken-
„ neren en Liefhebberen van de Natuurlyke Weetenfchappen een Werk in handen
„ te geeven, waar in alles ten dien einde is ingerigt, om de Natuur, zo veel moog-
„ lyk , op het naauwkeurigfte na te volgen. De Stukken, die men daar in vindt,

„ zyn altemaal naar de Origineelen zelf getekend en gekleurd. De Naamen, by
„ veelen gevoegd, zyn getuigen van derzelver werkelyk beflaan, en wyzen te ge-
„ lyk het Kabinet aan, waarin zodanige Stukken tot Sieraad (trekken. Durf ik my
„ vleijen, zo hope ik voor myn moeite en aangewende Koften het genoegen te

„ zullen hebben, dat onpartydige Liefhebbers der Verfteende Zaaken bekennen zul-

„ len, dat 'er tot nog toe geen Werk van deezen aart is uitgegeven, \ welk de
„ Natuur nader getroffen heeft en dus hun verlangen meer heeft voldaan.

55

Gedagte Knorr eenigen tyd na het uitgeeven van dit Eerfte Deel overleeden
zynde, en zo 5

t fchynt reeds eenige Plaaten voor het volgende vervaardigd hebben-
de, nam de Geleerde Heer Walch, Hoogleeraar in de Welfpreekendheid en Digt-
kunde op de Univerfiteit van Jena, het vervolg daar van op zig. Door deezen is de
Concbyhologie onder de Verfteende Zaaken, in het Tweede Deel, ten uitvoerigfte
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behandeld. Zyn Ed. ftelt daar in omftandig de Rangfchikking en Geflagten der Na-
tuurlyke Hoorens en Schulpen , volgens het denkbeeld van beroemde Autheuren^
voor, en paft zulks toe op de Verfteende , van welken door hem dan ook eene
Rangfcbikking opgegeven wordt. Vervolgens de Ver[leende Concbyhën, onder de
door zyn Ed. voorgeftelde Benaamingen , in eenige Hoofdftukken uitvoerig be-
fchreeven hebbende, befluit zyn Ed. met de befchryving en afbeelding der Echinie-
ten het Eerfte Stuk van 't Tweede Deel , gaande in het Tiende Hoofdftuk over tot

de Koralliolithen of Verfteende Koraalen , en andere daar toe behoorende Produkten
der Zee, waaronder de Madreporieten , Milleporieten , Tubiporieten , Reteporie-
ten,Fungieten en AJlröieten begreepen zyn. Hoe duifterer de Hiftorie en onder-
fcheiding van deeze Lighaamen tot nog toe was , hoe meer dienft zyn Ed. aan de
Liefhebbers toegebragt heeft, met dezelven in orde te brengen en door ongemeene
Afbeeldingen op te helderen. Even 't zelfde kan ten opzigt van de Verfteende AU
cyoniën, Sponfen en dergelyke Zee - Schepzelen meer, gezegd worden. De Encri-
nieten en Pentacrinieten, de Stbroeffleenen enz. zyn door hem als uit den afgrond op-
gebaggerd. In 't Dertiende Hoofdftuk komt de Heer Walch tot de Ofleolitben of
Verfteende Beenderen, en vervolgt, in 't Veertiende, met de Verfteende Vifch-
Tanden , fpreekende by die gelegenheid ook van de GloJJopetrcn, Bufonieten en
Turkooizen. De befèhryving der Bclemnieten maakt het Vyftiende , die der Den-
talieten, Entalicten en Vermiculieten , het Zeftiende Hoofdftuk uit. Zyn Ed. be-
fluit het Tweede Deel, met de Balanieten, Verfteende Zeesterren, Patellieten,

en eenige andere Petrefakten.

In het befchryven van alle deeze Verfteende Zee -Schepzelen, Zo wel als van de
Hoorens en Schulpen, is de Heer Walch ten uiterfte naauwkeurig. Hy onder-
zoekt niet alleen, wanneer dezelven eerft bekend geworden Zyn, wat 'er de Oude
en laatere Autheuren van gezegd hebben , maar ook waar, in welke Landftreeken,
in wat Soort van Gefteente, men dezelven aantreft , en wat 'er de Origineelen van
syn, die zyn Ed., ten dien opzigte, ook zeer omftandig voorftelt en belchryft, met
redeneeringen , welke een ongemeene fchranderheid en kennis in de Natuurlyke His-
torie doen doordraaien.

De Conchyliologie , en *t gene tot de Verfteeningen der Dierlyke Lighaamen
behoort, dus verhandeld hebbende, treedt onze Hoogleeraar in 't Derde Deel van
dit Werk tot de befchryving der Afbeeldingen van Verfteeningen uit het Ryk der
Planten. Doch, laat ons hem dien aangaande, in de Voorrede, door hem voor
dat Deel geplaatft , zelf hooren fpreeken.

„ Aangezien ik my, in myne Natuurlyke Hiftorie der Verfteeningen, naarde
„ eens verkoozen fchikking der Plaaten van Knorr heb moeten rigten, zo was
„ het noodig , de Verhandeling van de Verfteende Lighaamen uit het Ryk der Plan-

„ ten te fpaaren tot het Derde Deel van dit Werk. Ik heb de Kruidkunde, in het

„ Ryk der Verfteening, in twee Hoofdftukken voorgefteld, waar van het eerfte de
„ Verfteende Houten, het andere de Verjteende Kruiden befchryft. Het Ryk der

„ Planten geeft ons , aangezien wy van deszelfs Lighaamen de duidelykfte fpoo-

„ ren in het Gebied van 't Ryk der Delfftoffèn aantreffen , de fchoonfte gelegen-

„ heid tot de nuttigfte Waarneemingen in de Aardrykskunde. Het beveftigt niet

„ alleen de Gevoelens der laatere Natuurkundigen , aangaande de groote verande-

„ ringen, welken onze Aardbodem geleeden heeft, maar het geeft ons ook in veele

„ zaaken eenigermaate een nader en beter Licht, dan de bloote befchouwing der

„ Verfteende Dierlyke Lighaamen. Wy worden uit genen meer dan uit deezen
„ overtuigd, dat men de tegenwoordigheid der Plantaartige Lighaamen in het Steen-

„ ryk niet, gelyk onze Voorvaders gedaan hebben , van eene enkele oirzaak, maar
„ van verfcheidene teffèns hebbe af te leiden. De voormaals geliefde Onderftel-

„ lingj dat alle Verfteeningen haaren oirfprong van den algemeenen Zondvloed heb-
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„ ben , wordt door de Verfteende Planten 'zeer aan 't wankelen gebragt ; dewyl

„ ons veele derzelven ontegenzeggelyk overtuigen , dat zy haar aanweezen geene

„ Overftroomingen, maar uitdroogingen van Meiren en MoeraJJ'en van Zoet TVater

„ te danken hebben. De Leer zelve van de Verfteening der vreemde Lighaamen

3) wint veel velds door de naauwkeurige befchouwing van de Verfteende Kruiden en

„ Houten. Beiden hebben ons gantfch nieuwlings geleerd, dat ons het Steenryk

5 ,
Lighaamen van vreemde Ryken zo volmaakt kan voordellen , dat men 'er op

„ zweeren zoude , dat 'er een JVerkclyke Verfteening was gebeurd : terWyl doch

>, van het voormaalige Lighaam niet het minde, dan alleen de enkele ledige ruim-

„ te, welke hetzelve weleer in zyne Steenige Legplaats ingenomen hadt, is over-

„ gebleeven, en dat, overzulks, het tegenwoordig daar in leggend Lighaam geen

„ Petrefakt, maar een bloote Typolitb, een loutere opvulling van eene voormaals

„ aldaar bevindlyke ledige ruimte zy. Byzonderlyk leeren ons veele Soorten van

„ Verfteende Houten, dat volftrekt alle, zelfs ook de geringfte weezentlyke dee-

„ len van een vreemd Lighaam > haare plaats ruimen, die door deeltjes van een

„ vreemden aart zo regelmaatig bekleed wordt, dat het nieuwe Lighaam de volko*

i, men/te geftalte van het oude, in alle derzelver trekken, en tevens niet het aller-

„ minfte van deszelfs voormaalige deelen behouden kan (*). Heeft de Leer van de

„ Verfteende Lighaamen des Dierlyken Ryks daar in haare groote nuttigheid *

„ dat zy den Onderzoekeren der Natuur geheel onbekende Schepzelen voorlegt >

„ wier nog niet ontdekte Origineelen noodwendige Schakels verfchaffen aan de

„ groote Keten der Natuur; en ons een naderen flap op den verwonderenswaardi*

„ gen Ladder van het groote algemeene Natuur- Ryk laaten doen : zo kan dit met

„ even 't zelfde Regt ook van de Plantaartige Produkten in het Ryk der Verftee*

„ ning beweerd worden. De Volckmannifêhe zogenaamde Litboxy/a, de Verftee*

„ ningen van Chaumont, van de Sevennifèhe Bergen, en veele anderen in Enge-

„ land gevonden , beveiligen dit genoegzaam.

„ In de behandeling van zodanige en andere Lighaamen heb ik my , in dit Derde
„ Deel, van even de zelfde Methode bediend, als ik gebruikt had in het Tweede.
„ Myn toeleg is, zo veel doenlyk, geweeft, eene volkomene Natuurlyke Hiftorie der

„ Verfteeningen, tot aan den tegenwoordigen tydtoe, te leveren; alles, wat my-
„ ne Voorgangers gezegd hebben, ten zorgvuldigften te toetzen; het waare van het

„ valfche, het zekere van het onzekere, het waarfchynlyke van het gebeurlykete

„ (chiften, en, eindelyk , de gantfche voorflelling zo in te rigten, dat daar uit

„ blykt, hoe verre hedendaags de grenzen der Menfchelyke kennij]'e y ten opzigt van

„ ieder Soort van Lighaamen, zig uit/trekken ; wat tegenwoordig ontegenzeggelyk

„ zeker zy, en wat nog tot nader onderzoek voor onze Nakomelingen overblyve.

„ Ik heb derhalve de Ouden van onzen 7'yd als in 't midden geplaatft, en getragt

„ aan te toonen, hoe ver het de Voorvaders in ieder deel van deeze KennifTè ge-
„ bragt hebben; wat de Waarneemende Geeft der hedendaagfche Natuur- onderzoe*
„ keren daar aan verbeterd, verworpen en te regt gebragt heeft, en wat vervolgens
„ van de Nakomelingen nog meer te regt te brengen en in een nader Licht te ftel-

„ len zy."

Dus geeft de Heer Wat.ch een Berigt , aangaande zyne behandeling in 't alge-
meen; dewyl het Tweede Deel ook op die manier van hem is uitgevoerd, fpree-
kende dan verder aangaande de Supplement-Tafelen, die op 't end van 't Derde Deel
geplaatft zyn

,
aldus. „ Onder de bearbeiding van myne Natuurlyke Hiftorie der

„ Verfteeningen, waar aan ik reeds ettelyke Jaaren bezig ben geweeft, werden zo

„ wel
O) Ik kan dit echter den Heer Walcii niet volkomen die van het Gefteente grootelyks verfchillende heb-toeftemmen

;
want waar komt het dan van daan , dat ben ; waar van de Voorbeelden^ deVerSdl Platveele Verfteende Lighaamen hunne eigene Kleur, van ten en Dieren op Leyfteenen menigvuldS zyn

"
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wel aan my als aan de Meeren Uitgeevers door buitenlandfche Liefhebbers ver-

fcheide merkwaardige Verfteeningen medegedeeld , die of nog geheel niet * ten

minfte niet zo volkomen en leerzaam \ wegens gebrek van goede Exemplaaren

,

in dit Werk geleverd waren. Zelfs moeft ik, in de uitvoering van ieder Hoofd-

ftuk, dikwils van verfcheide Geflagts - Soorten gewag maaken en die befchryven,

welke insgelyks op de reeds gegraveerde Plaaten ontbraken , en die ik niettemin

wenfchte aan myne Leezers in getrouwe Aftekeningen te kunnen mededeelen. Ik

gaf my derhalve alle bedenkelyke moeite* om ook dezelven magtig te worden.

Met eene niet minder werkelyke dan koftbaare Briefwïiïèling , door my deswe-

gen gevoerd, ben ik ook in dit opzigt myn wenfch deelagtig geworden -

y
zo dat

men thans niet ligt eenig Soort van Lighaamen onder de Veriteende Zaaken te

vergeefs zal zoeken in deeze Verzameling, Doch, hoe zouden nu alle deeze

Stukken aangebragt worden? De Plaaten op de behoorlyke plaats in te voegen was

deswegen niet doenlyk, dewyl myne Verklaaring van de geleverde Plaaten reeds

was afgedrukt. Het kwam my derhalve beft voor, die Plaaten als een Aanhang-

zel te voegen by het geheele Werk*, en hier uit zyn de Supplement-Tafelen , ag~

ter het Derde Deel , voortgekomen.

„ In deeze Supplementen heb ik my onder anderen ook en wel voornaamelyk toe-

gelegd op goede en volkomene Exemplaaren van de zogenaamde Concba triloba

rugofa, [Trilobieten of Keyerfchulpen genaamd:] ten deele, dewyl van dezelven

in 't geheele Werk nog niets dan een louter Afdrukzel (Typolitb) geleverd was;

ten deele, dewyl dezelven hedendaags het begunftigde Voorwerp der meefte Lief-

hebberen van Verfteende Zaaken geworden zyn. Deeze zonderlinge Lighaamen *

welken ik zelf in 't eerft voor eene Soort van Conchyliën gehouden , en dezel-

ven ook in de eerfte afdeeling des Tweeden Deels daar voor verklaard had, ver-

dienden wel een naauwkeurige befchouwing; inzonderheid, dewyl myne Beguns-

tigers en Vrinden my van een aanzienlyk getal Exemplaaren voorzagen ^ waar

door ik my in ftaat bevond , om niet alleen een naauwkeurig onderzoek van dit

Litbologifcb Problema werkftellig te maaken, maar ook het Lighaam zelf, zo wel

volgens zyne deelen, als zyne zo menigerley Soorten en Verfcheidenheden , naauw-

keuriger, dan tot heden gefchied was, te befchryven. Ik heb derhalve daar van

een byzonder Hoofdftuk gemaakt, \ welk het Derde is van het Derde Deel. Of
myn vermoeden, ten aanzien van het Origineel deezes Petrefakts , aldaar voor-

gefteld, gegrond zy , moet de Ontdekking van volgende tyden leeren. Ik houd

my tot nog toe overtuigd, dat het Origineel van dit Schepzel onder de Korft-

draagende lnfèkten (Cruftacea), en niet onder de zogenaamde Schulpdieren (Tes-

taced) behoort. Doch ik wil myn Gevoelen gaarn herroepen g wanneer ik van

het tegendeel op goede gronden overreed kan worden.

Het Vierde Hoofdftuk van \ Derde Deel behelft de befchtyvingen der Petre-

fakten* die op de Supplement -Plaaten voorkomen * en bovendien ook eenige By-

voegzelen, tot het gene ik van deeze en gene Lighaamen, in de beide Banden

van het Tweede Deel, reeds gezegd had. Onder de Verfteende Lighaamen, die

daarop afgebeeld zyn, zal men veele nog geheel onbekende vinden. Het Steen-

ryk levert geduurig Produkten uit, welke den fbmtyds agteloozen Waarneemings-

Geefl van onze Voorzaaten of geheel ontgaan , of van denzelven voor niets

geagt waren, zynde niettemin veel merkwaardiger dan de genen, waar mede

men zig weleer zo driftig bemoeide. Een fchoone in,*t Steenryk volkomen ge-

confèrveerde en hard Verfteende Schulp kan een Kabinet grootelyks verfieren

:

maar, wanneer men derzelver Origineel een ieder voor Oogen legt; wanneer

noch de manier van Verfteening, noch het Gefteente iets byzonders ofvan aan-

gelegenheid vertoont, zo geeft zulk een Lighaam aan het keurige Oog van een

Liefhebber weinig voldoening ; daar integendeel een ander Stuk ? het welk uit

** on-
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„ onweetendheid veragt, ja wegens zyne onaanzienlykheid mifïchien geheel uit

„ de Kabinetten verwezen wordt , hem veel fchatbaarer is • alzo hem daarin dingen

3 , voorkomen, die hem tot de vrugtbaarfte Waarneemingen en Ontdekkingen de

„ rykfte Stoffe aan de hand geeven. Zo ging het onze Voorzaaten en zo gaat

„ het ook gemeenlyk nog ten huidigen dage. Wat wonder dan , dat hun nog
„ veel onbekend gebleeven is, en wat wonder, dat onzen Nazaatennog een ryke

„ naleezing overgelaaten zy.

Het Berigt van den Heer Walch , aangaande de voltooijing van dit Werk,
het welk door Knorr was aangevangen , dus medegedeeld hebbende , zal ik nu
iets zeggen van de tegenwoordige N'ederduitfche Uitgaave. ik werd, nu om-
trent vyf Jaaren geleeden , van wegen den Boekverkooper Sepp verwittigd , dat
zyn Ed. een Projeót van Inlchryving hadt uitgegeven , en dus de Plaaten den
Liefhebberen aangebooden; met verzoek of ik, die Infchryving doorgaande, de
Vertaaling van den Letterdruk op my wilde neemen. Schoon de handen vol heb-
bende met de belchryving van de Natuurlyke Hiftorie der Dieren, volgens het Sa-
menftel van den Ridder Linn^us, befloot ik echter my aan dit verzoek niet té
onttrekken

;
te minder, om dat het oogmerk was, flegts eenige Plaaten 's Maands,

waar by dan ook maar weinige Bladen befchryving vereifcht werden, uit te gee-
ven. Hier mede zyn wy dus a! dien tyd voortgevaren, en ik heb de moeite niet
ontzien , om fomtyds zeven en agt Vellen , dat is meer dan dertig Bladzyden Ver-
taaling

, in ééne Maand te leveren: waar door dan ook dit geheeleWerk, over
de Verfteende Zaaken, zo uitvoerig en fraay als men nog nooit gezien heeft*
met het einde van dit Jaar in 't Nederduitfch is voleindigd.

Zelf eene redelyke Verzameling van Petrefakten bezittende, en tevens van de
Natuurlyke Voorwerpen, daar toe behoorende, zo uit het Ryk der Dieren als der
Planten, niet onvoorzien, hebikmy, onder deeze zo langduurige VertaaliW, van
tyd tot tyd verluftigd, met de afgebeelde en voorgeftelde Lighaamen, zo met de
letrefakten, als met de Origineelen, in natura, te vergelyken, en dus tevens ee-
ne Studie daar van gemaakt, te nuttiger en noodiger voor my, als befchryver der
Matuur. Dit heeft dan ook, nu en dan, wel eens een Aanmerking te wees; ge-
bragt, die ik hope dat of tot vervulling of tot opheldering zal mogen ftrekken. De
befchryver, Hoogleeraar in de Welfpreekendheid te Jena, heeft dit Werk onver-
gelykelyk uitgevoerd, doch, wat de bewoordingen en uitdrukkingen aangaat, fom-
tyds wat breder uitgeweid

, dan of de aart der Onderwerpen, of de Geeft der Lief-
hebberen, die meeftal een korte en zaakelyke verklaaring beminnen, fcheen te ge-doogen Iets anders is t, wanneer men Letten geeft over de Redéneerkunde op
den i redikftoelj iets anders, wanneer men nederzit en fpreekt over Verfteende Zaa-
ken. Ik heb derhalven fomtyds wel eenige bekortingen gebruikt, en het overtolli-ge weg gelaten, bindende my niet aan Woorden, aan verhevene Spreekwyzen
die dikwils laf zouden zyn in de Ooren van onze Nederlanders: maar heb my toegelegd, om he« zaakene, volgens zyn Ed. oogmerk, in de Taal der LieflTebbe-ren te verduitfchen. Dit was vooral noodig in het Eerrte Deel, door Knorr btfchreeven. Het heeft ook nu en dan wel eene Aanmerking te weeg geW De
b
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Alles, dat my mooglyk was, heb ik tot gemak der Lezeren in *t Nederduitfchovergebragt en dus ook veele Latynfche en Franfche PafT^/n V • > u
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VOORRED E. vu

de Vertaaling niet bekwaamlyk aan te toonen is , en dan heb ik ook veelal zulks

laaten blyven. In alle Weetenfëhappen is iets, 't welk eene Studie vordert, om zig

daarin bedreeven te maaken: 't zy Konftwoorden, 't zy Uitdrukkingen, daar men
2ig aan gewennen moet. Dus kwamen ook eenige Woorden voor, welken ik

eerft in 't Hoogduitlch behouden heb, om dat ik 'er geen Nederduitfche Woor-
den voor in gebruik vond ; doch naderhand dezelven heb verduifcht , toen ik zag

,

dat een Woordelyke Vertaaling voldoende was aan de betekende Zaak. Neem het

Cfamnitzer Staarenbout , de Schiefer Nieren en ^liegen- J^Vieken , hier tot voorbeel-

den. Ook is 't my dikwils gebeurd, dat ik zelfs de plaats der afkomft Van eenig Pe-

trefakt onvertaald moeft laaten , om in geen cngerymdheden te vervallen ; doch

by de Liefhebbers is zulks niet ongewoon.

Ten uiterfte noodig was het en kon als eene pligt van my geagt worden , dat ik

hun te gemoet kwam in hét opzoeken van de Verfteende Zaaken, in zulk een uit-

voerig Werk, dat van de meeften eer als een Woordenboek gebruikt zal worden,
of als een Schatkamer, dan om het vah 't begin tot aan het end door te leezen.

Hier aan heb ik niet beter kunnen voldoen, dan met het geheele Werk op nieuws

te doorbladeren, en daar van een Korten Inhoud op te maaken, waar in tevens

de Plaaten aangeweezen zyn. Men zal hier mede, dewyl ik de rneeftö Petrefakten,

d|e op de Plaaten hier en daar verftrooid voorkomen , ook opgetekend heb , rede-

lyk kunnen te regt raaken, en de befchryving op de aangehaalde Bladzyden vin-

den. Ik beken gaarne, het zoude my zelf en andere Liefhebberen dienfiiger en
aangenaamer zyn, dat men met een opflag van het Oog kon vinden, waar alle

Ammons-Hoorens, by voorbeeld, afgebeeld waren; doch dewyl 'er een Regifler

geloofd is, waar aan reeds door een bekwaam en Steenkundig Heer gearbeid werdt*

20 heb ik , om geen vergeeffche moeite te doen , dit liever willen afwagten , om
te zien , ofwy in 't vervolg daar van gebruik kunnen maaken.

De dunte van het Eerfte Deel, in vergelyking met het Tweede, dat uitzigzel-

Vë ook wat dik zou zyn, heeft den Heer WALCHdoen befluiten, om het Twee-
de Deel in tweën te fplitzen. Dus maakt dan deeze Natuurlyke Hiftorie der Ver-

fteeningen vier Banden van bekwaame dikte uit; waar toe ook by deezen, door den
Uitgeever Sepp, vier Tyxels afgeleverd worden, waarvan de eene, die tot het

Tweede Deels Tweede Stuk behoort, geplaatft moet zyn voor het Tiende Hoofdjlttky

dat van de Koraüiolithen handelt, en dus voor bfadz. J85S van het Tweede Deel.

De Plaaten 5 wier getal omtrent driehonderd is, kunnen de Liefhebbers naar hun wel-

gevallen plaatzen. Zodanigen,die dit Werk meeft nahouden , om de Plaaten in te zien *

fen de Voorwerpen met degenen, welken zy in natura hebben, te vergelyken, zullen

beft doen , dezelven , agter in ieder Band, by elkander te voegen; om dat zy dus dezel-

ven in het Werk niet behoeven op te zoeken. Men kan in den Korten Inhoud, die hier

opdeLyft der Heerén Intekenaren volgt , zien , welke Plaaten tot ieder Band behooren.

Zodanigen, integendeel, als eene Studie maaken van de Verfteeningkunde, zullen

meer dienft en gemak daarvan hebben, dat zy de Plaaten ieder op haarplaats, te-

gen over derzelver Nommers in den Letterdruk, of ten minfte agter ieder Hoofd-

ftuk laaten invoegen. Ik raad ieder een , eer hy het Werk laat binden , de Plaaten

eigenhandig, daar in, naar zyne commoditeit te leggen; welke moeite men zig

niet beklaagen zal.

Voorts beveel ik mynen arbeid de Gunft der Liefhebberen van de Natuurlyke

Hiftorie, met alle verfchuldigde agtinge en toegenegenheid.

MARTINUS HOUTTUYN,
Jmjlerdam 7 No-

vember 1772*
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VAN DIT WERK.

I. DEEL.
Behelzende meeftendeels Afbeeldingen van Ley-Steenen, op welken men zo toe-

vallige Boomagtige en andere Figuur

m

, als weezentlyke Afdrukzels aantreft van

Planten > Bladen, PïJ/cben, Wormen, Infekten, enz.

EERSTE VERZAMELING.
Befchryving van veelerley Natuurfpeelingen , als "Dendrieten of Boomfleenen , welke iti

Duitfchland voorkomen. - - u * Bladz. 1-6

afgebeeld op de Plaaten I—VIII en VIII, a.
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Landkaart-Steenen, Pi. VII.

een Florentynfche Boomlteen. PI. VII, a.

Sredefteenen of Flor. Marmer. PI. VIII & VIII a.

Veelerley Afdrukzels van Bladeren^ op Ley- en andere Steenen. - 6-10

afgebeeld op de Plaaten IX., IX, a, b, c en X.
^

Eenige zeldzaam gefigureerde Steenen of Steenkolen uit Engeland. - u-I*
afgebeeld op de Plaaten X, a, b, c.

Veelerley Afdrukzels van Zee-Sterren of eenigermaate naar dezelven gelykende

Schepzelen, Encrinïeten, of 'Pentacrinieten. - - iz-i6

afgebeeld op de Plaaten XI , XI, a, b, c.

Verïcheiderley Afdrukzels van Wormen op Leyfteen. • S • 1$

afgebeeld op PL Xil.

TWEEDEVERZAMELING.
Befchryving van verfcheiderley Afdrukzels van Kreeften, Krabben en dergelyken, waar

cïnder een Molukfe Krab en Verfteende Krabben. - - - 17-2.9

afgebeeld op de Plaaten XIU-XVI, a.

DERDE VERZAMELING.
Befchryving van veelerley Mineraalifche Vifch-Leijen, anders ook wel Vifch- Steeven

genaamd. - - - 30-43
afgebeeld op de Plaaten XVII-XXXII.

eenige Afdrukzels van Infekten en andere vreemde Schepzelen , veelen niet

zeer duidelyk kenbaar , waar onder naar een Schildpad gelykende. - 44-46
afgebeeld op de Plaaten XXXilI, XXXIV en XXXiV, a.

een Plantdier uit Groenland, in een Brief van Mylivs aan den Heer A. van Haller. 47- 5-4

afgebeeld op Plaat XXXV.
veelerley Raderlïeenen en Ajlroieten of Sterrefleenen* - 54-59
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Afdrukzels van Ammons-Hoorens in Leyfteenen. - 59-63

afgebeeld op Plaat XXXVII.
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afgebeeld op Plaat XXXVIII.
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II. DEEL,

Behelzende de Afbeeldingen van Versteende Hoorens , Schulpen en andere

Lighaamen.

EERSTE HOOFDSTUK.
Handelende van de Conchylio^ie of befchryving der Hoorens en Schulpen onder de Ver-

fleende Zaaken, in 't algemeen. .... Bladz. i

TWEEDE HOOFDSTUK.
Handelende van de Ammonieten en Nautilieten. * -. - 37

afgebeeld op de Plaaten I, I, a, A—A, V,

DERDE HOOFDSTUK.
Handelende van de Orthokeratieten, Lituieten en Helïcieten. - - 5-4

afgebeeld op de Plaaten A.VI, A.V1I, A.YIil.

VIERDE HOOFDSTUK.
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afgebeeld op de Plaaten. B, B. I.

Chamieten. * - _ - - 68
afgebeeld op de Plaaten B. I \ B. I **, B. I a, B. I b, en B. II b **.
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afgebeeld op Plaat B. I d, fig. 5-, 6, 7.

Mitjculieten. - - - - ~ 84
afgebeeld op Plaat Ê. II b **, fig. 4-8.

TeÜunculietcn. - - * « 87
afgebeeld op de Plaaten B. III, B. III a.

Terebratulieten en Anomies. - - - *
8j)

afgebeeld op Plaat B. IV.
Hyjlerolithen. - - n - oj

afgebeeld op Plaat B. IV. fig. 5-, 6.

Keverfchulp of Trilobiet. - - » 9^
afgebeeld op Plaat B. V. fig. i.

VYFDE HOOFDSTUK.
Handelende van de eigentlyk zogenaamde Verfleende Cochlieten. - - . 9?

als Vmbilicietcn. - - * u «97
Neritieten en Ghbo[ieten. - - -.-• i}Q
Aard- en Tuin-Slakken. - - - - 101
Trochietagtige Cochlieten. - - » . - ioi
Trochieten of Verfleende Tollen. - ~ * - toi

afgebeeld op de Plaaten B. VI a, B. VI b. B. VI *. en B. VIL

ZESDE HOOFDSTUK.
Handelende van verfcheiderley Verfleende Hoorens. fc I0g

als Bnccinicten. - . • ^ . -t8
C*^fo/^ of Verfleende Kasketten. - - - - iix
Verfleende Harpen. ±
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*Porcellanieten. - - - . *
Alatieten of Vleugelhoorens. - . _ ~ "*

afgebeeld op de Plaaten C, C. I, C, I *, C. I *\ C. I***, C. II, C. II*, C.III
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ZEVENDE HOOFDSTUK.
Handelende van de Verfleende Schroefhoorens oïStrombieten, gemeenlyk Temien genaamd, in

afgebeeld op de Plaaten C. IV, C. V, C. VI *, C. VI *\ C. VII, C. VUL

AGTSTE HOOFDSTUK.
Handelende van de Oflracieten of Verfleende Oefterfchulpen en dergelyke Conchyliën,

die verdeeld zyn in

Oflreo-Chamieten , waar onder de Verfleende Haanekammen , Lazarus -Klap-
pen , enz. - Bladz. 133

Ojireo-Tinnicten^ waar onder de Verfleende Laurierbladen , Gryphieten, enz. 135-

allen afgebeeld op de Plaaten D, D. 1, D. I*, D. 1**, D. II, D. lil, D. IV,
D. V, D. V

7 *, D. VI, -D. XIII.

NEGENDE HOOFDSTUK.
Handelende van de Echinieten, tot welken de zogenaamde Joodenfieenen betrokken zyn.

Xft
afgebeeld op de Plaaten E, E. 1, E. Ia, E. II, * E. VI.

II. DEELS, TWEEDE STUK.
TIENDE HOOFDSTUK.

Handelende van de Koralliolithen of Verfleende Koraalen en andere daar toe behoorende
Piodukten der Zee. - ... i%$

En wel I. Van de Verfleende Zee• Schepselen , die naar Planten gclyken , in 't alge-

meen. - 185*

II. Van de Sieenagtige Zee-Gewafen % onder de Verfleende Zaaken, in 't by-

zonder - - 192
als 1. Koralliolithen, waaronder

Corallieten. - - - - 193
Madreporieten. - - * - -195-
Milleporieten. - - - -198

2. Tnbiporietcn. - - - - - -2.00
3. Rêteporïeten of Efcharieten. - - - - 205-

4. Fungieten. - * - - - 207
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pieten , Hippurieten enz.

5*. Afiroieten of SterreAeenen. - - - - 2i£

til. Van de weekere Plantagtige Zee-Schepzelm , onder de Verfleende Zaa-

ken. ..- . 217
als Korallyuen. - - - - - 218
Keratophyten oïHooïngewzÏÏQïi. - - - - 218
Alcyonïèii. - - - - 2ii

waar onder Priapolithen. - - - - - 213
Spon/en of Zee-Zwammen. - V. " "f

allen afgebeeld op de Plaaten F, F 1 , F 2, F 3, F. III a, F 4, F 4 a, F y, F. VI,
F. Vil, F, Vila, F. Vila % F.VlIb, F. VU b *, F. VIII , F. IX, F. IX*,
F. X, F. Xi, G, G. I, G. 1% G.l**, G.Ia, G. /.

ELFDE HOOFDSTUK.
Handelende van de Encrinieten, en andere daar toe behoorende Verfteeningen, 2C4

als de Troehieten of Raderfléenen. - - 258
Entrochietcn of RolAeenen. - - - - -263
Afterïèn of StQffefleenen. - - - *• 270
Kolom- Sterrefieeneu. - - - 274
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Onderzoek naar derzelver Origineelen. - - - - 293
Voorts van de Caryophyllieten, Scyohmden, enz. - 299

allen afgebeeld op de Plaaten G. TT, G. III, G. IV, G. V. G. VI.
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TWAALFDE HOOFDSTUK.

Handelende van de Schroeffteenen. ------ Bladz, 312,

afgebeeld op Plaat G. VH.

DERTIENDE HOOFDSTUK.
Handelende van de Ofteolithen of Verfteende Beenderen. - - * $$%
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Antropolïthen als IVfenfcheh- Beenderen. - - - - - 338
Tetrapodolithen van Viervoetige Dieren. - - 3^
Ornïtholithen^ van Vogelen. ---.-. 3^
lïhthyolithen, — van Viflchen. - - - - 367
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enz. ... ï - -
373

VEERTIENDE HOOFDSTUK.
Handelende van de Verfteende Vifch-Tanden. - l 3^
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39^
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H. V*
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412,

459

47*

afgebeeld op de Plaaten I, I *, I **, 1 1.
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Handelende van de Dentalieten^ Entalieten en Vcrmicülieten.

afgebeeld op Plaat I a.
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afgebeeld op de Plaaten K. K. I, K. II, L, L. I, M, N.

III. D E E L^
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Byvoegzelen van andere Ferjieeningen.
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Handelende van de Verfteende Houten. -

Bladz
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de Chemnitzer Staarfteenen. - 9
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1Z
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a*
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%
&

afgebeeld op de Plaaten <*, $ y y> j. g> £. ^ 3. ^ x . A
o , TT & cr
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EERSTE DEELS
EERSTE VERZAMELING,

VAN

ZELDZAAMHEDENder natuur
E N

OUDHEDEN des AARDBODE MS.

PLAAT I.

P deze Plaat zyn verfcheidene Soorten van de zogenaamde Dendrieteri

of Boom-Steenen afgebeeld, welken zig geel vertoonen , hoedanigen

by Solnbofeti) omtrent Eichjiad^ als ook op andere plaatfèn, gevonden

worden.

Naauwlyks had ik dit Werk begonnen , en flegts eenige Bladen uit-

of my werdt deze tegenwerping gemaakt : dat de gedagte Soorten vangegeven \

m

Steenen niet tot de zodanigen behoorden, als by de Geleerden voor Overblyfzels en

Kentekenen van Overftroomingen gehouden worden , en dat zy alleenlyk een Lujus

Natura , of Speeling der Natuur , waren. Dit was by my een zeer bekende Zaak,

en ik heb het op het Tytelblad , niet zonder reden , op tweederley wyze uitgedrukt

en te kennen gegeven ; naamlyk in deeze bewoording ; Zeldzaamheden der Natuur

en Oudheden des Aardbodems\ enz. Want myn oogmerk is, om in dit Werk niet alleen

zodanige Steenen, maar ook veel andere Zaaken, welken de Liefhebbers in hunne Ka-

binetten verzamelen en bewaaren, voor oogen te flellen.

Zouden dan deze eerfle Soorten van Steenen , en andere daar toe behoorende

Zaaken, geene Zeldzaamheden der Natuur kunnen genoemd worden? En zouden

de wezendlyk verfteende Voorwerpen , waaronder Vifïèn, Kreeften , Wormen , Hoo-

rens en Schulpen , en ontelbaare andere Dingen meer, begreepen zyn , niet den

Naam van Oudheden des Aardbodems enz. mogen voeren ? daar wy immers , wat de

laatften aangaat, nooit den Tyd haarer Wording, of wanneer ze öntflaan zyn, of

met een woord , haaren Oirfprong bepaalen kunnen. Want, het zy deizelven van den

Zondvloed , welken de Goddelyke Gefchiedfchryver Moses heeft befchreeven , a£

komftig zyn , of uit een andere Overfirooming , dergelyken verfcheidene doof

Pjlato , Aristoteles en andere Wysgeeren zyn aangetekend , haaren Oir*

fprong hebben * zy zyn doch , de eene zo wel , als de andere , oud genoeg. Dat

nu , deze laatfte Soorten van Steenen , Gedenktekenen van groote Veranderingen

des Aardbodems, en niet flechts by geval ontftaan zyn, gelyk eenige Schryvers met

kragt beweeren , zulks zal in 't vervolg worden aangetoond,

l Deel. A Hoe^



2 ZELDZAAMHEDEN der NATUU&

Hoewel de Boom-Steenen, by fommigen, weinig agting hebben j
zy Zyn niette,

min zo wonderbaarlyk door de Natuur gevormd dat men ze niet a^ v«™k
kan befchouwen. Vraagt iemand, hoe het met de Werkzaamheid der Natuur ,n

dezen gefteld zy? wy moeten bekennen, daarvan tot nog toe met geen volkomen

zekerheid te kunnen fpreeken.

Het gene ons in de Werken der Natuur verwonderenswaardig Voorkomt ,
moet

een verftandig Man niet gering fchatten, fchoon hy niet zo gemakkelyk begrypen

kan, tot wat einde deze Dingen mogen dienen. Zy leiden ons op tot den grooten

Werkmeefter, wiens Almagc uuk in de Uciiittc , en dikwib by ons veragtelykfte

Zaaken befpeurd wordt, en Zyne Grootheid aantoont. Versheiden Geleerden heb-

ben veelerley Proefneemingen in 't werk gefteld , om de Werking der Natuur in

deze Dingen uit te vorfchen , door welken egter niets weezentlyks is uitgevoerd.

Wy houden een behaaglyk Gevoelen of Denkbeeld zo lang ftaande, en (tellen ons

hetzelve als een Waarheid voor, tot dat wy naderhand van beter overtuigd worden:

dus bevinden wy dikwils, langen tyd daarna , dat alle Befluiten of Gevolgtrekkingen

menfchelyk zyn , en dat men de Verrichtingen der Natuur in haare Werken be-

zwaarlyk kan doorgronden. . ,

De vermaarde Italiaan ÏMPeratus, en nog meer andere Geleerden, hebben door

verfcheide Proefneemingen getracht te onderzoeken , waaruit de Stoffe , die zig

op deeze Steenen in de gedaante van een Boom vertoont, beftaan mogte. De eerft-

gèmelde leid' dezelven in 't Vuur, door Welks Gloed alle Figuuren verdweenen en

uitgebrand werden. Een ander nam de Kleuren met een Mes daar af, en leid' die op

gloeijende Kooien, waardoor zy een «erken Rook, en een Lym- of Pekagtigen

Stank van zig gaven. Doch wanneer de Steenen des eerftgemeldert van den Berg Simt

waren, en die ander daardoor Ley-Steenen verftond, waarin zig Kruiden bevinden,

dergelyken 'er by Schweidnitz en Landshut op de Steenkoolen gevonden worden ; zo

fchynen zy met de nevensgaande in 't geheel geene overeenkomft te hebben. Deze

kunnen niet alleen het fterkfte Vuur uitftaan, maar de Figuuren blyven ook onveran-

derlyk; de Steen wordt graauw, en het geele trekt naar het roodagtige , niet anders,

dan gelyk wanneer men Oker brandt , welker geele Kleur door het branden in een

roodagtige Kleur verandert; 't welk in alle Soorten van deze Kleur kan waargenomen

Worden.

