
^**>^

^K /}J/-,

«£^ Nk -w \

1 '•',< /'<v'^^w^-

^S^;/ %!

A



Smithsonian
Institution

Libraries

Gift of

FREDERICK M. BAYER







NATUURLYKE HISTORIE
O F

UITVOERIGE BESCHRTVING
DER

DIEREN, PLANTEN
E N

MINERAALEN,
Volgens het Samenstel van den Heer

JÊ J sy sr <5Z °U ofi

Met naauwkeurige Afbeeldingen.

D E RDE D E E LS, TWEEDE STUK.

De DELFSTOFFEN.

Te AMSTERDAM,
Dy de Erven van F. HOUTTUTN

MDCCLXXXI,





en»
85
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r<Di«.ö ?• AFDEELING.

De DELFSTOFFEN.
XL Hoofdst. Befchryving der Verstee-

jstincen va?z Plantgewassen i e»
wor ^rx? vara B^omen . ten opzigt

van het ongemene verfchil der Ver-
deerde Houtrn , Lithöxyla ge-
naamd 9 wier byzondere Manier en
Oirzaak der Veriïeening , als ook de

veelerley Soorten s daar van voorko -

mende, opgegeven wordt. Bladz. x

XIL Hoofdst. Befchryving der Verftee-
ningen van de weeke deelen der
Planten , genaamd Phytolithbn;
te weeten van Boombladen en Krui-
den ; Graspten ten , Rietfoorren ,
Biezen ; gelyk ook Kolendruk of Ce.
rëiten ; doch inzonderheid van Va-
rens, Paarde ftaart , Mosfen , Pad-
deftoelen, enz» . ^5

XIH# Hoofdst. Befchryving der Verste è«

ningen van Bi oeme* , als ook van
Vrüotkn, zo van Boomen als Hee-

Jiers en Kruiden , Karpolithen ge-

naamd ; gelyk Veriteende Graanen

,

Nooten, Amandelen , Karftengen ,

Eikels , Pycappels , Deune - Vrug-
ten t enz. Een zeer aartige Ver(been-
de Zee -Noot van Ternate in Oost*
indie. *

. m * tft

XIV» Hoofdst. Befchryving van dr Dèn-
drieten, zogenaamd, of Steepea
met Boomachtige figuuren 9 dat Na-
tuurfpeelingea zyo , gelyk alle de

* * Gka.



Graptolithen. zo Landfchaps- ah
Stedenfteenen , enz. welken men aU
tcmaal gevoeglyk begrypen kan onder

den naam van Natuur s ) eEn e n , vaaf
toe ook de zogenaamde Boomfteenen
behooren,. . Bladz. 94

XV. Hoofdst. Bcfchryving der Dier-
steenen; zodanigen, naamelyk, die

in *t Dierlyk Lighaam groeijen; ge*

lyk de Biaasfteen, zo van menfchen
als van Bieren ; de Maagtteen of3e»
zoar; de Galfteen of Pedro del Por-

co 3 en anderen, • —— 118

XVI. Hoofdst. Befchryving der Plant*
steenen, dat is y dtr Steenachtige
Verhardingen, die of in Planten en
Vrugten , of uit derzelver Sappen
voortkomen , tot welken de Wyflfteen
inzonderheid behoort, • m n « jqq

XVII. Hoofdst. Befchryving der Kernstee-
ken , dat is 9 die in zigeene Kernvak
andere natuur , doch niettemin Steen-

achtig , befluiten ; tot welken , be-

halve de Adelaar- of Klapperftee-

nen , ook de Meloenen van den
Berg Karmel, zogenaamd , en andere

Kryïial- Kogels, zelfs die em Vogt
of Water bevatten % betrokken zyn. 197

XVIIL Hoofdst. Befchryving der Püim*
steenen of Dryfiteenen 5 dat Sa-
mengroeizels zyn door geweld van
Vuur cntjlaan of door hetzelve in

die gefieldheid gebragt; waar toe de

Molenfteenen , het Yslandfch A-
chaat en de Liva's der Brandende
Bergen behooren. —*- aio

XIX.



XIX. Hoofdst* Befchryving derStalac-
TIETEN Of DRUrsTEEï^EN , dat Sa*
mengroeizels zyn uit Water in de
Lugc geboren ; en dikwils hangende 9

doch ook van den Grond opryzende ;

van verfchillende aart en hartheid ,

Kalk sZandig, Marmerachtig , Gyps-9
Spaathig en Metallyn : Waar toe ook

de Overkorftingen der Baden en an*>

dere Wateren , die van Rackanje,
enz: zelfs de Zeolithen of Schum-
fteenen 9 en de Ba fa!ten , die zig als

Kantzuilen vèrtoonen , betrokken zyn. Bladz, 248

XX. Hoofdst. Befchryving der Tufstee-
n£p», Topi-i genaamd, uir Water-
geboren in het Water; onderfcheiden

in Metaalachtige , tot welken Ue Oehr
k ef Aardige Tzer - Erts , en Kenvou*

dige, tot welkende zogenaamde [£rw-
tenfteenen , Kuitfteenen , Peper-
fteentjes , Schulpfteenen, het Been-
]ym (Ofieocolla ,) de Gemberfteenea
of Ferjieende Wortels , Schiefernie*

ren, enz. behooren. . —, 314

l
XXI. Hoofdst* Befchryving der Okers of

Metaalhoudende Aarden , of verkalk-

te Mineraaien; gelyk die van Yzer,
Koper, Lood , Spiauter, Bismuth*
Tin, Kobalt en de Bloemen of Kry-
ftalfchietingen van diezelfde Metaa-
len, als ook van het Zilver en Spies*

glas, ewz. . ^ 1 3(51

XXiL Hoofdst. Befchryving van de Zan-
den; waar in de verfchillende denk-
beelden over derzüver Girlproog on-

derzogt en de Middelen > om de gewel-
dige Verftui vingen te beletten , voor»

gefield worden* Nattigheid der Zand-
Velden enZaodgronden. Schatten des

Zands* Fyne, Grove, eenvoudige en



vermengde Kwarts, Glas-, Schnlp-,
Keizel.; Goud-, Tin, Yzerhouden-
de en andere Mineraale Zanden* « 407

XXilL Hoofdst* Befchryvingder Klei jen,
zo der Gemeente, die tot Teel- of
Vrugt- Aarde , tot Steen- , Pannen

,

Pottebakkeryén , tot Aardewerk en
Porfelein- Fabrieken, gebruikt wor-
den \ als van de Pypen- en Vollers.

Aarden ; de Lemnifche , Gezegelde
Aarde en Bolusfen; brakke, zoute
en Viuioolifche Kleijen : wier oir'

fprong , eigenfchappen en nuttigheden ,

omftandig aangetoond worden. > 484

XXIV* Hoofd st. Befckryving van deKuLY-
ten of Kalkachtige Aarden , die van
Dieren afkomftig zyn , en tot Kalk-
branden dienjtig ; onderfcheiden in ei-

gentlyke» opbruifchende ; in Gips-

achtige , die met Zuur verzadigd zyn
en Zandacbtige gekorrelde van bei-

derley natuur. . 1 <5op

XXV. Hoofdst. Befchryving van deleigent-

lyke Aardejn , of Stuif- Aarden , die

men ook Plant - Aarden kan noe*

men» ah grootendeels van Plantge-

wassen afhmftig : waar toe verfchei*

de Soorten van Veen - Aarden en

Turf behooren. • « «—— 641
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AANWYZING der PLAATEN ,

en der Bladzyden

,

alwaar de Figuuren aangehaald of befchreeven worde?}.