Men zoude uit deze verandering der Kleur kunnen befluiten, dat zodanige Figuu-

ren niets anders, dan eene met Vitriool vereenigde Yzeragtige föort van Aarde zyn,

welke, gelyk de meefte Zouten, volgens hunne Natuur, kryftallizeert, waarvan het

fynfte wederom uitwaafèmt of verdwynt , doch het Aardagtige zig, met het nog

vereenigde Zout , in zekere Gedaanten vertoont en vaft wordt , ook by verandering

van vogtige en drooge Lucht weder nieuwe ftofFe verzamelt ; inzonderheid dewyl de

meefte Zouten van die Natuur zyn , dat zy by vogtig Weer eenig Nat aantrekken ,

't welk by droogWeer integendeel weder wegwaafemt. Een bewys hier van zyn de

Aarde Potten of Schottels , welken tot bewaaring van een Corro/ief, dat uit Azyn ,

Armoniak en Zeezout , Vitriool en Spaansgroen te famen gefteld is , gebruikt wor-

den; deze drooge Potten ofSchottels verzamelen, wanneer het begint te regenen,

zulk een menigte Vochts, dat zy druipen , en de Wanden of Muuren veele Ellen lang

groen verwen; inzonderheid, wanneer hetzelve reeds eens op Koper gezet is, en de

ontbondene Deelen van 't Koper daarmede vermengd zyn.

Doch hoe de Vorminge van deze Boom-Steenen gelèhiede, daar de eene Soort zig

op deze, de andere op eene van de eerfte geheel onderfcheidene wyze vertoont, is

eene Vraag, die men zo fchielyk niet kan oploflèn ; zo min, als wy met zekerheid

kunnen zeggen, waarom het eene Zout in zulke, het andere weder in andere Figuu-

ren kryftallizeert. Op dezelfde wyze is het met óeKryJialkn en veele andere Lighaa-

men gefteld , die zig op den eenen tyd eveneens als op den anderen vertoonen ; ten

zy
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EK OUDHEDEN des AARDBOÖEMS. |

zy hun wasdom , door tuflchenkomfl van het een of ander beletsel , verhinderd is

geworden.

Wanneer wy eens het Vermaak sullen genieten > van de werking deï Natuur , welke

zy by vriezend Weer aan de Venfterglazen volbrengt, grondig in te zien ; zo zullen

wy zeer gemakkelyk de waare Denkbeelden van de Wording of Groeijing der Boom-
Steenen kunnen verkrygen. My dunkt, ten minfte, dat de aart en wyze der Vormin-

ge daarmede zeer naauwkeurig overeenkomt, uitgezonderd, dat dé StofFe der Dingen

zelf onderfcheiden is, naardien deze Ysfiguuren uit Vogtigheid of Dampen, dié warm
en koud zyn , haaren oorfprong neemen * daar de Boom-Steenen integendeel met
lighaamelyke Deelen verbonden zyn.

Wallerius toont, in zyne Mineralogie of Mineraalkunde , aan , hoedergelyké

Boom-Steenen door Konft kunnen gemaakt worden , doch hy verklaart zig verder

niet, welk eene Soort derzelven dus te weeg te brengen is. Hy zegt : „ zo men twee

,, Stukken Marmer-Steen neemt , ert op een Papier willekeurige Figuuren tekent of

„ fchildert; (de Kleur kan uit Vitriool, Keukenzout, Water, gedeftilleerde Berg-

„ Olie en Aluin te zamen gemengd worden, of het kan ook wel maar Inkt zyn, die

„ van veel Vitriool voorzien is,) en men vervolgens het befchreven of gefchilderde

„ Papier tüfïchen de twee Stukken Marmer legt, dezelven vaft te Zamen bindt, en

„ met Wafch beftrykt, op dat geenè Lucht of Damp tot het Papier kan doordringen,

„ en de inwendig voorhanden zynde niiet kan uitwaafèmen, en dat men dit , dus bereid

„ zynde, eenige Maanden lang in een vogtigen Kelder legt • dan krygt men de Af-

„ beeldzels op de Marmer-Steenen, welken men op het Papier getekend hadt.

Verder zegt hy van de Vorminge der Boom-Steenen : , j op gelyke wyze dringt eert

„ onderaardfch Sap tuflchen de Steenen, onder de Aarde hier of daar door, waar het-

„ zelve inkomen kan, en fchildert dezelven dus met verfcheidene Figuuren^ alles*

3 ,
naar maate het gehielde Sap zig uitbreiden kan. Doch zo de Schildèry niet alleen

„ óp de Oppervlakte^ maar zig ook door den geheelen Steen heen vertoont, gelyk

„ in het Fïorentynfcb Marmer ; dan moet de weeke Stoffè ^ uit welke de Steen be-

„ flaat, Vooraf met éenige StofFe van een andere Kleur vermengd geWeeft zyn «, of

3, de doordringende Damp is van zulk eene fynheid geweeft, dat dezelve door dé

„ tuflchenruimten of Pöorèn Van zulk een harden Steen, heeft kunnen heen dringen.

De Heer Doótor Gesner zegt , in eene van zyne Iaatfte Differtatiën, welke van

verfteende Dingen handelt: ,, Ik ben gewoott, dergelyke konftige Boom-Steenen op

3, een Papier of Marmer te verbeelden , met behulp van eëne dunne ontbinding dés

„ Zilvers in fterk Water , en van Yzer* met byvoeging van een Stukje Koper *

j, Spiauter enMarcafiët, waaromtrent de manier niet veel verfchilt van die, welke

„ de beroemde de Condamïne het eerft bekend gemaakt heeft (*).

PLAAT IL

Hier op zyn eenige Afbeeldingen van zwarte Boom-Sièeneh , die £eër hatuurlyk

Boflchagien , énkele Boompjes , en geheele Streeken als van Landfchappen vertoo-

nen ; uit die by N°. 1. en 3. blykt * dat de Dendrieien hièt altoos üit den omtrek

der Steenen , waarop zy ftaan , maar ook wel üit het midden der oppervlakte hun

Begin neemen. Van dezelfde gefteldheid zyti die in dé voorgaande Plaat by N°. 4.

en 7. Zy hebben echter meerendeels een witte Kies-Ader of iets dergelyks tot eenen

Grondflag, waaraan zy zig hegten. Uit deze Aderen zoude men kunnen afleiden*

dat zulk een Marmer-Steen in vroeger tyden geweld geleeden heeft, en in ftukken is

gebroken > doch door langheid van tyd weder te zamen gegroeid zynde zig herftelct

heeft • gelyk de Heer Profefïör Kruger te Holle Zulks , in zyn Werk , genaamd

Gefcbiedenis der Aarde in de alleroud/ie Tyden> zeer fraay heeft aangetoond.

PLAAT
(*) Mem. de TAcad. Royale des St. 173 1. p 466. Tom. 28, 2p. Hifi-. 1733; p. *&
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PLAAT III.

Dezen zyn zodanige Soorten van Boom-Steenen , welken, wegens hunne verandé*

ifing van Kleuren, zig zeer fraay vóór hét óog vertoonen, en ten opzichte hunner

byzondere Figuuren , dikwils een aangenaam gezicht uitleveren. Ik heb by deze Stee-

nen aangemerkt , dat de geele Kleur nooit over de zwarte , maar de zwarte altoos

over de geele heen loopt , 't welk aan de Afbeelding zelve een fraaijen Welitand ,

volgens de Regelen der Konft, geeft; dewyl de Kleuren dus den Voorgrond dikwils

Zo, als een Landfchap het vereifcht, voor oogeh {lellen. Ik melde zulks niet uit

Eigenliefde, als of ik onder alle Werken, van dat Onderwerp , nog geen gezien

had, in het welk deze Soorten van Steenen natuurlyker Waren afgebeeld. Mogte ifc

echter iets wen/chen , zo zoude het Zyn, dat 'er nog geenè gemaakt waren; alzo

ik , ïèdert de vervaardiging derzelven , uitneemend fraaije Stukken ontvangen hebbe.

Ik durf het geduld der Heeren Liefhebberen niet misbruiken, door 'er meer te ver-

toonen; inzonderheid dewyl myterftond, in den beginne, eenige zwaarighedën hieï*

over zyn gemaakt; doch ik ben overtuigd, dat zy alle de geenen overtreffen, die ik

ooit in Prent gezien hebbe, en van welken de Heeren Milius,ScheüCHï,er, Kund-
Man, Büttner en meer anderen, zo veel ophefmaaken*

PLAAT IV,

De middelfte is eéne byzondere Soort van Steeh , óp welken zig als een Kwaft irt

een Plank vertoont, en dit zo natuürlyk, dat de cirkels der Jaaren, of de wasdom van
het Hout allengs verdwynen , byna gelyk de Natuur zelve in de Groeijing van het
Hout te werk gaat. De Aderen in deze Steertén loopen 'er doorheen , zo dat zy aan
den anderen kant genoegzaam in dezelfde gedaante voorkomen, en met weinig veran-
dering, dan alleenlyk nagenoeg Zo veel , als de ichuinte in een Steen vereilcht, dié
een vierde van een Duim dik is. Wanneer deze Steen de Hardheid had om gepolyft
te kunnen worden , zo zou dezelve dikwils zulke fraaije Figuuren vertoonen als eert

Agaat-Steen. Wat verandering dezelven in het Vuur ondergaan , heb ik by gebrek
van meer dergelyke Steenen nog niet kunnen onderzoeken ; Vermits ik een kleinen
Voorraad daarvan hebbe : ten minften de genen , dié ik bezit, zoude ik niet gaarne
aan het geweld des Vuurs willen blootftellen. Ik gifïè, dat zy zeldzaamer voorko-
men dan de Boom-Steenen,, en uit dien hoofde heb ik ook de overige ruimte van de
Plaat met twee geele Boom-Steenen opgevuld , van Welken de eene Zwart begroeid is,
als of het Diftels waren.

PLAAT V.

Hier op zyn vericheidene zwarte en geele Boom-Steenen, welken als de Oevers van
Landfchappen vertoonen, en N°. 3. zodanig, als of de Boomen zig in Water fpiegel-
den. De onderfte , alhoewel dezelve met de Landkaart-Steenen eenige overeenkomt
heeft

,
heb ik hier liever willen plaatzen, wyl hy een geele en zwartagtige blaaüwe

Kleur, in elkander gemengd, vertoont.

PLAAT VI.

Deze Steenen houd ik voor de merkwaardigfte en door de Natuur het konfligft
vervaardigde Soort onder aïïeDendrieten, dewyl dezelven niet alleen een zeer fraaijen
en duidelyken Omtrek hebben , maar ook in ieder Tak nog een andere Verandering
voorkomt

,
zo dat tweederlei als met elkander vereenigd zyn. De uiterfte On?

trek is van eene flerk bruin geele Kleur, welke zeer verheven daarop legt, en in het
midden van dezelve is Wit, het welk de allerfynfte Takken met veele Zyd-Takjes
bevatten, die zeer bezwaarlyk door deKonft na te bootfenzyn. 't Is ook aanmerkelvk
dat juift deeze inwendige deelen zig van den Grond des Steens zelf onderfcheiden en
wit zyn , terwyl gedagte Grond altoos in het geelagtige valt.

PLAAT
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eK OUDHEDEN des AARDBODEMS- $

PLAAT VIL

Deze Steenen toonen , by den eerften opflag , dat zy niet veel verklaaring noo-

dig hebben; want iemand, die maar eenmaal eene Landkaart gezien heeft, zal moe-

ten bekennen, dat zy een groote overeenkomft met dezelve hebben, en dat hun

met regt de Naam van Landkaart-Steenen toekomt. De Zeekanten , of Oevers

,

fchynen zeer aardig met Boomen beplant te zyn. De overige tekening in N°. i. en 2.

is flaauwer, en vertoont zig omtrent op de zelfde wyze, als men in een Kaart de

Landen, daar men geen genoegzaame Zekerheid van heeft, gewoon is te verbeel-

den. N°. 3. is
?er bygevoegd, om reden dat deeze Steen de legging, als 't ware,

van Engeland, Schotland en Ierland vertoont. Ik wil egter niemand opdringen te

gelooven, dat de gedaante juift naauwkeurig de zelfde zy jja,miflchien had ik daar om
niet eens gedagt, zo 'er niet de Heer Bezitter gewag van had gemaakt. Onder-

tuflchen heeft het nog meer gelykheid, dan veele dingen^ van welken dit in fbm-

mige Boeken is aangetekend, en waar in ook de fterkfte Inbeelding naauwlyks eeni-

ge overeenkomft kan ontdekken.

PLAAT VIL a.

Op dit Blad zyn nog verfcheidene Soorten van Dendrieten of Boom-Steenen afge-

beeld, welken, om derzelver byzondere fraaiheid, niet weggelaten konden wor-

den. Dezelven zyn ons, voor het grootfte gedeelte, door den Heer Profefïbr

Gmelin, te Tubingen, medegedeeld , die ook tevens hunne benaaming 'er byge-

voegd heeft.

N°. 1. Dendrites Fuctim referens niger in fundo fiavicante fubjlantia Quartzi.

Graptoüthus Algas referens. Linn. Syfl. Nat. [Zeewier gelykende Boomfieen, die

zwart getekend is op een geelagtigen grond van Kwarts] uit S. Chrijlojfels Dal
by Freudenjladt , in het Szvartezvald.

N°. 2. Dendrites elatiis nigricans, Jungermannid fpecie , in Saxo calcareo ex albo

lutefcente pajfim cavernofo , £5? mullis aliis minimis dendritis Fucis
, fitpra fuperfciem

Lapidis non eldtis, perfufo. [Mosagtige Boomfteen, in 't zwart verheven getekend

op een geelagtig witten Kalkfteen , met veele andere kleine figuuren, enz.] uit

Iianau.

N°. 3. Dendrites Stellas, punttaque radiata ö? partem Mappa Geographica re-

ferens , fufcus in Lapide Calcareo albicante. Graptoüthus Stellas punttaque radiata

referens. Linn. Syjl. Nat. [Boomfteen met Sterretjes en geftraalde Stippen , ook een

gedeelte van een Landkaart vertoonende , enz.] gelyk de bovenftaande uit S. Chris^

tofels Dal.

N°. 4, f , 6. zyn witagtige Dendrieten ,in graauwagtige Steenen, hoedanigen ook

in de Klaflè der Boom-Steenen geplaatft kunnen worden, op welken echter zelden

de Figuur van een Gewas of Plant voorkomt , die men naauwkeurig met een na-

tuurlyk Gewas kan vergelyken, Dezelven behooren onder de Lnfus Natura of
Speelingen der Natuur , en zyn van de Ley-Steenen met indrukzels van Kruiden

geheel verfchillende.

N°. 7. Is een Florentynfch Marmer, waarop zig een zwart Boompje vertoond.

Deeze Soort van Florentynfch Mar?ner plagt zeer zelden voor te komen : want

daar ik een taamelyke menigte van zulke Steenen befchouwd heb , die Ruïnen en
dergelyke dingen meer verbeelden, zo herinnere ik my nochtans, daar onder maar

weinige van deze Soort gezien te hebben.

N°. 8. Vertoont mede iets dergelyks op Saltzburger Marmer.

N°. 9. Is Stcen-Kryt , in
?
t welk ook zulke Dendrieten of Boom-Steenen gevon-

den worden , die voor het grootfte gedeelte even zo fterk als Florentynfch Marmer
doorgroeid zyn, en de fchoonfte Figuuren afbeelden

P
gelyk ik zelf verfcheide Stuk-

IDeel. B ken



6 ZELDZAAMHEDEN der NATUUR
ken gezien hebbe, op welken zig zwarte Boompjes of Struiken, en aan dezelven

bovenwaarts geele Knoppen , vertoonden.

PLAAT VIII.

Op deze Plaat zyn eenige Stukken afgebeeld van het vermaarde Fhrentynfcbé

Marmer, dat als een fieraad in alle Kabinetten van Gefteenten zyne Plaats vindt;

dewyl hetzelve onder de fchoonfte Soorten van allerley Marmer , voornaamelyk,

deswegen gerekend kan worden, om dat het meerendeels geheele Gezigten van

Steden, Huizen, Ruïnen en dergelyken vertoont.

De twee onderde Stukken zyn niet als Kopyën aan te merken, hoewel dezelven

door den Heer MiCHAëL Pesler, in 't Jaar 1642, in zyn Gazopbykcium , zyn uit-

gegeven. My is , na zulk een langen tyd , nog het grootfte deel der Naturaliën van

dit Kabinet ter hand gekomen , waarby zig ook dit Marmer bevindt. Zou niet de

Opfteller van zulk een fraay Werk, als dit, verdienen, dat ook iets van zyn eigene

Bezitting in Plaat gebragt, en by deze Verzameling gevoegd werde?

PLAAT VIII. a.

Hier vindt men drie Plaatjes Fhrentynfcb Marmer van bruine Kleur; als meede

eenige Stukken, die men, met regt, Speelingen der Natuur mag noemen. De-

zelven zyn echter niet van die hoedanigheid, dat een Liefhebber eerfl: zyne Ver-

beelding daarop behoeft te pynigen ; want N°. 4. vertoont eenen Honde-Kop in

Marmer zo duidelyk , dat het , zonder gewag daar van te maaken , iedereen terftond

in 't oog valt. Uit N°. 5. zoude men zig Cbineefcbe jlfgoden in Saltzburger Mar-

mer kunnen verbeelden. N°. 6. vertoont zig als een veranderde Rups of Poppetje,

dat zo fyn op hard en graauwagtig Marmer geftippeld is, als of hetzelve 'm Miniatuur

gefchilderd ware. N°. 7. is met het Getal 5 1 , benevens een 9 , getekend ; nog

duidelyker wordt echter op N°. 8, in een roodagtig Bayreutfcb Marmer, een La-

tynfche B gezien ; en N°. 9. vertoont zeer duidelyk het CyiFergetal 47.

PLAAT IX.

Deze Plaat begint met zulke Stukken, welken niet als Speelingen der Natuur

aan te merken zyn , maar als weezentlyk Verfleende Zaaken , en die weleer dat

gene geweefl: moeten zyn, het welk wy tegenwoordig op de Steenen zien. Ik

wil het echter niemand opdringen , dat deze Bladen als blyken van den Zondvloed
moeten aangezien worden , en noch minder daar uit beweeren , dat de Zondvloed
in den Zomer is ontflaan; gelyk de HeerScHE.ucH7,ER door zyne Koorn-air heeft

willen bewyzen , dat dezelve in het Voorjaar zyn begin genomen had : want dit

hardnekkig te willen flaande houden, ichynt ongerymd te zyn, dewyl 'er veelerley

omftandigheden in de Natuur kunnen voorkomen , die gelegenheid geeven , dat

een Koorn-air door Stormwind, door Vogelen of Dieren, of door andere toevallen

op zekere Plaats gebragt worde, en veranderingen ondergaa, welken wy met geen
genoegzaame zekerheid bepaalen kunnen. Daar moeten omftandigheden zyn , die de
Zaak meer gewigt byzetten , wanneer men zulke fterke gevolgtrekkingen wil maaken.
Met meer grond kan men vaflftellen, dat deze Bladen wezentlyke Gewaflèn,

en nooit kleiner of grooter kunnen geweefl: zyn. De Heeren Liefhebbers van den
Mecbanismus mogen zig van hunne Scheppende Kragten der Natuur, en het algemee-
ne Zaad of den U^ereld-Geejl, verbeelden, wat zy willen. Het flxydt tegen de
Wetten der Natuur, dat 'er. in de Steenen zulk een uitzettende Kragt voorhanden
zyn zoude, die uit een Knopje een Blaadje, en uit een Blaadje een Blad, met alle

deszelfs Aderen, Vezelen, Takken en Tandswyze Infnydingen aan den rand, die
met de Natuurlyke zeer naauwkeurig overeenkomen , formeeren zoude : want de
eenmaal vaflgeflelde Orde ofWet der Natuur vereifcht wel, dat in Dieren en Plan-

ten,
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en OUDHEDEN des AARDBODEMS. 7

ten , door inwendige aandrift en beweeging der Vogten , die in dezelven vervat

zyn, de wasdom of aangroeijing van derzelver Lighaamsdeelen voortgezet worde;
doch, ten opzigt van de bteenen, kan men zulks met geen waarfchynlykheid bewee-
ren. Wy weeten derhalve van geen anderen Wasdom der Steenen, dan dat eenige
te vooren een weeke Majfa of Stofte moeten geweeft zyn, welke zig allengs

opeengepakt heeft en hard geworden is, en dat gevolglyk ook, hetgene 'er tus-

ichen gekomen is, zig daar heeft kunnen indrukken en voor de vernietiging bevei-

ligen. Jüssieu, die deeze Gewaflen als Merktekenen van den Zondvloed aanneemt,
gelyk uit de volgende plaats in de Mem. de PAcad. de Paris , de iji8-pag. 363. te

zien is , oordeelt diesaangaande : „ dat de Gewaflen en Bladen in een dik en Klei-

„ jig Water gezwommen hebben, welk Water eindelyk de met zig gevoerde Aar-

„ de boven op het Blad heeft doen zakken, die zig naar de gedaante van het Blad

„ gevormd, en deszelfs Indrukzels aangenomen heeft, waarop het Blad allengs

„ verrot zynde, die Aarde, met de Indrukzelen voorzien , en door lymagtige Stof-

„ fe nog meer verbonden , nedergezakt zy, en in eene nog weekere Aarde het

,, Spoor der Indrukzelen , welken zy zelf ontvangen hadt, overgelaten hebbe.

De tweede Manier van Generatie of Wording der Steenen is: dat aan eene een-

maal begonnene Zelfftandigheid, van welker Begin wy naauwlyks eenig denkbeeld

hebben, zig altoos uitwendig iets aanhecht en dus het Lighaam dikker maakt; ge-

lyk men dit in Keifteenen en andere Steenen, door Proefneemingen , kan waar-
neemen. De oude onbruikbaar gewordene Gangen in de Bergwerken zyn de fterk-

fte bewyzen daarvan , en de Voorbeelden of de Ondervinding beveiligen , dat, ter

plaatfè daar voor twintig of dertig Jaaren gearbeid werdt, en men met Karren be-

kwaamlyk ryden kon, na verloop van tyd de Wegwei een half Elle en nog meer,
verfmald of naauwer is geworden. Men moet zig hier echter niet verbeelden, dat

de BergftofFe , Spaath of Erts , zig uitgezet en den Gang enger gemaakt heeft.

Neen: de aangroeijing is van buiten gefchied, gelykerwyze de Natuur in het Eau-
manshol, in \ Carlsbad, in het Sultzbacbfcbe en op ontelbaare andere Plaatfen meer
te werk gaat , en uit het afdruipend Water [Stalaótieten , dat is] harde Steenen, maakt.

Men kan wel niet ontkennen, dat het eene ten uiterften moeijelyke Zaak zy,

de eigentlyke manier van Wasdom der Steenen te bepaalen; doch het is ontwyfel-

baar, dat dezelven eerft eene Vloeiftoffe moeten geweeft zyn, alzo men verfchei-

dene Dingen daarin opgeflooten vindt; want hoe kon dit mooglyk zyn, zo zy niet

in hun Begin iets wateragtigs en vloeibaars geweeft waren.

De Heer Henckel, zeer ervaren zynde in de Mineralogie, of kenniflè der Mi-
neraalen, heeft zig de Voortkoming of Groeijing der Keifteenen zo onbegrypelyk

voorgefteld, dat hy uitriep: ó Kei/leen! 6 Kei/leen! ivie heeft u voortgebragtf Maar
zoude het evenwel niet mooglyk zyn, eenige Denkbeelden te verkrygen, hoe de

Wasdom derzelven gefchiede : te meer , daar wy zeer zeker overtuigd zyn , dat

de Steenen grooter worden , gelyk de Heer Hamberger zulks door Proefneemin-

gen beweezen heeft, wanneer hy eenen Steen in een Glas met Water leide, en, na
Verloop van eenigen Tyd, den Steen daar niet weder uitneemen konde. My dunkt,

dat men van het Begin of Wording derzelven nog wel een Denkbeeld voor den Dag
kan brengen : want miflchien kan ieder deeltje van Stof of andere dingen vermo-

gend zyn, om zig aan te zetten, en dat het dan verder daar mede gaat, gelyk met
de Roeft aan 't Yzer. De Stoffelyke beftaanlykheid zelve , beken ik , is zwaarder

te bepaalen; doch, aangezien by de Ontbinding der Keifteenen blykt, dat zy we-
der in Water kunnen overgaan, het welke een Aardagtige zelfftandigheid of Zout
bevat , zo kan men niet geheel zonder grond befluiten , dat zy daar uit ook haar

oirfprong hebben gehad. Peirescius zoude waargenomen hebben, dat de Key-en
Vuurfteenen van eene flymige ftoffe, welke in \ eerfte week wrare, en zig behan-

delen of kneeden liet,, oirlprongelyk zyn.

B 2 De



8 ZELDZAAMHEDEN der NATUUR.
De ftukken Steen, die men op deeze Plaat afgebeeld vindt, zyn van ongelyke

hardheid : ten deele vertoonen zy zig , als of zy Kley of Potaarde waren geweeft \

ten deele zeer digt en vaft van zelfstandigheid. Het ftuk N°. i. fchynt eene Afch-

graauw Kleyagtige klomp te zyn, hoewel het taamelyk digt en hard is. Het in-

drukzel van een Blad, op 't zelve, dat, in zyn geheel befchouwd zynde, op 't eerfte

aanzien naar een Lindenblad gelykt, is glad; op even de zelfde manier als wanneer

men, in Kley iets vormende of indrukkende , de glad en glanzigheid daar van be-

fpeurt. De geheele omtrek van het Blad is fèherp getekend, doch wykt, ten opzigt

der Tandswyze inkervingen, van dien van een Linden -Blad eenigermaate af, of
fèhoon die, voor 't overige, naaft daar aan komt. Onder het Blad ziet men een fi-

guur, welke byna volkomen naar een doorgezaagde ofgefpleeten Belemniet gelykt.

N°. 2. vertoont op den Steen een Gewas , waar van de Steel zeer duidelyk blykt niet

rond maar kantig geweeft te zyn. Op N. 3. ziet men twee over elkander leggende

Bladen , die vry wat verfommeld fèhynen te zyn en dus uit haar portuur gebragt.

Desgelyks vindt men , op N°. 4 en 6 , wel duidelyke afdrukzels van Bladen , doch
wier natuurlyke afkomft, uit de geftalte, niet wel op te maaken is. N. 5. in rood-

agtige Steen, is uit het Kabinet van den Heer Hofraad Trew ontleend. De ove-
rige zyn ons, door den Heer Joh. Ambrosius Beurer, medegedeeld. Of ik al

het een of andere daar van, volgens de Regelen der Kruidkunde , mogt hebben
kunnen benoemen , heb ik zulks liever aan de Kenners willen overlaaten ; de-

wyl ik vreesde, dat ik, na veel moeite, de zaak doch niet regt getroffen zou heb-
ben. Ondertuflchen kan ik verzekeren , dat alles volkomen naar het Origineel ge-
tekend is en gereed gemaakt.

PLAAT IX. a.

Het onderfèhrift van deeze Plaat toont omftandig aan, dat de fraaije Stukken, die

»ig daar op bevinden, my door den Geleerden Heer Gesnerus, Hoogleeraar te

Zurich, medegedeeld zyn. Ik oordeel, dat dezelven meeftendeels haar afkomft heb-
ben moeten uit Zwitzerland, gelyk van Oeningen en dergelyke plaatfèn meer ; de-
wyl de zulken aldaar dikwils gevonden worden. N°. $. fchynt eer een Vrugt dan een
Blad te vertoonen en N°. 6 en 7. verbeelden als verftrooide Blaadjes en ftengetjes of
fleeltjes van Gras of Hooy.

PLAAT IX. b.

De Stukken op deeze en de naaftvolgende Plaat zyn in de bezitting van dien zelfden
Zurigfèn Hoogleeraar. Zy komen met die der voorgaande ten opzigt van den aart
van Steen en andere omftandigheden , vry wel overeen. Het aardigfte is, dat zy,
door de Kleur, zig zodanig van de ftoffe van den Steen onderfcheiden.

PLAAT IX. c.

Op deeze Plaat vertoont N°. 2. een van de aanmerkelykfte Stukken, alzo men al-
daar niet alleen den omtrek van het Blad vry duidelyk en fèherp getekend vindt, maar
ook de Aderen en Vezeltjes , benevens het overige famenweefzel , waar uit een
Blad beftaat,zeer dutdelyk aangeweezen-byna alsof het, door de Konft,tot een Ge*
raamte gemaakt ware. De bruine Kleur onderfcheidt het zo wel van den Steen, daar
het ingedrukt is of op afgedrukt, dat niemand, die het ziet, ontkennen of daaraan
twyfelen zal kunnen, dat het weleer het gene zy geweeft, waar voor wy het te-
genwoordig aanzien.

Meer zwaarigheid is 'er, ten opzigte van de zwarte Ley-Steenen met indrukzels
van Kruiden, welke niet alleen op veele plaatfen van Duitfchland, inzonderheid
daar men Steenkolen graaft, maar ook in Engeland, Vrankryk, ja zelfs in de In-
dien, gevonden worden. Veele Geleerden hebben, vrugteloos, hun hoofd gebro-

ken,
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ken, met den oirfprong na te fpooren van zodanige ftukken: kunnende niet begry-

pen, hoe het mooglyk zy , dat de Gewaflen , wier indrukzels zy vertoonen, en van

zo veelerlei fbort, zig op zulk een diepte in het Aardryk hebben kunnen bevinden.

Want, fchoon de meeften maar eenige Voeten diep onder de Oppervlakte leggen,,

zyn
5
er doch voorbeelden , dat men zodanige Ley-fteenen , met indrukzels van

Kruiden , wel honderd Vademen en dieper heeft gevonden. Aangezien nu veelen

hunner het Stelzel van Woodward; (die beweert, dat, by den algemeenen Zond-

vloed, de Aarde, met alle haare Mineralifche en andere Stofdeeltjes, in Water ont-

bonden, en dus tot een egaal vermengde Mafta geworden zy, waar van het zetzel

vervolgens een korft gemaakt zou hebben, die Kruiden, Schulpen, Viflchen , en

al het gene thans , door Menfchelyke vlyt , opgedolven wordt , bedekt hadt :) aan-

gezien veelen hunner, zeg ik, dit Stelzel niet kunnen goedkeuren; zo hebben zy

toevlugt genomen tot een algemeene kragt van Bezaaijing, en zig voorgefteld , dat

de zaaden der Kruiden en Plantgewaflen in de Aarde gekomen, en door de Hitte

der Zonne, of door een algemeenen Wereld -Geeft, die alles bezielen en levendig

maaken zou , in beweeging en tot groeijing gebragt zyn, en zig dus geformeerd heb-

ben. Zo min, nu, als \ Gevoelen van Woodward plaats vindt : (want; hoe zou

Regenwater in ftaat zyn om allerley Steenen , Kwarts en Mineraalen, die dikwils door

fterke bytende middelen onoplosbaar zyn, te ontbinden; gelyk Camerariüs dit,

in zyn Agttiende Brief, tegen Woodward, te regt aangemerkt heeft:) nog min-

der is het te begrypen, hoe deeze Planten en Kruiden, zo diep in de Aarde, haare

Geftalten van Zaaden zouden hebben kunnen verkrygen; daar veelen in zulke ver-

warde Klompen worden aangetroffen , in welken de Bladeren over elkander geflagen

en veelerlei Gewaflen onder elkander verward leggen; gelyk dit van verfcheide Au-

theuren is aangetoond (*). Een derzelven heeft ook een zeer raar Stuk, van deezen

aart in bezitting gehad, op het welke zig de indrukzels van over de dertigderley

fborten van Planten vertoonden. Wien is ooit, in de Natuur, zulk een onregelmaa-

tig Gewas voorgekomen ?

Lazarus Morro, die, in zyn nieuw onderzoek des Aardryks , in het begin

van zyn Byvoegzel, op een zeer verheven Toon, alle voorgaande Gevoelens, aan-

gaande de verandering des Aardbodems , geheel van den Throonfchopt; zo dat die, naar

zyne uitdrukkingen , miflchien nooit weder tot deeze Eer zullen geraaken : heeft dit Stuk

,

naar zyn denkbeeld, zo volkomen beflift, dat niemand daar aan Zal twyfelen, dan

die het niet gelooven kunnen. Zyne geheel nieuwe, en dus alle anderen overtref-

fende Stelling, beftaat kortelyk hier in; dat alle Bergen door 't geweld van een on-

deraardfch Vuur, of van Aardbeevingen , opgefteegen zyn; dat ook de meeften Vuur

envloeibaare Stoffen uitgeworpen hebben: gelykwy dit van den Vefïivius en anderen,

van tyd tot tyd verneemen. Deeze vloeibaare Stofte, nu , in haar loop Planten en ande-

re Gewaflen ontmoet hebbende , hadt dezelven mede gefleept , en dus waren die

thans in de hard gewordene MaJJa , uit welke het Marmer en de Steenen zouden

beftaan, te vinden. Wie zou hedendaags zo eenvoudig zyn, van zyne toeftemming.

te geeven aan eene zo belachelyke Stelling; daar men bewuft is van de overmaatige

Hitte , welke met zodanige Stroomen van gefmolten Zwavel en Mineraalen of Steen-

vloeden, hoe menze ook noemen wil, gepaard gaat: een Hitte, zo groot, dat men

zig dezelve naauwlyks kan verbeelden, en dus is ligtelyk te befluiten, dat daar door

alles verfchroeid, verbrand en vernield moet worden ; inzonderheid zulke tedere zaa-

ken, als de Kruiden zyn, die men, niettemin, dikwils, zo ongefchonden op de

Steenen aantreft, dat 'er alle kleinigheden, en de Adertjes der Bladen zelfs, in waar

te neemen zyn. Derhalve heeft het de Heer Overzetter, in zyne Aanmerking

(bladz.

(*) Zie Scheuchzer in Herbario Diluviano; Myuus m Saxonid fubterraned , en VoLCKMXNN in Silefid fubter-

raned.
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(bladz. 403.) zeer wel getroffen, wanneer hy zegt

: „ Bladen en Vrugten ondergaan

wel de Verfteening door Water; maar de manier, hoe zulks ook door Vuur ge-
"

fchieden kan, blyft de Autheur ons nog fchuldig, en ik twyfel geenszins, of hy
"

zal dezelve ons wel fchuldig moeten blyven".

Het is gemakkelyk een Gevoelen ter baan te brengen, doch met altoos, hetzelve

behoorlyk ftaande te houden. De Wereld kan ligt met een menigte van Boeken op-

gevuld worden, die de onkundige en onopmerkzaamè Liefhebbers inneemen, maar

het valt zo ligt niet , de kundigen en verftandigen om den tuin te leiden, die zig he-

dendaags niet ,
gelyk weleer j met bloote Denkbeelden, zonder Bewys of grond*

laaten paaijën.

't Is my bekend, dat veelen het onderzoek van dit gedeelte der Natuurlyke Hifto-

rie voor gering, van geen aangelegenheid en zelfs befpottelyk, houden; dewyi zy

dit alles aanmerken als kleinigheden. Het heugt my zelfs nog wel , dat een myner

goede Vrinden my eenige gefigureerde Steenen toonde , en , alzoo hy mét derzelver

bezitting zeer verheugd was, door my, die toen ter tyd geen de minde kennis van

de Steen -Hiftorie had, wel hartelyk uitgelachen werdt. Naderhand, wanneer ik

gelegenheid kreeg om eenigen van deeze ureenen met oplettendheid te befèhouwen,

ontdekte ik wel dra dingen, die ik met myn bloote Oog niet nagaan kon, en, een

Vergrootglas te hulpe neemende, openbaarden zig zulke zwaarigheden , waar van ik

nog tot deezer Uur moet zeggen, dat my de geheele Zaak, in veele opzigten, on-

begrypelyk voorkomt. Ik twyfel niet, of iedereen, die het op de zelfde manier on-

derzoekt, zal dit ook ondervinden. Is de Zaak, nu, zomoeyelyk te begrypen, zo

blykt nog te meer, dat het geen beuzeling zy, Welke ons dergelyke zwaarigheden

maakt. Men bemoeit immers , en breekt zyn hoofd dagelyks in de Geleerde We-
reld, met veel beuzelagtiger Onderwerpen.

Op dien zelfden grond ben ik omtrent veele Stukken, die door my in afbeelding

gebragt zyn, befchroomd geweeft, de Naamen te bepaalen van de Natuurlyke Zaa-

ken, die daarop als in- of afgedrukt Zyn : niettegenftaande ik een menigte van Ge-
leerde Voorgangers had, die geheele Verzamelingen van Onderaardfche Planten ge-

maakt hebben. Het Werk van SCHEUCHZER alleen , dat den naam van Her-

barium Diluvianum voert , behelft zeshonderd vier- en veertigderley Gewaflèn, die

allen met haare Naamen aangeweezen worden. Daar toe , nogthans , behoort meer
voorzigtigheid , dan deeze anderszins vlytige Onderzoeker der Natuur aangewend
heeft: want Kundmann, door wien dergelyke Steenen naauwkeurig onderzogt zyn,
fchroomt niet (*) , verfcheide Vrugten en Gewaflèn , daar op voorkomende , voor

enkele Speelingen der Natuur te verklaaren , zo wel als veele andere Beelteniflèn. 't Is

ondertufïchen zeer merkwaardig , dat de meeflen voor uitheemfche Plantgewaflèn

erkend worden , welke by ons onmooglyk zo gemeen kunnen zyn ; doch men vindt

'er ook veelen onder, die zeer wel naar onze Kruiden gelyken: waar onder het Va-
ren , de Katte-Staart , Onzer Vrouwen Bedftroo, Riet , Gras en veele anderen, zeer

duidelyk kenbaar zyn.

PLAAT £.

Hier ziet men , op zwarten Ley-Steen, verfcheide indrukZels van Kruiden of Plant-

gewaflèn. Het ftuk , met N°. I. getekend, heeft zulk een naauwe overeenkomft met
den Tak van een Denneboom, dat aan de afbeelding van een natuurlyke niets ont-

breekt
, dan alleenlyk de middeltak ofStam , waar van de zyd-Takken afkomen, die

zekerlyk aan de afgezaagde helft van den Steen zal gebleeven zyn. De Tekening,
op N°. 3, is ook zeer volkomen. De twee onderfte flukken , N°. 4 en $, zyö
my, als uit de Indien afkomftig, medegedeeld.

PLAAT
O ï« zyne geltenïjriten ter mtm unb Sunfr. pag. i47 , 148.
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èn OUDHEDEN des AARDBODEMS. ft

PLAAT X,a.

Deeze zeldzaam gefigureerde Steenen heeft de Heer Petrus Collinson, te

Londen, overgezonden; naar welke Origineeïen deeze drie Plaaten, op het naauw-
keurigfte , getekend en gekleurd zyn. Haare zelfftandigheid fchynt een lbort van

Steenkolen te zyn: ten minfle zyn de figuuren van die foort, welke op de Steenko-

len gevonden en van de Kolengraavers , deswegen , Kolenbloemen geheten worden.

Onder dezelven fchynt N°. J, welks tekening uit enkele wat onregelmaatige Zeshoe-

ken beftaat , een der fraaifte Stukken ; dewyl deeze Figuuren in zo geregelde Orde ge-

plaatft zyn, dat de bekwaamfte Konftenaar zulks niet gefchikter zou kunnen uitvoe-

ren. Wanneer de Steen waterpas legt, zo vertoonen alle deeze deelen zig meer
dan de helft laager , zo dat dezelven van onderen verheven , doch aan de bovenzyde
wat laager ftaan ; des men ieder Zeshoek klaar befchouwen kan , het welke geen

plaats heeft , wanneer men den Steen omkeert , of van boven nederwaards bekykt.