Plaat XIIL Afbeelding van Li thox»y-

ia of Versteende Hou-
ten. . tegenover Blad?. 21

Fig. 1» Een zeer fraay Stuk Pynboomen of

Kienhout uit Hongarie. bl. 22
—— 2. Een Plaat Nooteboomen Wortel-

'

Hout van de Turkfche Grenzen, bl. 23,

•*• 3. Een fchoon Stuk gepolyst Staaren-

Hout, van Chemnits. bl, 26.— 4. Een dito , Wormfteen genaamd,

ook uit Saxen» bl. 28.

— 5. Een gepolyst Flaatje Peereboom

-

Hout van Wirtemberg. bl 32.

«— 6. Een dito Appelboojnen ? Hout van,

Koburg in Saxen. »-»

Plaat XïV. Afbeelding van Phytoli-
then, Blader- of Plaat-
steen en. < Bladz* 35

Fig, i % Een Sleedoorn -.Blaadje afgedrukt

in glimmerige Zmdfleen. bl. 38.— 2* Een Rosmaryn - Takje , dito, vm
Manebach in Thuringen. bl. 42.— 3. Een Sevenbooms-Tak , oogfchyn-

lyk ; van Hirfchftein in 't Baden

Durlachfe* by Oberftein, op blaauw

Ley. bl, 44,"

— 4. Een Stuk Verfteend Riet , zeer

duidelyk , uit fommeren* bl. 45.

._ 5, Een gepolyst Jiukje Rietachtig Pe-

trefafct van Altenburg in Saxen, bh 47*
* 4 Plaat



Flaat XV. Afbeelding van Phytoli-
then of Kruiden - Lei-
jen. . Bladz* 47

Fig. t. Een zeerfraay Stuk Kolendruk , van

Efchweiler uit den Gitlikker Eiffel. bl . 50.

.— 2. Een Kruiden -Ley van Mansfeld,

met Polypodium of Boomvaren, bl. 58.

—« 3. Een zeer fraatje dito, met Takkigof

verdeeld Miltkruid. ( Lonchhis ) bl. 60.

-*-• 4. Een dito met klein Varen (Filicula)

nit Torkshire in Engeland. bl. 6u— 5, Een klein Mosachtig Petrefakt, by

Maastricht gevonden. bl. 66.— 6. Verfieend Mos , in Achaat , van

Oberftein, • bl, £7,

Plaat XVi. Afbeelding van Karpoli-
then of VrugtsTeenen , tegenover Bladz. 69

Fig. I. &n Bloemfteen , zogenaamd, Afier-

achtig op Ley t van Mansfeld. bl. Öp._ 2. Een zonderling , naar een Wal-

noot gelykend, Petrefakt, uit het

Brunswykje. . bl. 78,

—. 3. Hetzelve van de andere zyde 9 wan»

neer het m?er naar een Doublet ge*

— 4. Een halve Nooten - Dop , zo 't

fchynt, een weinig vergroot. bl. 79,

— 5# Een verfieend Hazelnootje, teBath

in Engeland gevonden* bl. 80.

—— 6. Een zeer zeldzaame Verfteende Zee-

Noot » van Ternatt in Oostindie. bl. 84.

a. Dezelve van boven : b van onderen

gezien.

— 7. Een Amandel -Pit , zeer wel en vast

verfieend, bl. 85.w 8* £era Steentje van de Munfterfche
Heide , dat zeer naar een Karfteng

geijkt^ wat vergroot. bl, 86*

Fig.



Fig. 9* Een Jlükjs van een verkalkte ofKry*

tige Denne-Vrugt, van Cambrid-

ge in Engeland. . bl. 89.

mm,— 10. Een Lorken - Kegel , klein Pynap-

pehje of dergelyke Vrugt , zéér

hard en vast verkalkt. bl. 90.

Plaat XVII. Afbeelding van Den-
DRïETEN Of BOOMSTEENKN. &?gm>y£r BMz* 95

Fig. 1. Zeer fraaije zwarte Dendriet van

Solenhofen. . bl. 103.— 2. Geéle Dendriet van Eichftadt-, als

een Cypres of Eik. bl. 104.

3. Zwarte Spanheimfe ah Heide , op

een hobbelig Gejleente* * —
' 4. Breedbladige geele van Papenheim.

5. Zwarte KobaltDendriet op grauw

weKalkfletsuithetSwartburgfe. b'. 105.

6, Witte Dendrieten op graauw Mar-

mer van de Haarts. . bl. 106.

—— 7. Graauwe op Achaat van Oberftein.——"
.. 8. Dendriet - Roosje op Kalkfteen uit

Beijeren. , bl. 102.

Plaat XVIU. Afbeelding van Den-
dr 1 eten en Nathursteenen.—— Bladz. 109

Fig. i» Z^r/fafl(/eFlorentynfe Boomfteen. bl. 109.

2 Kies-Dendriet van KoburginSaxen.bl. 118»— 3. Een Florentynfe Sfedefteen met

een Kruis* . bl. 1 19.— 4» Linie'n - Steen van Bareutb. bl. 123.

Plaat XIX. Afbeelding van Stee-

ken gegroeid in Menschen
of Dieren. *«, — Bladz. 129

Fig. 1. EenMenfchen Pisblaas - Steen , zeer

knobbelig. . bl. 132.

-~ 2. Een Kwylfteentje uit de Keel ge-

loosde . bl. 338*



Fig. 3» Bloedfceen uit het Hart van een

Buffel, van Ternate, bf. 145.
—— 4, Aapefteen , een foort van Bezoar ,

to genaamd. bl. 151»

—— 5. Bezoar van Kormandel , 2^r
aflrtf^ era groot, bl, 157,

•— 6. Buffelfteen van daar, doorgefnee-

den vertoond, bl. 158.— 7. Langwerpige van buiten gezien, —
-— 8. Ceylonfe Varkenfteen. bl. 165.

—• 9. Galblaas Steentje wft eenMenJch, bl. 171.

— 10, Orientaalfche Paarl , hlaauwachtig

van Kleur. bl. 187»— il. Langwerpige Schulp- Paarl ulf

Ooftindie, . bl. 189.

— 12. .Rorarfe #f0 varc Ternate. —
Plaat XX. Afbeelding van Ade-

laar , Kern- of Klap*
PERSTEENEN. ~ m Bladz. IQ?

Fig. ï, Steenachtige famengroeijing ud

Moer van Tokaïjer - Wyn. bl. 195.

2. Adelaarfteen wzeJ eew Oker - i&m

,

van Hildeshem. bl. 200.

— 3. Hermaphrodietfteen witt w» *4ar4

^72 Steenige Kern. - bl. 203.

*— 4. Achaat- Kogel vara Oberftein, als

een Voet gegroeid. bl. 209.

— 5. Dito gevuld met driekantige Spaath-

Kryftallen.
—*——

*

-— <5. Meloentje van den Berg Karmel

geopend. bl.' 217*

— 7. Kalkachtig Steentje uit CornvraU. bl. 2ip>

Plaat XXI. Afbeelding van Sta-
lactietek of Drup-
s te enen. '

' Bladz. 253.

Fig. 1. Een zeer aanmerkelyke Schaftfteen

«ƒ Prtópolteth. bl. 258.