In het midden heeft ieder Zeshoek een Kuiltje, als of 't 'er met een ftompe Stift in-

gedrukt ware. Déeze Natuur-Speeling heeft geene aanmerkelyke dikte, bedraa-

gende flegts zo veel als dié van den Rug van een Mes; welke afgenomen zynde 'er

een andere gedaante verfchynt: gelyk dit, aan den eenen kant van den Steen , op
drie of vier plaatfen, duidelyk waar te neemen is. Aan de andere zyde, alwaar die

insgelyks kan afgenomen worden , was dezelve met lange niet ver van elkander

ftaandeftreèpen voorzien, welken zig byna als Koordjes, die nevens elkander leggen,

vertoonden. Deeze Vlakte is wat zwartagtiger, dan de Steen zelve , wiens Kleur

uit den zwarten blaauwagtig is. De zëlfftandigheid van den Steen, in N°. 2, ver-

fchilt niet veel daar van, doch is byna zwart van kleur, en de figuuren, die zig

daar op bevinden, hebben een aanmerkelyke grootte, doch zyn meeftendeels onre-

gelmaatig, en ook maar ter diepte van een Mesrug ingedrukt; zo dat men die merk-

tekenen, by het eerfte aanzien, voor Voetflappen van eenig Dier zou kunnen hou*

den. N°. 3 , is van de beide voorigen onderfcheiden, en daar op vertoonen zig al-

toos , (want 'er waren ook grootere Stukken by ,)op zekeren affland of tuflchenwyd-

te, zulke Holligheden, als ofzy met den Vinger in Kley of Potaarde waren inge-

drukt geweeft.

PLAAT X, b.

Op deeze Plaat, is de vierde föort der gedagte Steenen, met N°. 1 aangeweezen.

Daar op ontdekt men , even wyd van elkander loopende Vooren , op wier verheven*

heid diepe indrukzels te zien zyn , die zig als het Voetfpoor van een Hert vertoonen*

Men zou mogen denken, of ook eenigen van die kleine Reetjes, wier Pootjes, als

eene zeldzaamheid, in de Kabinetten bewaard worden, voor onheuglyke tyden daar

op geloopen , en dus , aan de Nakomelingfchap , zulk een verwonderlyk gedenkteken

nagelaten hebben. N°. 2. Beftaat uit wat fmaller nevens elkander geplaatfte verheft

fingen, op welken, byna in gelyken affland van elkander ftaande Stippen te zien zyn*

De meeften van deeze Steenen, zoniet alle, hebben aan de kanten, daar de Steen is

afgebroken, de gedaante als van Jodenlym.

PLAAT X, c.

Hoewel het in den eérften opflag wel zou fchynen , als of deeze Steenen van de

voorigen niet zeer verfchillende waren, vindt men ze doch altemaal op eenandere

manier getekend. Ik hebze, derhalven ook niet voorby willen gaan, dewyl ik nog

by geenen Autheur van dergelyken gewag gemaakt heb gevonden.

.-OpN°. 1, vertoont zig, het gene in de voorgaanden verheven is , uitgehold ; des

men zou kunnen gelooven, dat dit het bovendeel ware van een anderen Steen. Ook
zyn in het midden der holligheid eenige merktekenen, die naar het Voetfpoor zwee-

C 2 men
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U ZELDZAAMHEDEN der NATUUR.
men van een Dier, gelykerwys op de anderen, behalve dat de indrukzelen niet zo

groot zyn. Als dit bovenfle dekzel daar af genomen wordt , vallen zy in het rond*

agtig verhevene, waar op zig eenige, doch gantfèh vlakke, Zeshoeken vertoonen.

N°.2, beftaat uit egaal nevens elkander leggende, doch taamelyk verhevene deelen,

op welken wederom geheel andere Verdiepingen te vinden zyn , welken de gedaante

hebben, alsof, onderen boven, twee plooijen van het middelpunt afliepen , ver-

dwynende op de hoogte van den Steen. N°. 3 , komt met N°. 1 , taamelyk overeen,

uitgenomen dat de Stippen, die op 't midden zig bevinden, een geheel ander aanzien

hebben, en daar in van alle de voorigen verfchillende zyn. N°. 4 is geheel vlak,

behalve dat de Steen, by ieder afdeeling, een kleine verhooging heeft, gelyk de Af-

beelding zulks ten duidelykften aanwylt, en in het midden der Vlakte met eene vry

aanmerkelyke Verdieping is getekend. De kleur van alle de Steenen, deezer drie

Plaaten, is, gelyk wy gezegd hebben, zwartagtig blaauw.

PLAAT XI.

Op dat ook iets van zodanige Schepzelen, die men kleinigheden noemen kan»

in dit Werk niet agtergelaten zou worden, dewyl dezelven by andere Liefhebbers

van Steenen mede te vinden zyn -zo heb ik,opdeeze Plaat, zodanige Verfleende fi-

guuren willen voorftellen, welken Bayer(*) en meer andere Geleerden, voor Zee-

Sterren (Stella marina) Capita Medufa en dergelyken, opgegeven hebben, en van

welken een groote menigte , van veelerley foort , voorkomt onder de Verfleende

zaaken.

Myn oogmerk is alhier niet , om de vericheiderley Soorten én Geflagten van deezé

Zee- Schepzelen uit elkander te fchiften, en te bepaalen, of deeze kleine Zee-Sterren

het gebroedzel van een grootere Soort zyn; dan ofzy onder de Capita Medufa, Po-

lypen en verfcheide anderen meer, geteld moeten worden. Dus wil ik ook geen
derzelven voor het Portrait van een jonge Zee Kraak, Kruis-drol, Zee- Duivel of
wat dies meer is, opgeeven; van welken de Heer Pontoppiban meldt (f), dat

dit Dier, wanneer het op zyn kleinfte gefchat wordt, de grootte van eeti vierendeel

Myls in den omtrek heeft; weshalve het, indien men dit Schepzel geheel in 't gezigt

kon krygen , het grootfte wonder zoude moeten zyn , dat aan een Menfchelyk Oog
immer is voorgekomen: gelykerwys in zyn aangehaalde Werk omftandig is teleezen.

Dit alles is, gelyk ik gezegd heb , myn zaak niet; maar ik wilde flegts Zee-Sterren

vertoonen van zulk een gedaante, als men in de Kabinetten van Steenen bewaart;

dat ook , naar alle oogfehynlykheid , geen Speelingen der Natuur , maar weezent-
lyke Zee-Schepzelen fchynen geweeft te zyn.

Het bovenfie , met N°. 1 , getekende Stuk , fèhynt niets anders dan een fa-

mengeflelde Zee-Ster vaneen andere Soort te zyn, welke door deeze verandering in

zulk een geftalte is gebragt, dat het moeielyk te verklaaren is. Uit dit Stuk zou ik

ook niet hebben durven vaftflellen, dat het een Schepzel ware van dien aart, indien
my niet nu kortlings , op een Speelreisje naar Solnhofen , een veel duidelyker
Stuk ten deel geworden ware, waar op alle Gebeenten van een Schepzel te zien
zyn. Het is, indeezen, merkwaardig, dat aan het Hoofddeel de Leden in over-
groote menigte zig vertoonen, en dat alle aan dit Hoofddeel gevoegde Graaten we-
derom uit niets

, dan louter Geledingen , fchynen te beftaan ; welken in andere Viflchen
zig geheel voordoen, en dat aldus dit Schepzel famengefteld is uit een ontelbaare
menigte van Gewrichten. Ik vond het noodig , dewyl deeze Stukken zelden
voorkomen, meer anderen daar by te voegen van dien zelfden aart ; om niet alleen
een duidelyker begrip daar van te geeven , maar ook de genen, die veel op hebben

met
(*) Sublim. Oryiïograph. pag. 54. N. 4 & 5.

(t) Mitutl $ift. bon ^ojtagen. U. Theü. 8. Kap.
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en OUDHEDEN des AARDBODEMS; r?

niét Speelingen der Natuur, te overtuigen , dat het niet mooglyk zy, dat dergelyke

Geraamten toevallig zyn voortgebragt.

Ik kan niet nalaaten hier nog by te voegen , het gene Scheuch"z,er , in zyne

Natuurlyke Hijlorie van Switzerland , aangaande dit Onderwerp * gezegd heeft.

,, Ik heb tot dus verre de Raderfteenen (Entrocbi) en Sterre-fteenen (Afterut) in

„ vermoedelyke overeenkomft gefield met het Medufa's-Hoofd ( Caput Medufa,

,, of Stella Marina quinta , five Scolopendroidei) Rumph. Amboinfche Rariteit-

„ Kamer, bladz. 42. Tab. XVI: een zeer zeldzaam Zee-Dier , het welk inzonder-

„ heid in de Kafpifche Zee zou gevonden worden, beftaande uit een en tagtig dui-

„ zend agrhonderd en veertig Wervels of Geledingen." Mifïchien is het gene, dat ik

hier boven befchreeven heb , het overblyfzel van een zodanig Schepzel : doch des-

zelfs Gewrichten te tellen is van myne Liefhebbery niet. Die Eere wil ik gaarn

een ander overlaaten.

PLAAT XI. a.

Dit is een van de keurlykfte Stukken , welken men onder deeze föort van Stee-

nen zou mogen aantreffen. De Heer Joh. Amb. Beurer kwam hetzelve te zien

by eenen Koopman, die Liefhebbery in Natuurlyke Zeldzaamheden hadt , te Hal-

Ie , en deedt het door den bekwaamen Kondenaar , Grundler , afschilde-

ren; welke gekleurde Tekening, my ter hand gefteld zynde, door my ten naauw-

keuria-fte in Plaat gebragt is en dus uitgegeven. Het affterven van den Heer Be-

zitter zelf, en het al te vroege verlies van gedagten Heer Beurer , een in de Na-

tuurlyke Hiftorie onvergelykelyk en geoefend Man, hebben my verhinderd, te kun-

nen melden , in welk Kabinet dit Stuk tegenwoordig zig bevinde.

Dit Petrefa6r. is by de meefte Liefhebbers, even zo wel als het voorgemelde,

ook voor een fbort van Zee-Sterren gehouden, en op dien voet verklaard geweeft.

Wallerius zegt. „ Encrinieten, Lelie -Steenen, beflaan uit verfcheide Entro-

„ chietenft zy enkele of aan elkander gevoegd
;
gelyk daar van op dit fluk Steens

„ enkeld leggen,) of Afteriën (Sterre-bteenen) , van eene hoekige figuur, welken

,, als uit een Stam of Wortel te famen gegroeid zyn, en dus gelyken naar eene Le-

lie, wier Bloembladeren nog niet ontflooten zyn; welke Lelie-form gevonden

wordt in ieder Lid, als men die van elkander afzondert. Het is een Soort van

,, Zee-Sterren , die met famengetrokken Armen ofStraalen de Verfteening heeft on-

„ dergaan" (f).

In de Liefhebbery der Verfteende Zaaken zyn de grootfte duifterheden ontftaan

,

doordien men zulk een Dier nog niet aangetroffen hadt , als de Stukken uitweezen

,

dat 'er weezentlyk zyn moeft. De opheldering, welke men, fèdert weinige Jaaren,

omtrent dit Voorwerp gekreegen heeft, toont Zonneklaar, dat wy nog, op verre

naa , niet alles weeten , en dat 'er voor onze -Nakomelingen ook iets zal over-

blyven. Want de Heer Milius, die, op koften van een Genootfchap van Liefheb-

beren der Natuurlyke Hiflorie in Duitfchland , gefchikt was op eenenTogt naarAme-

rika, om de Wonderen der Natuur, die in de Indien voorkomen , te onderzoeken;

doch nog te Londen zynde naar de eeuwigheid is gegaan , heeft niettemin ons een

zeer zeldzaam , en tot dien tyd toe onbekend Voorwerp medegedeeld , welks ver-

klaaring, in de geflalte van een Brief aan den Heer von Haller, is opgemaakt^

Dewyl dit Voorwerp een zeer groote gelykheid heeft met den gemelden Lelie-

Steen, en tot bewys kan dienen, dat 'er weezentlyk zekere dingen in de Natuur te

vinden zyn, die de Verfteende taamelyk naby komen; zo heb ik goedgevonden,

de Afbeelding daar van, op 't laatfte van dit Lerfte Deel, in Plaat te brengen, en

mede

(t) mineralogie obec Mmn\ fieirfj» Berlyn 1750. Oftavo. p. 4<*5.

I. Deel E)

K 2^ 6cJ<&

?tl/Ul£j^
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mede uit te geeven; hoewel het eigentlyk niet tot de Verfleende Zaaken behoort.

Zelfs fchynt het nog niet beflift te zyn, of hetzelve te betrekken is tot het Ryk der

Planten of der Dieren; hoewel ik liever aan het eerfïe denkbeeld rayne toeft**

ming zou geeven, en houden dit gevonden Voorwerp voor een Plant Detydaü

mifTchien leeren , welk denkbeeld het naafte aan de waarheid komë. OndertufTchen

bewyft het ten minfte zo veel, dat ons nog dagelyks dingen voorkomen, waarvan

men voorheen niets geweten hadt: 't zy men het voor eene Plant
,
of voor een

fbort van Zee-Sterren houden moet. ï
m .

Men kan wel niet ontkennen, dat dit Voorwerp m eenige opzigten afwykt van

defiguuren, welken zigop het Verfteende ftuk , PLAAT XI, a, vertoonen; gelyk

by voorbeeld, dat het een geheel gladden Steel heeft, terwyl die van t Verfteende

uit zekere Verdeelingen en Geledingen famengefteld is; als ook, dat daar de fyne

puntjes, van boven , zig niet aan bevinden; doch wy weeten niet, of er ook meer

Soortenen Verfcheidenheden van zyn > die tot nog toe, voor t Menfchelyk Oog

,

verborgen zyn gebleeven.
. .

Omtrent het Verfteende fluk merk ik mg aan, dat, wanneer wy het Origineel

voor een Plant houden, en van 't Gevoelen eeniger Liefhebberen afwyken, die

het vaftftellen Poiypen of Zee-Sterren te zyn; het daarom niet minder merkwaar-

dig is, dan anders. Een Verfteend Dier, naamelyk, en een verfteende Plant , ver-

dienen met gelyke opmerkzaamheid befchouwd te worden. Was het een zooge-

naamde Speeling der Natuur, zo overtrof het die beiden , en dan was de herkomfr.

van zulk een Lighaam nog onbegrypelyker; dewyl wy tenopzigt van een Plant of

Dier nog iets als grond-oirzaak kunnen bybrengen, die 'er plaats moet hebben tot

voortbrenging. Aangaande de Planten zo wel als de leevende Dieren weeten wy,

dat de groeijing noodzakelyk een Zaad onderftelt. Alles ontftaat van zyns gelyke,

en komt tot zekere bepaalde grootte. Vanwaar, nu, zou het Zaad tot dergelyke

dingen komen, en wie heeft de Vormen gemaakt in 20 vafte Steenen, dat dezel-

ven 'er zig, op eene zo wonderbare manier, fatföeneeren , en dikwils zulk eene

grootte verkrygen zouden kunnen? Is een Menfchelyke gedagte toereikende, om
dergelyke Wonderen der Natuur regtmaatig te bepaalen ? En;, op welk eene manier

zal iemand deeze Onderftelling betoogen, wanneer hy het Gevoelen, als ofde fpee-

lende Natuur dergelyke dingen voortbragt, is toegedaan (*).

PLAAT XI. b.

Het Stuk, op deeze Plaat afgebeeld, is zeer zeldzaam, eri nog door geen Au-

theur op dergelyke wyze voorgedragen. Men vindt hetzelve in de Verzameling

van den Heer Profefïbr Gmelin, te Tubingen. Het wordt, dóór de Liefhebbers

van Natuurlyke Zaaken , even als het voorgaande geteld onder de föorten van Zee-

Sterren; hoewel het onder de Verfteende Zaaken, insgelyks, by de Medufa's-Hoof-

den geplaatft wordt.

Deeze fbort van Steenen, die nergens dan in het Wurtenbergfèhe, by het Boiler-

Bad, zouden te vinden zyn, beftaan uit een zwarten, wat naar het blaauwe trekken-

/>>*.-,,k :-;,.> •« '"ff^i
,'; den

(*) [Hier laat nu de Autheur de verklaaring vol- Tros-Polypus , welke, nu omtrent vyftien Jaar ge-

c\i- r>/,^ kv<x_ r^^<>-< gen van zyne XXXV' le Plaat, op welke het gedagte Ieeden, door een Kommandeur , in de Noorder O-

/ Voorwerp , benevens eenige Raderiteenen , is afge- ceaan , op de Breedte van 79 Graaden en 80 Engel-

beeld : maar , alzo die Plaat thans niet gevoeglyk fche Mylen van den Groenlandfchen Wal , met de

konde afgeleverd worden , en de befchryving , zon- Loodlyn , uit een Diepte van tweehonderd-zes-en-

der dezelve in te zien , niet verftaanbaar was , heb- dertig Vademen , was opgehaald , en waar van men
ben wy beft geoordeeld , dezelve thans over te ftap- de befchryving, uit de Engelfche Transaótiè'n ver-

pen, om ze op haar plaats mede te deelen. Onder- taald, benevens de Afbeelding vindt in het I. Deel
tuflbhen kunnen de Liefhebbers verzekerd zyn, dat der Uitgezogte Verhandelingen , by F. HouttuïN,
hier geen ander Voorwerp bedoeld wordt , dan die Anno 1757 uitgegeven, bladz. 98].
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den Klomp, die dus in Kleur zeer naby komt aan den gemeenen zwarten Ley-Steen.

Deeze Plaat, welke glad is gefleepen, en dus het inwendig maakzel van het Medu-
(a-Hoofd voor oogen (lelt , beftaat uit ontelbaare Verdeelingen en Vakken, die alte-

maal door Haairagtig dunne witte (Ireepjes in de langte geformeerd zyn. Zy loo-

pen wel , op veele plaatfèn , niet gelyk voort met de uitwendige zyde van den

Steen, maar formeeren nu eens eene ongelyk (pitfe, dan eene regtuit gaande (treep

;

gelyk dit , op de meefle plaatfèn van den Steen , niet zonder veel moeite , in de

Afbeelding is vertoond.

De bovenfte Takken van deeze Figuuren beflaan uit eene ontelbaare menigte van

deelen, welken, daar zy te famen gevoegd zyn, niet anders kunnen aangemerkt

worden dan als de bekende Entrochieten of Raderfteenen. Het overige, dat zig

volkomen eveneens als 't andere, in eenerley en wel wat geelagtiger Kleur vertoont,

(chynen aan (lukken gebrokene en enkelde deelen te zyn van deeze Raderfteenen.

Hier mogt ik wel den Geeft der fat(beneerende Zouten van den Engelfchen Dok-

tor Ploth te hulp roepen, en vraagen; of de kleine (lukken, op deezen Steen, te

famen uit wandelen gegaan zyn , en eindelyk een Kolomswyze Entrochiet gefor-

meerd hebben ; en of (bmmigen derzelven, dit gezelfchap verlaatende, van den weg
afgedwaald zyn, en over de geheele Vlakte van den Steen verftrooid geworden?

PLAAT Xr, c.

Hét "gene aan de opmerkzaame nieuwsgierigheid der Liefhebberen, op de voorige

Plaat, afgcfleepen en effen op den Steen is vertoond, dat wordt hun, op dit Stuk,

verheven en rond voorgefteld ; zo dat men , op het befchouwen van deezen Steen

,

zig over de zonderlinge werkingen der Natuur in de voorgaande tyden, van welk

eene gefteldheid de Lighaamen ook mogen geweeft zyn , niet genoegzaam kan

verwonderen. Dit gedeelte van een Medufa-Hoofd, (want het zal naauwlyks een

vyfde deel van een geheel uitmaaken ; ) gelykt eenigermaate naar dat Stuk van zulk

een Zee-Schepzel , het welk op Tab. XVI,by Rümphius, vertoond wordt, en nog

meer naar dat Natuurlyke gedroogde Stuk, het welk my door den Heer Doktor Gme-
LTN, te Tubingen woonende, goedgunftig is medegedeeld, en dat ik ook, op zyn

tyd en plaats , by myne andere Naturaliën meen aan \ licht te geeven.

Dit Stuk, nu, is, gelykerwys de voorgaanden, van kleur zwartagtig blaauw,

hoedanig men veele Ley-Steenen vindt; doch op de meefte plaatfèn is het geme-

tallizeerd, hoedanig dikwils de Ammons-Hoorens, in verfchillende geweften, voor-

komen. Het onderfcheidt zig, evenwel, van de voorigen
,
(want op den Steen van

de naaftvoorgaande Plaat moeten meer dan één Schepzel zig bevinden;) daar in,dat het

zig geheel vlak voordoet, hoedanig men de Zee-Sterren natuurlyk gewoon is te vinden

;

daar die op de voorgaande Plaat, in tegendeel, als (amengetrokken zig vertoonen:

even als de Blaadjes van een Bloem (bmtyds geheel vlak leggen, en dan wederom,

de Bloem fluitende, zig te (amen trekken.

Wanneer men op de enkelde, van beneden tot boven doorloopende , ronde Tak*

ken agt geeft, ziet men klaar, dat die uit loutere aan elkander gevoegde Leden be-

flaan, welke zoo ongewaarwordelyk verflaauwen, dat menze op \ laatfte byna uit

het Oog verheft. De tegen elkander aankomende Leden, (chynen op veele plaat-

fèn verfchooven te zyn; even als of zy, door eenig geweld, tot eene (cheeve legging

gebragt waren. Dit heeft men, op de Koperen Plaat, zo wel niet kunnen uitdruk-

ken, als het zig op den Steen zelf vertoont. Zy beftaan, naamelyk, uit drie dee-

len , welken de onderzoekers der Natuurlyke Zaaken gewoon zyn Entrochieten of

Raderfteenen te noemen , waar van de Leden zo wel enkeld, als in (lukken aan el-

kander gevoegd ,
gevonden worden.

D 2 Ge-
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Gelykerwys , nu , de Natuurlyke Medufa-Hoofden voor een zeer aardig Dier ee-

nouden, en alseene Zeldzaamheid in de Kabinetten bewaard worden- zo is ook de
hier voorgeftelde Steen niet minder aardig, voornaamelyk , dewyl mendenzelven
met ongelooflyke moeite , van den daar aanhangenden Klomp afgescheiden , en in zulk
een fland gebragt heeft, dat hy zig thans geheel zuiver en duidelyk vertoont. Ik
zie het derhalve ook voor een der zeldzaamfte Stukken aan, welken zig inmyn Werk
bevinden; te meer, dewyl dit Onderwerp , by andere befchryvers der Steenen, nog
nimmermeer, zo volmaaktelyk is onder 't oog gebragt.

'

PLAAT XIÏ.

Op plaatfèn, waar de allerfraaifte en mërkwaardigfle Ver/leende Stukken, naa.
melyk VifTchen, Rivier-Kreeften, Molukfè Krabben, en meer andere dingen ge-
vonden worden, zyn ook de hier voorgeftelde Steenen met Wormen aan te tref-
fen: zo dat zy midden onder zodanige Dieren zig bevinden , welken in de Zee en het
zoete Water geleefd hebben: daar doch, wanneer Zy in haar Natuurlyke en beweé-
gende faat zyn , geen derzelven by het andere beftaan kan. Deeze Wormen zvrt
zo Natuurlyk op deeze Steenen afgebeeld, dat geen Menfch, zelfs in dën eerften
opflag van het Oog, daar iets anders van kan maaken. In 't byzonder leert de Worm
die met N. 4, getekend is, zo verheven, dat hy, naauwlyks het derde deel van zy*
ne rondte, in den Steen verborgen zit, en te gelyk een weinig naar het donker graai-we trekt, waar door de Worm , op den geelagtigen Steen, zeer fraai is uitgemon-
fterd. Dat Wormen tot Steenen kunnen worden, zal op de volgende Plaaten al
waar het Gewormte meermaalen, doch aan /tukken en brokken, voorkomt blv-
ken. Tot dus verre zyn maar meestendeels zodanige Verfteende Stukken onder han-
den genomen, welken zig op eene Vlakte, of in Ley, bevinden

Alle de overigen, uitgenomen het Stuk dat met N« 1. getekend is, kan men
voor niets anders dan Wormen aanzien • alleenlyk met dit verfchil, dat fommigeri
zig vertoonen, als of verfche.de Wormen onder elkander geftrengeld en verwardL
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EERSTE DEELS
TWEEDE VERZAMELING,

VAN

ZELDZAAMHEDEN der NATUUR
E N

OUDHEDEN des AARDBODEMS.
PLAAT XIII.

DE Rivier-Kreeften, waar mede deeze Plaat een begin maakt, zyn van de zeld-

zaamfte en merkwaardigrte Stukken , die in een Kabinet tot verfiering van

eene Verzameling van Steenen bewaard worden. Zy zyn deswegen zeldzaam,

dewyl deeze Soort van Kreeften [verfïeend] in geen gedeelte des Aardryks , zo veel

my bekend is ,
gevonden wordt , dan alleenlyk in een zeer korte Landftreek , welke

van Gunzenhauzen , in het Anfpachfè zig tot aan EicMadt, ter langte van zeven of

agt Mylen uitftrekt , en wier Grenzen van de Altmuhl- Rivier worden bepaald.

Dewyl ook dergelyke Stukken in deeze Marmer-Groeven fpaarzaam gevonden wor-

den /zo is het ligt te begrypen, waarom in veele Kabinetten geheel niets van dezel-

ven voorkomt. Ik heb opgemerkt, dat veele uitlandfche Geleerden , in hunne we-

derleggingen der weezentlykheid van verfcheide Verfteende Zaaken , van zulke, die

gevonden zyn, tot hun voordeel gewag maaken , en de Afbeeldingen daarvan by-

brengen ; doch van Kreeften, inzonderheid van deeze Soort, wordt by hun weinig

of in 't geheel niet gefproken; daar dezelven doch zodanige, en wel de.gewigtigfte

bewyzen onder alle Verfteende Stukken zyn , door welken een ongeloovig Denk-

beeldenaar overtuigd kan worden.

Van geenSchepzel zyn, [op de Steenen,] meer klaarblykende en overreedende

merktekenen, zelfs tot die van de allerkleinfte Deelen toe, overgebleeven , dan van

deeze. De evenredigheid van alle hunne L'ghaamsdeelen , Kop, Staart, Pooten en

Hoornen, tot elkander en tot het Lyf, is zo juift, dat iemand van Zinnen moet be-

roofd zyn, die by naauwkeurig onderzoek en befchouwing niet wil toeftaan, dat dit

werkelyk een Schepzel moet zyn geweeft. De plaats en legging, in haare zo lang-

duurige gevangenis , onderfcheidtze van veele anderen : zy zyn fraaijer en merk-

waardiger , dan alle de overigen , die in Rotfën en in het Aardryk gevonden wor-

den. Ook fchynen zy van eene eindelooze duurzaamheid te kunnen zyn; wanneer

zy niet door vlyt en arbeid der Stervelingen ontdekt en uit haare tot zo lang gewee-

zene bewaarplaatfèn aan 't licht gebragt werden.

Ik vleije my , dat het den Heeren Liefhebberen der Natuurlyke Hiftorie niet on-

gevallig zal zyn , dat ik omtrent deeze Soort van Steenen wat uitvoerig ben geween:

en eenige Stukken, van verfcheiderley grootte, daarvan, in dit Werk afgebeeld

heb. Eensdeels was zulks noodig , dewyl onder anderen de gewigtigfte bewyzen

van myn Gevoelen daar in vervat zyn: andersdeels, om te toonen, dat het my niet

ontbreekt aan zodanige Stukken, die by anderen zo weinig en zeldzaam zyn te vin-

den. Het zoude , inderdaad, voor ons fchande zyn, dat wy niet wat meer, dan

andere Natiën, voor den dag konden brengen, van Zaaken, die in onze nabuurfchap

voorkomen ; terwyl nog hedendaags veele Liefhebbers van Kreeften hunne fyne

fmaak aan de genen, die in gedagte Altmuhl -Rivier gevangen worden, verge-

noegen.
.

•

Wanneer wy aan 't Gevoelen van Doktor Plot onze toeltemming vergunden,

l Deel. £ 2°



l8 ZELDZAAMHEDEN der NATUUR
zo was 'er niets gemakkelyker, dan reden te geeven van derzelver oir/prang. Wy
zouden " flegts, de Zaadmaakende kragt der Natuurlyke Zaaken tot behulp neemen,

of zou het niet nog aardiger zyn, datwy, naar de Stellingen en Denkbeelden van

andere Geleerden, dagten , dat uit deeze Rivier een groote men.gte van Eijertjes

der Kreeften door het een of ander middel , of door de Zonneftraalen gehaald, en

op deeze plaatfen gebragt ware ; daar zy zig dan tufïchen de Rotfen ingedrongen

en aldus geformeerd hadden? Doch deeze manier van redeneeren heeft wel haait uit.

Ik heb zelf, op zekeren tyd, in gezegde Marmer-Groeve, gemeene Rivier- Kreef-

ten, Krabben, endiefoort, welke Zee-Vlooijen (Locufta) genoemd.worden , ge .

kreegen- men vondt 'er ook, inmyn tegenwoordigheid, een Molukkifchen Kreeft,

hoedanig een hetgeen der Arbeideren heugde , dat ooit 'ergens [verfteend] gevon-

den ware. Aangezien nu deeze vierderley Soorten van 't Kreeften Geflagt geen

Landsluiden zyn, die aldaar te famen geleefd hebben, zo kunnen derzelver Eijertjes

ook niet op zodanige wyze uitgebroed zyn geworden. -

Wanneer wy, dan, een Verfteenden Rivier-Kreeft zien, zo mogen wy valtïtel-

len, dat dezelve uit de Landftreek van Eichftadt , Solnhofen en gedagte Rivier zy.

]k heb door Vergrootglazen waargenomen, dat aan veelen het overblyfzel nog ge-

vonden wordt van de Natuurlyke Schaal, waarin men de Zeefagtige zeMandigheid,

de Port, ofZweetgaatjes (indien men ze dus mag noemen,) even als in alle natuur-

lyke Kreeften, nog kan vinden. Dezelve valt in de Natuurlyke, inzonderheid aan

het Rug^e-Schild, gelyk ook aan de Pooten, zeer duidelyk in 't oog, zo wel als de

Snuit, met alle haare deelen , deOogen, en het gene wel het ailermerkwaardigfte

in veelen mag zyn, is, dat de Hoornen, Sprieten of Baardjes, (hoe menze ook wil

noemen,) in zulk een volkomenheid bewaard gebleeven zyn , dat aan eenigen

geen Lidje door deeze wonderbaare verandering befchadigd is geworden. Dat zulk

een Hoorn, gelyk ook alle overige Lighaamsdeeien, in den Steen by toeval zouden

voortgekomen zyn, is een Stelling, welke, hedendaags, by Kinderen zelfs naauw-

lyks ingang zou vinden.

Wat nu de legging van de Plaats betreft, alwaar deeze en nog veel andere Ver-

fieende Zaaken gevonden worden ; ontken ik niet , dat dezelve ,
gelyk meeren-

deels , een niet zeer groote hoogte eenes Bergs is. De geheele Landftreek op den

Nordgau, heb ik, zo veel my de tyd toeliet en myn oogmerk vereifchte, als Hoog-

ten en Diepten waargenomen. Dit zoude tot beveiliging kunnen bygebragt wor-

den van het denkbeeld van LaXarus Morro, die alle Schepzelen, welke op Ber-

gen gevonden worden , van de opftyging van zodanige Bergen uit de Zee , wil af-

leiden : doch deeze Man moet nooit op dergelyke Zaaken , zo als die in de Natuur

voorkomen, agt gegeven hebben: want een Rivier-Kreeft , Zee-Krab , Zee-

Vloo, Molukkifche Kreeft en Regenwormen, leeven nooit by elkander in een zelf-

de Water.

Wanneer zulk eene verandering in het Aardryk voorafgegaan ware , dat zig Ber-

gen door Aardbeevingen of andere oirzaaken verheven hadden, zo moed: noodwen-

dig alles , zo wel onder den Grond , als daar buiten , op de Oppervlakte, geheel

verwardelyk en ongefchikt zich hebben voorgedaan : doch men befpeurt hier regt het

tegendeel. In de Marmergroeve te Solnhofen heb ik waargenomen , dat de legging

van het Marmer nog midden in de hoogte van den Berg is , en derhalve het geweld

der opheffing wel onderworpen moeft zyn geweeft : doch men vindt 'er alles in de

befte ichikking. De Aarde is, daar boven, op veele plaatièn, twee Voeten hoog,

en dikwils veel laager , zo dat het Marmer bloot legt. In die Aarde hebben de Boo-

men der Boflchen Wortel gefchooten. Dan komt aanftonds het Marmer in 't ge-

zigt, het welke altemaal uit Laagen of Plaaten beftaat; zo dat 'er niets meer noodig

is, dan dat 'er een Yzer tufïchen geftoken en hetzelve dus opgeligt worde. Eenige

Plaaten hebben maar de dikte van een vierde Duims , ja zelfs minder ; dikwils komt

weder
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weder wat dikker Laag te voorfchyn en zo gaat het tot op den bodem van de Groe-

ve, met ongelyke verandering voort. Het Arbeidsvolk, evenwel, verzekerde my;

dat men, hoe dieper komende, hoe dikker Laagen van Marmer vondr ; het welk

my ook, oogfchynlyk, dus is voorgekomen: doch hoe de Grond gefield zy, daar

het Marmer op legt, hadden zy nog niet vernomen ; dewyl zy met hunnen arbeid

nog niet zo ver gekomen waren.

Alle deeze Plaaten leggen meeftendeels waterpas; zodanig zelfs, dat, als men 'er

een Winkelhaak op zetten wilde, die geen Mefrug breedte van de Loodlyn afwy-

ken zoude. Zy zyn akemaal zo konftig op elkander gevoegd , dat men zig, in 't

eerfte aanzien , niet genoegzaam daar over kan verwonderen. Dikwils wordt men

eene tuflchenruimte gewaar; eveneens, als of een onoplettend Metzelaar zyne Stee-

nen niet wel tegen elkander aangefchooven, en een ledige ruimte, van een Hand-

breed , had overgelaten. Ik heb daar in gekeeken, doch niets gevonden dan een

ledige Holte , en iets daar in. Ik weet niet welk een befluit te maaken , noopens

deezen wonderbaaren arbeid der Natuur ! Eenige tuüchenruimten zyn of waren met

een roodagtige doch taamelyk harde Kley opgevuld. Dit alles bragt my zo in ver-

warring , dat ik aan myn voorheen geopperd Gevoelen begon te twyfelen.

Ik had my, gelyk ook veele andere Liefhebbers , vaft in 't hoofd geprent, dat

deeze Steenen niets anders, dan een fbort van Slym ofSlyk waren gewee ft , welke

zig door een geweldige Vloed of Overfirooming met het Water gemengd , en na-

derhand weder gezet hadt , en hard geworden ware. Ik heb my voorgefteld, hoe

op een Laag van deeze Slyk iets had kunnen valt blyven zitten , en van een vol-

gend Zetzel weder bedekt kunnen worden , en daar van begreep ik deeze Steenen

Wooningen, der Kreeften, Viflchen , Wormen en andere Dieren, inderdaad af-

komflig te zyn. Doch ik vond my in geen kleine verbyftering gebragt, als ik dee-

ze Ley in zo veelerley Geflalte , en met zo veele tuflchenruimten afgebroken aan-

trof; dat veele Stukken maar twee, drie en meer Voeten lang zyn , en weinigen

ter fanote van tien of twintig Voeten voorkomen : ten ware zulks in 't vervolg ge-

fchieden mogte, wanneer de diepte van de Groeve nog meer bearbeid en uitgegra-

ven werde : zynde inmiddels zeer groote Vlakten van deeze Leyagtige Plaaten door

my onderzogt.
>

Een eenige uitvlugt weet ik te vinden; indien het, naamelyk, valt gaat , dat alle

Leem , wanneer die van Vogtigheid ontbloot en droog wordt , fcheuren krygt,

door zig famen te trekken; gelyk wy zulks, dagelyks, aan de Wegen of andere op-

pervlakten des Aardryks , kunnen waarneemen. Maar , zulks niet aangenomen of

erkend wordende, dan weet ik niet, wat ik daarvan zal zeggen , of welke oorzaa-

ken men daarvan zou kunnen opperen.

Wat nu de menigvuldig op elkander geftapelde Laagen van Ley aangaat , kan

men ook nog wel eenige Ichynbaare redenen aan den dag brengen. Wy zien, naa-

melyk ,
geduurig en leeren door de Ondervinding, dat het Water een Zetzel laat

overblyven , daar het te vooren geftaan heeft , en , men kan befluiten , dat , by

eene Overftrooming ,
(want deeze moet vooraf onderfteld worden plaats gehad te

hebben;) het Water, in zyn eerfte Gulp, noodwendig de meefte kleine en Aard-

agtige deeltjes met zig genomen heeft ; dewyl het de meefïen heeft gevonden, en

dat, daarom, de onderfte Laagen des Marmers ook de dikflen zyn. Daarop is

een tweede inloop des Waters gevolgd , welke minder zodanige deeltjes met zig

voerde , en dus al voort. Op deeze manier kunnen wy reden geeven van de ver-

fchillende Dikten, der nog voor handen zynde en voor onze Oogen leggende Mar-

mer-Plaaten. Tot zodanige ongelyke beweegingen des Waters , nu , is niets dan

eene zwenking van den Aardkloot noodig, en wie kan tegenfpreeken , dat 'er de-

zelve niet kan plaats gehad hebben. Dan ftaat het geheele Syftema op voeren.

Wie weet wat de oorzaak is van Eb en Vloed. Miffchien is eene zwenking des

E 2 Aard-
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Aardkloots nog eer een waarheid der Natuur , dan dat Eb en Vloed van de Maaft
zouden voortkomen: ten minfte is Water en Aarde nader by elkander dan de Maan.
Ondertuflchen kunnen 'er ook nog andere werkingen in de Natuur plaats hebben

,

die ons onbekend zyn. Ik verzoek niettemin ernftig , dat niemand deeze Fhiloföo-

phifche denkbeelden voor een Artikel des Geloofs aanneeme.

De beroemde Heer Doktor ScheuchT-er heeft de oirzaaken van den Zondvloed
afgeleid van eenen ftilftand des Aardkloots. Het is waar en begryplyk, dat, wan-
neer een Lighaam , waar op iets vloeibaars is , fchielyk in zyne beweeginge tegen-
gehouden wordt , het vloeibaare zyne paaien moet te buiten gaan : dewyl het niet zo
fchielyk, als een vaft Lighaam, zonder beweeging kan blyven. Doch, waar uit

komt deeze ftilftand des Aardkloots voort ? Ach ! hoe ligt is dit te verklaaren ?
Whiston zegt, een Komeet is den Aardkloot met zyne Staart te naa gekomen.
Is dit niet een fchoone reden voor den ftilftand des Aardkloots ? Doch, hoe is de-
zelve dan wederom in de voorige beweeging geraakt? Cartesius komt met zyne
Draaykolken van alle Planeeten en Vafte Sterren te voorichyn : want daar kan [vol-

gens hem,] geen ledige Ruimte {Vacuüm} zyn. Van eendeezer Draaykolken, en
wel van dien derZonne, is onze Aardkloot weggerukt en medegefleept : zodat de-

zelve nog om de Zon loopt tot den huidigen dag.

Op de gedagte Plaat XIII. heeft N. i. een byzondere wending, die men niet ligt

aldus zal aantreffen. De geheele Kreeft is opwaards omgeboogen : zo dat men nog
iets van het onderfte des Lighaams kan zien.- De Pooten zyn , gelyk aan de mees-
ten [die men op Steenen ontmoet,] verminkt of verdraaid , en komen niet dan
ftukswyze onder 't oog. Het fplyten des Marmers doet veel daar toe; aangezien
zig zelden het eene gedeelte van den Steen zodanig afïcheiden laat van het andere,
dat niet iets van het Dier daar aan blyft hangen. Het moet derhal ve zig zelden on-
gefchonden vertoonen , en kan 'er niet zodanig uitzien , als of de Kreeft eerft uit

zyn Ey gekroopen ware. Voor 't overige heeft deeze Kreeft nog zeer veel van
zyne Natuurlyke zelfstandigheid, waar in het Zeefagtige , daar wy van gefproken
hebben, zig duidelyk openbaart.

In de afbeelding, N. 2. heeft het Dier een geheel andere Geftalte , doordien het
onderde van de Staart binnen ofnederwaards omgeboogen is. De Kleur is merk-
waardig aan dit Stuk; dewyl de Kreeften op Steen zeer zelden bont voorkomen, en
daarom deeze voor de fraayfte gehouden worden. De Boomagtige Schietingen aan
den omtrek verdubbelen deszelfs waarde zodanig, dat men het, onder de Verfteen-
de Zaaken, voor eene groote Zeldzaamheid kan houden.

N. 3. is een veel kleinere Rivier-Kreeft, met de Staart ook binnenwaards omge-
kromd , als die der voorgaande. Men kan 'er alle de verdeelingen zeer duidelyk in
waarneemen. De Schaal is, meeftendeels, aan deezen Kreeft, in bruinagtige Kleur,
nog voorhanden, en heeft een Glans, als ofzy met Vernis beftreeken ware.

PLAAT XIII, a.

Dit is de grootfle Rivier-Kreeft, dien ik ooit op Steen gezien heb. Zyne Schaal,
die zig ganfch bruinrood en glanzig voordoet, zit zo dik op den Steen, dat men
die 'er met een Mes kan afligten. Het geheele Lighaam, van de Snuit tot aan het
end der Staart

,
is zeer wel geconfèrveerd , doch van de Pooten en Schaaren zal,

vermoedelyk, het meefte aan de andere helft van den Steen zyn blyven zitten,
welke my niet ten deele is geworden. De Hoorns zyn zo volkomen in hunne Ge-
ftalte behouden

, dat 'er ook niet een enkel Punt, zo ten opzigt van de langte, als
van de dikte der Leedjes , aan ontbreekt : gelyk dit op het Blad zelve , met veel
nauwkeurigheid, is uitgedrukt. Zy verdwynen een weinig in den Steen, des, in-

oJrt
n ypen Wilde

'
Zy wat dikker zouden voorkomen.

Offchoon N. 2. geen Landsgenoot is van den voorgaanden , dewyl men hem , die

onder
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onderden naam van Zee-Vloo (Locuftd) bekendis, niet in Rivieren vindt, wordt

hy doch hier in gezelfchap daar van vertoond , als fomwylen in deeze Marmer-
Groeven gevonden wordende

;
gelyk my daar van twee zyn toegekomen. Hoe

deeze Kreeften te famen, op eene zelfde plaats, in Steen geraakt zyn; terwyl zy,

in Natura, niet by elkander kunnen leeven, zal ik aan het oordeel van den Leezer

overlaaten. Hunne zeer zeldzaame lange Schaaren moeten van langer duurzaamheid

zyn, om aan hun Lighaam te blyven , dan die der Rivier-Kreeften; dewyl men
Xedikwils aan deeze, doch aan die anderen zeer zelden en byna altoos onvolkomen

vindt : doch aan dit Dier is 'er ook maar eene en van de andere niets ter wereld waar

te neemen. Het gene 'er nog van zyne Natuurlyke Schaal aan overgebleeven is,

vertoont zig zeer Kronkelig en met veele Gaatjes -agtige Stippen , die zeer dui-

delyk, en in \ byzonder aan de lange Schaaren, by ryën zyn te vinden. Dit is , on-

tegenzeggelyk , het Natuurlyke, dat geene verandering door deeze Staatverwifïèling

heeft ondergaan»

PLAAT XIII , b.

Ik dagt al Kreeften genoeg in myn Werk te hebben , wanneer my het tegen-

woordige, in alle opzigten volmaakte Stuk, voorkwam. Dewyl het alle voorgaan-

de overtreft, en 'er alles in te vinden is , wat in anderen zig ftukswyze openbaart,

zo heb ik het niet kunnen voorbygaan;. vooral dewyl dergelyke Compleete Stukken

dikwils moeielyker, dan Diamanten, te bekomen zyn. Ik hen verzekerd, geene

verontfchuldiging te behoeven , al kon ik veele dergelyke Stukken in afbeelding

brengen. De meefie Autheuren hebben 'er , uit gebrek van dit Petrefakt , niet

van kunnen fpreeken, en, wie kan het my kwaalyk afneemen, dat ik Voorwerpen

vertoon, die nog nimmer gezien zyn. Hedendaags maakt het een Zaak van ge-

noeg belang, wanneer 'er flegts iets nieuws voor den dag gebragt wordt, en de byna

uitgeputte Weetenfchappen hebben zo veel StofFe tot nieuwe Dingen niet meer

over, als veelen zig wel inbeelden. Ziehier, zeid zekere Franfchman , fpreekende

van Verfteende Zaaken , een nieuwe Soort van Penningen, veel dierbaarder en on-

gelyk ouder, dan eenige Griekfche of Romeinfche. Ik wil hier nog zulk een Pen-

ning byvoegen, om dat de Stempel daarvan zeer aardig is, en deszelfs Muntmeefler

de grootfte, dien het Menfchelyk denkbeeld zig kan voorftellen

!

Wanneer ik deeze Soort van Kreeften in vergelyking breng met de voorgaan-

den, zo fchynen zy my in het een en andere te verfchillen, en een Geflagt op zig

zelve uit te maaken. Dat zy moet geteld worden onder die Soort , welke men
LocuJl<z noemt , is ontwyfelbaar , doch zy heeft die twee lange Schaaren niet, wel-

ken deeze hebben, of dezelven moeten verlooren zyn geraakt, het welk egter niet

te vermoeden is, alzo deeze Kreeft, in zyn geheel, zeer wel geconferveerd is ge-

bleeven. Rumphius heeft de Indifche Locufta manna, in zyne Rariteitkamer, op

de Eerfte Plaat afgebeeld, en onze Verfteende Kreeft komt met die , welke aldaar

met Letter B. aangeweezen is , eenigermaate overeen. Die Autheur heeft in de

belchryvinge gemeld, dat zodanige Kreeften ook in Italië, en in de Middellandfche

Zee, gevonden worden , welken met de Amboniche eenige gelykheid hebben, uit-

genomen , dat de Indifche meer gedoomd zyn. Ik vermoed dan , dat deeze Ver-

leende Kreeft eene Italiaanfche zy; dewyl men van Stekels ofDoornen, uitgeno-

men die aan de Pooten zyn , in dit Voorwerp weinig befpeurt-

Aan deezen Kreeft telt men vier Pooten, die in grootte elkander zeer gelyk ko-

men, en aan het uiterfte Lid met eene Schaar voorzien zyn, hebbende ettelyke

Stekels of Punten, die men aan den een en anderen kan waarneemen. Vervolgens

openbaaren zig nog twee Pooten, welken insgelyks aan 't end met Schaaren zyn

voorzien ; maar deeze Pooten zyn veel langer dan de eerden en ook dunner. De
eene daar van is wat befchadigd, en de eerfte Hoorn, van onderen op , legt daar
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22 ZELDZAAMHEDEN der NATUUR
tegenaan en vermengt 'er zig mede. De tweede is volkomen en duidelyk be-

paald, doch heeft geene Stekels aan de Schaaren, gelyk de vier overigen ; maar is

geheel glad. Deeze is van de drie enden der Pooten , welken men nederwaards op

den Steen ziet, het middelfte. Voorts vertoonen zig nog twee Deelen , die niet

als Schaaren aan te merken zyn , dewyl zy veeleer een haakje aan het end hebben;

dit reikt op den Steen verft nederwaards , en is het dunfte Deel van alle drie: dit ee«

ne is zeer volkomen, doch van het andere ziet men flegts eenig blyk.

Voorwaards , onder de Snuit des Kreefts , ziet men nog twee Deelen , die ook

niet voor Schaaren kunnen gehouden worden, maar men mogt dezelven liever Voel-

hoornen noemen ; dewyl zy, tot aan het uiterfte end , met Takken of Spitfèn zyn

voorzien. Zy vertoonen zig zo duidelyk , dat zy geen meer verklaaring noodig

hebben. Die Spitfèn of Stekels zitten onder aan de gedagte Deelen , en hebben

van agteren, daar zy 'er tegen aan komen, iets dat naar een Gewricht gelykt, waar

vanditSchepzel, buiten twyfel, in zyn Leven gebruik zal gemaakt hebben, om
ze te beweegen. De Spitfèn zelfzyn niet geheel rond, maar hebben van boven een

aanmerkelyke vlakte, daar zy ingeplant zyn. Men ziet ook, op eenige plaatfèn, dat

twee ryën van deeze Stekels, nevens elkander loopen.

Van de Hoornen of Baard des Kreefts, waar van 'er zes gantfch duidelyk zigtbaar

zyn , leggen de twee onder/Ie over het ééne Deel , dat ik een Voelhoorn meende

te mogen noemen, en de langfte Schaar heen: zo dat deeze beide Deelen agter de

Hoorens of Baard komen te ftaan : maar van boven komt de andere Voelhoorn voor

den Baard , zo dat men niet ziet , waar de Baard aan den Kop des Kreefts gehecht is.

Ik merk dit daarom aan , ten einde men erkenne , hoe deeze twee Hoorens tuflchen

die beide Deelen heen loopen , en de eene agter den anderen te ftaan kome. Die

gelegenheid heeft om een Natuurlyken daarmede te vergelyken, zal op ftaande voet

hier van overtuigd worden.

. Nog twee andere van den Baard loopen over de Snuit heen , dat deeze daar agter

te ftaan komt : de twee laatften , welken het vyfde en zesde zyn , en die zeer digt

by elkander ftaan , loopen agter deeze Spits of Snuit van den Kreeft heen : zo dat

dit Deel of de grootfte Spits van den Kop tuflchen de vier Hoornen in 't midden

komt te ftaan.

Men ziet aan dit Stuk al het Natuurlyke zo onwederfpreekelyk , hoe het eene agter

het andere beklemd is , dat ik my , door dit eene Voorwerp , alle twyfelaars ver-

meet te overtuigen, of tenminfte in zulk eene verwarring te brengen, dat zy niet

weeten , wat zy daar van zeggen zullen. De Staart is ook zeer duidelyk , uitgeno-

men dat van de bovenfte helft, op den Rug, een weinig daar van aan het andere ge-

deelte van den Steen gebleeven is ; doch men kan zien, wat 'er aan ontbreekt, en

in de onderfte helft, aan den Buik, wordt men ook overblyfzels gewaar van de Dee-
len , welken Rumphius Lapjes noemt , doch die ik liever voor een föort van
Zwemvinnen zou aanzien.

Het onderfte Stuk, N. 2., is een Rivierkreeft , dien ik zelf in Solnhofen gekree-

gen heb. Dezelve vertoont zig als een regt voorwaards leggende Kreeft , wiens

Pooten aan de beide zyden zigtbaar zyn, welker plaatzing zig op Steen zelden open-

baart. Het geheele bovenfte gedeelte van den Rug is in de plooijen mede wegge-
icheurd, zo dat men niets dan onregelmaatige deelen van 't inwendige gewaar wordt;
doch aan de eene zyde is zo veel blyven ftaan, dat het eene hoogte van twee Mes-
ruggen bedraagt; zynde zulks duidelyker te befchouwen dan te befchryven.
De Pooten zyn geheel anders van gedaante, en vertoonen zig hoekig of taamelyk

verheven. Van de Schaaren ziet men wel de gewoone plaatzing , doch zy verdwy-
nen in den Steen, en van den Baard zyn maar weinige fpooren overgebleeven. Even-
wel is deeze Kreeft, in zyn geheel, niet onaardig te befchouwen.

PLAAT
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en OUDHEDEN öes AARDBODEMS. 23

PLAAT XIII, c.

Deeze Plaat brengt wederom een zeer zeldzaam Schepzel voor 't oog, dat Rum-
phius onder den tytel van Squilla Arenaria marina heeft befèhreeven. Deeze
Kreeft onderfcheidt zig van een andere Soort , welke by dien zelfden Autheur te

vinden is, en nevens de eerftgemelde op de derde Plaat van dat Werk is afgebeeld ,

daar in , dat hy veel kleiner valt , dan deeze , welke van Rumphius Squilla Arena-

ria geheten wordt : als ook dat die Deelen , welken van den Staart tot aan den Kop
toe loopen , uit louter hoekige Leden beftaan , daar dezelven in de grootere Soort

,

volgens de in 't Koper gefheedene Afbeelding , zig rond vertoonen. Ik heb zelf

gelegenheid gehad om deezen Kreeft, waar van ik fpreek en die ik vertoon, naar de

Natuur af te tekenen , waar door ik overtuigd geworden ben, dat 'er nog meer Soor-

ten moeten zyn van dergelyke Kreefren; dewyl deeze kleine Soort vanSqmlfa, 'm

dat Voorwerp , een andere Schaar heeft , dan waar mede zy by Rumphius is voor-

gefield geworden: of daar moefle een fout begaan zyn in de Afbeelding te maakèn.

Want, dat deeze kleine Squilla Arenaria marina even zodanige Sikkelagtige, of in

de gedaante van een Palmtakje met zes kromme Punten voorziene Schaaren heeft ^

is my uit de Natuurlyke gebleeken , welke my een keurig Liefhebber heeft medege-

deeld, en die ik ook in myn Kabinet van Naturalia nevens anderen zal voordraa-

gen. By Rumphius is 'er een geheel andere Schaar aangevoegd j zynde al het voo-

rige met myn Voorwerp overeenkomfrig.

Ik kon, derhalve, op de Afbeeldingen, in 't Werk van Rumphius, niet vol-

ftrekt betrouwen ; maar de Natuurlyke Kreeft , waar van ik zo even fprak , heeft

my klaar doen zien , dat deeze Verfteende de kleinere Soort van Squilla zyn moet,

als waar mede zy zeer naauwkeurig overeenkomt. Ik ontken niet , dat het overi-

ge, 'twelk op den Steen zig, behalve den Kreeft, vertoont, geen het minfte Spoor

of Merktekenen van eenen Kreeft voor oogen fielt: want het zelve beflaat flegts uit

onregelmaatige en aan ftukken gefprongene hoekige Deelen, welken zig, als Schub*

ben , by enkele brokken lieten afneemen : maar , hier over zal niemant zig verwon-

deren, wien bekend is, dat in de Natuurlyke Kreeften van deezen aart, de Schaal

byna dunner dan Papier zy , en de geheele Kreeft zo ligt , dat men hem van de

Hand als kan wegblaazen. Het is derhalve zeer ligt te begrypen , dat , by de

Verandering, van zulk een Schepzel niet veel kan overblyven; hoewel nog duidely-

ke blyken , inzonderheid, van de middelfte hoekige Leden te vinden zyn, welken ge-

noegzaam overtuigen, dat het deeze Soort van Kreeften zy geweeft.

Het Stuk, met N. 2. getekend, zal onmiddelyk te kennen geeven, dat hetzelve

die Soort is , welke ik op de naaft voorgaande Plaat vertoond heb. De zeer aanzien-

lyke Baard van deezen Kreeft zou nog meer ruimte vereifcht hebben, wanneer ik dien

in zyn geheel had willen onder 't oog brengen, en deeze enkel ftaande Deelen alleen

verdienden, dat men dit Stuk niet voorbyging : want zy vervullen het gene aan eeni-

gender voorgaanden mogt ontbreeken, en bewyzen tevens deeze Stelling , dat het

geeneby toeval ontfïaane werkingen der Natuur kunnen zyn: want hoe zoude dit

toegaan^ dat juin: zo vee Ie Baardfpitfèn van de Natuur voortgedreeven werden, als

het getal eens Kreefts van deezen aart vereifcht: en men 'er dus nooit meer dan zes

befpeurt?

Al het overige van deezen Kreeft kan men met de voorgaanden vergelyken, als

wanneer het blyken zal, dat in ieder eenig Spoor te vinden is van Deelen , die in

een anderen door de wonderbaare Verandering verlooren zyn gegaan.

PLAAT XIV.

Op deeze Plaat is N. 1. , een zeer fchoon Stuk , het welk het onderfte van eene

Zee-Krab voorftelt, waar aan de Kop en Staart > Schaaren en Hoorens, zeer wel ge-

jr 2 con-



24 ZELDZAAMHEDEN derNATUUR
confèrveerd zyn. Aan beide zyden , daar een gedeelte der Schaalen van haar Schild
vooruitfteekt , zyn de fpitfèn, die het end derzelven aftekenen , zo duidelyk , da£
'er niet eene fchynt te ontbreeken : gelyk dan ook deeze zelve Deelen met haare
Natuurlyke Stippen, welken zekerlyk alle deeze Dieren gemeen hebben , zeer ken*
nelyk zyn voorzien.

De taamelyk lange Schaaren van deeze Krab, welken in allen, die ik gezien heb,
deeze zelfde plaatzing hebben , zyn in volkomenheid gebleeven , doch de overige
Pooten moeten zig onder het Lyf hebben ingetrokken ; waar van ook by de mee-
flen weinig of niets te zien is. Deeze worden , gelykerwys de beide voorige Soor-
ten

, in deeze Marmer-Groeve gevonden ; waar van ik des te meer verzekerd ben

,

alzo my zelfs aldaar een Stuk van eene Krab is aangeweezen.
N. 2., welke een Molukkifchen Kreeft onder 't oog brengt , is de vierde Soort,

die de meergemelde Groeve uitlevert. Ik was zelfs van voorneemen, om dergely-
ken Kreeft naar de Natuur te vervaardigen, en in te voegen in het aanzienlyke Werk,
dat ik onder den naam van Delicia Natura /eletta , of Uitgelezene Natura-
lien Kabinet, aan 't licht geeve; wanneer ik de reeds gedagte Pleiziertogt on-
dernam, om de Marmergroeve te bezien. Ik was maar weinig tyds, om de Mid-
dagshitte te ontwyken, in de plaats nedergegaan geweeft; wanneer ik by myne te-

rugkomt van een paar Jongens hoorde, dat 'er diestyds iets, 't welk zeer curieus

was, gevonden ware. Toen vraagde ik verder; wie het gevonden had, en onder-
vraagde eindelyk den Man , dien ik te vooren reeds bekogt had , en uit deezen ver-

ftond ik, dat men een Verfieend Doodshoofd had gevonden. Toen lachte ik hem
uit, doch moeit, tevens myne nieuwsgierigheid verbergen, om deeze Zeldzaamheid
te zien te krygen; alzo hy dezelve niet by zig had. Jk liet dezelve door hem haa-
ien, en ontdekte onmiddelyk, in den eerden opflag, dat het een Molukkifche Kreeft
ware, als zynde die daar in zeer duidelyk kenbaar, en hebbende , bovendien , nog
een deel van de Korft, even zo bruin als de Natuurlyke, dien ik heb, aan de eene
2yde zitten. Toen ik hun zeide, dat dit een Kreeft van de Molukkes ware (want
daar verzamelde zig, rondom ons, van flonden aan een hoop nieuwsgierige Lui-
den;) kon ik het hun niet in 't Hoofd brengen: gelyk het ook, zo ik vermoede,
tot heden toe nog eenigen niet gelooven: doch ik wendde niet veel moeite aan , om
hun dit wys te maaken. Evenwel kreeg ik uit het zeggen van dit Volk reden om
vaftte {lellen, dat iets dergelyks nog nooit te vooren aldaar gevonden was. Hier
door wierd ik overtuigd, dat deeze Kreeften zeer zeldzaam moeten voorkomen; al-

zo 'er Menfchen onder waren, van taamelyk hooge Jaaren , die zekerlyk hun gant-
fchen Leeftyd met deezen arbeid hadden doorgebragt.

Dit is, echter, het Stuk niet, dat zig op de tegenwoordige Plaat bevindt ; zynde
dat zelve uit de fchoone Verzameling van het Beurerifche Kabinet ontleend. Ik
mogt de Heeren Liefhebbers niet gaarn te dikwils met eene zelfde Zaak vermoeijen

,

om het myne ook in Plaat uit te geeven; daar deeze beide Stukken , (uitgenomen
wat de grootte betreft, en dat aan 't myne het bovenfle Schild in volkomenheid ken-
baar is en met alle indrukzelen voorzien,) elkander zeer naby komen ; zodanig dat,
wanneer men de Natuurlyke en Verfteende nevens elkander legt, niemand zal durven
ontkennen , dat het weleer eenerley Dieren moeten zyn geweeft.

PLAAT XIV, a.

De Afbeelding van het Stuk N. i., heb ik op deeze Plaat ter begeerte van een
waarden Vriend gebragt, dien hetzelve van Dresden overgezonden was : fchoon het
volkomen overeenkomüig is met dat der voorgaande Plaat. Men kan 'er nog uit
zien

,
hoe geheel conform deeze Dieren op Steen verichynen. De twee onderfte

Stukken, die uit het Rinkifche Kabinet genomen zyn , ftellen verpletterde Kreeften
voor

,
aan welken een groot geweld fchynt te zyn gefchied; aangezien alle derzel-
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Ver deelen van elkander afgezonderd en gekneusd zyn. De nog overgebleevene
Hoornen vertoonen zig veel breeder, dan zy Natuuriyk moeten zyn , en de ver-

ftrooide reft der Pooten is een bewys , dat eene verfchikking der Deelen van deeze
Dieren voorafgegaan zy. Ik zou wel eens willen vveeten , hoe zig iemand eenige
mooglykheid kan voorftellen , dat dergelyke Zaaken van Zouten, of eenige andere
fatfbeneerende Kragt, haaren oirfprong kunnen hebben; terwyl men geheel duide-

Jykeen overblyfzel ziet van verfïrooide Leden : het welk, als men het voor eenig
voortbrengzel der Natuur wilde aanneemen, nooit zo onregelmaatig toegaat. Wil
men tegen dit algemeene Gevoelen de Wanfchepzels bybrengen , die zig zonder ge-
voeglyke föhikking of evenredigheid der Deelen in het Menfchelyke Lighaam for-

meeren , zo is het doch daar mede geheel anders gefield. In dat Geval moet een
verwarde Kragt van Inbeelding van de Moeder voorafgaan ; even gelyk met de
Moedervlakken , de verkeerde trek om ongerymde Dingen te genieten ; insgelyks

als de Moeder iets niet kan krygen, daar zy luft toe heeft, het Kind zulks ook zyn
ganfche Leven niet gebruiken wil : doch in Steenen kan geen ongeregelde Inbeel-

ding plaats hebben. Een dergelyke gefleldheid is 'er met de wanftaltige Gewafïèn,

daar altoos een voornaame oirzaak zal zyn voorafgegaan , wanneer zy zig monftreus

vertoonen : offchoon wy die met on2e Oogen niet kunnen zien. Daar zyn over-

vloedige bewyzen voorhanden , dat veelerley Ongediert daar in zyne woonplaats

heeft , en deeze ongefchiktheid te weeg brengt.

Maar , dat ook Schulpen in 't Menfchelyke Lighaam voortgeteeld worden
, gelyk

EdWard Luid in een van zyne Brieven aan Ray gewaagt ; daar hy dan tevens ee-

nige twyfeling en wederlegging van het algemeene Gevoelen, aangaande den Zond-
vloed of deszelfs werking op de Verfteende Lighaamen, laat invloeijen; is een zaak>

die my geenszins beweezen voorkomt te zyn. Men moet in dergelyke dingen

naauwkeurig onderzoeken , of wy niet door onze Inbeelding bedroogen worden.

Het is zekerlyk een groot verfchil , of iets een Schulp zy , dan naar een Schulp ge-

]yke. Het fchynt veele Perföonen eigen te zyn , dat , wanneer zig iets nieuws

openbaart, de zaak van hun grooter gemaakt worde , dan zy weezentlyk is. De
Eigenfchappen der Schulpen laaten zig door de Scheidkunde ontdekken. Die, wel-

ke in het Menfchelyke Lighaam voortgeteeld waren , moefïen uit even de zelfde

Grondbeginzelen beflaan , als de Natuurlyke, en, al ware het gebeurlyk, dat 'er

Schulpen in het Menfchelyke Lighaam voortkwamen , zo is dit nog veel ligter te

begrypen, dan dat zy in Steen voortkomen zouden : dewyl daar een levendige en

fatfbeneerende Kragt plaats heeft, die uit weeke Sappen de hardfte Beenderen kart

vormen; gelyk ook in de Boomvrugten een genoegzaam bewys voor handen is,

dat uit eene geheel weeke zelfstandigheid eene Steenharde Kern wordt; doch dit al-

les heeft eene uitbreidende Kragt , die in de Verfteening van zodanige Dieren geen

plaats kan hebben : want wie is 'er die begrypt , hoe binnen in een harde Steen een

kleine Kreeft of Krab groot zou kunnen worden ? Het gene de gedagte Luid uit

Missons Reizen naar Italië bybrengt , dat, by Tivoli, een Zee-Kreeft midden in

een Marmerfteen levendig gevonden zy, is een zaak, die ik anderen overlaat waar

te maaken. Deeze goede Heer moet niet daar aan gedagt hebben, wat de Opvoe-

ding, ook maar in de geringde Worm , vereifcht. Insgelyks meldt hy > dat in

zeker Dorp, met den Ploeg, friflche Schulpvifïchen uit den Grond bloot gekomen

zyn, niettegenftaande die Plaats drie vierendeelen van een Myl wegs van de Zee

gelegen ware, welken deeze Heer, die het hem verhaalde , hadt zien toemaaken en

eeten : doch deeze goede Heeren gelieven 't my niet kwaalyk te neemen , dat ik

het niet geloove, tot dat ik ook eens op dergelyke zeldzaame Oefiers te gaft genoo-

digd worde. Men heeft reden om zig te verwonderen, hoe ligtgeloovig veele Ge-

leerde Lieden zyn geweeft.

/. Peel. Q PLAAT
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PLAAT XIV, b.

Deeze drie Stukken, welken my uit het Rinckifche Kabinet medegedeeld , en
thans gezamentlyk de Naturaliën-Schat, van haare tegenwoordig regeerende Keizer-
lykeMajefteit, ingelyfd zyn geworden , heb ik 'er noodwendig moeten byvoegen;
dewyl my weinige Kreeften [verfteend] zyn voorgekomen van deeze Soort, die

hunnen Rug zo duidelyk vertoonen. In de meeften, naamelyk , die ik gezien heb,
openbaart zig flegts het onderfte gedeelte; doch deeze is zo volkomen, dat men op
het geheele bovendeel de Natuurlyke Schaal beipeurt, en niets dan een klein wei-
nigje, naar de Staart toe , daar aan ontbreekt

;
gelyk de Afbeelding van N. i.,

aanwyft.

Die van N. 2. is daarom merkwaardig, dat zo wel de beide Schaaren , als ook de
Hoornen, taamelyk wel geconserveerd zyn overgebleeven. Het fchynt, in 't al-

gemeen noodzaakelyk te zyn, dat men in het ééne Stuk dit, in het andere Stuk wat
anders , onderzoeke ; tot dat men , eindelyk , het Voorwerp in alle zyne Deeleri

waargenomen hebbe. Want een geheel Stuk , van deezen aart , zonder eenig ge-
brek te vinden, is een Geval, dat iedereen niet ligt gebeuren mag.
De derde Afbeelding, welke van een gemeenen Rivier-Kreeft is, heeft ook duï-

delyke merktekens van de beide Schaaren , en, dewyl zulks zelden voorkomt, heb-'

ben wy het niet willen voorbygaan. Men kan ligt begrypen, wat de reden van die
zeldzaamheid deezer Vertoon ing zy ; aangezien de Kreeften , door een klein ge-
weld, hunne Schaaren , ook in den Leevenden Staat, zeer dikwils komen te verlie-

zen , of zelfs afwerpen ; zodatzy, na deeze groote Verandering , meeftendeels ver-
minkt op het tooneel moeten verfchynen.

PLAAT XV.

Om den ftaat der Jongheid , in deeze Schepzelen , ook niet ongemerkt te paflèe-

ren, zyn 'er, op deeze Plaat , verfcheidene voorgefteld , die, wegens de duidelyke
voorkoming, geene verklaaring noodig hebben: want zonder dezelve ziet iedereen,
dat het kleine Rivier-Kreeftjes zyn, met alle Lighaamsdeelen , zeer kenbaar, voor-
zien. Zo wel de twee bovenfte als de twee onderfte hebben de Staarten ingetrok-
ken of omgeboogen. Ik heb 'er evenwel , diestyds , ook eenigen gekreegen , welken
Zo vlak en effen uitgebreid zyn , als de Stempel van een Stuk Gelds. Het is te ver-
wonderen, dat deeze kleine Dieren, die nogthans, wegens hunne Jongheid, teder
en week moeten zyn geween: , byna volkomener voor den dag komen , dan de
grooten zelf.

N. 2. vertoont den Rug van eene Zee-Krabbe, waar aan nog iets van de Pooten
en Schaaren overgebleeven is: N. 4. een Locufia of Zee-Vloo met dubbelde Schaa-
ren, en N. 6. een klein Garnaaltje, hoedanigen in de Elbe, en op andere plaatfèn

,

overvloedig gevangen worden.

PLAAT XVI.

Deeze Plaat
, op welke nog twee Rivier-Kreeften vertoond zyn , vervat ook te-

vens eene Pagurus of Beurs-Krabbe , benevens een in Vuurfteen zittende Rivier-
Kreeften Schaar. De aftekening is my, zo wel als de befchryving, door een Lief-
hebber uit Stettyn toegezonden : weshalve ik die, zo als ik ze ontvangen heb, zal
mededeelen.

De Verïleende Beurs-Krab, welke de nevensgaande aftekening Letter A van on-
deren en Letter B van boven vertoont, is omkleed met een Afchgraauwen , taame-
lyk weeken en met eenig Zand vermengden Kalkfteen. 't Gene van de Matrix, in
de Tekening, naar het geel- en bruinagtige trekt, is door het menigvuldig aanvatten
ontftaan; als zynde dit Stuk, waarfchydyk, reeds dikwils door de Handen gegaan.

Het



Tab.xnrt

üv LD.
CM óucA . 6<ntL. : TZinJu.





Tab.Jj:

,

y
:L^J,X

J0&$%
% cW

&o,y WolJjyanyJCiorr pcuiïtr. Yorlniiti





Tab.AU.

\ 0-

eggSmmxA^ f^-

.

m

(Wv/fyanj tttorh pcuJ&ZXorimfi.



Jkbxm

\
:

$:mÊm

£a>Jtufeo2).Z). <9oh . G-efru



en OUDHEDEN des AARDBODEMS. 27

Het Vaderland van dit Petrefakt kunnen wy niet melden : maar de Natuurlyke

Schaal is , met de kleine Stippen of Pukkeltjes aan de onderzyde , en met eene bruine

glanzige Kleur aan de bovenzyde, zeer fchoon geconfèrveerd.

Aan beide zyden zyn de Pooten zigtbaar, alwaar men dart ook, inzonderheid by

de genen, die het meeft verwaarloosd zyn, in a en b uithollingen befpeurt , welken

tot aan het naafte Lid opwaards loopen , en aan deeze Breuk zeer duidelyk de Na-

tuurlyke Schaal , benevens het, aan de bovenzyde, B, daar tegen aan leggende, en

in een wat harderen , ook in Kleur donkerer zynde Steen, veranderde Vleefch der

Beurs Krabbe , kan onderfcheiden.

De Verfteende en in witagtige Vuurfteen ingeflootene Kreeften-Schaar Letter C,

is op eenen Zandheuvel tuflchen Marlin en Sponholtz , niet verre van Alt-Stargardc

in het Mècklemburgfche ,
gevonden. De Vuurfteen is gebroken, en de Schaar legt

mauwkeurig in de Breuk van den Steen; maar het andere, daar toe behoorende

Stuk van den Vuurfteen, is verlooren gegaan, en men heeft het op den gedagten

Zandheuvel niet kunnen vinden.

Deeze Kreeften-Schaar is , met haare eenigszins naar het roodagtige trekkende

Schaal, taamelyk wel geconfèrveerd: zodanig, dat men niet alleen aan dezelve , in-

zonderheid naar den uiterften bovenrand toe , de meer gedagte kleine Pukkeltjes en

Groefjes kan waarneemen , die zig anders aan de Kreeften bevinden : maar men be-

fpeurt ook, duidelyk, de reeten of fcheuren , alwaar de Schaal is geknakt geworden

;

hoedanig eene, in de langte, over de groote middel -Spier heen loopt , en een an-

dere dwars over de uiterfte Punt legt. Naar het end van deeze Punt is de Schaal

eenigermaate verwaarloosd en afgebroken. De andere Punt heeft dezelve , op een

klein Stukje naa, dat digt aan het Gewricht zit, verlooren, maar is niettemin nog

meeftendeels met de eenigermaate roodagtige en glinfterende Huid bedekt, die on-

der de Schaal haare zitplaats heeft in deze Dieren. Zo is ook de Natuurlyke Schaal

van deeze Kreeften-Schaar overal glanzig, daar het overige van den Vuurfteen, om
dezelve heen, in 't geheel geen Glans heeft.

PLAAT XVI, a.

De Pagurioï Beurs-Krabben , welken zig op deeze Plaat bevinden, fchynen van

eenerley Soort te zyn als de voorgaanden , en worden meeftendeels in Jtalie , om-

feeks Bononie , Vicenza, Napels, en op meer andere plaatfen, gevonden. Men

wil, dat 'er ook eenigen aan de Noorder Zee-Kuften [van Europa] te voorfèhyn zyn

gekomen.

Ten opzigt van deeze gepetrificeerde Stukken wordt van veelen nog in twyfel

getrokken, of zy ook mede behooren onder deZaaken, die men als overtuigende

blyken van den Zondvloed aangenomen heeft. De reden, dat zy van eenige Lief-

hebbers der Verfteende Zaaken gering worden geagt, is, dat men dezelven voor-

naamelyk in Zandige Bergen, aan de Oevers der Zee, en op zulke plaatfen aan-

treft , waaruit men befluiten kan , dat het veeleer een verharding door de Hitte der

Zonne zy; gelyk dit het denkbeeld is ten opzigt van eenige Momièn, die van Men-

fchelyke Lighaamen ontftaan zyn , welke in 't Zand bedolven geraakt, en verder

door den Zonnefchyn tot dien ftaat gebragt zyn. Dus, oordeelen zy , dat ook dee-

ze Krabben, wanneer zulks plaats heeft , nog dagelyks kunnen voortgebragt wor-

den, en dat zy derhalve, wat de manier van haare voorrkoming betreft, van de

voorgaande Rivier-Kreeften en anderen, grootelyks verfchillende zyn. Aangaande

de Kreeften, Viflchen en andere Schepzelen, naamelyk, die zig tuffchen de laagen

Marmer bevinden, zal moeielyk een bewys zyn by te brengen , dat zy nog dagelyks

ontftaan.

De hoofdzaak, nu , ten opzigt van dergelyke Naturahën, ruft daarop, dat er

naauwkeurig agt gegeven worde op de plaatfen , waar men die vindt
:
want al ko-00 G 2 ™en
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men Zy zelfs maar voor in Zandige Bergen , (gelyk men daar van eenige Voorbeel-

den heeft;) zo kan ik vooreerft niet zien, hoe zy op deeze Bergen zouden gekomen
zyn, en, ten anderen, of zy niet evenveel Regt verdienen , al leggen zy niet in

Steen , maar in het bloote Aardryk. Ten minfte zoude men befluiten kunnen,

datzy, zo wel als de anderen , van onheuglyke tyden af aldaar verborgen gelegen,

hebben , en inmiddels tot zulke Verandering gekomen zyn. Het is , inderdaad,

niet zo gemakkelyk te begrypen, hoe een Lighaam, de Verrotting onderhevig, in

de Aarde tot Steen wordt; als wanneer hetzelve gelegen heeft in een Klomp van

Marmeragtige StofFe, welke, volgens de Proefneemingen der Scheidkunde, zeker-

lyk met Zwavelige en Harftagtige deelen is verbonden , die ontwyfelbaar de Ver-

rotting wederftaan.

Het is, egter, hier myn oogmerk niet, de Geïchillen te beflegten, of deezè

Stukken tot de eene dan tot de andere Klaflè behoorem Men heeft ze eenmaal voor

Verfteende Dieren aangenomen , (gelyk niemand ook dezelven voor iets anders ver-

klaaren zal,) en zy hebben in de Kabinetten een groote agting; ja het fchynt, ak

of deeze Stukken , niet minder dan andere Kreeften, zeer zeldzaam waren; dewyl
my een geruimen tyd geen gelegenheid voorgekomen is , om iets van dergelyke

Naturaliën te krygen; tot dat de Heer Doktor Gesnerus de goedheid had en eert

zeer naauwkeurig gekleurde afbeelding daar van my toezondt, welke thans den Hee-
ren Liefhebberen wordt medegedeeld.

N, 1., is het bovenfte deel van zulk eenen Kreeft, wiens onderfte helft vermoe-
delyk tot zulk eene Verandering is gekomen , dat van dezelve niet veel kon waarge-

nomen worden. N> 2. fielt het onderde deel van zulk een Dier voor Oogen , aan

't welke, zo wel als aan N. 3., dat het bovenfte deel is van dit zelfde Stuk, zo vee-

Ie tekenen van het Natuurlyke te befpeuren zyn, dat hetzelve geen wydloopige ver-

klaaring noodig heeft. Men ziet het overblyfzel van de Staart nog in volkomen dui^

delykheid, aan 't welke volmaaktelyk nog de zelfde Kenmerken, als in het Natuur-

lyke Voorwerp, zig vertoonen, hoewel ik ze niet woordelyk kan befchryven; doek
die, op het laatfle Lid van de Staart, met twee ronde Stippen uitgedrukt zyn. Aan
het bovenfte deel ziet men de plaatfing van de beide Oogen , benevens een taame-
lyk gedeelte van de Natuurlyke Schaal in \ ronde daarom heen; wraar van de middel

-

fte verhevenheid fchynt weg gevallen te 2yn , zo dat men iets van de inwendige
deelen des Kreefts kan befchouwen. Gelyk in deezen Verfteenden Kreeft de Staart

zig het duidelykfte voordoet , zo loopen , in die van N. 4., de Schaaren het meeft

in h Oog, als zynde dezelven nog in volkomenheid , tegen 't Onderlyf aangetrok-

ken, zigtbaar. De zelfftandigheid , uit welke deeze Kreeften tegenwoordig be-

ftaan, fchynt geheel Schilferig en Kalkagtig te zyn. De andere zyde , of de Rug,
is nog in zyne ronding zeer verheven, by N. 5. te zien; doch al het overige, door
de Verandering , onkenbaar geworden.