Fig. 2. Een fraay overkorst Eikenblad en

Galnoot van 't Karhbad, bl. 262.

«*~ 3» Verfceende Vrugten , zo 't fchynt ,

van Moulins in Prankryk. bl. 267.

—- 4, Zeer duidelyke Steengroeijing van

Rackanje by den Briel. bl» 272.

Plaat XXII. Afbeelding van Sta-
lactietencd dergelyke. tegenover Bladz.279

Tig. 1, Een Gips - Spaath Stalaétiet uit

de Lekhuizen der Zontwerken. bl. 279,— 2. Een zeer aartige Yzer-Stala<5tiet

uit Hmigarie. bl. 283.— 3. Een Lood -Sinter van Furftenberg

in Schwaben. bl. 284.
—— 4. EenNoorweegfe Zeolitb* bl. 28 8.— 5. Een zeer fraatje dito , van de Fa*

roe ' Eilanden. ~ -^

—— 6. Een driekantig Stukje Bafalt, uit

Saxen , zeer raar. bl, 310.

Plaat XXIII. Afbeelding van ver-

fcheiderley Tüfsteenen. - Bladz. 315
Fig. I. Een Klierfteen » anders ook Ludus

Keimontii genaamd. bl, 317.

*— 2. Een Yzefboontje van de Kaap der

Goede Hope. bl. 325.— 3. Een Stukje Celluleus Yzer , vaii

Namen. bl. 326".

«—* 4. ££wKogeIacbtïgeZamJ-Ofc*fV?tf£w.bl. 327.
mm 5. Een Champignon Kies uit Stier

mark- bl. 32a.—- 6. Een fraatje Tuffteen van 't Karls

bad, aangejleepen. bl. £32,_ 7. Een Zeer aartig Stukje Erwten-

fteen, bl. 339.
—•8,9. Worteïpypjes op dergelyke ma-

nier gevormd, bl. 349.
PlAAT



Plaat XXIV. Afbeelding vanTüF-
steenen en Okerblo e-

men. .
v

tegenover Bladz. 35

1

Een zogenaamde Gemberfteen uh

Voigtland. . bl. 352,

Ken Tolachtigc Tuffteen van Ba-

den- Durlach* * bl. 353.

Een Schiefer -Nier uit Engeland, bl. 357.

Gepluimde Groene Koperbloemen

of Veder - Erts. . bl. 396.

Gekryftallizeerd Bergblaauw. bl. 398. 1

Gejiernde Antimonie Bloemen» bl. 401,

Graawwachtige Zilver Veder • Erts

,

uit Saxen a. Een Takje 'vergroot, bl. 402,— 8* Zeer fraaije Kobaltbloemen. bi. 405.

Fig. 1

DRUKFEILEN en VERBETERINGEN.

Bladz 7 R. 4. Voor, worden,» BI
Lees werden

-— 74. R. 22 Voor , Ananas

,

Lees, Artisjok

97 Aant. Voor , 1128 ,

Lees, 1728.
165. R- 17. Voor, Pedto,
Lees , Pedro- 175. R 7. Lees, Perfikfteen

219. R. 10 Voeg bij. Zie
derzelver omftandige be-
ichryving en afbeelding ,

Stockholmfe Verhand. xxxiv.
Band.

* 239. op de kant , Lees , Paarl-
ilakke,

259 R. 3 gegroeid P
r
oegby>

ik hebze ook uit het Span
jers - Gat , te Utrecht, be-
komen van een Vinger lang.

*—— 271. R. 19. Lees, Pisfebed-

den
;i-— 309 R. 15» Lees , Italië

;idz.3i5* R 14 Lees, losfe fteen— 360, Aant. Laatfte Regel ,
Lees , de gedaante—.361, Aant. Voor, Flaxus

,

Lees , Fluxus
— 380 R. 14. Lees , Glucks-

brunn— 382 R. 3. Lees , Tirol en
elders— 383 Laatfte Reg. der Aant,
Lees Marcafiet— 412 R 6 Lees , die altoos— 480 R. 21 , 22 , Lees vitieus— 496 R 12 Lees , Keizel*
Aarde wordt— 510. R» 1, Lees, gebezigd

- 512 R 8» Lees , Deeze is

544. R 4 Foor, gladach-
tig, Lees, glinfterig

661 R. 24 Lees , Teel-Aar-
den

695» R 14. Lees, Zy wordt
by •

B E-



BESCHR YVING
DER

MINERAALEN.

I. AFDEELING.

De DELFSTOFFEN.

XI. HOOFDSTUK,
Befchryving der Versteenïngén vdii

Plantgewassen, en voor eerst van

Boomeo , ten opzigt van het ongemeene verfchil

der Verfteende Houten, Lithoxyla ge-

naamd , 'Piet byzondere Manier en Oirzaak der

Verfleeningy als ook de veelerley Soorten

»

daar van voorkomende , opgegeven wordt.

^AA^et Ryk der Planten komt ook in by- Man fct

*C TT % zor»dere aanmerking onder de Dd£-
[j

£r Yer ^

*f
't* % doffen ; maar van hetzelve vindt

«Ü^V*9^ men de Onderwerpen, op eene ge-
heel verfchillendè manier , toe onverganglyk-
heid gebragt. In 't algemeen volgt de Verftee-

Ding hier den aart van de Plantgewasfen en van
derzelver deelen , naar dat die week §n flap

A of
IILDeeuIL'Stüjc.



i Versteeningen-

I. . of zonder lievigheid , of hard en vast zyn van

Afde«u zelfftandigheid. Dus komen Kruiden en Bla~

Hoofd- ^en ^ na niet ^an *n a^rukzel °f platgedrukt

,

sïük, op Ley, Kalk of Zandileen vcor ; terwyl men
van de Houten immer zo volmaakte Verftee-

'ningen heeft als van de Beeneters a Tanden ,

Schulp- en Schaaldieren in het Dieren -Ryk.

De Overkorilingen ? welken zo wel de aller-

tederfle Plantjes 3 gelyk de Mosfen , als de

Takken en Wortels der Boomen ondergaan ,

behooren tot den Rang der Tuffteenen. Som*

tyds vindt men kleine Mosachtige Gewasfen

in Jaspis , Agaath , KryÜal en Barnfteen ingc-

flooten. Ook komen van de Planten, zo wel

sis van de Dieren , gemineralizeerde of in

Kies veranderde Stukken voor»

verfchïl
Aangezien de Verileening, in 't algemeen ,

van die
\n <]G verharding van een Stecnmaakend Vogc

der Oierly- *
,

°

ke Lig- beltaat; zo begrypt men gereedelys ; dat dit

haamen,
zQ ^j p j aats kan hebben j Q ^e pjamen al 3

ia de Dieren. Dit verfchü 3 echter, moet men

daar omtrent in aanmerking neemen^ dat inde

Dieren de weeke deelen 5 doorgaans , geen Steun»

zei hebbende , vergaan en de hardere of vas«

tere Hechts tot een Vorm verftrekken , waar

" in zig de Steenkern fatzoeneert , die dan de

Geftalte van het geheele Schepzel uitdrukt. In

de Zee -Appels is dit, zo wel als in veele

Hoorens en Schulpen , óïq onder de Delffioffen

voorkomen , ailerblykbaarst. De holiigheid

,

waar in een geheel weeklyvig Dier gelegen

heeft ,



van Plantgewassen. 3

heeft, verftrekt voor anderen tot een Vorm;
m

r *
,

1 * A f?
r

'

T' PT

gelyk dit plaats heeft in de Verfteende Wor- y^{

'

men. Het maakzel der Plantgewasfen , in 't Boofd-

algemeen , is meer of min Vezelig, en óeez£ SVUK*

Vezelen , hoewel Natuurlyk holle fioisjès zyn-

de , verftrekken hier zo wel tot Vorm als

Steunzel in de Verfteening ; 't welk de oirzaak

is , dat men de fynifce Streepjes der Bladeren

en den Draad der Houten zodanig bewaard

vindt, dat de Verfteende even zo kenbaar a!s

de Natuurlyken zyn. Ik neem [fier fiegts die

zo fraaije Wort el ftukken van Eike eo Noo-
tenboomen ten voorbeclde. Hier is het inwen-

dige zo wel bewaard gebleeveo als het uit-

wendige ; terwyl' in de Verfteening der Dier-

lykedeelen, veeltyds, alleen de uitwendige fi-

guur overbïyft.