Eer ik de befchryving van deeze Dieren befluit , moet ik nog eenige Zeldzaam-
heden, aangaande de Kreeften ,

?
er byvoegen , welken in de Amboinlche Rariteit-

kamer door Rumphius aangetekend zyn, en die, wanneer zy vaft en zeker gaan,
voor het Gevoelen zyn van zodanige Liefhebbers , die deeze Verfteende Zaaken
haar Regt betwiften. Men vindtze , in het gedagte Werk, bladz. 33 j, luidende

als volgt. „ Dewyl my, voor eenige Jaaren, de Meer Doktor Andreas Clei-
„ jer eenige Krabben toegezonden heeft, uit Sina gebragt, naar zyn fchryven on-

„ der Water levendig, en nu in Steen veranderd zynde ; zo heb ik dezelven alhier

„ onder de Steenen willen plaatzen : want het zyn harde maiïieve Steenen, behou-

„ dende de gedaante vaneen gemeene Krab, omtrent twee dwarsvingers breed en
„ lang, van Koleur als half gebakken Steen, doch de Pooten zyn donker-

„ bruin
, gelyk ook 't Lapje onder den Buik. Zy gelyken wel naar een harden

„ Steen- doch laaten zig gemakkelyk tot Poeijer ftooten" Hy haalt daar Marti-
ni
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„ NI Atlas Sinenfis aan, in welke gezegd wordt, dat deeze Krabben, zo lang zy
•„ onder Water zyn, leeven; maar, zo dra zy ih de Lugt komen, in een harden

„ Steen veranderen , behoudende de voorige gedaante , hoewel , aan die men ver-

„ voert, altoos eenige Pooten afgebroken zyn. Verder zegt Rumphius, uit

„ Meefter Chrisxiaan Gïrarts verftaan te hebben; hoe tuflchen de Stad Boa-

^ cheuen't Eiland Ëynam Zee Kreeften gevangen worden, dewelke, Zodra zy

„ uit het Water komen, in Steen veranderen, en behouden haare Geflalte." Ge-
lyk men dit alles omftandiger, in zyn gedagte Werk, kan nazien.

Of nu dit even de zelfde Krabben zyn, ais die wy op Plaat XVI en op deeze laat-

üe voorgefteld hebben, kan ik niet verzekeren: want fchoon men in gedagte Rari-

teitkamer eène Afbeelding daarvan vindt , welke zeer haby komt aan de onzen, is

'er in de Aanmerking, op bladz. 336, bygevoegd, dat deze ftukken niet van Rum-
phius zelf in Plaat gebragt, maar uit het Kabinet van den Heer Witsen , dies-

tyds Burgemeefter te Amfterdam , ontleend zyn. Ook worden die voor tweederley

Soorten opgegeven.

Men kan wel de Berigten van deezen bekwaamen Man , niet geheel in twyfel

trekken ; doch de geheele Zaak is niet genoeg daardoor beweezen , dewy 1 anderen

*er de in 't Koper gefheedene Af beeldingen hebben bygedaan. In 't algemen be-

fchouwd, fchynen deeze Berigten niet genoegzaam onderzogt te zyn. Het zou *

inderdaad, een zonderlinge zaak zyn, dat een Schepzel zo fchielyk in Steen kon

'veranderen: my komt het, ten minfte, niet geloofbaar voor, en het zal ook, by

naauwkeurig onderzoek, waarfchynlyk niets anders zyn dan eene uitdrooging; ge-

lyk dit dus plaats heeft met de Fabelagtige Spinnen -Steenen, daar ik zelf de proef

van genomen heb. Eene Verfteening nu-, eneene Uitdrooging, verfchillen groo-

telyks van elkander; ten minfte zyn wy verzekerd, dat de eerfigemelde door Men*
ïchelyke Konft nog niet te weeg gebragt zy.

Olearius meldt, in zyne Reisbefchryving door Perfie, het volgende. „ Bo-

i,, ven op een Berg fprong uit de Spleet van eene Rots een liefiyke klaare Bron , by

„ welke wy in de reet van een Steen, door welke het Water liep, eene Beurskrab-

„ be vonden , welke van eenigen onzer , die dergelyken nooit gezien hadden, voor

„ iets wonders en een vergiftig Dier gehouden werdt." Het was doch te verwon-

deren, hoé dé Krab op deeze plaats , wel twee Mylen van de Zee, en op een zo

hoogén Berg gekomen ware , daar zy doch voor eene Zee-Krab werdt aangezien.

In dergelyke omftandigheden kan men nog wel een Oirzaak vinden, met te zeg-

gen , dat dezelve door een Roofvogel opgeligt en derwaards gebragt zy : even

a's men dit van Zee-Schulpen wil verzekeren. Ten minften is zulks veel waarfèhyn-

lyker, dan andere Hiftonën, van Kreeften, Slangen en andere Dieren , die men

fils levendig in Steen gevonden zynde afgetekend vindt. Wannéér HelmontiuSj

ïnzyn Boek van den Boom des Levens, meldt, dat hy fomwylen Padden en der-

gelyken in Steen gevonden hadt : daar behoort een fterk geloof toe. Had Vader

Helmont zyn regte Bril opgezet, zou hy zekerlyk den ingang gevonden hebben.

*t Is zeldzaam, daar de Ouden zo veel Wonderen hebben gezien, dat 'er tegenwoo-

dig, hoe meer de lüitom te onderzoeken toeneemt, hoe minder zig openbaaren.

Ondertuflchen moeten deeze Verfleende Krabben, by de Oofterfche Natiën,

in vry groote agting zyn ; dewyl aan dezelven Medicinaale kragten toegefchreeven

Worden; gelyk men zien kan in *t gedagte Werk van Rumphius, alwaar ook ver-

fcheiden Natuurlykê Soorten voorkomen, die merkelyke overeenkomft met deeze

Verfteende hebben; gelyk die aldaar op Plaat N. £, met Letter M, die op Plaat

N. 6, met de Letteren N en O, of ook op Plaat N. 7, met de Letter R, zyn aan-

geweezen. Ik voeg hier nog ten befluite by, dat deeze Verfteende Krabbetjes

van de Portugeezen Crangejo di Pedra geheten , en door de Ooftindifchvaarders en

Handelaars, uit Macao ertCantonin China, dikwils medegebragt wordea
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PLAAT XVII.

Zo zeldzaam als èe verfchillendê Soorten van Kreeften en Krabben , thans be-
fchreeven, onder de Verfteende Zaaken in de Kabinetten voorkomen, zo

overvloedig vindt men de Steenen van deeze en volgende Plaaten, die onder den
naam van Mineraalifche Vifch Leyen, Eijlebifcbe Vijcb-Sternen, Koper -Ley, en
wat dies meer is , in alle Steen-Verzamelingen van Europa bekend zyn. Een v'an dé
oudfte Koper Bergwerken , daar men dergelyke Vifch- Leyen ontmoet, mag dat
gene zyn, in 't Graaffèhap Mansfeldt by Eijleben, waarvan Mylius, in zyn Oh-
deraardfcb Saxen, een wydloopige befchryving, aangaande deszelfs oirfprong en aan-
leg geeft. Hy getuigt in het Eerfte Deel, aan 't begin van de op Ley afge-
beelde Wenen

, het volgende. „ Niet zonder een zonderling vermaak van den
„ Geeft, en daar uit voortkomende verwondering over de almagt van den alwyzen
„ Schepper, kan men de naauwkeurige tekening van deeze Voorwerpen, door de
„ hand van den grootften Konftenaar gemaakt, befchouwen. De meeften Gely-
„ ken naar Snoeken, Baarfen, Haringen, aan welke laatften, bovenal, de Zwem-
„ vinnen zeer aardig uitgedrukt zyn. Haar grootte is niet minder verwifTelende dan
„ de Kleur

; alzo zy ten deele als met Jodenlym of Pek ; ten deele met geheel
„ bonte Kleuren, ook wel t'eenemaal met een geelen Glans, als van louter Goud,
„ of ook als met Zilver- en Koperblaadjes overtoogen zig vertoonen; zynde boven-
„ dien nu eens in een regt uitgeftrekte, dart in een krom leggende Geftalte, op de
„ Stukken Ley afgebeeld."

r

Op deeze Plaaten heb ik my niet zo zeer toegelegd om haare verfchillendê Soor-
ten als wel om de verfcheidenheid van haare Kleuren onder 't Oog te brengen- want
haar Soort en Geflagt, wat het eigentlyk voor VifTchen geweeftzyn, laat zig, by-
zonderlyk op deeze Erts-Steenen, zo naauwkeurig niet bepaalen- ten minrten w'ift
ik de genen welken ik heb, in geen bepaalde KlafTen te brengen. Moogl-k heb-
ben die Perfoonen, welken, door zig in de Bergwerken te bevinden, gelegenheid
krygen om dergelyke Stukken in groote menigte te onderzoeken, ook daaromtrent
meer zekerheid kunnen bekomen. Ten minfte vind ik, dat de Heer ProfefTor Krij-
ger, in zyne Ge/cbiedenis des Aardryks, een geheel ander denkbeeld dienaangaan-
de heeft. Ditagt ik van zo veel belangen op myn oogmerk zo toepaflèIyk,c6t ik
hetzelve, tot verklaannge der Vifehfteenen in 't algemeen, niet kan voorbygaan:
te minder daar men doorgaans zig verbeeldt, dat alles reeds bedagt zy ,

't welk ook
de grootfte Geleerde zou kunnen uit denken, en dat 'er, bygevolg, niets nieuws
ten opzigt van dit Ontwerp kan worden voortgebragt.

„ Wanneer een Ley-Steen gefpleeten wordt, in welke zig een Vifch bevindt,
„ zo krygt men twee Figuuren, die beiden de legging van den Vifch, \ zy op den
„ Kug, op de Zyde of op den Buik, voorftellen, Alzo men de Laagen der Ley,

» by
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by naamen, en hoe zy op elkander volgen, kent: zo weet men ook, wanneer

t men zodanig eenen Vifch in handen krygt,hoe hy in deFlotz gelegen heeft. (Dit

"
woord, datby de Bergluiden gebruiklyk is ^ beduidt de Legging van den Erts-

"
Gang.)' Maar, het bovenfte deel van den Leyfteen toont ons de eigentlyke leg-

"
ging aan, vanden Vifch, en dit gedeelte bevat gemeenlyk deszelfs overgeblee-

"
ven Lighaam; waarentegen het onderfte deel weinig daar van behoudt, gevolge-

V
lyk ook ingedrukt en het andere uitpuilende is. Het onderfte deel kan men als

"
een Cachet, en het bovenfte als het afgedrukte Zegel aanmerken.

"
Hier uit blykt, dat men de Viflchen van onderen op , even als een Gepleifterd

Gewelf befchouwen moet. Want, wanneer men een Ley-Vifch, op een Tafel

"
leggende, befchouwt, die op den Buik fchynt te leggen, dewyl hy ons den Rug

"
vertoont- zo heeft regt het tegendeel plaats, naardien hy werkelyk m de Flotz

"
op den Rug heeft gelegen, en dus is het ook gefield met de genen die ons den

Buik vertoonen. . .

"
Men vindt deeze Viflèhen in allerley plaatzingen, gelyk dit met het maakzel

der leevende Viflchen overeenkomftig is, maar zodanig, dat men duidelyk kan

*
zien hoe zy een geweldigen Dood geftorven zyn. De meerten, naamelyk

,

Z leggen op den Rug, en zyn, bovendien , zeer krom geboogen; zo dat zig, daar

"
de buiging fterkft is, eene Plooy vertoont; anderen leggen op de Zyde uitge-

"
ftrekt gelykerwys een Haring, en deeze zyn zeldzaamer; de allerm.nften leg-

"
een op den Buik. Deeze zouden nu nog een leevende Vifch voorfteilen; doch

"
zy zien 'er altoos zodanig uit, als een die aan 't rterven toe is ; dewyl zy ook wat

"
on de Zvde leggen, en wel in dier voegen, dat, van de dubbelde Vinnen onder

"
aan den Buik f de eene op het Lyf legt, en de andere op den blooten Steen van

den Vifch af, uitgertrekt is. Voor 't overige zyn deeze de zeldzaam! en. Ik heb

l 'er nog nooit eenen, den levendigen gelyk, ordentlyk op den Buik leggende,

" kU

De
n
afmeet

e

in^ komt volmaakt met de Natuurlyke Viflchen overeen: béiden Zyn

„ ïy wal nïïr d?n vyf Koppen lang. Hec Kryftallyne Vogt (Lens CryftaMa),

„ in de meeften, wanneer men 'er tegen aan klopt, even als in de gekookte Vif-

"
füie toep , welke van den Kop af, aan de vlakke Zyde van den Vifch tot

„ midden aan de Staart toe loopt, daar zig het Vleefch van den Vifch gemakkelyk

fcheidt, en in de gekookten doorgaans bruinagtig ziet; vertoont z.g byna aan alle

"
Ley'viflchen duidelyk en wordt nog fraaijer, wanneer men den Steen wat afflypt,

"
hebbende alsdan de gedaante, even of zy met wit Garen geflopt ware.

"
Van Grien krygt men weinig te zien, doch in de grooten vindt men eene

„ aanwyzing van de Ruggegraat: maar, indien de Steen wat afgefleepen wordt

,

I ZSnlg ook ftukken van Graaten ontdekken, die naar de Stof en witte Kleur

* ^Su^^yn niet met de bloote Oogen, noch met een Vergrootglas,

waarnVerXk- want die fcheeve Vierhoekjes of Ruiten weken men tot nog

"
Te rarlTheeft aangezien, zyn Vezelen van het Vleefch der Viflchen. Dit

'

door het afflypen afs wanneerzy geduurig ftand houden en met verdwynen

f baarblvkelvk Aangezien de uitwendige vlakte der Schubben, op het gevoel,

? maa,: Wlwde daL Huid gelyk isfzo heeft daar van geen Afdrukzel kunnen

"
Styven Dewyl ook dat weinige, het welk van den Vifch is ovjrgebleeven,

II geen twintigfle deel van zyn voormaalig Lighaam uitmaakt moeten de Schubben,

IXnldie zelfde evenredigheid verkleind, even zo min kenbaar zyn.

" Wh^m^n met een witte Streek of Huidje omgeven, het welk
„ ue Ley v menen ^yu

.

h gevonden wordt, o-
„ men zien kan, wanneer een Ley- Steen, daar een vnui u g '

;; verdwars doorbreekt. Dit openbaartjng nog duidelyker in het afflypen ente^
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„ zelve houd ik voor 't overblyfzel der Schubben. De Koppen zyn , meerendeels,

^ wandaltig, 't welk daarvan daan komt, dat een Vifchkop uit ongevaar veertig

„' Beenderen Ss famengedeld, en dus na de Verrotting en daar op gevolgde Kneu-

„ zing van zo veele Beenderen, onmooglyk wel gefatfbeneerde brokken kunnen o-

3 ,
verblyven; vooral niet, dewyl by de iplyting van den Ley-Steen dezelven we-

„ derom onregelmaatig van elkander gefcheurd en gebroken worden. Niettegen-

„ daande dit alles, kan men eenige bekende Beenderen ontdekken; gelyk die twee

„ Hoefyzer-agtige van de boven- en onder-Kaak , twee kleine van de Neusgaten,

„ de Sikkelvormigen, als mede de breede aan de Ooren; insgelyks de Maanvormi-

,5 ge aan het Lyf onder de Ooren , aan welke het eerde Paar der Zwemvinnen ge-

,, hecht is , als ook het Scharnier van deeze Vinnen.

,, Tot dus verre heb ik de volgende Hoofd-Gedagten onder deeze Viflchen ont-

„ dekt. Die van het Eerde hebben op den Rug, niet regt in 't midden, maar wat:

„ meer naar de Staart toe, een Vin, voor welke drie Schildvormige Spieren leggen.

„ Ik noem dit Spieren, dewyl de Scheeve Vierhoeken geen Schubben, maar, als

5 ,
gezegd is, Vezelen van het Vleefch, en de eerden veel grooter dan de laatden

„ zyn. Onder aan den Buik hebben deeze twee paar Vinnen, en eene enkele Vin.

„ Ter plaatfè daar men ook een fpoor vindt van den natuurlyken uitgang der ViÊ

„ fchen, zyn één of ook twee Myrtheblad-agtige Spieren, en op het bovende van

„ de Staart zeven dergelyke Schildvormige , welken op \ laatd Balkswys toeloopen.

„ De Buikvinnen daan een Kops langte van elkander, en de tuflchenruimte, over-

„ dwars, is in het bovende Paar wyder dan in het onderde. Deeze Soort komt

„ naad overeen met onze hedendaagfche Hefleling, Witvifch, Haring en Gron-

„ dels en veele andere meer. Men kan derhalve ligt zien, hoe ongegrond het is

,

*,, dat eenige voorgeeven, in Mansfeldfche Ley-Steen een Haring, Karper ofandere

„ byzondere Soorten te bezitten.

„ Het andere Hoofd- Gedagt, heeft wel insgelyks dergelyke Vinnen onder aan dert

„ Buik , als het eerde, doch de Rug-Vin zit niet midden op den Rug, maar regt bo-

„ ven de erikelde Buikvin en zy hebben nooit zulke Spieren als de eerdgemelden

,

„ zynde voor \ overige ook veel grooter dan die. Ik bezit van de zodanigen, wel-

„ ke zevenentwintig Duimen lang zyn, en heb
5
er nog genen, van minder dan agt-

„ tien Duimen langte, gezien. Zy komen naauwkeurig met de Snoeken overeen

,

„ doch zyn zeldzaamer dan de eerden,

„ Die van de derde Soort heb ik nooit geheel kunnen bekomen. Eenige heb-

„ ben een Huid als Sagryn , waar mede men Hout glad maakt. Ik heb 'er een Kop
„ van, die, naar evenredigheid van de anderen, een Lyf gehad moet hebben vari

„ anderhalfEllen lang. Een ander Stuk, dat ook dergelyke harde Huid gehad heeft,

„ laat zig met woorden naauwlyks befchryven. Bovendien kan men een vierde Ge-
„ dagt vinden, dieeene geheel gladde Huid hebben, waar van, by my, maar ééri

„ Stuk voor handen is , dat een Aal fchynt te zyn geweed.

„ Hoe regelmaatig , nu , en Werktuiglyk deeze overblyfzels zyn , als ook hoe net

„ en juid zy met onze hedendaagfche Vidchen fchynen overeen te komen; zoda-

„ nig zelfs, dat men ook , door het afdypen , de Buikvinnen , die door het Vleefch

, ?
van den Rug bedekt waren, in fbmmige Viflchen weder voor den dag kan bren-

„ gen, alsook, wanneer twee Viflchen over elkander leggen, het Vleefch des eé-

„ nen zeer naauwkeurig van dat des anderen affcheiden: zo bevind ik doch in de

„ drie befchreeven HoofdGedagten iets, het welk zig metgeenerley Soort vanon-

„ ze leevende Vidchen laat overeenbrengen. Het bovende deel, naamelyk, van de

„ Staart, is veel langer, dikker, Vleefchiger en van geheel andere gedaante, dan heü

,, onderde; ja; dit fchynt maar, als \ ware, een Vin te zyn van het andere; gelyk

„ dat door het afdypen, nog duidelyker wordt. Wil men , tot verklaaring hier van,

„ bybrengen, dat 'er, in ons Land, nog ons onbekende Geflagten zyn kunnen:

„ dit



en OUDHEDEN des AARDBODEMS. 33

dit wil ik wel niet ontkennen ; hoewel ik , tot nog toe , geen dergelyke in 't

* Koper gebragte afbeelding van een Vifch gezien heb, en ik meen nogthans de
"

afbeeldingen van byna alle hedendaagfche Vifïchen onder 't Oog te hebben ge-

had. Dewyl het bovenfte deel van de Staart langer is dan het onderfte, zo kan

het zelve ook eer befchadigd worden, en dus vindt men 'er, die hetzelve even zo
"

geknakt hebben, als wanneer men een Vouw in het Blad van een Boek maakt;

anderen zyn gelyk een Grasblaadje gedraaid, en nog anderen vindt men 'er, die

aan 't end opwaards omgeboogen zyn, 't welk ik nooit aan 't onderfïe deel heb

waargenomen ".

"
Of, nu, deeze Aanmerkingen, ten opzigt van allerley Soorten van Vifch-Steenen

algemeen zyn, wil ik niet beflifïèn; want wat de ongelykheid, ten opzigt van de

deelen der Staarten betreft, zie ik niet, hoe die in zo veele veranderingen zouden

beftaan, dat zy voor een andere Soort van Vifïchen moeiten worden aangezien. Ik

heb het wel in verfcheidene waargenomen, doch het bedraagt zeer weinig: ten wa-

re 'er in eenige Bergwerken mogten voorkomen, die een geheel andere gefteldheid

hadden, meer met deeze befchryving overeenkomflig en van my nog niet aange-

troffen waren. Ondertufïchen gaat het vaft, dat deeze veranderingen , inzonderheid

omtrent de in geele Ley leggende Vifïchen , in 't geheel niets beduiden
;
gelyk de

Ondervinding op de volgende Plaaten zelf moet aantoonen ; aangaande welken ik niet

alleen verzekerd ben, dat dezelven naauwkeurig naar de Origineelen vervaardigd zyn;

maar ik heb het ook, by naauwkeurig onderzoek van myn eigene Stukken, zelf al-

dus bevonden. Wie weet, welke geweldige beweegingen 'er, by het fterven van

deeze Schepzelen, in derzelver Spieragtige deelen ontftaan zyn; waardoor het eene

gedeelte van de Staart -Vin, door krommingen, breeder gebleeven zy dan het andere;

gelyk dit in de geele Ley-Vifïchen niet anders zig vertoont, dan als of het ééne Deel

wat meer uitgebreid ware dan het andere ; het welk door de digt aan elkander leg-

gende, of wyd van één flaande Graaten of Leden van de Staartvin, ten duidelykfte

blykbaar is.
t

-

# .. T

Even zo heb ik ook dat witte Huidje, m de Breuk, niet aan die zwarte Ley-

Steen ftukken , welken ik bezit, kunnen waarneemen; van 't welke de Heer Doftor

Kruger vafïftelt, dat hetzelve het overblyfzel zou kunnen zyn van de Schubben.

Dit dient tot bewys, dat deeze Verfteende Zaaken zig grootelyks onderfcheiden, en

geduurig een verfchillende vertooning maaken, naar dat zy in 't een of 't ander Land

gevonden worden. En dat 'er ook Stukken voorkomen , aan welken zig nog o-

verblyfzels van de Schubben voordoen, zal ik op eenandere plaats , doch niet in

zwarte Ley-^teen, onder 't oog brengen.

't Gene verder van de Graaten aangemerkt is, gaat in zoverre zeker, dat zy

,

voornaamelyk in deeze Mansfeldfè , als ook miflchien in andere Soorten van Ley-

fteenen, zeer zelden voorkomen. Het moet derhalve, gelyk reeds gezegd is
,
maar

vaneenige Soorten van Ley-Steen verflaan worden: want in andere, ook zwarte Lei-

ien, ontmoet men dezelven in groote volkomenheid, gelyk dit op de ftraks voorko-

mende Plaat zeerduidelyk zal blyken. Doch is 't ook waar, dat ik dit Stuk geens-

zins voor een Mansfeldfchen , noch ook voor zulk een Soort van Steenen, als de

Heer ProfefTor Kruger bybrengt, maar voor een Switzerfchen houde; hoedanigen

tot het maaken van de bekende Ley-Tafels en Schryfleijen worden gebezigd.

Ik heb, by den aanvang, reeds gezegd, niet van voorneemen te zyn
,
om de

verfcheiderley Soorten en Geflagten der VifTchen aan te toonen ,
maar dezelven flegts

zodanig voor te draagen, als men die Stukken om de aardigheid in de Kabinetten be-

waart. Dus ziet men, op deeze Plaat N. XVII., een Koper-Erts als aangevloo-

gen Goud ofMarkafiet, welke door Zwavelige ofandere Metalyne Dampen een der-

ielyke Vertooning maakt, als of de Steen met blaadjes Goud belegd ware, ter plaat-

% daar hy van delelven doordrongen is. Hier uit volgt, dat alleenlyk de Ertshou-

/. Deel. I ^en"
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dende Steenen zig voordoen als of zy gemetallizeerd waren; zynde zulks in andere

zwarte Ley-Steenen niet ligt te vinden.

PLAAT XVIII.

Deeze Soort van Ley komt met de voorgaande overeen , doch verfchilt in Ver-
tooning, doordien het gene aldaar geel is aangevloogen , hier wit is van Kleur, en

ven als of het belegd ware met blaadjes geflagen Zilver. De legging van den bo*

venflen Vifch is wel regt, fraay en duidelyk: maar de Staart is, naar de grootte van
den Vifch te rekenen, ingekrompen en veel te klein. Wie is in ftaat, om de eigent-

lyke oirzaak, hiervan, ontegenzeggelyk te bepaalen? Want de genen zelfs, die

het voor Zaaken aanzien , welke toevallig of door de Natuur aldus zyn voortge-

bragt, kunnen geen verftandig bewys bybrengen, waarom de Natuur juift aan dit

Deel opgehouden te werken, en hetzelve niet tot volkomenheid gebragt zou hebben.

Het Stuk, met N. 2. getekend, heeft een andere legging, dewyl men op hetzel-

ve den Rug en de Deelen die daar aan behooren, als ook de beide zyden van den
Vifch, zeer duidelyk kan waarneemen.

PLAAT XIX,

Dit is de derde Soort van deeze Ley-Steenen , op welken de fcheeve Vierhoeken
zig vertoonen , als of zy met Koper overtoogen waren. Men zegt , dat deeze
Ley ook dikwils bontkleurig fplyt, maar tot heden is my nog geen zodanig Stuk
voorgekomen, hoe gaarnik hetzelve in dit Werk had willen brengen.

PLAAT XX.

Deeze aanzienlyke Vifch zit in een andere Soort van Ley-Steen, waar van niet te

denken is, dat zy eenig Metaal bevatte. Hetzelve is uit het Beurerifche Kabinet
ontleend ; doch het onverwagt affterven van deezen mynen waardften Vriend is de
oirzaak, dat ik niet weet te berigten, van waar het afkomflig zy. Evenwel zou
ik vermoeden, dat het een Soort kan zyn van de Switzerfche Ley-Steenen.
De Vifch, die zig op deezen Steen vertoont, is niet glinfterende, maar dof van

Kleur, daar die der voorige Soorten, wanneer zy niet gemetallizeerd zyn, eenen
Glans hebben , als of zy met een Soort van Jodenlym beftreeken waren. Van dien
aart zyn de twee kleine Stukken, welken men 'er op zyde bygevoegd heeft.

PLAAT XXI.

Dit volkomene Geraamte van een Vifch kan , benevens veelen der voorige Stuk-
ken, tot een bewys'dienen tegen de Idëiften en Archëiften, gelyk de Heer Scheuch-
2,e& ze noemt: want het is onmooglyk, dat een verflandig Menfch zig in 't hoofd
zou kunnen laaten brengen, dat een Gebeente zonder Vleefch, gelyk dit is, tegen
alle ordening der Natuur zo volkomen voortgebragt konde zyn. Deeze Ley is ge-
heel zwart, en vermoedelyk van even die zelfde Soort, als, op veele plaatfen, om
de Daken 'er mede te beleggen gebruikt wordt. Ik heb het Stuk, echter, met voor-
dagt, niet zo zwart laaten vertoonen, om dat men alsdan het Geraamte niet in vol-
komenheid zou kunnen befchouwen.

Alle Deelen van de Ruggegraat hebben nog de natuurlvke Geftalte , onveran-
derd. De Graaten zyn, gelyk zy natuurlyk aan de Wervelen zitten, volkomen;
zelfs zodanig, dat zy zig, daar zy het dunfte zyn, over elkander geflagen hebben, en
dat men het end derzelven , agter de daar voorleggende Deelen, zeer duidelyk kan
zien

;
gelyk dit op de Plaat zeer kennelyk en naauwkeurig is vertoond.

Ieder Deel van de Rugge-Wervelen beftaat uit een vierhoekig Lid , dat , door
zyne verheffingen en diepingen , de onveranderde Natuur , zonder eenige tegen-
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fpraak, vertoont: zo dat ieder een, die in zyn Leven maar een enkelen Vifch heeft

afgeklooven, bekennen moet, dat dit het afbeeldzel van zulk een Geraamte zy.

Het bovenfte van de Staartvin is zeer aanmerkelyk, doch het onderde heeft daar-

tegen geen evenredigheid ; buiten twyfel , dewyl het grootendeels is te niet gegaan

of verbryzeld.

Boven aan den Kop is van den Ley-Steen , in het doorfplyten , iets blyven zitten

,

dat men, zonder gevaar van het Blad, dat maar weinig fterkte heeft, als niet boven

een vierde Duims dik zynde, aan {lukken te breeken , niet weg heeft kunnen krygen.

De onderfte kleine Stukken Steens , op deeze Plaat , toonen aan , hoe zy , voor

de fplyting , op elkander leggen; dewyl de eene het onderfte, de andere het bovenfte

Blad voorftelt. Deeze Graaten zyn ook zeer duidelyk; hoewel de Vifèh , op een

geweldige wyze , aan ftukken gebroken fchynt te zyn , leggende de Kop van het

Lyf af, en dus ver uit zyn natuurlyke plaatzing geweeken. De Staart , in tegen-

deel , is zeer kennelyk en wel gemaakt. Ook hebben deeze beide Bladen van den

Steen een groote overeenkomft met elkander.

PLAAT XXII.

Offêhoon men ook al wilde toeftaan, dat de werkende Natuur, of de zogenaamde

algemeene Wereld-Geeft, iets in Steenen fatfoeneeren konde; gelyk het aan voor-

vegters van dit Gevoelen nooit ontbroken heeft- bevinden 'er zig doch zo ontelbaar

veele Zaaken in het Rykder Steenen, dat de verscheidenheid daarvan, zelve, alle

deeze ongegronde Denkbeelden wederlegt.

Deeze Plaat is, wederom, daarvan een zo duidelyk bewys, dat het my geheel

onmooglyk voorkomt, dat iemand zig zoude inbeelden , dat dergelyke Figuuren by

toeval, ofdoor aanfchieting van zekere Zouten, ontftaan konden, ik vermoed, dat

de eigenzinnigheid van deeze tegenftanders niets anders ten grondflag heeft, dan dat

zy deeze zaak üegts naar de voorftellingen der Autheuren; naar Afbeeldingen, die

dikwilsflegt genoeg zyn gemaakt; en naar hunne eens aangenomen hardnekkigheid

behandelen, en nooit de werkelyk Verfteende Zaaken de Eer hebben aangedaan,

van die zelf naauwkeurig te befchouwen en te onderzoeken: dat egter voor de genen *

die een Stuk met grond willen wederleggen, eene ten hoogften noodige en heden*

daags geen moeielyke arbeid is, daar men thans geen gebrek heeft aan Verzamelin-

gen van dien aart, en men dus in geheel Europa gelegenheid heeft, om dergelyke

Naturalia ter toets te brengen. Ik ben verzekerd, dat alle de genen, die dit doen

en de Natuur van naby durven befchouwen, van hun Gevoelen afftand zullen doen:

of zy moeften grondiger bewyzen, dan tot heden toe gefchied is, kunnen bybren-

gen; hoe zulk een Dier, van zyn oirfprongelyk Zaad af, tot een zodanige volko-

menheid in geftalte en grootte had kunnen geraaken.
;

Als ik myn Gevoelen dienaangaande zeggen mag; ik heb nooit getwyfeld, deeze

gefigureerde Steenen voor iets anders aan te zien, dan het gene zy nog heden voor-

ftellen, 't zy VuTchen, Schulpen, Kreeften, Zee -Appelen, of iets anders
:
maar

dit heb ik altoos voor een onverwinnelyke zwaarigheid gehouden ,
hoe veelen op

die plaatfen gekomen zyn , daar men dezelven thans nog vindt Want
,

als wy

al toeftaan, dat het uitwerkingen van den algemeenen Zondvloed zyn, (gelyk, in-

derdaad, dit Gevoelen het waarfchynlykfte is;) zo heeft doch dezelve 20 lang niet

geduurd, als men Dingen vindt, die wel tien en meer Jaaren tot haar vo.komene

kwil^en'vo'orbeeld bybrengen, om dit vermoeden bevatbaarder te maaken. By

Giengen in Zwaben vindt men een Soort van Oefter- Schulpen , die m t vervolg ook

voorkomen zullen, welke van zulk eene grootte zyn, dat eene derze ven ten m.nfce

tien en meer Jaaren vereifcht , eer zy tot zulk een vokomenheid geraaken; aangezien

veelen twee derden van een Elle en nog langer zyn; 't welk haare zwaarte ook aan-

I 2 nier-
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merkelyk maakt; zo dat zy deswegen niet veel zwemmen kunnen. Nu leert ons

de Ondervinding, dat een zwaar Lighaam, inzonderheid u.t de diepte, niet zeer

verre van zyhe plaats gebragt kan worden; wanneer het niet met geweld, of door

een fterken Stroom, gedreeven wordt. Het is veel waarfehynlyker, dat zo dra

een zwaar Lighaam in eene diepte raakt, hetzelve leggen blyve en met Zand, of

andere ligte Aarde, overdekt worde. Niet minder is t ook bekend, dat door de

zwaarfte Stormen het onderfte deel des Waters in de Zee in t geheel niet bewoo-

gen wordt; zo dat de Dieren, die op den Grond der Zee leeven, niets daar van

befpeuren , en dus in rufte kunnen blyven.

Het is , dan ,
geenszins te denken , dat dergelyke Schepselen een zo verren

Weg als thans de Zee van Giengen af is, derwaards gebragt hebben kunnen wor-

den Ik ben, derhalve, tot die gedagten gekomen, of de aankweeking van deeze

Schepzelen ook op die zelfde plaats, daar men ze thans vindt, zou kunnen gefchied

zyn want niet alleen deeze Oefter-Schulpen, maar bovendien een groote menigte

van andere zaaken, in 't byzonder Koraalgewaffen, in onveranderde geftatte en ge-

daante, zyn bewyzen daarvan: zo dat het niet anders fchynt, dan dat een groot

deel des Aardryks, voor ongeheuglyke tyden, met Water bedekt zy geweeft , en

dus de tyd van eene zo groote verandering , of die voor dan na den algemeenen

Zondvloed voorgevallen zy, niet bepaald kan worden. Dat het ook in zulke ty-

den kan gefchied zyn, wanneer men zig niet bemoeide met aantekening te houden

van Wonderen of groote veranderingen des Aardryks ; en , eindelyk , ingevalle

zulks heeft plaats gehad , dat dan geen denkbeeld van eenig Sterveling in ftaat is uit

te vinden , hoe lang een zodanige bedekkinge des Aardkloots met Water wel ge-

duurd hebbe.

Zy, die met Plato en andere oude Wysgeeren , van eene eeuwigheid der

Wereld, of van een onbedenkelyken tyd van derzelver duuring droomen, zyn be-

ter in flaat, om zig begrypelyke oirzaaken van groote Veranderingen voor te flellen.

Want tyden» wier uitgeftrektheid onbegrypelyk is, kunnen onbedenkelyke Veran-

deringen des Aardryks te weeg gebragt hebben ; waar van de dagelykfche Onder-

vinding ons nog de blyken zou kunnen uitleveren. Doch, met dit alles is de Zaak

nog niet afgedaan: daar zyn nog meer zwaarigheden, waar onder deeze niet van de

minden is, dat zulke Verfteende Schepzelen, inzonderheid op de Bergen, in over-

groote menigte gevonden worden.

Of de Bergen , welke wy nog heden voor Oogen zien , by den oirfprong en

Scheppinge des Aardryks hunnen aanvang genomen hebben, dan of zy in vervolg

van tyd zyn voortgekomen, is een Twiflvraag, welke reeds veel overweeging ver-

oirzaakt heeft, en moeielyk met zekerheid zal te befliflèn zyn.

Dat de Bergen hooger of grooter zouden worden, is eene Stelling, welke de On-

dervinding wederlegt , en welke geen Menfch kan bewyzen. Hetftrydt, naamelyk

tegen de orde der Natuur, dat een Lighaam opvvaards flygen zoude; ten ware 'er

eenig geweld zy , dat hetzelve daar toe noodzaake. Hier uit kan men met reden

befluiten, dat de Bergen, al waren zy ook by den aanvang des Aardryks niet zoda-

nig geweeft, door langheid van tyd insgelyks in zulk een gefteldheid gekomen zyn,

als wy ze thans befchouwen: offchoon men erkennen moet, dat zy allengs vermin-

deren. Alle Bergen beftaan uit enkele Lighaamen , die dagelyks , door Regen en

Overftroomingen , kunnen inzakken en afltroomen; weshalve zig, na een lang tyds

verloop, aanmerkelyke veranderingen daar in moeten openbaaren.

Men behoeft zig flegts een groote Vlakte van Aarde voor te flellen, die uit on-

gelyke Stoffen beftaat, welken op de eene plaats digter en vafter dan op de andere

zyn geweeft. Wie zal niet toeftaan , dat het weeke voor het vaflere heeft moeten

wyken, zo dra als Regen en Onweer het Aardryk getroffen hebben? Op deeze

manier hebben 'er Bergen en Dalen kunnen en moeten ontftaan , en dit zal nog da-

gelyks
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getyks gefchieden , offchoon het in de langte van een Menfchelyken Leeftyd niet

veel bedraagt, en zo ongewaarwordelyk toegaat, dat wy maar weinige blyken daar

van te zien krygen. By den minften Regen openbaart het "zig, hoe de Rivieren

gekleurd worden, door vermenging van Aardagtige deelen onder 't Water. Deeze
Deelen, hoewel zy zig op andere plaatfèri weder zetten , en digt aan elkander te

leggen komen, bereiken doch nooit wederom die hoogte, vanwaar zy afgekomen

gyn. Dit is een onwederfpreekelyk bewys , dat de Bergen kleiner moeten worden
;

dewyl de tyd een geduurige verandering in dezeïven te wege brengt.

Wanneer een Vlakte der Aarde met Water bedekt geweeft is, waar in ontelbaare

Soorten van Water • Dieren geleefd hebben en daar in voortgeteeld zyn , en deeze

Wooningen , door ons onbekende Toevallen des Tyds , van Water ontbloot zyn

geworden: hoe zal het dan met de leevende Schepzelen , daar in, gegaan zyn? Meri

zegt ons; zy gaan den Stroom ofvloeijing naa: doch dit is een zeer flegte oplosfing.

De meeften van deeze Schepzelen, gelyk Schulpvifïchen en ontelbaare anderen, moe-

ten het wel laaten fteeken , dewyl zy een zo verren Togt niet onderneemen kunnen.

Wanneer nu zulk eene verlatene Vlakte des Aardryks, die te vooren met Water be-

dekt was , volgens de voor gedagte denkbeelden tot opdrooging is gekomen , en de

veranderingen van den Tyd heeft moeten ondergaan, zo heeft het wel kunnen ge-

fchieden, dat de in de weeke Klomp leggende Schaalen van Dieren, Hoorens en Schul-

pen, door den tyd verdweenen zyn: aangezien uit die Vlakte ook Diepten of Va-

leiien nullen voortgekomen zyn, welkende Menlchen bebouwd, bewoond, en tot

hun Verblyf uitgekoozen hebben; alwaar dan ook veelen door hun tot vergruizing,

door 't vertreeden», zullen geraakt zyn : terwyl , in tegendeel, de Hoogten, die

minder bewoond worden , haare Steenen Schatten ons nog heden vertoonen. Dit

zou tot een bewys kunnen dienen , waarom men in de Valeijen zo weinig , en,

daarentegen , op de Bergen de meefte Verfteende Zaaken vindt. Ten minfte ge-

viel my deeze oirlprong der Bergen, op zodanig eene manier, beter, dan die vari

MoRRO. Zy is ook veel begrypelyker, doch met deeze zwaarigheid verbonden,

dat tot zulke Veranderingen miliioenen van Jaaren vereifcht werden, welken ik met

• eenen Plato ofAristoteles niet durfde vastftellen; hoewel het ook, by de niéüw-

fte Chronoiogiften , op een paar Eeuwen in de Tydrekening niet zal aankomen.

Die zig eenmaal 5 voorzeker, overtuigd bevindt , dat dit levendige Schepzelen

zyn geweeft, gelyk zy ook niet anders kunnen zyn, die zal door eigen nieuwsgie-

righeid gedreeven worden, om de Zaak verder naar te fpooren, hoe het mooglyk

zy, dat wy dezeïven thans in zulk een veranderden Staat vinden, niettegenftaande 'er

zig ontelbaare zwaarigheden opdoen.

Het gene zig, aangaande een groot Lighaam, op eerftgemelde wyze laat beflui-

ten, is omtrent een klein Lighaam op eene andere wyze aan te merken. Men vindt

in deeze en. veele andere Landftreeken, een ontelbaare menigte van kleine Schulp-

jes, en veele andere dingen; zo dat hetichynt, even of men op den bodem derZee

ware. Een zo klein Schepzeltje , dat uitermaate teder is, kan onmooglyk veel gé-

weids uitftaan; daar het niettemin in groote volkomenheid, geheel en gaaf, in over-

groote veelheid aangetroffen wordt: zo dat hier uit, zo wel als aangaande de groote

Schulpen, fchynt te blyken, dat zy haaren oirfprong aldaar gekreegen hebben. Alle

Verfteende Zaaken, die in groote menigte by elkander leggen, fchynön my eerder

bewyzen af te geeven, dat zy reeds van Natuure dus by elkander gewoond heb-

ben, dan dat zy door eengroot geweld eerftdus, gelyk men ze heden v.ndt
,
by

elkander gebragt zouden zyn. Weshalve ik het Gevoelen van Scheuctzer aan-

gaande den Kuitfteen, als of de Kuit, om denzelven te formeeren, eerft by elkan-

der verzameld ware, niet gaarn zou willen onderfchryven.
.

Doch, ten einde ik niet al te verre vari myn Onderwerp afwyken moge
:

ik ge-

loof dat niemand oP deeze Plaat, N. XXII, de eerfte of bovenfte afbeelding voor

l Deel. K iets
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iets anders, dan voor een duidelyk overblyfzel van een
,

Platviseh *al houden Een

ronde Zee-Duif heeft ook veel overeenkomfl:
;taet dit -Petrefakt

,
doch de Vin-

nen zitten in dezelve geheel aan 't uiterfte des L.ghaams ,
en meer naar de Staart

"oe, daar zy in de Platvisch verder langs den omtrek van het Lighaam ftaan.
_

Het andere Stuk Fig. 2, op deeze Plaat, is^een te grooter Zeldzaamheid in dé

Natuur, om dat het, meer dan drie Mes-Ruggen dik boven den Steen verheven

W doch men zal niet gemakkelyk verklaaren, wat hetzelve oirfprongelyk geweeft

mag zyn. Op 't midden van den Steen zyn fpooren van een Graat dié van eene

.

SheelKalkagtigezelfftandigheid fchynt te zyn; waar uit men kan beflu.ten dat

het een overblyfzel mag wezen van een Visch. De d.kw.ls met roem gedagte,

nu overleedene Heer bitter van hetzelve Joh. Ambr Beurer h.eldt het voor

Werblyfzel van eene Zee- of Konger-Aai, dewyl het agterfte gedeelte niet

kwaalyk
y
zweemt naar eene te famen gefchoovene Huid. Naderhand, echter, is

my een Soort van Viflèhen voorgekomen, welke m Itahe gevangen, en met Azyn

toegemaakt, in Vaatjes buitenslands, tot Spyze, verzonden worden, en deeze heb

ik,

Ö
oP 't eerfte aanzien, onmiddelyk, daar voor moeten verklaaren. Zy zyn dun

en met eenen zeer (lompen Kop voorzien. Bovendien heeft de Grootte er over-

eenkomfl mede , en allermeeft ben ik overtuigd geworden door de Graat, dewyl ik.

de Natuurlyke met de Verfleende heb kunnen vergelyken.PLAAT XXIII.

In de Hoofdfiguur van deeze Plaat komt ons een Fragment vóór van een Hoorn-

visch , doch , dewyl op de Negen en twintigfle Plaat een geheele Visch ,
van dien aart,

is afgebeeld, zo kan de verklaaring daar toe gefpaard worden. Ten einde de overige

ruimieder Plaat niet ledig mogtblyven, is dezelve gevuld met tvyee kleine Stukken,

waar van het eene %.*2, een Vischje daar het overblyfzel van Vleefch op fommigö

nlaatfen zig aan openbaart, het andere, zeer duidelyk, een Graat voor üogen itelt.

f •
*

B PLAAT XXIV,

Dit zyn de Afbeeldingen van een fegt uitgeftrekten Visch, zo als dezelve op

de twee helften van een doorgefpleeten Steen , die op elkander fluiten , zig vertooneru

Het meefte Vleefch ziet men 'er nog aan, en in 't algemeen/openbaart zig, m vol-

komenheid, de Geftalte. De eene zyde van den Steen, op welke de Visch.lep,

is geheel verheven," doch de uitwendige zyde, ingedrukt of hol ;.. t welk ten be-

wyze flrekt, dat 'er iets tufTchen deeze twee Stukken Léy. gelegen moet heboen,

't welk eindelyk mede gegeven heeft; zo dat het eene Stuk, nog week zynde, ge-

boogen en ingezakt, of door een zwaardere daar opleggende Laft nedergedrukt zy,

en die ongelykheid Van den Steen veroirzaakt hcbbe. Door het fplyten van den

Steen heeft zig ook het meefte deel van de Ruggegraat ontbloot, waar van veel,

gelyk men het dikwils aantreft , zig gekryftallizeerd vertoont.

Dit Voorwerp is my uit de aanzienlyke Verzameling van den Heer Hofraad

Schmidel, te Erlang, medegedeeld, en zal vermoedelyk uit de Laridftreek by

Solnhofen afkomftig zyn.PLAAT XXV.
Deeze Plaat bevat meerendeels maar Fragmenten , "die doch niet minder merk-

waardig zyn, dewyl het bekendis, dat men veele Gepetrificéerde dingen zeer

bezwaarlyk in compleete Stukken kan bekomen. Derhalve, fchoon het Voorwerp

>

met N. i, getekend, naauwlyks de helft is van een Visch, verdienen doch die

zeer duidelyk verfchoovene Vierhoeken eene byzondere opmerking.- De Heer Dok-

tor Kruger is niet ongeneigd, om deeze Vierhoeken van eenalgemeene verbran-

ding der Aarde af te leiden, dewyl dezelven zig ook aan den gezooden Visch be-

vinden zouden
;
gelyk men dit wydloopiger by hem kan naleezen. Dat zy fpoo-

ren van Schubben zouden zyn, is geenszins waarfèhynlyk , niettégenftaande op dit

Stuk de Vierhoeken hier en daar verflrooid voorkomen. Zie .
hier eene tweede

zwaa-
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z\vaarigheid , welke wy niet oploflèn kunnen , offchoon zy gering genoeg fchynt

te zyn. Zou het aan de Verrotting zo fchielyk onderhevige Vleesch van langer duur

zyn dan de Schubben , daar men deeze nogthans van een veel duurzaamer zelfftandig-

heid zoude agten ?

Dat doch eenige Geleerden van onzen Leeftyd lufl kreegen , om deeze onerken-

de Waarheden in een helder Licht te ftellen : zy zouden bevinden , hoe veele zwaa-
righeden zig in deeze kleine Zaaken opdoen. Ik erinner my by deeze gelegenheid,

dat, toen ik het Rinkifche Kabinet befchouwde , en over het een en andere eenige

verwondering liet blyken, de toenmaalige Vrouw Bezitfler zeide: hoe evenwel on-

langs zeker Groot Man dat alies voor eene Charlatanerie verklaard hadt. Over dit

oordeel was ik zeer opmerkzaam ; doch heb vergeten te vraagen of die Man groot

van Perfoon , dan groot van Verftand geweefl: ware , en of zyn Handwerk niet zelfs

in eene Charlatanerie beftond ?

N. 2, is als een Italiaanfch Stuk opgegeven , doch heeft een groote overeenkomft

in gedaante met de genen, die door Mylius en anderen belchreven zyn, en by

Kuppin in de Mark gebroken worden , op welken de Visch rood gezegd wordt te ver-

fchynen in een zeer bleeke en helder geele Ley ; het welk daar aan een fèhoon aan-

zien zou geeven.

N. 3. Op dit Stuk is de Geftalte van een Visch nog taamelyk bewaard gebleeven*

gelyk ook de Ruggegraat en Ribben duidelyk genoeg kenbaar zyn. Het heeft veele

fpooren , die niets anders kunnen aanwyzen dan Schubben. Zy zyn alle , wanneer

zy in het Natuurlyke Voorwerp met een Vergrootglas befêhouwd worden , aan

het End takkig , als of zy ingekorven waren •: welk flag van Schubben volkomen

overeenkomt met die der Baarfën.

De Visch, met N. 4. getekend, legt op éenen taamelyk in 't roodagtige vallende

'Steen. Zelfheeft hy verfèheidene, in elkander loopende, Aardagtige en donkere

Kleuren, welken geen zonderling aanzien geeven. Uitwendig is hy met geele Den-

drieten omringd, en, dat het nog overgebleevene Vleefch kon zyn, is met veele,

overlangs en overdwars loopende , Reeten voorzien , van welke zig die naar den

Kop toe, Schubvormig vertoonen. De van de Staart Kopwaards heen loopende

Ruggegraat is Zeer duidelyk, doch verdwynt omtrent het midden van 't Lyf, als

of zy nog met Vieefch bedekt ware. En, dewyl ook de Vinnen zeer kenbaar zyn,

is dit een taamelyk wel geconfërveerd Petrefakt.PLAAT XXVI.

Aangaande dit Stuk zou ik veel tyds verfpillen, en den Leezèr met Loftuitingen

verveelen kunnen, wanneer ik de fraaiheid van hetzelve naar verdiende wilde opvy-

zelen. Zelfs zonder dien befpeurt ieder Liefhebber, dat hetzelve een groote Zeld-

zaamheid is, en niet ligt in de Kabinetten voorkomt: weshalve dergelyke Voorwer-

pen, als dit, in weinig Werken, of nergens, afgebeeld zyn te vinden. Dat het de

goedgunftigheid van den wydberoemden Heer Doktor en Hoogleeraar Gesnerus,

te Zurig, te danken zy, dat dit Stuk hier verfchynt, toont het Opfchrift van de Plaat

genoegzaam. Want het zoude onbillyk zyn, dat men de Heeren Bezitters met ver-

zwyging van hunne fchoone en kofibaare Verzamelingen beloonen wilde. Bovendien

ftrekt het aan dit Werk tot roem, om de waarheid der Zaaken te bewyzen, dat de

plaatfen, waar zy zig bevinden, aangeduid worden. De met veele oplettendheid ort-

dernomene moeite van gedagten Hoogleeraar verdubbelt de waardy van deeze Plaat,

naardien zyn Ed. niet alleen de deelen van dit Geraamte naauwkeung onderzogt,

maar ook dezelven geteld , met Cyfers gemerkt en 'er de Naamen bygevoegd heeft.

Om nu de duidelykheid van dit Blad regt uit te drukken, zo heb ik goed gevonden

'er nog een blooten Omtrek by te voegen; ten einde de Getalen en Letteren be-

hoorlyk kenbaar mogten zyn, het welk op de Plaat zelve, wegens de Kleuren
,
niet

wel doenlyk ware geweefh PLAAT
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PLAAT XXVI, a.

Op dat de zoeven gedagte Afbeelding van den Omtrek niet té weinig plaats bé-

ïlaan mogte, heb ik 'er eenige zeer duidelyke Geraamten van Vifïchen, die ik zelf

bezit, wllen byvoegen. Onder deeze vier Stukken is N. i boven de anderen merk

waardig, om dat , in plaats van Rüggewérvélen , of daar deefce geweeft zyn , zig

meerendeels uithollingen vertoonen; even als of deeze Beenderen v oeybaar gewor-

den waren, en eene ledige ruimte agtergelaten hadden. De verklaaring, nu, der

Lighaamsdeeleh van hét groote Skelet, is uit de bygevoegde benaammgen te zien,

gelyk die ons door den Heer Doktdr Gesner toegezonden zyn.

Het Geraamte van een Snoek op witagtigAfchgraauweLey van Oeningen-,

Uit het Gesnerifèhe Kabinet.

A , A, A. De Kop.

B , B , B. De Rug met de Rug- Vin.

C, 21 Beentjes , die hier en daar ver-

flrooid leggen , en waar van fbmmigen

ook gefpleeten zyn.

D , E. De Borft met den Buik.

F. De Staart met haar Beentjes en der-

zelver Geledingen.

a, b. De Onderkaak.

c. De Kiezen of groote Tanden.

d. d. Verftrooide Tanden.

e. Haare Holletjes of indrukzels.

f. Veertien Beentjes van het Kieuwen-

Vlies.

g. b. Het Plaatje dat de Kieuwen dekt.

i, k. De Beenderen en 't Vleefch van

de Bovenkaak.

/, m. De Breedte van de Snuit.

n. Scherpe Tanden aan het Gehemelte.

o. De Gaaping van den Bek.

p. Het verhevenrond Bekkeneel.

q. De holligheid in hetzelve zigtbaar.

r , s. De uitgangen van het Voorhoofds-

Been naar de Oogen en Neusgaten, in

welken zig ontdekt, hoe de Vezelen

overlangs en Straalswys loopen.

t*, t, t. De Kraakbeenige zelfstandigheid

der Neus van binnen.

u. Een rond ruuw gedeelte van 't Kry-

ftallyn.

x. De Schub van een grooteren Visdu

i - 60. De Ruggegraat, beftaande uit 61.

Wervelbeenen , in welke x de plaat*

fên aanduidt, waar een gedeelte der

Lighaamen is uitgebroken.

I - XL. Ribben , die hier en daar ge-

groefd zyn.

G. Het Sleutelbeen.

H. De Borftvin, befiaande uit 15 Beent-

jes , waar van eenigen afgebroken zyn.

ï. De Beentjes van den tweeden rang

der Rugvin, zittende in het Vleefch.

K. De Buikvin van elf Beentjes.

L. De Beentjes van den tweeden rang,

dieper fteekende.

M-, N. De Aarsvin uit 18 Beentjes be-

ftaande; die van den tweeden rang zyn

•by N zigtbaar, doch van de anderen

<te fpooren maar by M.

0,P, Q. Nog fbmmigedergelyke Beent*

jes , die van de Gewrichten afgefcheideh

zyn»

R,R,R,R. De Graaten of Uitftekken

der Wervelbeenderen.

TjT,T,T. Beentjes van de zydender

Lighaamen van de Wervelen, fteeken-

de in 't VJeefcli.

V,V,V,V. Schubben, dié zig hier en

daar, zelfs in de tuflchenruimte der Rib-

ben, zeer düidelyk openbaaren, zyndè

fcheef langwerpig, met afgeronde hoe-

ken. Door het Mikroskoop befèhouwd

zynde,vertoonen zig de Boogswyze Ve-

zelen, uit welken zybeftaan, zeer klaar.

«, u. Zwartagtige gedeelten op de plaats

der Ingewanden.

W,W,X,X. Eenige groote Schubben

vaneen Visch uit het Geflagtder Karpe-

ren, welken door den gantfehen Steen

verftrooid zyn , en wier maakzel , zo wel

als de lamenvoeging der Vezelen, zig

door het Mikroskoop ten duidelykftè

openbaart. Sommigen derzelven laaten

zig in Blaadjes fplyten, en als een door-

fchynend Voorwerp onderzoeken. By

X , X vertoonen zig ettelyke fpooren

of indrukzelen daar van.

FLAAt
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PLAAT XXVII.

Waarom men de regt leggende Viflchen zo dikwiïs veel verhevener aantreft , dan

anderen; daar weet ik geen reden van te geeven, oflchoon ik het insgelyks in zeer

kleinen , die naauwlyks de langte van een halven Vinger uitmaaken , waargenomen

heb. Dit Stuk, het welk ik zelf in myne Verzameling bewaar, is van deeze zelfde

gefleldheid, als ik in de verklaaring van Plaat XXIV. aangemerkt heb, maar nog vol-

komener, dan het gemelde. De geheele omtrek van den Visch maakt, dewyl hy

zeer verheven is, de figuur van een Haring, zynde de Ruggegraat, welke zig door

iplyting gedeeld heeft, zodat het eene deel in dit, het overige in het andere Stuk

te zien is, zeer dik en volkomen; zodanig, dat men 'er wel brokken van zou kun-

nen uitneemen.

Van de Vinnen zyn, in dit Voorwerp, nogduidelyke blyken overgebleeven , en

öp debehoorlyke plaatfen zigtbaar; doch fchynen my dezelven met die der Harin*

gen niet overeen te komen; hoewel het ook dikwils aan gelegenheid mankeert, om
het Verfteende met de Origineele Stukken te vergelyken. De Kop en Staart zyn

zeer duidelyk,en, op verfcheide plaatfen, met geele Dendrieten verfierd; doch de ge*

heele Visch is taamelyk licht van Kleur, zodanig, dat men, om denzelven wel af te

beelden, de Kleur een weinig frerker heeft moeten maaken. Het aanmerkelykfle

,

nu, aan dit Stuk, komt my voor te zyn eene geheel wit geele Huid , waar mede de

gantfche Visch is overtoogen geweeft, zo dat hy een Glans heeft, als of hy met

geele Lak-Vernis beftreeken ware, welke aan dit Stuk tot de helft toe (trekt, zynde

het overige zigtbaar op het andere gedeelte.

Het onderfte Stuk , met N. 2, getekend, is wat onvolkomener, doch de Visch

heeft daar op een byzondere legging , als terugwaards gekromd zynde met den

Kop. De Staart, van welke zig maar weinig merktekenen op den Steen vertoonen ,

fchynt aan dit Voorwerp buitenfpoorig groot te zyn: 't welk dienen zou kunnen, om

het Gevoelen der Heeren ldëiflen te verfterken» als of dezelve te groot gegroeid

v/are op dit Stuk.

PLAAT XXVIII.

Deeze Plaat, en inzonderheid het daar op met N. 3, getekende Stuk, heb ik al-

toos met een uitfteekend genoegen aangezien; dewyl zig een geheele Familie ot

jong Heirleger van Viflchen op hetzelve vertoont, die in allerley geftalten en pos-

tuuren,dochaltemaal in eene volmaakte evenredigheid der Lighaamsdeelen1,
verfchy-

nen. De Kop en Staart, de Ruggegraat en daar aan gehechte Ribben, de Vinnen

en al het overige, is zo volkomen aan deeze Dieren uitgedrukt ,
dat zy niet beter

geanatomizeerd kunnen worden: maar Zaaden en Wortels heb ik niet kunnen vin-

den, uit welken zy gegroeid mogten zyn. Men dient, derhalve, het oordeel aan

ieder vernuftig Man zelfovertelaaten , hoe het daar mede gefield zy; wanneer het ook

aan de mooglykheid mankeeren mogte, om een gegrond Denkbeeld dien aangaan-

de voor den dag te brengen. Het blyft, nogthans, een regtmaatig befluit; dat,

hoe zwaarder en onbegrypelyker een Zaak is, dezelve heaendaags des te gew.gtiger

en aangenaamer rfioei zyn voor onderzoekende Geeften. Het is voor de Liefheb-

ber, der Natuur eene der noodigfte bezigheden, dat zy het gene nog onbekend 1,

bekend maaken, en het duiftere der Natuurlyke Hiftone , zo veel mooglyk ,
op-

helderen

ft

'tGedagte Stuk, uit het Kabinet van Beurer ontleend, is ontwyfelbaa a*W
ifg uit de

ë
Landflreek by Solnhofen. Men heeft er tot vervuHing ^ ^Pkat

,

nog eenige kleinere bygevoegd, die niet minder duidelyk zyn. H k̂Ie'^irchje '

byvoorbJeld, dat me/ N. 2 getekend is,^^
î

üs^^^^±
de Baarfen. Aan N. 1 en J zyn nog merktenen van Vleefch: daarentegen fchynt

l Deel. L
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N. 6 verpletterd te zyn; dewyl de Staart van de Ruggegraat is afgefcheiden , en op

een goeden affland van zyne Natuurlyke plaats legt.

PLAAT XXIX.

Op het kleinfte volgt het grootfte : alzo dit inderdaad, met N. ï. getekend, het

allergrootfte Stuk van Viflchen is-, 't welk ik immermeer op Steenen heb gezien.

Deeze Visch is zeer volkomen en duidelyk; de daar op leggende Klomp of het o-

vergebleevene Vleefch zeer kénnelyk, en op veele plaatfen zo dik, dat het zig los

maakt en afvalt , als wanneer het afgefcheidene 'er niet anders uitziet dan als op-

gedroogde Kiev; gelyk men dit aan alle Vérfteende Dieren kan waarneemen. Bo-

vendien vertoont zig aan deezen Visch de gedagte Klomp, of het overgebleevene

Vleesch* meeftal in hoekige deelen ^ even als ik hier kortte vooren, in de ver-

klaaring der Vyf en-twintigfte Plaat, melding van gemaakt heb, en het welke de

Heer Doktor Kruger afleidt van eene Hitte des Aardryks: doch zulks fchynt my,

toe, nog niet uitgemaakt te zyn : ten minfte heb ik het aan gezooden Visch niet

kunnen waarneemen , oflchoon door my eenige Proeven daar omtrent zyn in 't

werk gefield. .

,

Dat dit een Geep (*) geweeft zy, behoeft geen bewys ter wereld; alzo het

aan iedereen, door enkele befchouwing van dit Stuk, zig openbaart., De geheele

Visch, naamelyk, vertoont zig zonder gebrek, en alle deszelfs deelen, van 't Hoofd

tot aan de Staart, de Vinnen zelfs en Graaten, benevens alle overige flukken, zyn

in deeze wonderbaare verandering nog genoegzaam kenbaar gebleeven. Iemand,

die gelegenheid had, om een Natuurlyken daar mede te vergelyken, zou aangaan-

de de waarheid van dit gezegde nog kragtiger overtuigd worden. Een heerlyk

groote Speeling der Natuur, zo de Heeren Idëiften zeggen; welke, gelyk ik

reeds éénmaal erinnerd heb, in het Naturaliën- Kabinet van zyne thans regeerende

Roomfch Keizerlyke Majefteit bewaard wordt.

De overige ruimte der Plaat niet ledig willende laateri , heb ik die gevuld met

eenige kleine Stukken, waar onder dat van N. 2 eene byzondere opmerking ver*,

dient: dewyl de Staart van den Visch, of een gedeelte daar van, over het andere

gekromd legt, als of het met voordagt, gelyk een Blad Papier, omgekreukt ware.

De twee overige zeer zuivere en zeer duidelyke Geraamten , zullen het Oog doch

meer, dan eene enkele ledige ruimte , vergenoegen kunnen.

PLAAT XXX.

Alzo dit flag van Léyfteenen eene byzondere aanzienlykheid hebben, eri

zig van veele anderen onderfcheiden, heb ik dezelven niet kunnen voorbygaan. Of
het een eigen Soort is, welke zig altoos met deeze Aderen vertoont, dan of zy

maar by toeval aldus verfchynen, ben ik niet verzekerd: ook liet het de Eigenbaat

niet toe, dat ik de waare Plaats, waar menze breekt, kon te weeten komen:

want de opgegevene bevond ik , by nader onderzoek , valfch te zyn : de Verkooper

der Steenen hadt een Plaats gemeld > daar nooit een Marmergroeve is geweeft.

Deeze Leyfteen is zeer week, en men kan niet veel Marmeragtigs aan denzelven

befpeuren : doch om die zelfde reden is hy zeer bekwaam , om de Vérfteende

Zaaken zeer fraay en zuiver te vertoonen: dewyl hy in het fplyten niet zo vaft

te famen houdt. Ook is het Ding zelf daar in zo net te zien, als of het in Vor-

men afgedrukt ware. De Kreeft, op Plaat XIII, 6, met N. i. getekend, is van

deeze zelfde Plaats ;des men ook de allerkleinfte deelen daar van kan befchouwen.

De

(*) [De Duitfchers geeven den naam van Hornfifch ken behoort, en naar welke deeze Vérfteende Visch

of Hoornvifch a3n de Geep, in de Noordzee en O- zeer wel gelykt.]

eeaan voorkomende, welke tot het Geflagt derSnoe-
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De tegenwoordige Visch, N. 1, is halfverteerd, en aan het bovenfte gedeelte

zyn flegts de Graaten overgebleeven ; waar tegen in het agterfte gedeelte , naar

de Staart toe , de gedaante van den Visch met zyn Vleefch zig zeer duidelyk
openbaart.

N. 2, vertoont wederom eenen regt uitgeftrekten Visch, van zeer groote duide-

lykheid in alle zyne deelen : want fchoon het maar, wat de Ruggegraat betreft,

een indrukzel is , komt doch al het overige te kenbaar en in te groote volmaakt-

heid voor. Men wordt zelfs aan de zyde des Buiks, digt boven de middelfte Vin

,

eenige fpooren van het Gedarmte gewaar: hoewel men dit, wegens de gelykheid

van "Kleur, in de Afbeelding zo wel niet heeft kunnen uitdrukken. Ik weet dac

het aan tegenwerpingen, wanneer men zodanige dingen beweeren wil, niet ont-

breekt ; doch ik weet ook , dat ik dit Petrefakt , zeer oplettende , met en zonder

Vergrootglas , meer dan veele anderen , bekeeken heb. Het zal ieder nieuws*

gierig Liefhebber alle Uuren vry ftaan , deezen Steen zelf te beföhouwen ; alzo

die zig in het Beurerifche Kabinet bevindt. Dezelve beftaat uit een dik regt hard

Marmer, en ik ben verzekerd, dat iemand, die de gelegenheid waarneemt , om
dit Stuk in Natura te zien, met ons van het zelfde Gevoelen zal zyn.

N. 3 , zyn twee Viflchen, die hun Graf vermoedelyk te gelyk alhier gevonden

hebben , doch van den eenen is veel meer dan van den anderen overgebleeven.

Wat zouden niet deeze Viflchen, alle met elkander, een vergenoegen daar over

betoonen , wanneer zy zig door hunne Afbeelding , tevens de vergetelheid ont-

rukt, zo, gelyk het hedendaags de mode is, konden zien?

PLAAT XXXI.

Op deeze Plaat komt nog een zodanige met een Plank verknogte Visch , of lie-

ver het Geraamte van een Visch te voorfêhyn. Zo het ooit de mode was geweeft

,

dat de Viflchen op Bedden geflapen hadden , durf ik verzekeren, dat 'er Menfchen

zouden zyn, die voorgeeven zouden, dat dit nog overblyfzels daar van waren, en

dat de Viflèn, met hunne Bedden te gelyk, in dit ongeluk geraakt zynde, de Bed-

den, als het ligtfte, weg gedreeven , doch de Viüen, met de Onderlaagen, als on-

dereen gefmolten tot een vooze Klomp , en in deeze gedaante veranderd waren.

Men moet immers toeftaan, dat veele Liefhebbers zig met zottelyke inbeeldingen,

ten opzigt van deeze Zaak, het hoofd gebroken hebben: doch zulke ongegronde

en zwakke Denkbeelden verdienen geen opmerking : alles moet zo duidelyk en on-

tegenzeggelyk voorgefteld zyn, dat het zo wel van Scherpziende en Verftandigen

,

als van Onkundigen, voor Waarheden erkend worde.

Den befpotteren van deeze toevalligheden der Natuur moet men zulke Stukken

voor Oogen leggen , dat zy , by eene naauwkeurige befchouwing derzelven , m
twyfeling gebragt worden , omtrent hunne aangenomene Denkbeelden , en niet

weeten, welk befluit zy, eindelyk, aangaande deeze zeldzaame Natuurlyke geboor-

ten zullen opmaaken. Daar toe behooren zeer duidelyke Stukken: want, waar de

Inbeelding eerft Figuuren formeeren zal , daar is de Zaak ledig en onmagtig
:
en

juift door zodanige laffe Stellingen, daar zig de een dit, de ander wat anders in-

beeldt, is de één met den ander, van deeze Spotters, veragtelyk geworden.

Ik heb ook deeze beide Steenen niet deswegen in Afbeelding gebragt ,
dat iemand

denken zoude , als of deeze Viflchen inderdaad op Planken gelegen hadden. Neen:

maar deswegen, dat zy voor alle anderen een niet cnbevallig,e Vertooning maaken,

en zeer fraay in 't Oog vallen, moetende, bovendien, ook zonder twyfel
,

iets

toebrengen tot de volmaaktheid van dit Werk.

PLAAT XXXIL
1

Het befluit van alle deeze VüTen maakt een zeer fchoon Stuk, dat uit het Ka-

L 2 D1"
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binet van den Heer Hofraad Trew ontleend is. Dit Petrefakt munt ,
door zyne

volkomenheid, by veelen uit; dewyl de gantfche Visch, van den Kop tot aan de

Staart, zeer kenbaar is, en de Kop in 't byzonder geeft Van de Natuuriyke gefteld^

heid veele blyken. Van boven, op de Rug, zyn merktekenen, als kleine Schub-

betjes, doch die 'er , naar evenredigheid van den Visch, geene kunnen zyn, alzo zy

veel te klein waren. De Graat is, Van den Kop tot aan de Staart, in haare Na-.

tuurlyke legging te vinden , en de verfcheiderley verwiflèlende Kleuren , geel

,

roodagtig en graauw, onder elkander gemengd, geeven den geheelen Visch een be-

vallig aanzien.

P L A A T XXXIIÏ.

Gemakkëlyk is het te begrypen , dat de Infekten en andere dergelyke tedere

Zaaken, wanneer die op Stèenen gevonden worden, een groote zeldzaamheid moe-

ten zyn; dewyl het byna onmooglyk fchynt , hoe zy voor de vernieling kunnen

bewaard zyn gebleevert. Men vindt de zodanigen niettemin inderdaad verfteend,

gelyk deeze Plaat daar van de ontwyfelbaaré blyken oplevert, en, dat meer is, zy

komen 'er Zo volmaakt en Natuurlyk voor, dat, wanneer ik ze niet met myn ei-

gen Oogen had gezien , (want deeze zelfde Soort is in het Beurerifche Kabinet te

Vinden:) ik, zo min als veele andere ongeloovigen , miflchien 'er even zo wei-

nig geloof aan geflagen zoude hebben. Men zietze 'er ook met zulk een duidely-

ke fcherpheid ingedrukt, dat het niet noodig is, eerft de Zinnen te flypen en den

Steen een tyd lang te bekyken, om door Zyne Inbeelding wat uit te broeden. Veel-

eer zynzy zo kennelyk, dat ieder Inlêkten- Kenner haar op ftaande voet by haa-

ren naam zal noemen. De mooglykheid , hoe zy in de Steenen zyn gekomen ,

laat ik anderen nafpooren. Genoeg is 't, dat ik werkelyk plaats hebbende waarhe-

den in de Natuur vertoone. Want, terwyl ik dit fchryf , kan ik niemand verze-

keren, dat ik my deswegen in een Penneftryd wil inlaaten, offchoon dit een On-

derwerp zy, over 't welke men genoeg Gerugts zoude kunnen maaken.

Op het Stuk, met N. i. getekend, is eene Figuur, die zig moeielyk laat ver-

klaaren: want het fchynt niet, dat dezelve behoord hebbe tot eenig leevend Dier>

ten ware het een Wervelbeen van de Ruggegraat mogte zyn. Het Stuk N. 2,

daarentegen , is zo veel te düidelyker dewyl men behalve de Diertjes , daar op

voorkomende, op hetzelve ook eenige Grashalmen ziet. Op de Stukken N. 3 en

4, het welk twee Bladen zyn, die men van elkander gefpleeten heeft , vertoont

zig wel even 't zelfde Infèkt, doch na dat het tot volkomen wasdom , in deeze

Verandering , gekomen is. N. 5 , is wederom wat twyfelagtiger , en ik zou daar

omtrent zo min, als aangaande het eerfte, beweercn willen ; dat hetzelve een wee-

zentlyk Infèkt zy geweeft; hoewel het nergens meer, dan naar een Infèkt, gelykt.

N. 6, zweemt grootelyks naar eene Rups, zo als dezelve tot de Verandering ge-

reed is: ten minfle geloof ik dit Eer, dan dat het de Ziel van een Polypus zoude

zyn , die op den Steen zittende gebleeven ware.

PLAAT XXXIV.

Hoe onzeker ook het aanzien zy van dit Verfteende Stuk , is my doch Zyns ge-

lyke nooit meer voorgekomen. Alzo de Heer Bezitter zeer veel agting voor dit

Stuk hadt, is een naauwkeurig afdrukzel in Pleifler door den Heer Doktor Ges-

Nerus overgezonden , naar het welke men hetzelve behooriyk heeft in Plaat ge-

bragt. Dit zeldzaame Stuk komt geen Schepzel nader dan een Schildpad , voor

welke het ook door den Heer Doktor, zo even gemeld, en door meer anderen,

is gehouden. Het Origineel beftaat uit zwarte Ley, daar het, in fommige plaat-

(èn, taamelyk verheven op legt. Boven aan de ronding, welke doch aan 't eene

Deel kenbaarder is dan aan het andere, ziet men de overblyfzels vanden Kop, en,

niet
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t ver daar van, wordt men eene zeer duidelyk uitgefpannen Poot of Voet ge-
„„ar, welke ook^naar de Klaauwen van een Kikvorfch taamelyk zweemt. Doch
het eene Deel, in 't midden, geeft onbedriegelyke kentekenen, ais naar het Geraam-
te van eene Schildpad volmaakt gelykende. Ik heb gelegenheid gehad , om het
bovenfte gedeelte of Schild van een Schildpad met dit Verfteende te vergclyken

,

en bevonden, dat het daar mede wel overeenftemt, en kan dus te minder twyfe-
Jen, of het zal weezentlyk zodanig iets zyn geweeft, als men het voor uitge-
geven heeft.

PLAAT XXXIV, a.

Op deeze Plaat is het met N. r, getekende Geraamte juift even 't zelfde, als

waar van ik reeds op de IX. Plaat gewag gemaakt heb, dat ik het tegenwoor-
dige Stuk wilde nageeven , alzo hetzelve een zeer duidelyke vertooning maakt
van een Schepzel (*). Men ziet zeer klaar, dat hetzelve uit zeven Hoofdtvvy-
gen, Takken of Punten, (hoe men ze ook noemen wil,) beftaan heeft, die allen

uit aan elkander hangende Geledingen famengefteld zyn , en die, daar zy aan het
Lighaam van het Schepzel ge/laan hebben , dikker en fterker voorkomen , dan
naar de Enden toe. Dit ftrekt tot een klaar bewys, dat het niets anders dan eene
Zee-Zon oïCapüt Medüfa is geweeft, welke uit zeven Takken of Punten beftaan,,

en zig in deeze gedaante Samengetrokken heeft ; even gelykerwys men de vyf
Vingeren van de Hand kan famenvoegen , wanneer men iets daar mede wil op-
vatten. Het was wel mooglyk , dat aan het Lighaam zelf nog eenige Punten ge-
daan hebben ; dewyl men in den Steen nog iets , dat naar verdwynende Trekken
gelykt, kan befpeuren; doch dewyl het zig niet duidelyk onderfcheiden laat, en
ik geen vrind van bloote inbeeldingen ben, zo durf ik dienaangaande verder niets

bepaalen , dan dat ik met myne eigen Oogen zie : zonder te onderzoeken , of
'er een Zee-Zon , of zogenaamd Caput Medufa , met zeven Punten gevonden
worde, of niet. Want, fchoon ik wel weet, dat de Wereld ook zonder dien be-

ftaan kan , heeft het doch de groot/te waar/chynlykheid , dat dit een Schepzel

moet zyn geweeft, hoedanig een, zonder eenige tegenwerping, nooit by toeval

kan ontftaan zyn : Ja hy moeft zyn Verftand verzaakt hebben, die zig dergelyke

Herfenfchimmen in 't Hoofd kon brengen.

De Leedjes aan de Hoofdtwygen zyn rondj en bedroegen in de langte niet

meer dan eene dikke Mesrug, indien menze op zig zelf konde opzetten; daaren*

tegen zyn de genen , welke links en regts aan de Hoofdpunten , gelyk de Vifch-

graaten aan de Rugwervelen , zitten , van eene geheel verschillende gefteldheid. In

plaats , naamelyk , dat de Graat van een Vifch uit een enkel ftuk beftaat , zo zyn

deeze uit loutere Geledingen te famen gevoegd, die naar het End toe niet minder

verfmallen en fpits worden, dan de Vifchgraaten. De Leedjes zyn in dezelven wat

langer, dan in de Hoofdtwygen zelf: zy zyn, wanneer men die met een Vergroot-

glas befchouwt, hoekig, en hebben byna de figuur van de Leden der Vingeren,

welken, daar zy aan elkander gewricht zyn s wat verhevene Kraakbeenen hebben,

wanneer zy , door Ontleeding , van Vleeich ontbloot zyn. Dit heeft zig op dé

Plaat, wegens de kleinheid van deeze Deelen, niet zo wel laaten uitdrukken, als te

wenfehen ware geweeft, of als de Steen zelfs dit, by naauwkeurige befchouwing,

voor Oogen fielt, 't Geen dit Petrefakt nog verder merkwaardig heeft , zyn de me-

nigvuldig over elkander leggende reeds befchrevene Graaten , die op veele plaatlèn *

wel twee, drie, of vierdubbeld boven elkander gevoegd zyn: dewyl zy, terwyl het

Dier zig te famen trok, elkander moeten aangeraakt, en dus de eene over de andere

heen

(*) Pk geloof dat Knorr. zeggen wil, in de Ver- alwaar van zodanig een Steen, by Solnhofen gevoi?<

klaaring van de Elfde Plaat , hier voor bladz. 12, 13, den, wordt gefproken.]

ƒ. Deel. M
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heen gelegen hebben : even als of men verfcheide Vilchgraaten fcheef of kruislings op
elkander had gelegd. Ik hou dit Stuk voor een der merkwaard igften in dit opzigt,
en te gelyk voor een te meermaalen herhaald ontegenzeggelyk bewys , dat niets van
alle deeze Zaaken by toeval kan ontdaan zyn.

Aangezien men de meefte Gewaflèn
, gelyk reeds op Plaat X, is aangemerkt,

in zwarte Leyfteen ziet , en dit met N. 2 , getekende Stuk zig geheel donker geel
op een bleek geel of witagtig Gefteente vertoont ; zo heb ik hetzelve niet kunnen
voorbygaan

; inzonderheid dewyl my onder alle Verfteende Zaaken , welken ik
gezien heb, nimmer iets zodanigs is voorgekomen. Het is niet daar mede even zo
gefteld , als [met de Dendrieten of geele Boomfteenen , welken zig op de Vlakte van
den Steen hebben aangezet; maar het heeft de diepte wel van eene Mesrug: (want dit

is het uitgeholde Stuk :) zo dat het andere gedeelte , 't welk ik niet bezit, zeer ver-
heven moet zyn. Dat hetzelve de figuur van een Gewas bevat, zal wel niemand
tegenfpreeken ; doch ik wil het niemand voor iets zekers opdringen : de Geftalte is

genoegzaam duidelyk voorgefteld en komt volftrekt met het Origineel overeen, zo
dat het iemand, die kennis heeft aan Planten, gemakkelyk zal verklaaren. Ik ben
ten minfte volkomen overtuigd, dat het niet onder de Speelingen der Natuur, gelyk
de Boomfteenen of Dendrieten, te tellen zy : want het fchynt een Plant te zyn, die
in deeze Maiïa is komen te leggen.