Verfteende Planten worden in 't algemeen, verdeeïing

en niet oneigen, Phytolithen genaamd , dat Js
in

'

C

M
0ofda

PLANTSTEBbNEN. LiKN^cs heeft daar

van zeven Sooften opgegeven : te weeten 1.

de Verfteenïngen van Planten: 2. Van Garens:

3 Van Wortelen : 4. Van Stammen: 5. Van
Bladen ; 6. Van Bloemen : 7. Van Vrugten*

Maar, aangezien zo wel de Derde en Vierde

Soort , als de Eerfte en Tweede , in malkan-

der loopen , en de drie laatfren , zo zy 'allen wee-

zentlyk beftaan, tot de overigen behooren ; ver-

kies ik liever den Hoogleéraar Walc h te vol-

gen , die eene verdeeling opgeeft , welke nader

met de Natuurlyke Hiftorie der Plantgewasfen,

A a vol-*

III. Dsel. II. Stuk.



5 Versteen ingen

ï. volgens myne bcfchryving derzelven, lïrookt#

^ FSE

T

F'Ié Dus zal ik eerst van de Verfteemng der Beamen

Hoofd- fpreeken , dan van die der Kruiden , om voorts

,

stuk. het gene de Bladen , Bloemen en Vrugten be-

treft , te melden. Het Hout , van de Stam-

men afkomllig,en de Wortels, ziet men ligt,

fchikken zig dus mede gevoeglyk in de eerfte

plaats,

vctfteende ^at 'er weezentlyk Verfleende Boomen, of
Boomen .• Boomflatnmen rnet Wortels en Takken , in hec

Aardryk gevonden zyn J is onbetwistbaar. Het

oudfce verhaal , 't welk men daar van heefc ,

is dat CoNRADusGESNERDs,nu meer dan

twee Eeuwen geleeden, fchreef, hoe hem van

Kentmannüs een ftukje gezonden was van

By joa- een Boom , dien men te Joachims-Thall , in

ThaiMn Bohemen , ter diepte van meer dan zeventig

Bohemen. Vademen s uitgegraven hadt. Men zou dien Boom
met Takken en Bladen hebben gevonden , en de

Grond was , daar om heen, ijjel een Vadem
dik verfteend (a). Hoe zeer ook fommigen dit

naderhand in twyfel getrokken hebben ; dewyi
men allecnlyk ftukken en brokken Houts in die

• Mynen , en wel tot meer dan anderhalf honderd

Vademen diepte , als ook ronde ftukken van

Takken of Twygen en Steenverhardingen in

de gedaante van Bladen , gevonden heeft ; en

zulks in een Erts - Gebergte , alwaar de Ver-

ftee-

(a) Gesn* de Tig. Lkpil. p. I2ï.

(b) Minsralgefckichte v$n Bêbmit* Beilin 1774» p. 72 .74,
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fteenïngen zeer zeldzaam zyn : terwyl tegen-
it

woordig de toegaDgen tot dien Zondvloeds - Boom Afheel;

{gelyk hy aldaar nog heden genoemd wordt) , Ho
XL

#

door 't Water en afmorteiing der Gangen , ge- SÏÜK%

heel belet zyn : meent nogthans de Heer Fer-

mer, uit de Stuiken Verfceend Hout, daarvan

in de Verzamelingen bevindelyk , met grond

te mogen vastftellen, dat dezelven weezentlyk

van een of meer Verfteende Boomen, aldaar

zo diep in de Grond leggende, afkemftigzyn.

Zelfs acht hy daar uit te kunnen befluiten ,

dat het een Beukeboom zy geweest (&).

De Hifcorie van dien Boom hebben wy, totBy ciiem.

bevestiging van de zaak, geenszins noodig; de-™",
1

enz."

v/yl niet lang daar na , en wel ten tyde van A-

GRicoLA, reeds by een Dorp, niet ver van

Chemnits in Saxen, in eene Graft i veele ver-

fteende Boomftamrnen ontdekt werden. In

laater tyd , nu geen halve Eeuw geleeden , heeft

men nog omftreeks die Stad verfcheide derge-

lyke Boomen gevonden , waar van het Hout

,

In Achaat of Jaspis veranderd , in fraaiheid uit-

munt: gelyk in de byzondere Verhandelingen

daar over kan worden nagezicn (c). Ook is ,

Eii omtrent dertig jaar geleeden, by Leipzigeen

Verfteende Bocmftam gevonden , en in het

Hesfifehe , niet ver van Sangerhaufen , ver-

fcheidene ; als ook in het Koburgfe en op

veele

(c) Die van den Heer Schulzi , naaiaetyk , in 't Drc&i-

mt Mïg'izyn , enz.

a 3
III. Dsst. II. Stus.
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f, veele andere plaatfen. Zelfs bevindt zig, op

Afdeek. zeker Hofplein te Neuremburg , een Verfteende

Hoofd- Boornilam, als een Pylaar geplaatst (d). Vol-

stuk. gens d'Argenvillb vindt men, te Saint -Lö
in Neder - Normandie ? Boomftammen van vyf-

entwintig Voeten laog (e). Door den Heer

Clozier. werdt a voor eenige Jaaren , om.
f treeks Eftampes , aan den Weg van Parys naar

Orleans , in het Gebergte , ook een dikke

Verfteende Boomftam waargenomen (ƒ).

Gegraven Het vinden van Boomen, onder den Grond,
HouÏ8 zon men met reden hier kunnen inbrengen , is

niets ongemeens. Hoe groot een menigte daar

van, by groot er of kieiner brokken
,

ja zelfs

geheele Stammen met Takken en Wortelen , ia

onze Veenen uitgegraven worden , is iedereen

bekend. Maar deeze hebben nog zodanig den

aart van Hout, datmenze dikwils kan branden

,

en om deze reden noemt men die brokken Ge-

graven E out, Somtyds komen zy zelfs zo Bi-

lumineus of Harstachtig voor, datzy deswegen ,

van

(d) Zie over dit alles fcjeeder de uitvoerige befchryving

van den Heer Walch , in 't II!. Deel der Ver (leende 2**-

kén , biadz. 3, enz.

(e, Gryïïolögie. p. 3 56.

(ƒ) Zie Uitgezogte Vethandelingen. IV, D£EL,bladz. 36»

(g) De Heer Bib&isüY » die over deeze Boomen omftan-

dig fehryft , wist de reden van die benaamïng niet en leidt

daarom dezelve af van Kiemen (Nat, Hifi. van Holland*

11. D, II. Stuk , bladz. 447 ) Het is zeker, dat men in

Vmkhlmd , byzonderiyk in Ooftcntyk e» Hongsrie, die

*yn-
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van de Veenboeren , Kienboomen geheten wor- L
den (g). Boot meldt, dat by zyn Geboorte- v? 1.

Stad Brugge 5 in Vlaanderen , ter diepte van tien Hoofd-

of twintig Ellen , geheele Bosfchen worden stue.

gevonden , van zeer kenbaare Boomen , of Boom

»

itammen , waarfchynlyk fcheef f.aande of half

leggende; dewyl hy meldt, dat de Toppen naar

*t Ooften helden 9 en dat men nog de Laagen

der afgevallen Bladen van ieder Jaar kon on-

derfcheiden (h). Men vindt die onderaardfche

Bosfcheo , zege by , op zodanige plaatfen , wel*

ke vcor vyfhonderd Jaaren Zee geweest zyn

,

naderhand bedykt geworden. Het Hout en de
Bladen werdt tot Brandftof gebruikt en in de
Landtaal Deerynck geheten (i). Dit zal met de

Zeeuwfche benaamiog Derry overeenkom (lig

zyn , en mooglyk aanleiding gegeven hebbea
tot die van Turf (&).

Immers, dat zulks in meer Broekige of Moe«
ra^fige Landen van Europa plaats heefc , is ze-

ker. Leibnïts meldt, dat in het Lunen-

burg.

Pynboomen , welke door overvloed van Harst kwynen en.

fhervcn, Kienboomen noemt l zie myn \U DëzlS lij. STüK,

bladz. 400, 405, 4*2, 418.

{/;) Van de Wortels fpreekt hy niet; in welk opzigt zig

ie ge'eetde Waich door Lesbnits heeft laateu misleiden, j

(i) Boot de LapU &» Gemmis. p. 32* Hy was Lyf-Arts

Wfl Keizer R «dol f den Tweeden, en leefde derhalve in *t

laatst der Zestiende Eeuw : des zyn Bericht reeds by dè

Sweehonderd Jaaren oud is.

(4) Nat. Hifi. van tUlUnd\ als boven, bkdz. 43 6*

A é
III. Deel. II. Stuk.
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I- burgfe , en elders , onder de Kley gebeele of

F^EL
* gebroken Boomen voorkomen , met de Wortels

Hoofd, naar het Noordwesten , de Toppen naar *t

stuk. Zuidoosten uitgeftrekt (/). Geweldige Over*

ftroomingen van de Oostzee zullen dit waar»

fchynlyk veroirzaakt hebben , zo wel a
T
s die van

de Noordzee in onze Nederlanden en zelfs in

de Noordelyke deelen van Vrankryk : want

die Boomftammen van vyfentwintig Voeten

lang, daar d'Ar<senville van (preekt, in Ne-

der - Normandie , te St. La, werden gevonden

,

zegt hy , in de Turven (m). In Vlaanderen

verhaalt hy ook, vooral in Franfch Henegou->

wen, fn 't Sticht van Bourbourg, waren veele

Boomen onder den Grond , waterpas leggen-

de, met hunne Bladen en Vrugten. Van het

Verfteende en ten deele verteerde Hout* zegt

hy, komen Turven, die in dit Land zeer noo-

dig zyn (n). Dergelyke Bosfchen van half

verfteende of vermolmde Boomen , komen oolc

op verfcheide plaatfen in Engeland en Schot-

land, voor; alwaar men derzelvcr Hout, naar

dat het meer of min verteerd of met verfchil.

lende Stoffen doordrongen is, tot Brand(lof ,

tot Schrynwerk of andere fiuis.houdeJyke oog^

merken gebruikt.

Ge*

(j) Pretêg&a* p» U- Kier op laat hy de Hifbrie van Boot

volgen en zegt, d3t men van Friesland en Groninger - Land
Jiet zelfde verhaalt.

(m) Dans des Taurbes Dat zy veifteend waren , gelyk

Walch zegt , vind ik hy #en Autheur nier»

1%) Qry%$!egk p. 3 56.
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Gelyk nu het Gegraven Hout zekerlyk tot- *•

de Delfftoffen behoort , zo doet dit ons de x£
U

aanmerkelyke Verfchillendheden opmerken ,Hoofb-

welken 'er in dit opzigt , naar den aart des
STJJR*

Gronds , tusfchen de Onderaardfche Boomenti^gog
3^

zyn. Immers, daar veele Dlerlyke Lighaamen, V£aHout'

in de Verfteening, veelal, van eene geheel an-

dere natuur voorkomen , dan de Matrix , waar

zy' in leggen ; als uit de Keifteenige in Kalk

of Kryt , de Spaathige in Zandfceen , en an-

deren , blykt ; heeft het Hout dikwils den aarc

van zyne Matrix* HetGegravene, zogenaamd,

ten minfte, is fotntyds weinig veranderd, fom-

tyds met eene Aard harst , doordrongen , als

wanneer men het Eritumineus noemt: fomtyds

als geheel in Steenkool veranderd; ja fommi-

gen willen dat de gewoone Steenkolen daar van

afkomfcig zyn zouden. De Houtachtige Schil-

ferige Derry , waar van men groote Stukken

aan onze Stranden opgefpoeld vindt, behoort

zekerlyk hier toe (o, , én mooglyk ook ver*

fcheide andere Soorten , die van eene Molm-

achtige hoedanigheid zyn : zelfs misfchien fom-

mige Turf. Sommigen, immers, merken aan,

dat de Boomen , of derzeker Wortelen en

Takken, ook, onderden Grond, in Aarde ver-

anderen Q>).

. %> Bit

(O Berkmeï Nat. Hl/l. van UüL II. D. !!!, stak,

bladz. 1138 & II. Stuk. bladz. 429.

(p) De zelfde, II f. Stuk 9 bladz, U42»

y;i.DEEL,ii.STü«,
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Afdeel,
XL

Hoofd-
stuk.

„ Dit zyn(zegt W aller iüs (q) Boo»

„ men in een Kalkachtige, Krytige of Klei-

j, jige Aarde verwandeld , of met zodanige

9 , Aarden bezwangerd en doordrongen , ter-

,, wyl het Werktuiglyk geftel in zyn geheel

„ blyft. Welke Boomige Aarden zig ibmtyds

3ï met een zwarte of andere Korst omringd en

„ als omkleed vertoonen;fomtyds, aan deLugt

jj bloot gefield , haare Schors verliezen ; terwyl

„ de Aarde], die de plaats beflaatder inwendi-

„ ge zelfftandigheid van den Boom , over-

at blyfc \ wordende fomtyds ook de Schort

a , zelve insgelyks in Aarde veranderd gezien;

„ en in het Vuur vergaan eenigen derzelven

„ in roodachtige Asch , wegens de ingemeng-

„ de Yzerdeelen ,* anderen in Kalk. Voorbeel*

5i den hebben wy van Dennen Takken in Fin-

„ land, wier Vezelen, Jaarringen en het Hart ,

39 te gelyk met de Schors zigtbaar zyn ; in 't

„ Land omftreeks Tivoli in Italië worden zy

„ Kalkachtig gevonden."

verftbei- Dit brengt ons tot befcbouwing der ver-

leenFnlen
"fcheiderley Verfteeningen van het Hout, door

van het LiNNiEus dus opgegeven (r). i. Een Kalk-

achtige Verfleening , waar van zig in 't Kabinet

van den Ryksraad Tess in een Stamftuk be«

vondt

,

(q) Tenificatum Vegetatiile Atborls» Lignuni Fosfile iei«

ieuni. Syft. Mm. T» IL p. 413.