Dewyl my onder duizend en wel meer Viflchen , die ik gezien heb, geene van
zulk een zeer zonderlinge Geftalte en Legging voorgekomen is; zo heb ik dit met
N. 3. getekende Stuk, aan 't end van dit Eer/te Deel, nog wel willen byvoegen. Van
de Staart af, tot omtrent de helft der langte, leggen de Graaten altemaal ordentlyk,
doch , daar de kromming van de Staart begint , krullen zy op , zo dat men eenig
geweld en ongefchiktheid derzelven befpeurt. Binnen den cirkel zyn de Graaten te
famen en tegen elkander aangedrongen, op even de zelfde manier, als zig zulks in
de Natuur zelve vertoont, wanneer men een Ruggegraat van een Vifch krom om-
buigt: 't welk iedereen, als hy zyn Maaltyd met Vifch gedaan heeft, zelf kan on-
derzoeken. De Kop is niet ter plaatfè daar hy moefte zyn, maar zeer kort van de
Ruggegraat afgefcheiden , en niet zeer verre van de plaats , waar hy Natuurlyker
wyze zyn kon , doch in een geheel andere legging te zien.

» 't Geen nog verder, in deeze Soort van Leyfteen, overvloedig en zeer dikwils
~/> voorkomt, zyn de met N. 4. en J. getekende Stukken. De eerftgemelde Figuur,

GJltyJlta .„<» w* die men dikwils grooter en kleiner vindt, kan niets anders, dan het indrukzel van
*,*,,.„/ ...•,•< ,,„,A f o,

een Schulp zyn.
_

Daarentegen laat het zig, aangaande de Figuur met N. ?, gete-

**, JofcsJs/ct .

^end, niet zo duidelyk verklaaren, waar voor hetzelve kan aangenomen worden.

,v /,„„;, -/m-V,,^
Het Se,}'kt niet volkomener naar 't een of ander, dan naar een uit enkelde Streepen

,,J ƒ us~~flZ- beftaande Rug van een Ammons-Hooren, doch men ziet in de allerdunfte Ley, wan-
" ƒ - '/

t u nnij;
neer de Steen ook flegts de dikte van twee Mesruggen heeft, daar van aan de andere

J^zyde niet het allerminfte Spoor: terwyl zig anders de Comau Anmtom, onder
J
" - alle Verfteende-Zaaken , het Lighaamelykfte vertoonen , of fchoon zy doch onder

• f**ys. (*, uu*~& Petrefakten byna het moeielykfte te verklaaren zyn; gelyk in 't vervolg van dit

1 s r,—~ï .

Werk zal blyken - N - 6, is een Soort van Dendrieten in witte Steen, en het Stuk,

cUJ'i^ A h
met N - 7- getekend, behelft een Soort van Gewaflèn, welke onder de Soorten van

—~t\ M°s geteld worden. Deeze Verfteende Zaaken zullen nog niet zo bekend zyn : de
Stukken zien 'er niet anders uit, dan als of over deeze Gewaflèn een Stofgevlooten
ware, die tot Steen geworden was en het Gewas zelve onveranderd gelaten hadt;
dewyl zy allen in groene Kleur voorkomen. Zy breeken van ongelyke grootte in de
Saxifche Erts-Gebergten

, alwaar dikwils Stukken vallen van een of twee Voeten,
doch die altemaal eveneens gefchapen zyn , als het bygevoegde kleine Stukje den
Liefhebberen hier is afgefchetft.

BESCHRY-

'7
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BESCHRYVING
VAN EEN NIEUWPLANTDIER

UIT GROENLAND.
IN EEN BRIEF VAN DEN HEER

CHRISTLOF MYLIUS,
AAN DEN WEL EDELEN HOOGGELEERDEN HEER

ALBERTUS van H ALLER,
Amman der Stad Bern en Prefident van het Koninglyk Genootfèhap

der Weetenfèhappen te Gottingm , &c. &c.

Hoog Tfelgeboren Heer.

Byzonder hooggeëerde Heer Prefident.

Myn boogwaarde Begunjliger.

Het groote aandeel, dat Uwe Hoog Welgeboorenheid aan de voortzetting van my-
nen thans werkelyk ondernomen Amerikaanfèhen Reistogt heeft: de byzon-

dere verbindtenis, in welke ik , door uwe gunrtige bemiddeling, met een geleerd

Genootfèhap, waar van U Ed. de Opperde is, de Eere heb te ftaan : Uwe onfèhat-

baare Genegenheid , op welke ik het voor my het grootfte Geluk agt , den geheelen

tyd myns Levens te kunnen roemen, en de hoogagting , die ieder, van wien de

voor 't algemeen nuttige en aangenaame Weetenfchappen bemind worden , D Ed.'

als een der grootfte kenneren en bevorderaaren van dezelven , in alle gelegenheden

fèhuldig is te betoonen; zyn de redenen, om welke ik Uwe Hoog Welgeboorenheid

een Verhandeling opdraage, waar in ik een Proef geef van myne in Amerika werk-

ftellig te maakene Waarneemingen, wier waardigheid of onwaardigheid Gy beft in

flaat zyt te beoordeelen. Het fchynt wel niet, dat het Plantdier, 't welk ik hier be-

fchryven wil, ooit eenige nuttigheid zal hebben in de Samenleeving; maar heeft het

wel aan myne keuze gedaan , in 't allereerft eene voor 't algemeen nuttige , of alleen-

lyk eene zeer merkwaardige Zaak, aan te treffen, door welker befchryving ik eeni-

germaate toonen kon , hoe ik myn tyd op den Reistogt had befteed , en hoe ik alle

gelegenheden waarneem, om myne hoogagting jegens U Ed. aan den dag te leggen?

Bovendien is Uwe Hoog Welgeboorenheid verzekerd, hoe ik het Gevoelen , dat een

Natuur-onderzoeker niet alleen de bevordering van 't algemeene nut , maar ook de

verheerlyking van den grooten Schepper zig ten oogwit moet ftellen, toegedaan ben:

welk laatfte oogwit ik door deeze befchryving van een zo zonderling Plantdier, als

dit is, my met eenigen grond vleije, te zullen bereiken.

Eer ik nog deeze Befchryving aanvang , moet ik erinneren, dat, wanneer ik in

de hoofdzaak my zelven fchyn tegen te fpreeken , en van eene zelfde Zaak eerft als

M 2 van
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van een Plant, en vervolgens als van een Dier, aal handelen, zulks alleenlyk gefchie^

den zal, om my ordentlyk en Verftaanbaar uit te drukken. Jk bevind my hier omtrent

in de zelfde omftandigheden , die de Leeraars derSterrekunde noodzaaken, in hunne
Voortellingen eerft den Hemel als de Oppervlakte van een holle Kloot voor te (lel-

len, daar de Sterren nevens elkander aan gehecht zyn; welk denkbeeld doch t'eene-

maal verdwyïit, wanneer men tot de op deezen valfchen grond gebouwde waareKén*-

nis van den Hemel geraakt.

De Kommandeur van den Engelfchen Groenlandsvaarder Brittannia, Adriaans
genaamd , ieen geboren Jutlander , hadt, van zynen in de voorleedeh Zorher op den
Walvifchvangft gedaanen Togt,' twee Exemplaaren met zig gebragt van eene Zee-
Plant, die hem zeer zonderling voorkwam, Hy hadt die beiden gegeven aan den

Heer DiWle, van Bremen, een van uwe waardigfte Leerlingen, mynen braaven

Vriend, en, alzo deeze my een derzelven vereerde *> zo kreeg ik dus gelegenheid,

om die Zee-Plant naauwkeurig te onderzoeken.

Gedagte Kommandeur heeft verhaald , dat deeze beide Stukken op de Noorder
Breedte van 79 Graaden, twintig Duitfche Mylen van Groenland, op eenen Kley-
Grond, ter diepte van 236 Vademen of 1416 Engelfche Voeten , zyn opgehaald aan

boord van zyn Schip, met de Lyn van 't Dieplood. Deeze groote Poolshoogte, op
welke zelden een Natuur-onderzoeker komt , en de afgryzelyke diepte , in welke
zig de Waarneemingen nog veel zeldzaamer laaten doen, maaken reeds deeze Plant

merkwaardig, die , zonder de opmerkzaamheid van den Kommandeur, welke men
onder de Walvifchvangers niet ligt zal aantreffen, zelve miilchien nog lang, zo niet

altoos , onbekend zou gebleeven zyn.

Dat ik deeze Plant voor nieuw en tot nog toe onbekend verklaar (*), is niet op
eigen Gezag alleen. Ik) heb dezelve aan drie , in dergelyke Zaaken zeer ervarene

Leden van de Koninglyke Sociëteit alhier , naamlyk de Heeren Watson , Col-
ljnson en Millilr, getoond; aan geen van welken het Schepzel bekend was, en
het kwam hun allen zeld&am voor.

Ieder Exemplaar van deeze Plant was in drie Stukken gebroken, het welk my doch
geenszins hinderde , om ze in haar volkomene Geftalte en Grootte voor my'te leg-

gen. Zo als ik dezelven op deeze wys gezien heb, zal ik ze thans befchryven: zie

PLAAT XXXV.
Zy beftaat uit eenen blooten Steel zonder Bladen , op welken boven , daar de Steel

wat overzyde geboogen is, de Bloem zit. De eerfte Figuur (telt de geheele Plant in

\ klein voor Oogen. Natuurlyk is dezelve, met de Bloem, vier en een half Voet
feng; de Bloem derdhalf Duim en in 't midden vyf cjuartier Duims dik, loopende
boven wat fjpits uit. Wegens de voortjes in de langte en de infhydingen overdwars*
welken zig op deeze Bloem vertoonen , ontdekte ik , op h eerfle aanzien , eenige gelyke-

nis van dezelve naar die Verfteende Lighaamen, waar men den naam van Leliefteen(Z&i-

crinos) aan gegeven heeft, en die men vooreen byzondere fbort van Verfteende Zee-
Sterren houdt: maar het bovenfte wat Vezelagtige deel, van deeze Bloem, heeft wei-
nig overeenkomft met deeze Verfteening. De Steel is, wat onder het midden, an-

derhalve Lyn dik, doch wordt, naar onderen toe, ten minfte nog eens zo dik, en,
naar boven, nog meer dan eens zo dun. By de Bloem , ongevaar derdhalf Duim
yan dezelve nederwaards , fchynt de Steel dikker te zyn : doch dit is flegts gelyk een
Blaas , in welke van binnen de Steel aanhangt, en die nederwaarts in de Oppervlakte
van den Steel verdwynt. Beneden , nagenoeg anderhalf Voet van 't end , is de Steel

wat

(*) [Dit Schepzel is nu reeds zeventien Jaaren ont- 't jaar 1752 op de gezegde plaats opgehaald. Zie 't t
dekt en bekend geweeft , a's zjnde in de Zomer van Deel der Uitgezogte Perband. bl. 101.]
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wat dikker* dan verder naar beneden toe. Geheel omlaag, aan het uiterfte end, Wordt
hy wederom wat dikker, en eindigt zo volkomen > dat men duidelyk ziet, hoe 'er

niets van afgebroken is of afgefcheurd.

De Steel is doorgaans vierhoekig , en heeft op ieder zyde eene Groef Van bin-

nen is dezelve wit , en van zelffiandigheid als hard langdraadig Hout, ja byna Zo hard
als Elpenbeen. Hy is met eene fyne, bleekgeele, Huid overtoogen. Aan het voor-
gemelde onderfte end is dezelve naar boven toe bruin geel, en naar onderen toe don-
kergeel.

.
Dit gantfche gedeelte van den Steel heeft een dikke taaije Huid , door welke

men den voortgang van den harden Steel inwendig voelen kan. Dezelve is ook no^
altoos vogtig en zeer buigzaam. Hier uit, en uitde voorige bygebragte omfiandig-

heden, befluit ik, dat het onderde een half Voet lange gedeelte van den Steel in de
Kleijige Grond der Zee geftaan heeft, en dus de Wortel is der Plant, wanneer men
die flegts een Wortel noemen kan.

Toen de Plant uit de Zee gehaald werdt, is de Steel hoog geel, en niet zo hard,

maar buigzaam, geweeft: want de Steel van het andere Exemplaar is geheel Slak-

hoornagtig gedraaid.

Figuur 2 fielt een fluk van het onderde gedeelte des Steels en van het bovenfte

des Wortels, in de Natuurlyke grootte , voor.

Ten einde ik de Bloem van deeze Plant naauwkeuriger befchouwen , en in haar'

Natuurlyken toeftand, zo veel het doenlyk was, herfteüen mogte ; zo leid ik ze een

paar uuren in 't Water. De Kommandeur, naamelyk, kon 'er verder geen verklaa-

ring van geeven , dan dat dezelve , toen zy uit Zee kwam , wat verder uitgebloeid

en geel van Kleur geweeft was; daar zy, toen ik ze in baar ingedroogden ftaat kreeg,

geheel donkerbruin was. Wanneer ik ze weder uit het Water nam, hadt zy zig taa-

jmelyk van elkander gefpreid , en was nog eenmaal zo groot als te vooren : om kort

te gaan, zy vertoonde zig zodanig, als in de Derde Figuur is te zien. Het aanhan-

gende fluk van de bovengemelde Blaazige bleekgeele Huid, was wat Slakhoornvor-

mig o-edraaid, en de Kleur der Bloem bruingeel. Zy beftondt uit dertig onregelmaa-

tig Kegelvormige Lighaamen, welken ik geene Bloembladen noch Stuifdraaden noe-

men kan ;
gelyk uit de befchryving zal blyken. Van onderen waren zy allen te famen

gegroeid, en eenige fcheef te famen Ioopende diepe infhydingen fcheenen aan der-

zelver onderfte deelen de gedaante van een Bloemkelk te geeven; (zie Fig. 3.) byna

eveneens als aan de voorheen gedagte Leliefteenen. Het bovenfte dunne end liep ia

eenige ongefchikte Vezelen uit.

De buitenften van deeze langwerpige Lighaamen, hadden zig, in 't Water zelve,

van elkander los gemaakt; de overigen kon ik met weinig moeite uit elkander bren-

gen , tot aan de vyf middelften , welke my in 't eerft voorkwamen famengegroeid

te zyn, doch zig vervolgens ook, door behulp van een Pennemes, van één lieten

icheiden, zonder dat ik ze behoefde tekwetzen. De uitwendigen zyn de grootften,

en naar het midden toe worden zy allengs kleinder. Figuur 4 vertoont een der groot-

ften , van de Bloem afgezonderd.

De uitwendige zyde van ieder zodanig Lighaam is wat verheven , en de inwen-

dige wat hol, 't welk daar van daan komt, dat deeze altoos, wanneer de Bloem in-

gekrompen, of nog niet volkomen uitgefpreid is ,
gelyk hier, tegen de verhevene

uitwendige zyde van de genen , die verder binnenwaarts ftaan , aan fluit. Op de ver-

hevene zyde loopen overlangs gemeenlyk eenige wat ongeregelde Groeven , en over-

dwars zyn aüeenlyk infnydingen , doch zo geregeld niet, als aan de Leliefteenen.

Op de naar 't midden toe gekeerde zyde zyn twee Groeven overlangs.

De zelfftandigheid van deeze Lighaamen is gelyk eene wat dikke en taaije Huid;

doch laat zig ,
geheel nat zynde ,

gemakkelyk van één fcheuren. De inwendige

kleinere waren fyner, weeker en lichter van Kleur. Toen ik een van de grootlten,

aan de binnenzyde, overlangs had open gefneeden, vertoonde die zig zo, als ia

I.Deel. N %
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Fig. *> ?

te zien is. Maar tot verklaaring van deeze Afbeelding zal het noodig zyn,

de Geftalte en leggipg van deeze inwendige deelen , die wat lichter van Kleur en

fyner waren, te befchryven.

Inh midden loopt, overlangs, een Middelfchot , het welk zig, aan de binne-

2yde van de Huid des Lighaams , in twee Huiden verdeelt, die zig naar beide zyden

overbuigen, en aan de uitwendige deelen van de Huid des Lighaams aangegroeid

2yn: zo dat zy, aan beide zyden van het Middelfchot , eene byna Kegelvormige holle

ruimte overlaaten. Buiten die dubbelde holligheid veroirzaaken deeze Zydewaards

geboogene Huiden nog twee byna Kegelvormige Holligheden, aan ieder Rand van

het geheele Lighaam, overlangs, ééne. Deeze beide uitwendige Holligheden zyn

ledig, maar in de beide inwendigen, onmiddelyk tegen het Middelfchot aan, heeft

een Werktuiglyke Struóluur plaats. Dezelve beftaat in kleine Halfmaanswyze fyne

Blaadjes, welke naar de punt toe allengs kleiner worden, en in het Vezelige end des

Lighaams, zo wel als het Middelfchot en de dubbeld overgeflagen Huid, verdwynen.

Tufïchen ieder paar, van deeze Blaadjes, is een kleine ledige ruimte.

Dit alles zal, zo ik hope, de Vyfde Afbeelding genoegzaam verklaaren, niette-

genftaande ik , om dezelve ten opzigt van de fyne deelen niet in verwarring te bren-

gen en onduidelyk te maaken, geene aanwyzingen daar bygevoegd heb.

In de beide inwendige Kegelagtige Holligheden zyn veel kleine rondagtige Oran-

jekleurige Lighaampjes, wier legging en grootte zig insgelyks, in Fig. 5*, ten duide-

lykfte openbaart. Een derzelven is, in Fig. 6, vergroot voorgefteld. Deeze ronde

Lighaampjes, of Zaaden, gelyk ik die op (taande voet in myne gedagten noemde*
heb ik nooit tufïchen de gedagte Blaadjes in, maar altoos buiten dezelven, en wel

tufïchen het Middelfchot en de overgeflagene Huiden, gevonden. Een taamelyk

getal derzelven bevondt zig ook beneden, tufïchen het Middelfchot en de Blaadjes,

welke niet geheel tot aan het uiterfte end van het onregelmaatig Kegelvormige Lig-

haam reikten. Eenigen van deeze Zaadkorrelrjes fcheenen wat kleiner dan de ande-

ren te zyn, doch de grootften en kleinften waren, zonder eene gefchikte legging,

onder elkander vermengd. Ik drukte een daar van te pletteren, en befchouwde de
witte Stoffe, die daar uit kwam, door een Vergrootglas; wanneer ik gewaar wierd,

hoe dezelve uit louter kleine, ronde, doorfchynende Blaasjes, gelyk in Fig. 7 te zien

is , beftond. Wanneer ik een Zaadkorreltje op de punt van een Mes gelegd, en 't

zelve ongevaar een Sekonde lang in de Vlam gehouden had, borfl hetzelve met een
vlugge , en eenigermaate verfchrikkende kleine flag , en de overgebleevene ge«

fcheurde , thans witte Huid of Schaal, fprong oogenblikkelyk boogswyze te rugj

en bleef, otatrent twee Duim van haare voorige plaats, op het Lemmer van het

Mes leggen. Dit barfien van een zo klein Korreltje, kon bezwaarlyk een zo
fterk Gedruis maaken , indien niet de inwendige Blaasjes , waar van ik meer dan
honderd in ieder Korreltje rekende te zyn , door de Hitte allen te gelyk aan

flukken fprongen.

Tot dus verre heb ik van myn nieuwe Zee -Lighaam als van een Plant ge-

iproken ; maar

In nova fert animiis mutatas dicere formas
Corpora.

en in plaats dat voor Ovidius tyd zig gemeenlyk Dieren in Planten veranderden*

wil ik deeze Zee-Plant thans tot een Zee-Infekt maaken.

Toen ik myne Waarneemingen op dit zeldzaame Zeefchepzel reeds gemaakt
en befchreeven had , kwam het andere Exemplaar daar van , door toedoen van
den Heer Collinson, een Koopman alhier en Medelid van de Koninglyke So-
ciëteit der Weetenfchappen , Uwer Hoog Welgeborenheid waardigen Vriend , wien
het de Heer Dünxe prefent gedaan hadt, in handen vaneden Heer Ellis, een

in



en OUDHEDEN des AARDBODEMS. $
in de Natuurlyke Hiftorie

, byzönderlyk in die der PlantgewafTen , zeer ervarenKoopmanhier rer plaatfè. Ik had, door den UEd. wel bekenden , beroemden
PJantfchiIder den Heer Ehret

, kennis met dien Heer gekreegen /en komende
omdeszelrs fchoone Verzamelmg van Engelfche Zee-Planten te bezien, was het
eerfte, dat my by hem in de Oogen viel , dit zelfde Zee-Lighaam , 't welk een Schil-
der bez.g was af te tekenen. Als de Heer Ellis myne opmerkzaamheid op het-
zelve gewaar wierd begon hy my dit nieuwe Vérfchynzel in de Natuur , van
vooren af, zo veel hy wijt te vernaaien. Ik viel hem in de reden, en zeid';
ik ken deeze Plant reeds: ik hebze zelf. Wat, zcid hy, een Plant! Neen, neen
het is een Dier. Het is een Polypus. Ik wilde myne eerfte Complimenten, by
hem, niet met tegenfpreeken aanvangen, maar hoorde hem opmerkzaam verder
redeneeren. Hy verzekerde my , dat ieder van de langwerpige holle Lidiaamen
een Polypus ware. Het boven/te deel van zulk een Lighaam , 't welk hy met
de uitgebreide Vezelen op een Papier gekleefd hadt, en de Tekening, daar van
gemaakt, geleeken inderdaad meer naar een Polypus, dan naar Bloembladen- in-
zonderheid wegens de Mondagtige opening in 't midden. De Heer Ellis hadt
ook een gedeelte van de vermeende Bloem , of van de Polypen-Tros , in eene
volmaakt Polypenagtige legging en gedaante laaten affchilderen : maar, dewyl hy
noch ik een Origineel van deeze beide Tekeningen aan dit Zee-Schepzel gezien
hadden

, zo kon ik niet anders dan, tot nog toe, myn Oordeel omtrent zyn Ge-
Voelen opfchorten.

Ondertuffchen toonde hy ons (de Heer Dunt,e was *er tegenwoordig,) zynen
grooten en wel gefchikten Voorraad van Engelfche Zee-Planten , welke men in
Europa bezwaarlyk, zo wel in fierlykheid van Geftalte, als in levendigheid van
Kleur, zo menigvuldig en zo fchoon vermoeden zou te zyn, indien men daar
van hier niet een zigtbaar en handtaftelyk bewys had.

Doch wat zeg ik, Zee-Planten? Buiten eenige Soorten vanZee-Wier (Alga),
en van de Hoorn-Gewallen (Titanokeratophyta,) waren byna alle deeze vermeende
Zee-Planten, die tot dus verre onder den naam van Korallynen, Zee-Mofïèn

,

Zee-Zwammen, en dergelyken, bekend geween1 zyn, niet dan Plantagtige woo-
ningen van Infêkten. Aan deeze merkwaardige Ontdekking , welke de Heer
Ellis, met veel geduld en oplettendheid, door middel van Vergrootglazen, ge-
maakt heeft, bleef my geen twyfel over; alzo hy de goedheid had, om ons ins-

gelyks , door het Vergrootglas , in verlcheide kleine Koraalmofïèn , daar van te

overtuigen. Uwe Hoog Welgeborenheid verneemt, zonder twyfel, van my met
een byzonder vergenoegen het Berigt , dat de Heer Ellis alle dee2e zyne
Mikroskoopifche Ontdekkingen in een Werk bekend maakt , 't welk onder de
Pers is , en vermoedelyk ten einde van dit Jaar in 't licht zal komen. Ik heb
reeds eene vry groote menigte van de daar toe behoorende Plaaten , by den Heer
Ellis , gezien , en fpreek van dit Werk met regt als van nieuwe Ontdekkingen.
Want , niettegehftaande het reeds bekend is , dat de Koraalen , en Koraalagtige

Zee-Gewaflèn , wooningen zyn van verfcheiderley Zee-Wormen ; zo hadt doch
nog niemand omtrent de voorgemelde kleine Plantagtige Zee-Schepfèlen derge-

lyke Ontdekkingen gemaakt (*).

Deeze uitweiding heeft my eerder naar myn Oogwit toe , dan daar van af ge-

voerd. Ik kan, naamelyk , thans met meer grond, dan voorheen, toeftemmen,
dat dit Groenlandfche Zee Schepzel zelf voor een Dier, of voor Dieren, gehou-

den worde. De Oogenfèhyn leerde my in zo veele Zee-Lighaamen , die 'er al-

temaal uitzagen als weezentlyke Planten, dat zy niettemin tot het Ryk der Dieren

be-

(*) [Hier wordt gezien op de Natuurlyke Hiftorie Engelfch , en vervolgens ook in 't Franfch en Hol-

ier Korallynen, die in 't Jaar 1755 te Londen in 't landfch alhier , aan 't lichc gekomen is.J
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behoorden, en ik kreeg door de befchouwing derzelven, van langzaamerhand*

zulke Dieragtige begrippen van dergelyke Lighaamen , dat ik, toen ik op 't laatft

het Groenlandfche Voorwerp nog eens befchouwde, byna niets Piantaartigs meer

aan hetzelve gewaar wierd, dan den Steel en het vaft zitten van denzelven in den

bodem der Zee: weshalve ik hetzelve dan ook, zonder verder bedenken, met
écn Heer Ellis voor een Plantdier verklaarde; maar dat het onder

5

t Geflagt der

Polypen behoorde, zulks waagde ik nog niet hem toe te ftaan.

Uit dit voorbeeld , daar eene zelfde Zaak op twee verschillende manieren be*

fchouwd werdt, heb ik met een Moralifch vergenoegen en een Phyfikaal ongenoe*

gen befpeurd, welk een invloed de Oordeeiskragt , in zekere Omftandigheden , op
onze Zintuigen heeft , en hoe ligt inzonderheid een Natuur-onderzoeker iets zoo-

danig vindt, als hy van te vooren gelooft dat hetzelve is. Het zeldzaame Lighaam,

waar van wy hier fpreeken , werdt my onder den naam van eene Zee- Plant gege-

ven : ik nam het daar voor aan; ftelde dit vooruit vaft, en verwonderde my , dat ik

niet alle gewoonlyke deelen van een Plant , en de meeften van eene geheel andere

gedaante, daarin aantrof. Bladen zag ik niet: deeze zyn ook geen weezentlyke

deelen van een Plant; maar ik vond een Steel, en, dat nog meer was, eene Bloem.

Dat die eene van alle andere Bloemen afwykende Geftalte had , dit kon my , ter-

wyl my, inzonderheid in de Cryptogamifche Klaflè der Planten , zo veel andere

zeldzaame figuuren van Bloemen en Vrugt-Werktuigen bekend zyn , niet overtui-

gen , dat het geene Bloem ware. En ik hield my te meer verzekerd , dat de ronde

geele Korreltjes de Zaaden moeften zyn van deeze Plant.

De Heer Ellis , in tegendeel, die juift, en wel met reden, bezig was , om
£o veele Zee-Lighaamen , die men tot dus verre voor Planten hadt aangezien , tot

Dieren , en grootendeels tot Polypen te maaken , bragt dit begrip in de eerfte be-

fchouwinge van dit Zeefchepzel mede. Waar ik een Bloem gezien had , daar zag
hy een hoop Dieren : zo veel deelen van een Bloem als ik had gezien , zo veele

Polypen kwamen hem voor: dat ik voor een Steel gehouden hadt, was by hem de
Grondfteun deezer Polypen, en myne Zaadkorreltjes noemde hy derzelver Eijeren.

Ik had het Ryk der Planten met eenen Medeburger verrykt, en hy vergrootte daar

mede het getal der Dieren.

Hy hadt , toen ik by hem kwam , de van my geziene en van hem voor Eijeren

verklaarde ronde Lighaampjes nog niet waargenomen. Dewyl hy, nu, zyn Exem-
plaar niet open fhyden, en ook gaarn zien wilde, of

5

er ook iets meer aan het eene
op te merken ware, dan aan het andere , zo verzogt hy het myne eens te mogen
befchouwen. Ik zond het hem, en kreeg het wel dra met een Brief van hem terug,

waar in hy my meldde: „ dat hy nog overtuigd was, dat dit Lighaam een Soort van

„ Polypen zy, en dat die ryën van Zaadgelykende deeltjes niets anders dan de Eije-

3, ren van het Dier waren: want hy hadt opgemerkt, dat dezelve grooter wierden,

„ naar maate zy verder voorwaards kwamen5
'. Ik moet herhaalen , dat ik dit laatfte

niet befpeurd heb ; hoewel ik tevens erkennen moet, dat zy in grootte van elkander
wat verfchillende zyn.

Dewyl ik thans taamelyk overtuigd was, dat dit een wat meer Dierlyk dan Plant-

agtig Lighaam zy, zo was het noodig, dat ik zodanig een gedeelte van hetzelve,

sis het meefte tot myner overtuiging, dat het een Dier ware, bybragt, nader on-
derzogte. Ik deed derhalve , met behulp van een Pennemes, na dat ik de Bloem-
gelykende Tros wederom een goeden poos in Water had laaten leggen, en zig uit-

breiden , de Vezelen van een der grootfte enkelde deelen van elkander ; het welk
met zo weinig moeite gefchiedde , dat ik duidelyk konde zien , hoe deeze Veze-
len niet te famen gegroeid waren. Aan alle die enkelde Lighaamen , welke van
my op deeze manier onderzogt werden , vond ik agt zulke Vezelen. Dezelven
loopen allen opwaards geheel /pits toe

D en geeven aan de zyden zeer kleine

Ve«
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Vezeltjes uit. Van onderen, daar zy met het enkelde holle Kegelagtige Lighaam fa-

mengevoegd zyn, vertoonde zig een voortzetting der Huid van onderen opwaards,
met eene Opening, die naar een Smoel geleek, en welke ook weezentlyk voorden
Mond van het Dier te houden is. De Agtfte Figuur vertoont deeze Vezelen en den
Smoel, benevens een gedeelte van het enkelde Lighaam, in de Natuurlyke Grootte
en Geftalte. Ik kan niet ontkennen , dat ik die Deelen in de Natuur nooit in dee-

ze plaatzing gezien heb ; maar ik heb niet kunnen nalaaten , deeze Aftekening daar

van te geeven , om de Geftalte der Vezelen en des Monds aan te toonen , en nade-

maal, indien dit Lighaam werkelyk een Dier zy , het waarfèhynlyk is, dat deeze
Vezelen dikwüs dergelyke legging aanneemen; wanneer, naamelyk, het Dier zyne
Prooy vervolgt.

Indien de Heer Ellts dit Infèkt, alleenlyk wegens deeze Vezelen of Voelfpitfên

,

onder de Polypen rekent , zo heb ik niets daar tegen : doch het is myner Oogen
fchuld, wanneer ik eenige andere omfiandigheden daar aan waarneem , die te zeer

van den aart der Polypen afwyken , dan dat ik het tot nog toe onder dezelven zou
kunnen tellen. Deeze zyn de Steel en de Eijeren. Die Deelen der andere Polypen

,

welke niet zo zeer tot derzelver Lighaamen behooren , als maar tot vafthechting van

dezelven aan iets anders dienen , zyn myns weetens nooit zo zeer in langte en zelf-

itandigheid van het Lighaam der Polypen verfch illende, en dit Deel of de Steel heeft

nimmer eene zo geheel Plantaartige gedaante. Zekere Soorten, 't is waar, van Zee-

Jnfèkten, welke ik by den Heer Ellis gezien heb, en welken hy ook Polypen

noemt , hebben Stutten , wier zeifflandigheid niet minder van die van derzelver

Lighaamen onderfcheiden is ; maar zy zyn doch niet met de Lighaamen deezer

Polypen zo vaft te (amen gegroeid , en onafgebroken voortloopende , als aan ons

tegenwoordig Zeefchepzel. De Eijeren zetten myne tegenfpraak nog meer gewigt

by. My dunkt, naamelyk, het behoort tot het denkbeeld van een Polypus, dat hy

2ig niet, of ten minften niet door middel van zo zigtbaare Eijeren, maar op eene

Plantaartige manier, vermenigvuldige.

Voorheen heb ik gezegd, en het zal ook uit myne befèhryving blyken, dat dit

Zee-Schepzel eenige overeenkomft met de Verfteende Zee-Sterren heeft , welke

men Leliefteenen noemt. De Heer Ellis heeft zelf deeze gelykenis waargeno-

men , ofïèhoon ik hem deswegen deezen Naam niet toeflaan wil. Het is ook blyk-

baar, dat het geen Zee-Ster van deeze , noch van eenige anderszins bekende Soort

zy. Evenwel zie ik niet , dat het al te vermetel zoude zyn , dit Zeedier in het Ge-

flagt der Zee Sterren plaats te geeven. Wanneer zig de geheele Tros , en ieder ge-

deelte daar van ,
gelyk het waarfchyniyk is , uitbreidt , geeft dat niet de gedaante

van een groote Zee-Ster, aan ieder Punt van welke wederom een kleine zig bevindt?

Kon men deswegen niet dit nieuwe Zee-Infèkt JJlerias Zöopbytos Compofita tytelen?

De figuur, ten minfte, en de zelfstandigheid van dit Infekt, hebben meer overeen

-

komft met de gewoone Zee-Sterren, inzonderheid met het Medufa- Hoofd, dan

met de Polypen. Het gelykt ook naar de Zee-Sterren meer , zo wel wegens zyn

inwend.g maakzel, als wegens de Mond-opening in 't midden. Maar, zal men zeg-

gen, wat doet de Steel daaraan? Ik vraag (in plaats van te antwoorden,) wat doet

de Steel aan de Leliefteenen, die doch in 't algemeen ook voor een Soort van Zee-

Sterren gehouden worden ? Hy dient aan beiden om ze ergens aan vaft te maaken.

Geene, wel is waar, van de thans bekende Natuurlyke Zee-Sterren , heeft zulk een

Steel, en zy zyn allen met het Vermogen begaafd , om zig te verplaatzen: maar,

hebben niet de meefte Soorten van Schulpen dit zelfde Vermogen, en nogthans zyn

eenige Soorten daar van beftendig aan ééne plaats vaft gehecht? Doch ik wil myn

vermoeden niet flerker doordryven, en veeleer met onverfchiiligheid afwagten, dat

ik van deszelfs ongegrondheid overtuigd worde.

I. Deck O .

Toen
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Toen ik laatft de Eer hadt , om eene Vergadering van de Koninglyke Sociëteit

der Weetenfchappen alhier by te woonen , werdt juift eene korte befchryving van
dit Plantdier, door den Heer Ellis, voorgelezen. Die Heer, zelf daar by tegen-
woordig zynde , toonde my zyne Aftekeningen van hetzelve. Daar onder was 'er
eene, in welke hy een gedeelte van dit famengeftelde Dier zodanig afbeeldt, als
hy gelooft, dat het zyne beweegingen en krommingen in de Zee maakt. Tot ver-
klaaring van zyn vermoeden kan deeze Figuur niet fchaaden : hoewel de Heer Ellis
daar op niet zweeren kan, dat het Dier ooit deeze Geftalte aanneemt; welke ik'dan
ook, als my eenvoudiglyk , aan het gene ik gezien heb, willende houden, met
voordagt weg gelaten heb. Jk heb ook opgemerkt, dat deeze Tros, naar dat hy
was, toen hy in zyne Handen kwam, in de Tekening van den Heer Ellis al te
ftyf en regelmaatig is afgemaaid; doch zulks moet men aan den Tekenaar wyten (*).

Ondanks alle waarichynlykheid , dat dit Zeefchepzel een Plantdier zy, twyfel ik
doch niet, of daar zullen nog wel eenige Natuurkenners te vinden zyn, die hetzelve
voor een enkele Plant houden. Ik ben te vrede, hetzelve zo naauwkeurig, als 't my
doenlyk was , befchreeven te hebben , en het is my verder onverlchillig welk een
Naam men het Kind geeven wil. Doch ik zal , zo wel als de verftandigfte Kenners
der Natuurlyke Lighaamen, van geen anderen, dan van Uwe Hoog Welgebooren-
heid de uitfpraak erkennen: want ik ben overtuigd , dat Uw oordeel daar omtrent by
hun in gelyke hoogagting als by my ftaat , en tevens, dat niemand onder hun met
een opregter Hart en grooter Eerbiedigheid, dan ik, kan zyn

Uwer Hoog Welgeborenen

Geboorzaamjle Dienaar
Londen

,

iai6.N**mkeril53. CHRISTLOF MYLIUS.

Op deeze zelfde Plaat , welke de Vyfendertigfte in dit Deel is , heb ik eeniffe
Soorten van Raderfteenen, zo wel in enkelde als aan elkander vaft zittende Leden
willen byvoegen (f). De enkelde worden Trocbieten genoemd, doch wanneer men
verfcheidene daar van in lange Stukken, die van eene Cylindrifche of Rolronde Ge-
ftalte zyn, famengevoegd vindt , dan voeren zy, by de Liefhebbers van Verfteende
Zaaken

,
den naam van Entrocbieten.. Deeze Raderfteenen komen het Medufa-Hoofd

dat door Rümphius, en ook door my, in myn groote Werk, Delicia Natura Sc-
leda genaamd, naauwkeurig voorgefteld is, zeer naby; dewyl de van dit Schepzei
uitfchietende Twygen uit louter zodanige Leden fchynen famengefteld te zyn.

Eene gelyke betrekking hebben deeze Raderfteenen tot het op Tab. XI, c voor-
geltelde en raare Stuk van een Caput Medufa. Wanneer deeze Verfteende Zaaken
met de Natuurlyke Origineelen vergeleeken worden , zo zal iedereen moeten toe-
itaan, dat zy, naar alle waarfchyniykheid , eenerley Wezen tot grondflag hebben-
gehad, en van de Liefhebbers voor Leedjes van de Armen deezer Zee-Sterren ge-
houden kunnen worden (§).

Deeze
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Deeze enkelde Leedjes, nu, vertoonen zig in verfcheiderley Gedaanten en Soor-
ten; terwyl altoos het één van het andere > zo wel in dikte, als ten opzigt van de
in 't midden daar door heen loopende Buis, onderfcheiden is. Ja, de Oppervlakte
zelf maakt 'er verfchü tuflchen- die in eenigen met zeer fyne Straalen getekend is,

gelyk zulks het Stuk Letter c , voorftelt. Dat van Letter b is wat wydloopiger van
Straalen , en tevens met een veel wyder Buis dan het andere voorzien. Letter a, is

het fterkfte- my ooit voorgekomen. Hier in zyn de Straalen wat ongelyk , en ver-
deden zig eenigen naar den Omtrek of uitwaards in Gaffelvormige Figuuren.' Letter d
heeft in 't midden een wat verheven Deel, maar de Straalen zyn breeder dan in alle

de overigen: ook zit deeze Soort geheel glad op elkander, daar alle de voorgaanden
gekarteld, of als in elkander gevoegde Klamraden getand zyn. De met Letter e ge-
tekende Soort is wederom van alle de voorigen daar in verfchillende , dat men in 't

midden van dezelve geen Opening of doorgaande Buis befpeurt, terwyl de Opper-
vlakte holrond is of inwendig verdiept, en zeer fierlyk en net getekend, zodanig,
dat, wanneer men 'er een, dat onbefchadigd en fchoon is, aantreft, de regelmaatig-

heid daar in tot verwondering moet flrekken. De Stip in 't midden, naamelyk, ver-

toont zig , in de eerfte plaats , als een juifte Vyfhoek , van ieder vlakke zyde van
welke een Bladvormige figuur niet geheel aan den Rand toe loopt , welke figuur uit

louter overdwars tegen elkander aan leggende Streepjes of Afdeelingen beitaat, die

in 't eerft (mal en kort zynde, naar den Omtrek toe zig allengs verlangen, en ein-

delyk een omtrent Madelievenvormig Blad voorftellen. Deeze zelfde Figuur heeft,

daar Zy breedfr. is , een kleine verdieping , welke aan de andere zyde niet is te vin-

den. Tuflchen deeze grootere Vyfbladerige figuuren is eene veel kortere afdeeling

van Figuuren te zien , welke de grooteren onderscheiden. De tuflèhenruimten

,

welke in de vyf hoeken der Bladeren inwaards ftrekken , zyn gefrifèerd , en beflaan

uit louter verhevene Deelen , die allen zeer naauwkeurig en het eene even als het

andere gefatzoeneerd zyn : zo dat men in deeze kleine en geringfchynende Zaaken
zig over een ongemeene gefchiktheid der Natuur moet verwonderen.

De andere Zyde onderfcheidt zig daar in , dat die Deelen , welke tuflchen de
groote Bladeragtige Figuuren flaan , niet daar tuflchen te zien zyn : als ook, dat juin:

deeze grootere Figuuren meer verdiept zyn , dan de reeds befchreevene , en dat de
Krulagtige verfieringen byna tot aan den binnenften Vyfhoek reiken; gelyk dit aan

het met Letter g getekende Stuk zig openbaart.

Het fchynt , als of eenigen deeze Soort van Steenen onder de Sterrefleenen

{Ajleridi) t'huis brengen , om dat derzelver verfieringen daar op als eene Ster af-

fchetzen. Alsdan worden zy , wanneer agt , tien of meer Leedjes op elkander zit-

ten ,
gelyk dit het Stuk van Letterƒ overdwars en dat van Letter g overlangs aan-

toont , A{leri<z Columnares geheten. Deeze Soort zit niet volkomen gelyk en effen

op elkander , maar de Leedjes zyn door eenige daar tuflchen uitfleekende verheffin-

gen onderfcheiden, gelyk zulks op het met Letterƒ getekende Stuk zeer duidelyk

is uitgedrukt. Het Stuk Letter b is op zyne Vlakte met Meloenzaadagtige verhef-

fingen verfierd , die in 't midden wel een Stip vertoonen , maar geen doorloopende

Buis hebben. Terwyl dit Stuk zo verheven is, moet noodwendig het daar op leggen-

de zeer verdiept zyn. Deeze Deelen hebben wy , als een doorfhyding van de ver-

diepte Leden , by Letter k en / eenigermaate onder 't Oog gebragt. Het Stuk

Letter i heeft met de laatft befchreevene een taamelyke overeenkomft, uitgenomen

dat de Meloenzaadagtige Deelen kleiner zyn, en dat het, om zyn middelpunt, met

een dubbelde hoogte is voorzien.

Het Stuk, met Letter m getekend , dat famengefteld is uit Vyfhoekige Sterre-

fleenen , voert eigentlyk den naam van Afteria Colummris. Deeze hebben op haare

Vlakte eene Bladeragtige verfiering, welke wel eenigermaate met die van het Stuk,

met Letter e getekend , overeenkomftig is , maar deeze Bladeren zyn fpitfèr, de-

O 2 wyl



56 ZELDZAAMHEDEN der NATUUR
wyl ieder Blad niet alleen een fcherpen hoek formeert, maar ook deeze I)eelen izelf

den uiterften omtrek van den Steen fatzoeneeren. Zy zitten , wanneer zy op zig

zelf befchouwd worden , met zeer fyne Tandjes aan elkander , welke beter door
een Vergrootglas waar te neemen zyn , dan met het bloote Oog. Midden in ieder

Lid zyn uitwendig zeer kleine verheffingen , die 'er wat Kroes- en Kamvormig
uitzien

5
gelyk dit in de Afbeelding Letter n vertoond wordt.

By naauwkeurig onderzoek van meer dergelyke Steenen, zal men nog een vry
groot getal veranderingen waarneemen , gelyk ik die op de met Letter e getekende
boorten zelf gevonden heb : doch alle deeze Kleinigheden zouden te wydloopig
worden, dewyl het maar in eenige weinige Verfcheidenheden beftaat, wier verande-
ring ik, in myne Verzameling, zelf geöbfèrveerd heb. Ondertuflchen ziet men dat

deeze Soort van Sterrefteenen tot het Plantdier van Mylius, inzonderheid wat des-

zelfs Steel betreft, de allernaauwfïe betrekking hebben: want, fchoon de Steel van
deeze Plant uit vier ftompe Hoeken beflaat, zullen doch ook van deeze Sterrefèee-

nen nog meer veranderingen , by voorbeeld zeshoekige, veelhoekige, en wat dies

meer is , te vinden zyn , welke my echter nog niet zyn voorgekomen (*).

De Kleur, zo wel in de Rader- als Sterrefteenen , onderfcheidt zig, naar óen
Grond, waar in zy gelegen hebben. Men vindtze nu eens graauw- dan geelagtig

;

gelyk de Verfleende Zaaken in
?
t algemeen door de Kleur gemeenlyk de plaats \

waar zy gevonden worden, te kennen geeven ; wanneer hier op naauwkeurig gelet

wordt. Men vindtze ook in geheele en onregelmaatig door elkander vermengde
Stukken, die, gelyk eenige boorten van Ammons-Hoornen, gemetallizeerd zyn-
hoedanigen ik zelf in myne Verzameling kan aantoonen.

In 't breeken vallen deeze voorgemelde Steenen meerendeels Bladerig, met fcherpe,

onregelmaatige., hoeken en (lukken, byna als Kwarts ; doch welke Eigenfchappen
zy in 't Vuur bezitten, daarvan is my nog geen Ondervinding, gelyk van andere
Zaaken, bekend geworden: zo dat dit nog te onderzoeken ftaat.

Den Steen , met Letter o getekend , heb ik 'er , op deeze plaats , willen by-
voegen , om dat dezelve een geheel naauwe betrekking tot de Raderfleenen fchynt
te hebben; uitgenomen, dat de inwendige Deelen uit holle Kamertjes beftaan, wel-
ke met regelmaatige afdeelingen zyn voorzien; terwyl de Raderfteenen , in tegen-
deel, mee/lal, de Buizen uitgenomen, opgevuld zyn.

Dat deeze Steenen uitwendig als de Raderfteenen met Tandjes of inkervingen in
elkander paffen, toont het eerfte Vak der Kamer, daar van de Letter o de Stippen
in loopen : aan welk Deel men fpooren van eene Buis bemerken kan. Het Stuk is ,

evenwel , by de Steenbefchryvers onder een geheel anderen naam bekend ; zo dat
het wel een onbeflifte zaak zal blyven , of de zogenaamde Ortkokeratieten en de
Entrocbi, wat haar eerfte Wezen belangt, eenerley oirfprong gehad hebben.
Wallerius /preekt 'er dus van. Orthokeratieten zyn ronde Buizen of Kanaa-

len , fömtyds geheel regt , fömtyds aan de Enden of Punten krom geboogen , als

een Scepter; uitwendig in zekere Afdeelingen of Ringen verdeeld, inwendig in
ftru&uur de Nautilieten gelyk : beftaande , naamelyk uit kleine Kamertjes met
verheven Vloeren en bolrond gewelfde Daken , door welken een andere Buis of
Sipbo doorloopt (f).

PLAAT

(*) [Deeze Onderflelling van Knorr , inderdaad
, Guettard , had kunnen zien.]

heeft ZL-er weinig gronds, en hy zou dezelve niet ge- (f) [Van de Orthokeratieten kan men een nitvoe-
maakt hebken, mdien hy de Natuurlyke afbeeldingen rig Berigt en Befchryving door den Hoogleeraar
van dergelyke Sterren, op de Geledingen van den Zee- WaJ-ch vinden, in het Tweede Deel van dit Werk.1
Palmboom , in hec gedagte Vertoog van den Heer
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PLAAT XXXVI.

Ik had het Eerfte Deel reeds met de Plaat van het Groenlandfche Plantdier be-
flooten ,

wanneer my nog eenige merkwaardige Stukken toegezonden werden , ten
einde ik die als een Aanhangzel daar byvoegen mogte. Deeze vertoonen zig op
de tegenwoordige Plaat , alwaar N.i, de aanwyzing geeft van eenen met zeer
groote Aftröieten bezwangerden Steen , welke men niet ligt zo groot in enkelde
Stukken vindt. Ook leggen hier en daar kleine Raderfteenen , waar van de mees-
ten , gelyk ook die Stukken van Aftröieten , welke buiten den Steen uitfteeken

,

gemetallizeerd zyn. Alzo dit Gefteente volkomen zwart , gelyk Mansfelder Ley-
iteen is, doch niet alsLeijen, maar in onregelmaatige Stukken breekt, zo (chynt

het een Ertshoudende Steen te zyn. Dewyl ik het by toeval onder andere Stukken
heb gekreegen , zo kan ik niet zeggen , waar deeze Erts t'huis behoort. In het

Wurtembergfche , by 't Kloofter Bebenhaufen , worden groote Bladen gevonden

,

die zig als Marmer polyften laaten , en tot allerley Zaaken gebruikt worden. Het
Ichynt echter niet , dat deeze met de voorheen befchreevene eenerley zy : want
deeze is brokkelig en ongans, laatende zig ook niet gemakkelyk polyften ; des het

een andere Soort van Steen dan de Wurtembergfche moet zyn.

N. 2, is een Stuk , het welke uit niets anders dan louter Entrochieten of Rader-

fteenen beftaat , en geheelenal daar uit famengefteld is. Deeze Steenen zien 'er regt

merkwaardig uit; dewyl het naauwlyks te begrypen is, hoe een zo groote menigte

van deeze Deelen byeengekomen zyn , van welken nog niet bekend is , van waar

2y eigentlyk haar afkomft hebben. Zy zyn wel in onze Leeftyd , inzonderheid door

Scheuchxer, Rosini en anderen meer, (gelyk reeds op andere plaat/en is aange-

merkt,) voor Leden van het Caput Medufa of andere Zee-Sterren aangezien; doch,

federt ik het bekende Zee-Dier van dien naam , te deeg , volgens zyne inwendige

deelen , onderzogt heb , kan ik myn toeftemming niet geeven aan dat Gevoelen

,

inzonderheid , nu dat merkwaardige Plantdier is ontdekt geworden. Liever zou ik

het Denkbeeld begunftigen , dat zy tot een Soort van dergelyke Plantgewaflèn be-

hooren , die in groote menigte , gelyk andere Planten , op den bodem der Zee by

elkander geftaan hebben , en , den wasdom uitgezonderd , in volkomenheid , even

als afgevallen Boombladeren , by elkander leggende gebleeven , en dus tot deeze

Verandering in Steen gekomen zyn. Ik ftel dit , echter, flegts als een Denkbeeld

voor: want het is my zeer wel bekend, dat in dit gedeelte der Natuurlyke Wee-
tenfchappen zeer veel onbeflift zal blyven (*).

De Stukken die met N. 3 , 4, tot 1 1 , 12, getekend zyn, behooren altemaal nog

in deeze Klafle, en wie weet , hoe veelen men 'er nog zal vinden , die zig van

elkander onderscheiden en Soorten op 2ig zelf fchynen te zyn : want , offchoon

deeze Raderfteenen dikwils in \ uiterlyk aanzien naar elkander gelyken , is doch

hunne Vlakte , daar zy aan elkander zitten ,
grootelyks verfchillende. Eenigen zyn

met een Roosje getekend, eenigen glad; eenigen hebben kleine infhydingen, gelyk

N. 7, en nog anderen hebben Ovaalagtige verfieringen ,
gelyk N. 4. Even zo is

ook het inwendige van deeze Steenen onderfcheiden. Verfcheide Soorten hebben

een fyn Gaatje, niet grooter, dan dat 'er een Varkens-Borftel door kan; gelyk het

by N. 3 aangeweezen is: daar, in tegendeel, anderen, gelyk by N. 8 zig open-

baart, eenen vyfhoekigen doorgang hebben. Terwyl ik eenigen van deeze Stuk-

ken, die op de naaftvoorgaande Plaat voorkomen, reeds omftandig befchreeven heb,

zal ik my daar mede alhier niet meer ophouden.

De

(*) [Dit denkbeeld van den Heer Knorr komt nader met dat vaa den Heer Guettard overeen ]

l Deel. P
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De zeer merkwaardige en op een ry geplaatfte Steenen, van N. 13 tot' 17, houd

ik altemaal voor enkelde deelen Van den Leïyfteen. Zy zyn zo naauwkeurig met
Verdeelingen getekend, dat mendezelven niet dan met verwondering kan befchou-

Wen. Het met N. 1 3 aangeweezen Stuk heeft een zo groote Holligheid ,' dat men
het byna voor een Tabakspyp-Kop zou kunnen gebruiken ; dewyl het van onderen

een Opening heeft, als een klein rond Gaatje, welke zig in het van vooren gete-

kende Stuk vertoont. N. 14 fchynt een middelgedeelte van het voorgaande te zyn.

Daarentegen onderfcheidt zig het met N. 15 gemerkte Stuk, van de anderen , doordien

het in tien Afdeelingen beftaat, en eenen vyfhoekigen doorgang heeft. N. 16 kan

voor niets anders èangezien worden , dan voor het onderde deel , aan
5
t welk dè

naar den Raderfteen gelykende deelen voortloopen. N. 17 is insgelyks een Stuk

Van dit Gebouw ,

5
t welk zig nog beter zou verklaaren , wanneer ik zodanig een

Stuk , dat my geheel toegezonden is , in Afbeeldingen kwam voor te ftellen.

Dit zeer aardig gefatföeneerd Steentje,
5
t welk by N. 18 voorkomt, is reeds van

ScheuhZer, Langius en anderen vermeld, doch niemand heeft kunnen zeggen,

wat deszelfs oirfprong zy , en in welke Klafïè het behoore • ScheuchZer geeft
5
er

den naam aan van Scypboides Lapilks pedictdo carens , dat is , Bekerswys5

Steentje

zonder Steel. Hy hieldt dezelven , op \ eerfte aanzien , voor Kreefts-Oogen

,

maar veranderde aanftonds van denkbeeld , en telde ze onder de onbekende Petrifi-

cata. Zy hebben van boven eene Verdieping, welke naar die van een Kreefts-Oog

veel gelykt, maar zyn ook in vyf egaale deelen verdeeld,
5
t welk in geen Kreefts-

Oog plaats heeft. Van onderen zyn zy rond , en hebben drie Bultjes , als of zy op
drie Pootjes ftonden

;
gelyk ik zulks zeer naauwkeurig voorgefteld heb. Miffchien

zyn zy van een andere Soort van Kreeften, welke zulke Steentjes, zo wel by dè

verandering haarer Schaalen en Krankheid, terwyl zy haare nieuwe Klèederen aan-

trekken , even als de onzen hebben.

Walleriüs zegt. „ Deeze Steenen * daar %y den Naam behouden kunnen

,

„ worden uit een wit Vogt geteeld , het welk geduurende den tyd , dat de Kreeft:

„ zyne Maag en Schaalen verandert, zig aan beide zyden van de Maag afzondert

,

;, naderhand verhardt en in grootte toeneemt , waar van de Steen zyne Schilfers

„ krygt. Deeze Steenen , benevens de oude Maag , zyn
, geduurende de Krank-

„ heid van de Kreeften," derzelver VoedzeL De Krankheid en de verwifïèling der

„ Schaalen , gefchiedt deswegen , dat de Kreeften groeijen en grooter worden kun-

„ nen : want de Schaal laat zig niet uitrekken.
55

Uit deeze verklaaring ziet men *

dat de Kreeften-Steen niets minder dan een Oog is , offchoon men denzelven tot

nog toe onder geen anderen naam voorgefteld hebbe.

Onder dit alles houd ik den Steen b die met N. 19 getekend is , voor het aller-

zeldzaamfte Stuk; dewyl ik by geen Autheur iets daar van aangetekend gevonden

en ook nooit zodanigen in Afbeelding voorgefteld heb gezien. Maar eenmaal heb

ik hem van Giengen in Zwaben gekreegen , zo dat zy waarfchynlyk zeer zelden

voorkomen. Hy heeft tien egaale Punten , en het Gaatje , dat
5
er in \ midden

doorloopt, is vyfhoekig. Uitwendig is hy wat ruuw, en byna van Geftalte als de

Schaal van een Haanekam Doubletfchulp , doch het is geheel wat anders , dat men
niet gemakkelyk een naam kan geeven. Ik heb hem derhalven op driederley wy-
zen voorgefteld , ten einde men zig daar van een duidelyker denkbeeld zou kunnen
maaken,

N. 20 is de bekende Kruidnagelen-Steen, die in Switzerland op den Randenberg
overvloedig gevonden wordt, zo dat hy ook bekend is aan de Landlieden. Dezelve
beftaat meeftendeels uit vyf Punten , hoewel Scheuchzer 5

er ook een van vier

Afdeelingen heeft doen aftekenen. Zy kunnen met alle regt dien naam voeren ,

dewyl zy in Geftalte zeer naby komen aan de Kruidnagelen. Tuftchen hunne Punten

hebben
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hebben iy eenê verdieping, en aan het onderfte deel ziet men een kleinen Cirkel
in wiens midden zig een % bevindt , zo dat het zeer naauwkeurig naar een Bloe-
men-Glas gelykt: gelykik dit ten duidelykfte, van boven en van onderen, alsook
van de zyden, heb voorgefteld. In 't algemeen gefproken is het een zeer fierlyk
Steentje, dat in alle Kabinetten van Verfleende Zaaken eene plaats verdient • doch
nu is hier de zwaarigheic

1
wat het dan eigentlyk mogt zyn. Zou het zynen oir-

fprong Uit het Ryk der Planten hebben, of zou het ook by toeval voortgekomen
2yn? Kleine Kleinigheden

: en nogthans is alle Geleerdheid niet toereikende, om
de waarheden van deeze gering fchynende Zaaken te ontdekken.

Onder de nog onbekende Stukken behoort ook het Steentje, dat met N. 21 aan-
geweezen is, het welke Scheuchzer, in zyne Litbograpbia , den naam geeft van
Riretiformis Lepïllus ; doch in zyne Natuurlyke Hiftorie van Switzerland ftemt hy
het Gevoelen van Langicjs toe, door wien het voor een kleinen ronden Tand van
een Vifch gehouden wordt, 't Is echter niet waarlchynlyk , dat dit een Tand zy

:

want deeze Steen heeft van boven een verkering , welke in een Stip , benevens
een Cirkel daar om heen beftaat, en wat verheven is- 't welk men niet zoude zien
indien het een Tand was, die dan afgefleeten moeite zyn, zo dat van den Cirkel
niets meer voor handen ware.

Het laatfte van deeze Steenen, of met N. 22 aangewezen Stuk, is ook niet van
gemeene Soort , dewyl ik het maar eenmaal in myne Verzameling bekomen heb.

Op de bovenfte zyde is het kroes, gelyk een Ocker-Nooten dop, en taamelyk diep
ingekorven ; aan de andere zyde heeft het eene verhevene Rug door 't midden heen;
zo dat het fchynt , als of 't ergens op geftaan had. Naar alle aanzien fchynt het van
een Dier te zyn , gelyk men dus den Karper-Steen en meer andere Steenen van
Dieren vindt. Ik heb, onder de Peszlerifche Rariteiten, een paar Steentjes ge-
kreegen, welke met het Opfchrift van Gemfèn-Steenen voorzien waren: deeze zyn
geheel wit en komen in grootte en figuur dit Petrefakt taamelyk naby.

PLAAT XXXVII.

Onder alle de Verfleende Zaaken hebben geene meer moeielykheid veroirzaakt

,

dan de Cornua Ammonh en andere Slakhoornagtige Steenen , welke onder deezen

naam begreepen worden. De tegenstanders van de Steenliefhebbery gaven zig alle

moeite , om deeze Verfleende Hoorens voor Zaaken , die by toeval ontftaan zyn

,

te verklaaren : waar tegen de andere Party niets verzuimde , om ha3r Gevoelen te

beveftigen , en deeze Hoorens voor Dieren , die werkelyk beftaan hebben , te er-

kennen , welke door den Zondvloed of andere Overflroomingen tot deeze verande-

ring zyn gebragt. De eerfle fbort van Menfchen weder/preekt , zonder deeze merk-

waardige dingen regt te onderzoeken, en brengt zeer zwakke Gronden by, die niet

alleen fober beveftigd zyn , maar ook zeer onnoozel zyn opgeworpen : want kan
5
er wel een ongerymder Denkbeeld voorkomen , dan wanneer men zegt , dat de

Kuit of het Zaad der Viflchen van de Zon opgeheven , of met de uitdampingen der

Zee om hoog in de Lugt" gevoerd , en door Regen of Mifl wederom neerzakken-

de , hier en daar op den Aardbodem verftrooid , dus tot de vorming van dergelyke

Geftalten aanleiding geeve.

De andere Liefhebbers kunnen waarfchynlyker Stellingen ter baan brengen.

Want fchoon men van deeze Schepzelen nog geene ontdekt heeft, en miflchien de-

zelven ook nooit zal vinden; kunnen wy nogthans niet beweeren, dat zy 'er nooit

te vooren geweeft zyn. De Philoföophen zeggen : zy moeten 'er zyn; want anders

kon het Geheelal niet beftaan , of het zoude gcbrekkelyk zyn , indien iets daar aan

verminderd ware. Doch, wie heeft ooit het Geheelal gezien, en wie weet in welke

P 2 ge-
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gefteldheid hetzelve voor eenige duizenden van Jaaren geweeft zy? Zyn dit niet

louter ongegronde Denkbeelden en Herfènfchimmen; daar wy doch ten minfte zo

veel weeren , dat de Aardbodem een groote verandering heeft ondergaan? Wie
weet wat 'er te vooren op geweeft is , waar van ons noch de Tyd , noch de Ge-

fthiedenifïen, iets hebben overgelaten. Wie geeft ons Brieven en Zegels , dat dit

het Geheelal is , \ welk wy tegenwoordig voor Oogen zien : terwyl zig eenigen

zelfs hebben ingebeeld , dat de tegenwoordige Oppervlakte van den Aardkloot maar

Gruis en onregelmaatige brokken van de voorige zy : waar van het, zo zy meenen*

komt dat dezelve thans uit zo veele ongelyke Rotfen, Bergen, Dalen en wat dies

meer is , beftaat.

Die een Stuk met zulke verpletterde Slakhoorens befchouwt, als hier in N. 3, op

deeze Plaat, is afgebeeld, moet op ftaande voet erkennen, hoe het de grootfte on-

mooglykheid in de Natuur zy , dat dergelyken door groeijing ontftaan zouden.

Daar zyn geheele miliioenen van Brokken te famen gehoopt , waar onder halve

en geheele Slakken , die men doch geheel plat te famen gedrukt vindt ; zo dat

iedereen ligtelyk begrypt , dat daar in geen groeijing plaats gehad kan hebben.

Het zyn niet alleen Slakhoorens , maar ook Schulpen , Zaaden , Belemnieten en

wie weet wat al meer, onder elkander gemengd. Ik heb een Stuk van taa-

melyke grootte , (want het is even die zelfde Soort , waar van tegenwoordig

Tafelbladen, Tabaksdoozen en allerley Rariteiten gemaakt worden, zynde by Alt-

dorffte vinden;) 't welk uit over de duizend Stukken beftaat : in 't midden legt

een Belemniet van een Span langte en van de dunne Soort ; tegen deeze aan (laat

een Wervelbeen van een Ruggegraat , welke niet eens verfteend is , maar het NV
tuurlyke Been , zonder eenige verandering. Deeze Wervel ftak een Mesrug

breedte boven den Steen uit, maar ik heb hem wat dieper uitgegraven en evenwel

daar in gelaten ; alzo ik het voor een byzondere zeldzaamheid aanzie. Wanneer
men deeze Stukken met een Vergrootglas befchouwt , dan zal ieder Idëift zyne gril-

len verwerpen , en tot een ander Denkbeeld komen moeten , het mag dan heen

loopen waar het wil.

Dit is nog de plaats niet , waar ik van deeze Hoorens fpreeken wil , maar het

Tweede Deel deezes Werks is daar toe gefchikt, dewyl zy aldaar by geheele Stuk-

ken voorkomen, en de tegenwoordige maar in Leyfteenen vervat zyn , over wel-

ken zig de Heer William Cole, te Briftoll, in 't byzonder uitgelaten, en de-

zelven deswegen voor niets verklaard heeft , om dat hy ze op dergelyke Leyfieenen

maar zeer dun heeft aangetroffen. Terwyl zyne tegenwerpingen , die hy maakt,

even zodanige Leyfieenen , als ik by N. 1 en 2 , voorgeftelt heb, betreffen, zo

heb ik zyne Stellingen niet onaangeroerd willen laaten.

Hy heeft zyn Gevoelen aan den Heer Ray met de volgende woorden bekend

gemaakt. Onder andere Soorten van deeze Lighaamen , die ik aangemerkt heb

,

zal ik maar ééne bybrengen, welke tot geene dan de Slangenfteenen kan betrok-

ken worden. Ik vond dezelve tuflchen de dunne Bladen van zekere Soort van broo-

fchen blaauwen Leyfteen , in eene groote Rots groeijende , eenigen een Stadie

[Furlong) dat is veertig Roeden] binnen den vollen Zee-Oever , en eenigen, daar

het Water niet heen komt, danby de hoogde Vloeden, in groote Stormen, wan-

neer de Golven breeken , daar het tegen dezelven aangeflagen , en van de Winden
met geweld opwaards gedreeven wordt. Wanneer men deezen Leyfteen met een

bekwaam Werktuig breekt , zo laat hy zig in zeer dunne Blaadjes fplyten , tuflchen

welken ik dergelyke Steenen in overvloed gevonden heb , maar die zo breekbaar

waren als de Leyfteen , in welke zy groeiden , en tevens van dergelyken digten

aart, doch zo dun, dat de breedflen , van ongevaar vier Duimen, niet zo dik als

een Agtentwintig (Half a Crown) waren. Eenigen van minder dan een halfDuim
breed

,
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breed, waren zo dun als een Engelfch Vierftuivers-Stuk , en dus allen naar evenre*
digheid , tot de .grootften toe. Zy waren uitwendig met een fyne Schaal bedekt.
zo dun en fyn van Kleur als Blad -Zilver. Waar het Zeewater tegen dezelven
fpeelt, en zy aan de Lügt en Zonnefèhyn blootgefteld zyn , wanneer het Ty is af*
geloopen, daar zyn zy haaren Glans kwyt , en fchynen van eene Goud, Purper,
blaauw en roode Kleur te Zyn; even>ls iets, dat verzilverd is, wanneer het eenigen
tyd in de Zon , Wind en Regen ftaat , gewoon is te doen.

Deeze hebben even de zelfde kromme Geftalte , en zo geregeld , als de andere
Slangenfteenen : zy laaten ook , indien zy met een Mes afgenomen worden , een
dergelyk indrukzel aan beide zyden van den Leyfteen over.

In eenige zulke Leyfteen-Rotfèn , doch die veel harder waren , vond ik ettelyke

zodanige Steenen van een anderen aart , zo dik als met derzelver breedte overeen
kwam en van een Duim tot agtentwintig Duimen breed. De breedfte was aan 't

grootfte end, (aan 't weJke, volgens de Fabelagtige berigten van eenige Schryvers,

de Kop zoude groeijen) zes Duimen dik. Altemaal waren zy met eene witte Schaal

bedekt , die men afneemen kan, de eene Huid of Schubbe onder de andere, gelyk
Viflchen. Ik zag eenige indrukzelen daar van

zo groot, als het voorite Rad van een Wagen. De Heer Kay antwoordt daar op»

in de Paarlen of Schaalen van eenige Viflchen. Ik zag eenige

Wat zullen wy nu hier van zeggen? Zyn wel ooit eenige Schaal-Viflchen , in onze

of eene andere Zee , zo breed als een Wagen-Rad, en anderen zo dun als een Vier-

ftuivers Stuk ,
gezien ? Van waar is deeze Soort van Slangvormige Schaal-Viflchen

dan gekomen ? Bovendien fchynt het , dat nog wel het zeldzaamfte is , of beide

deeze Soorten , volgens de befchryving van den Heer Cole , met Schubben zyn
bedekt geweeft. Zo is dan het befluit deezer Heeren , dewyl menze thans niet

meer vindt , dat zy in voorige tyden ook niet dat gene zyn geweeft , waar voor zy
thans gehouden worden. Uit de befchryving ziet men , dat deeze Engelfche Ley-

fteen , met den genen , welken ik voorgefteld heb , taamelyk eenerley is ; dewyl

daar in deeze Hoorens zig ook geel aangevloogen en als gemetallizeerd vertoonen

;

zo dat zy aan den Mansfelder Leyfteen , op welken zig geele Viflchen bevinden ,

volkomen gelyk zyn.

Door deeze verklaaring van Slangenfteenen werdt de Heer Ray in vry groote ver-

warring, omtrent zyn eigen Gevoelen, gebragt; naardien hy fchryft : dat dit Be-

rigt genoeg was, om iemands Geloof wankelend te maaken, zo niet het Denkbeeld

geheel omver te ftooten , als of deeze Lighaamen hunnen oirfprong aan eenige

Conchyliën uit de Zee te danken hadden. De plaats, echter, daar men deeze Stee-

nen vindt, is, zo ze my voorkomt, van zodanige gefleldheid, dat 'er de geheele

Zaak niet veel door tegen gefproken wordt, maar dat dezelve zelfs ten voordeele van

het andere GevoeJen ftrekt. Deeze Rots bevindt zig thans wel aan den Oever der

Zee, doch, waar is dezelve voor drieduizend Jaaren geweeft ? Zekerlyk heeft zy

onder Water geftaan. Wy komen nooit te regt , wanneer wy alles naar het te-

genwoordig aanzien beoordeelen willen, en eenige Omftandigheden hier naar dwin-

gen. Met de Beddingen des Aardsryks is het eveneens gefield : men verwondert

zig, hoe het bykome, dat een Laag Steen, by voorbeeld, boven, en daar ondet

een Laag Kryt, die zo veel ligter is ,
gevonden wordt: maar, wie zal ons zeggen,

wat deeze Kryt voor drieduizend Jaaren is ^ewee(\^ Zekerlyk geheel wat anders.

liet is een volftrekte onmooglykheid, dat zig het zwaare boven hetligte zou zetten,

ten ware het een tyd lang daarna eerft daar over gefpoeld zy , toen de Kryt bekwaam

geworden was, om het gewigt van die zwaare Stoffen te draagen.

Dat de Steenen weleer uit een andere Klomp beftaan en week geweeft hebben,

is een Zaak die geen bewys behoeft. De Heer Edward Luid kan zig geen be-

grip maaken, hoe deeze Hoorens, nu hoog dan laag , en de kleinere dieper dan

ƒ. Deel Q de
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de grootere te leggen gekomen zyn, en waarom dat menze, de eene hier, cfê

andere daar, in de zelfstandigheid van den Steen verftrooid zynde aantreft. Want*
Zegt hy in een Brief- zo wy ook al toeftaan wilden , dat deeze Rotfen , ten tydö
van den Zondvloed , maar enkel uit Kley en Aarde beftaan hebben, en dat deezó
Lighaamen, door eene geweldige Overftrooming, daar in verzonken zyn, en dat
-deeze Kley en Aarde vervolgens, door langheid van tyd, in een digten Kalkfteen
overgegaan zyn. Ik zeg, wanneer wy dit alles wilden toeftaan, zo kan ik nog niet
begrypen, door welk een geweld zulke Lighaamen zo diep in de Aarde of Kley
hebben kunnen weg zakken.

Deeze mooglykheid , niettemin, laat zig zeer gemakkelyk door Proefneemingen
bewyzen. Wanneer men, in een Vat, Kley of Potaarde oploft en week maakt, zö
dat 'er Lighaamen kunnen indringen , dan zullen de ingeworpene Lighaamen be-
zwaarlyk alle in een Horizontaale lyn komen te leggen, al waren zy ook van eenè
zelfde zwaarte : want een kleine weerftand houdt het daar in zakkende Lighaam
tegen. Wordt 'er de volgende Dagen iets ingeworpen , na dat zig de Potaarde
weder van1 gezet heeft, zo is 't wel te begrypen , dat hetzelve niet tot om laag
daar in kan dringen , en dus moet een Lighaam , zelfs , dat tienmaal zwaarder is,
boven het ligtere komen te leggen.

Dat zig, nu, den Heer Cole zyne Cornna Ammonu of Slangenfteenen zo dun
in den blaauwagtigen Leyfieen bevinden, houd ik voor een flegt bewys, dat zy by
toeval ontdaan zyn zouden: want, hoeveel blyft 'er wel na het vergaan van een
geheel Menfchelyk Lighaam over? Zou dit wel een Hand vol Aarde uitmaaken %
Wanneer wy , dan , vaftftellen , dat alle deeze Schepzelen, die in 't Water lee-
ven , meeftendëels uit een Slymige zelfftandigheid of Wezen beftaan : hoe veel
Lighaamelyks zou daar van wel' overblyven ? Al het overgebleevene zyn de Schaa-
len, en^ deeze Schaal, of het Natuurlyke Dier, is niet meer te vinden- hoe
kunnen wy dan oordeelen , dat deeze in Leyfïeen bevindlyke Hoorens te dun
Zyn.

Die de gelegenheid waarneemt om Schulpen te zien , zal 'er zeer veele vinden
die niet dunner konden zyn. Ik zelf heb hier omftreeks , by het droogmaaken van
een Vyver

, tweemaal Koorentjes gevonden , die zo dun van Schaal waren, dat
ikze de eerrte maal , door het enkele aanraaken met de Hand , verpletterde , of
fchoon zy zo groot waren, als een halve Ockernoot. Toen ik zodanigen weder
vond , gebruikte ik meer voorzigtigheid , en bragt dezelven onbefchadigd naar
Huis , leggende die by myne andere Conchyliën. Zy zyn zo dun en ligt , dat
menze van de Hand gemakkelyk kan afblaazen. En, hoe weinig dikte heeft de
Papieren Nautilus? Waarlyk niet meer dan die van een zodanige Engelfche Munt,
al was 't ook, dat hy dubbeld te famen gedrukt werde. Zodanigen , nu , zyn 'er
nog meer te vinden", onder de Conchyliën : zo dat van veelen wel niet'meer zou
kunnen overblyven.

Dat deeze Hoorens, bovendien, zig als met Blad-Zilver overtoogen vertoonen,
gelyk ook de op de Plaat voorgemelde Leyfleen geel aangevloogen is ; dit ver'
ftrekt tot een nieuw bewys voor de genen, die deeze Zaaken van een Dierlyken
oirfprong agten. Wanneer zy , naamelyk, zig met andere Kleuren, dan de
overige Leyfteen heeft, voordoen, daar uit kan men vaftelyk befluiten, dat ook
wat anders daar tulkhen moet gekomen zyn, 't welk deeze verandering heeft
kunnen aanneemen. De Leyfteen zou anders niet alleenlyk waar de Hoorens
leggen

,
maar overal met zulk een Glans voorzien zyn. Alle bewysredenen

egter, die ooit ter baan gebragt zyn, overtreft die gene, waar van ik de uit-
vinder ben

,
en waar van ik by geen Autheur ter wereld nog iets gezien heb of

gelezen
,
en deeze Ontdekking is my zo veel te aangenaamer, dewyl men niet

ligt
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ligt eên fterker bewys zal vinden, dat' deeze Hoorens Dieren zyn geweeft, als

juift dit , het welk met andere Natuurlyke Lighaamen een groote gemeenfchap
heeft. Het gene , waar ik van fpreeken wil , is de Sipbo of Buis , gelyk deeze
in de Nautilus crafjus zig openbaart , doch waar omtrent dit onderfcheid plaats

heeft , dat de Nautilus in ieder Kamer een zeer korte Buis heeft
, gelyk een

ieder bekend is, doch deeze Hoorens hebben dezelve zonder eenige aflcheiding,
niet anders , dan gelyk men den Darm van de Kreeften vindt. Ik heb zulks op
tpen der Plaaten van het Tweede Deel zeer duidelyk voorgefteld , alwaar hetzelve
ook omftandiger zal aangetoond worden-.

PLAAT XXXVIR

Deeze laatfte Plaat van het Eerfte Deel bevat een bezienswaardig Gewas , het
\velk de Heer Bezitter , de Heer Baron van Deuring , voor een Wynrank
gezonden heeft. Het Stuk is wel merkwaardig, doch my dunkt, dat het voor
geen Wynrank te erkennen zy : \ welk de Heeren Kruidkundigen beter zullen

weeten te befliflèn. Buitendien , kan het als een zeldzaam Stuk worden aange-
zien , dewyl men wel enkelde Bladen in de Steenbreuk van Oeningen , van waar
dit Stuk afkomftig is , zeer (choori vindt , doch geheele Twygen daar van zeer

zeldzaam zullen voorkomen.

Tot befluit van dit Eerfte Deel zal ik hier nog eenige Aanmerkingen byvoe-
geïi , welke ik over de Marmerbreuk te Solnhoferï , in myne tweede aanwezig-

heid aldaar , gemaakt heb , en die ik de eerfte maal niet heb kunnen waarnee*

men , om dat zig dergelyke byzonderheden toen niet openbaarden.

Ik heb in de eerfte Befchryving opgemerkt , dat alle deeze Marmer-Schaalen

volkomen Horizontaal leggen, en zo regelmaatig op elkander ftaan, als of zy met
de grootfte Kond: neergelegd waren : doch, toen , twee Jaaren daarna, de andere

zyde van de Breuk bearbeid werdt , heb ik gezien , dat dergelyke Leyfteenen

ook veele Voeten lang Slangswyze voortliepen ; zo dat veele Voeten diep daar

boven af weggeruimd moeften worden , eer de Horizontaal leggende voor den

dag kwamen. Hier van wift ik in 't geheel geen reden te bedenken , ten ware

de Boomen , die daar op hadden gedaan , daar toe gelegenheid mogten gegeven

hebben , doordien de beweeging der Stammen van den Wind en het wankelen

der Wortelen , dus veroirzaakt , eené famendrukking had kunnen maaken in de

Beddingen van den Leyfteen , dan naar den eenen , dan naar den anderen

kant.

Myne nieuwsgierigheid ging verder , zo dat ik deeze Arbeidsluiden vraagde

,

of 'er geen andere zeldzaamheid voorkwam in hunne bezigheden. Ik kreeg tot

antwoord; dat zy voor eenige Weeken aan eene Opening gekomen waren, waar

van geen Menfch reden wift te geeven. Deeze Opening bevondt zig in 't

midden van de Steenbreuk y zy was geheel rond en ongevaar tien Voeten over

't kruis. Men hadt dezelve nog niet geheel weg gearbeid , zo dat men 'er nog

blyken van konde zien, toen ik daar was. Jk betrouwde my echter niet, opeen
enkelen Plank over den Grond heen te gaan , gelyk deeze Luiden gewoon zyn

;

maar hield my vergenoegd , met 'er alleenlyk van verre in te kyken. Dewyl

zig in
5
t geheel geen merkteken van iets daar in bevonden heeft, zo is het te

vermoeden , dat een dikke Boom daar in te leggen gekomen , welke daar in ver-

rot , en de Slyk daar boven middelerwyl vaft geworden zy. Aan de andere zyde

kwamen zy tot eene Opening , alwaar zy niet verder voort arbeiden konden ,

dewyl het Marmer onbruikbaar en te dik was. Aangezien zy deeze plaats niet

meer te nutte konden maaken 3 zo begonnen zy Puin daar in te werpen , en

Q 2 men
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men hadt 'er reeds dertig of veertig Wagen-Vragten ingebragt , zonder dat zy
nog opgevuld ware. Eenigen van deeze Luiden waren zo nieuwsgierig geweef

i

5

dat zy dit Hol wilden onderzoeken ; doch de overigen hadden hun tegengehou*

den, zeggende, dat zy het laaten moeften, dewyl hun dit te gevaarlyk voorkwam.
Van Waters en Bronnen hebben zig nooit eenige blyken geopenbaard , of

fchoon de Breuken nog taamelyk hoog leggen. Ook is het niet wel mooglyk*
dewyl alles los op malkander legt, en de tuflchenruimten met Slyk opgevuld zynj
dat de daar op vallende Regen niet daar in weg zakken zoude , zonder eenige

Afftroomingen te maaken.

EINDE van het EERSTE DEEL