(r) Pbytolithut Trunci. Syfl. Nat. XII. Tom, Hl. Gea

4Z. Sp. 4. SC8EB&2U Litb. 11$. C&RXM. Min* 23» *« Cal-

ca-

/
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vondt, ongevaar een Span dik en lang zynde, I.

dat by Joachims - Thall in Boherncn , meer dan A.*g¥*-

vyftig Vademen diep ,•was uitgegraven, a. Een Hoofd
;

Achaatachtige , waar van een Stamftuk, drie s ^s.
i

Voeten lang » één Voet dik en omtrent honderd

Ponden zwaar , een wcergaaloos fieraad van

dat Kabinet uitmaakte. Hy merkte het aar, a?s

een onvergelykelyk fraaije Steen, wiens afkomst

van Hout, niet alleen uit de onderfcheidelyk-

heid van 't Spint en Hart des Booms , maar uit

de Oppervlakte met rottig Hout en Takknob-

bels bezet , ten uiterfte blykbaar was : terwyl

de zelfstandigheid zig als Achaat liet polysten

,

klinkende tegen een hard Lighaam als Metaal

en niet opbroifchende met Sterk Water. 3. Een

Keifelachtige. Dit Stuk, niet minder tot een

dergclyk bewys (trekkende, was een Stamüuk

vaneen Voet lang, een Span dik en zeer zwaar,

met de blyken van Takfchieting aan de eene

zyde. De binnenfte zelfstandigheid daar van

was fnydbaar , bruin als Turf of oud Hout ;

de buitenfte hard als Keiiteen. 4. Een WeU
Jleenachtige Verfteening* Deeze geleek naar

Vcrfteend dor Hout , met gnapende Plaatjes

overlangs, waar tusfehen een foort van MecU
* De Leyachtige , dikwils Alainhouuen^e ,

• fchyoc

caiium Lithoxylon. Mus. Tesf. 104. N. J'* T. 7. f 3. £*

Achotinum. Ibid. i©z. N. &, T. 7. f. 1. V* Silicinum. leid.

N. £. ï. 8. f. 1. 2. Cüïaceuna, Ibid, sou N. I» «. Sciiif*

tofurn.

III. Deel, II, Stuk,
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t fchynt niet in 'c gedagte Kabinet geweest te

Afdeel. zyn.

„ XI De piaats der afkomst was Duitfchland , zegt
HOOFD- r b

stuk. LiKNiEus; doch of zyn Ed. dit van alle die

Aluin- Soorten heeft willen zeggen 5 is duifter. In
houdende, ,

t Mdf Lough ^^ yan jerlaQd zyn Ve^
fteende Boomftammen gevonden , die Yzer in-

hielden en Aluin. Sommigen daar van waren

flegts half verfleend ; in eenigen zag men nog

onverfleende Vezelen ; in anderen fchoone A-

ders van roode en blaauwachtige Kleur; in an-

deren een Kryftallyn aanzetzel. De brokken, die

men by dat Meir droog vondt , waren wit j die

in 'c Water lagen zwart.

€emirera- De Ridder maakt , in de voorgedigte optel-
ïiseeide.

jjng ^ geen gewag van Geminer-alizeerde Houten ;

maar fchynt dezeiven 5 alseen byzondcre Soort

,

onder den grappigen naam van Plantjleen der

Bloemen te willen voordellen (V), noemende het-

zelve Antholithus , dat is Bloemfteen. Hier

mede fchynt zyn Ed* te bedoelen de zoge-

naamde Koom- Aairen of Stangengraupen 9 die

Koper- en Zilverhoudende zyn 5 by Franken-

berg in Hesfenlaöd voorkomende ; doch fom-

migen honden ógczq voor enkel Mineraal of

Kies, en het is gantfch onbewyslyk , dat zy

van

(s) Pbyulitbut Floris. Syft* Nat. HU Tom. III. Gen*

4«. Sp. 6. Spka Frumenti Metaüaris. Wolf. ïhsf. T. V.

Fig. $• Minera Cupii & Argenti. Gesn. Petrif. 22* Mine»

ia Cupn figuiata Spicam lefescns. Wau.. Min, zij.
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van Plantgewasfen afkomftig zyn. Met Zil. t
ver of Koper bezwangerd komen zelden Hou- ^Etv

ten in 't Aardryk voor (O, en de groene dooFo-

Kleur der Koburgfen is voor 't laatfce geen3TÜK*

zeker bewys. Yzerhoudende , in tegendeel 5

zyn , in Switzerland en Bohemen , taamelyk

gemeen, en men wil in Hesfenland zelfs een

geheelen Boom, die in Yzer-£rts veranderd

was, hebben gevonden. Sommig Hout is mas«

lief Yzer geworden , hoedanig men zeldzaa-

mer aantreft dan eene Okerachtige Verftee.

ning van het Hout: gelyk men dus in Finland

en zelfs by Upfal in Sweeden veele Wortels

van Geneverboomen en anderen bruingeel ver«

hard vindt, zo W aller i us aantekent (r):

't weik onze Ridder tot de Tuffceenen be-

trekt ,
gelyk wy vervolgens zien zullen. Ik'

heb een fchoon Stuk Okerachtig verfceend

van Ilmenau in Thuringen, en een Stuk van

een Elzen -Takje, even zodanig veranderd,

dat in Gelderland, by Zutphen, is gevonden.

Niet ongemeen zyn ook de Kieshoudende Kieshou^

Houten , welken men dik wils in Klompen dendc«

Steenkolen aantreft* Dergelyke vallen niet

alleen in Duitfchland , maar ook in Vrankryk

en

(t) Mineralifatum Vegetabile Cuprenm.WALU Min* Tom.

IL p- 4i».

Cv) Mineralifatum Vegetabile Ferreiim. Sideroxylon. WALL»
Mn. Tom. II. p. 4Ï7» Zie ook BERKHBY. Nat, Hifi. van

Holland. II. D. lil. Stuk, bladz. 1139»

lil. De el. II. Stuk»
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I. Groot Brktannïe. Dezelven zyn dikwils niet

Afpïïel. zeer duidelyk van de Steenkolen te onderfchei-

Hoofd- ^en 5 m welker reeten fomtyds ook Zwavel-

stjk» kies voorkomt. Zy hebben, ais menze be^

waart , aan ioening van de Lugt ; waar uit

blykt, dat zy*met eenig Vitriool 'bezwangerd

zyn ; gelyk dit ook plaats heeft in de Mine-

ralizatiën van Hoorens en Schulpen en andere

Dierlyke Ligbaarnsdeelen. Dit bevind ik in on-

langs bekomen Stukjes uit de Elve by Ham-

burg , die alle kenmerken van Hout hebben.

Dergelykeo bezit ik ook van andere plaatfen en

zelfs één dat by Bath in Engeland , door wylen

den Heer Doktor Sc m losser, is gevonden,
a
t welk veel bezwangerd ichynt te zyn mee

Gips- Spaath.

oirzaak * De Oirzaak van alle deeze Verfteeningen

ftMdnge!" der Houten is buiten twyfel toe te fchryven

aan den indraag van eenige verhardende Stof-

fe in de Buisjes , welken zo menigvuldig in

het frisfche Hout van alle Boomen zyn , als

ik heb aangetekend en in Plaat vertoond (w).

Inzonderheid zullen daar toe de Lugtbui«jes

bekwaamst zyn , die in fommige Houten veel

meer plaats beflaan dan de Sapbuisjes (x) , en

dus

(vj) Tweede Deels T. Stuk van decze Naiuurlyh Hifi**

rie , bladz, 9, en III. StüK , Pl. XVI , bladr* 413-

( x) Zie LFD'-RMULLERS Mik re*kpopifche Vermaak.l-jh.ht*

dsn
y
VI. Dfee., Plan XL»

(y) Verjieer.de Zaaken Uï, Deec, bladz. 20, 21.

(s) Naamelyk in gioote Stukken , «laar men den loop

itet

*
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dus waarfchynlyk de oirzaak zyn , dat het Hout, £
in Water leggende, zozeer verzwaart. Want, Afdeel,

indien tot de Verfteening altoos eerst een Uit- HoOF
'

D-

dampiog moest plaats hebben van de Sappen stux.

des Booms, gelyk de Heer Walch vry al-

gemeen fehyDt te ftellen(y),' dan is het duis-

ter, hoe veele Houten, in! de allervolkomen ile

Verfteening , nog de Natuurlyke Kleur zelfs

kunnen behouden, Aangezien de Sapbuisjes de

Vezelen des Houts zyn of Draaden , welke in

de Verfteende Houten byna altoos zo duide-

lyk overblyven , dat dezelven veeltyds even

zo kenbaar als de Natuurlyken zyn (X);is het

te denken , dat 'er veeleer eene verandering of

ftremrning, dan eene uitdamping der Sappen in

de Bpomen , die onder 't Aardryk bedolven zyn

geraakt, plaats gehad hebbe : te meer alzo de

Legplaats weinig gelegenheid tot uitdrcoging

heefc gegeven. Op eenige diepte onder den

Grond , is 't immers altoos vogtig , en de Boo-

men , Stammen of Takken , die men Verfieend

vindt, zyn 'er waarfchynlyk , door ovcrftel-

ping, frisch onder begraven.

Ten anderen is hec zonderling, dat de Heer Der Aard.

Walch den oirfprong der Gegravene Houtent^f^
toefchryft aan de droogte van den Grond (a) ;

ter-

der Draaden kan waatneemen : de kleine aangefleepen Stuk-

jes of flaatjes zyn dikwiïs zo kenbaar niet.

(a) Men vindt op drooge plaatfen geene Lhhoxyla^ rnjast

alleenlyk Ligna fosfilia, Verjl* Zaaken. UU DEEL,l>iadz,2i t

III. DÉsL II. Stuk»
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"

I. terwyl het zeer bekend is, dat de genen, é\e
AFr-EEi. men door deezen naam onderfcheidc, zeer me-

Hoofo nïgvuldig gevonden worden in Broekige Gronden*
stuk. Moerasfen en in het Veen» De regte Verfteen-

de Houten , in tegendeel , komen meest in

Bergachtige Landen , zelfs in en op de Ber-

gen, voor, Het indringen der Aarddeeltjes,

dac men op zig zelve als de oirzaak der Ver-

fceeninge van zyn Ed. opgegeven vindt, is

moeielyker te begrypen, dan dat van Zouten,

die in eenig Vogc ontbonden zyn , welken

het Hout toevallig of opzettelyk doen verhar*

den. Dit blykt uit de onechte Verfteeningert

der Zoutkeeten in Oofcenryk. Wanneer hief

by eenige Kaikachtige Stoffe komt, die aan*

merkeiyke fcherpheid heeft ; zo worde hec

Hout 5 onder de Verfceening, tevens doorge-

vreten en als geheel tot Kalk gemaakt. Be*

halve de Stukken verkalkt Hout ± die echter

niet zo menigvuldig zyn als de Verkalkte Con-
chyliën \ blykt zulks aan de uitwerking der

ongebkifchte Kalk , doch inzonderheid aan die

van het Schulpzand op de daar onder leggen-

de Houten Planken, welke door den tyd Steen*

achtig verharden {b% Het blykt ook uit ds

toe*

{h) BEEKHRY, Nat. Hi/léVOn Holland. IT. D. UT. Sr K »

bladz. ii 37.

(c) Verfc heide Manieren zyn 'et opgegeven om het Hout

Kondig te doen verfteenen , door hetzelve , zo Kfntmann

wil, met Hoppe lang gekookt zynde, te leggen in Zand,

of in een rnengzel van Zout, Aluin , poeijer van Keyltee-

nen



U& HóUfEF. é t?

toevallige Verfteeningen (c) , die men bfevon- £

den heeft , van Hout eenige Jaaren te laaten AfheeU

leggen onder Schulppiden, alwaar buïten tw.y- H^'
fel het doorzypende Vogt de Zoutige Kalk. stuic.

'deeltjes daar in voert, ik heb. ftükken zodanig

geheel wit verkalkt Hout van BrusfeJ, dat uit

Zee afkómftig fchynt , dewy! het z'g vertoont

afs mét de Paalwormen ^ Gipsachtig verfteend s

daar in.

Alzo 't waarfcBynlyk is s dat de Keizeis é& .fler-rife

'•
, ,• , . . .. lei-Achaaè

'dergelyke Steenen, die aan t Staal Vuur gee- en jispié»

ven , van Kley afkomftig zyn , welke , met
2Chn£e"

eenïg Kryflallyn Vogt gemengd , dermaatè

Glasachtig verhardt ; zo is 't niet te Verwon*

Öeren * dat een dergelyk Vogt, in de gedagte

Buisjes van het Hout indringende, daar aan

de zelfde hoedanigheid geeft» Waarom zoii

zulks daar in zo wel niet gebeuren , als in de

bolligKeden der Zee -Appelen en Conchyliën?

Zeer zeldzaam , echter , komt Vërfleend Hout

Voor, dat de Kleur van de gemeene Vuurfteec

men heeft : maar menigvuldig Achaat- en Jas-

pisachtig Hout. Onder hét Kryftallynè Vogt^

dat in hetzelve gedrongen is , moeten deeltjes

vari

nen, Kalk en Azyn 9 van elks even veel, daar BLEGNYvan

fpreekt: of, zo Boyle leert, in een mengze! van versch

tot Kalk gebrande Alarjaster rhèt Water: maar de Zweedfe

Mineralogist BRomell bekent , dat geen van deeze Manie»

ren , fchoon verfcheide maaien gepiobeèid, hem gelukt zyfia

'Wall. Syji. Min. II. p. 404,

B
HL Deel. IL Stuk»



is Versteeningek,

j- van Mineraale VerwftofFen , 't zy Okerig of

Afd el- Kopergroen , of Aarden van bruine, roode ,

XL geele of andere Kleuren , zig gemengd heb-

stök. Den * w *er meer °^ m *nder veelheid zulk Ver-

fteend Hou^ de gedaante doet aanneemen van

Jaspis of Achaat.

der Har- Met den Heer Wallerïus s op 't voet-

ftise : fpoor van Bertran d , te onderitellen , dat uit de

bedolven Houten , door het tot dezelven toe-

vloeijend Water, de Zoutige , Gom» en Har-

ftige deeltjes zouden uitgetrokken worden

,

terwyl het Draadige alleen overbleef, en dan

die holligheden wederom gevuld werden door

eenig met Aarde of Mineraal bezwangerd Vogt,

*c welk door opdrooging de hardheid aannam

van Steen (d)i is iets, dat zig wel beredenee-

ren laat , en mufchien plaats zou kunnen

hebben in een Konflige Verfteening; maar tot

verklaaring van de werking der Natuur 3 io

deezen , is 't gants oneigen en ver gezogt.

Wie , immers , begrypt , dat die werkingen

zouden kunnen gebeuren, wanneer het Hout,

gelyk de onderaardfche Boomen, in een zelfde

Legplaats , rondom met Aarde bekneld , bly-

ven moet. Ook flrydt hier tegen de hoeda-

nigheid van het zo fchoon Verfteende Kien»

hout , van Tokay in Hongarie , daar men de

heerlyküe Stukken van heeft , gelyk ik kan

ver-

(d) WALL, Syft. Min* Tom, II. p. 402, BEBTRANDa Dilï9
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vertoonen , met de Natuurlyke Harst ver- i;

fteendj en dus meer dan half doorfchynende. AfdeeLJ

De oirzaak van de Minerallzeering der Hou-
jjoo/d-

tennis niet minder blykbaar* Dewyl Aluin stuk»

en Vitriool in Water zeer gemakkelyk oplos- der gemi-

fen * en doorgaans eenig Metaal by zig voe* Se?
1'

ren , kan de meer of minder veelheid van het*

zelve, door middel van die Zouten en Water r

in het onderaardfche Hout gebragt 3 deszelfs

zelFftandigheid zodanig doordringen » dat het

een Erts wordt. Te Obifau , in Bohemen $

Wordt dergelyk Hout, met andere Yzer-Ert-

fen , gefmolten en tot bruikbaar Yzer gemaakt.

Dus verliest het Hout dikwils byca zyne ge-

daante , en is , in brokken , naauwlyks ken-

baar, gelyk het Kieshoudende op dergelyke

manier verandert» De Zwavelkies zet zig fom»

tyds in de reeten van een met Aardharst door-

drongen Hout , 't welk tot de Aardachtige of

Gegravene Houten betrokken wordt.

De Zaodaartigc Verfteeningen , waar doot

het Hout als tot een Zandfccen wordt : de

Leyachtige, waar van Linnzbus fpreekt en

de Wetfteenige 5 door zyn Ed. ook gemeld 5

toonen de indringing van Aardachtige Stoffen

verder aan en de aanfchieting van kleine Kry-

ftalletjes in de openingen of reeten van fomtnig

Verfceend Hoüt s bewyst de hoedanigheid van

de daar in gedrongene Vogten* Zelfs wil men
ftukken Oayx daar in aangetroffen hebben.

B 2 Een
'lILDfiEL.lI.SfUK*.
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I, Een andere Vraag is, hoe het bykome, dafc

A?r»ËELé men fomtyds onverfteend Hout aan een zelfde

„ X1, Stuk met het verfteende vindt ? Ik heb daar
Hoofd
stuk. van zeer duideiyke Exempjaaren* De legging

darpedee'-kan daar van de oirzaak zyn ; dat naameïyk

arende
e£

" de indringing van het Verfteenend Vogt aU
Hauten, leenlyk aan de eene zyde of wel van buiten en

niet van binnen
, ja ook anders om , niet heefc

kunnen gefchicden. Het kan ook zyn, dat het

Spint by voorbeeld, of de Schors, tot de Ver-

fteening bekwaamer of onbekwaamer zy ge-

weest , dan het Hart. Zodanige Stukken zyn

bekwaam om de allerongeloovigften van de

Verfteeninge des Houts te overtuigen. Hier

by komen de brokken van Pianken , Paaien ,

Ladders , By!- en Hamerfteelen en andere

Werktuigen , die men insgelyks Verfteend heeft

aangetroffen : uit welken bovendien zeer waar-

fchynlyk op te maaken is, dat veele Verftee-

Dingen van veel laater tyd dan de Zondvloed

zyn.

soorten. ^u den verfchillenden aart der Verfteening

Beuken, overwoogen hebbende, zal ik aeht geeven op

de byzondcre Soorten van Houten , die 'er

Verfteend gevonden zyn. Byna allen, die men

kent, zyn van inlandfche of Europifche Boo-

men ; waar onder het Beuken - Hout , Phegites

genaamd , van de gemeenften is. Men vindt

het in verfcheide deelen van Duitschland , als

ook in Italië, en het is aan de regt- en grofheid

zyner Draaden kenbaar» Ik heb daar van

fchoone
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van Houten, ai

fchoone Stukken , zo wel rood Beugen van ï.

Fiqhtelberg , als geelachtig van Wirtsburg en Afdeed

bont Haag -Beuken -Hout met Kwasten van Hoo /,J.

Bamberg , als ook van Weeren. stuk.

Het Eikenhout , dat men Dryites noemt , is Eikerv

mooglyk , gelyk de Boomen in de Bosfchen van

Duitfchland 9 het aliergemeenfce. Men heeft

het op zeer;veele plaatfen gevonden. Ik heb het

uit Bohemen
s
Saxen, het Trierfe en van Fich-

telberg in Tweebrugge. Ook bezit ik een Stuk

daar van, met aangevloogen Kryftalietjes, van

Weisfenberg by Erlangen. Het valt van vee-

Jerley Kleuren en het Boheemfe Roozenhont

fchynt,, in Draad, veel naar hetzelve te gek-

ken.

Van Pyn- en Denneboomen, en dergelyken, fyn . CJ1

komt het Verfteende Hout, genaamd Pityites^Cnne
'

Peucites, en Elatites , niec zo veel voor. Dit

wordt daar aan toegefchreeven ,.dat het, wegens

zyne Harftigheid, minder bekwaam zou zyn toe

de Verfteening : maar , dewyl men ziet dat de

Bitumineuze Stoffen , alleen , zelfs het Hout
verharden ; zo febynt dit geen beletzel te kun*

nen zyn. Zo wel kunnen 'er Zouten in 't Aard-

ryk zyn , die de Harfnge deelen ontbinden en

voor de Verfteende Stoffen doordringbaar maa-

ken. Immers van Verfteend Dennen- en Pyn-
boomen Hout wordt door verfcheide Aur.heu-

ren gewaagd» Ik zelf heb een groot Stamftuk

,

wel twintig Ponden zwaar, dat van dien aart

B 3 fchynt
ÏIi.D£EL.II. STU£.
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I, fchynt te zyn. Van Dennen -Hout heb ik eea
Afd.eel» fchoon verfïeend Stuk uit Saxen. Het Pynbooi

Hoofd»
meD *s als met een zwarte Harst bezwangerd.

fTU5# Uit Hongarie bezit ik ook verfcheide Stukken

yt. xiu.van het zogenaamde Kienhoui , van Tokay, *c

**
l

' welk echter door den Heer Walch voor

Lindenhout werdt gehouden. De witheid zou

het daar toe betrekken, en de Harst, zig daar

in zo overvloedig vertoonende ,zou een Hoorn-

Iteenachtige Spaath zyn. Maar (raag men vraa*

gen ,) hoe komt dit zo overvloedig in het Lin-

denhout , om zo veel plaats te beilaan in het

Verfteende en zig aldaar juist even zo als de

Harst in de Kienboomen of in het Greenen

Hout, te vertoonen ? Immers een Stuk, om-

trent een Voet lang en een Hand breed , dat ik

daar van aangefleepen en gepolyst bezit, heeft

%o duidelyk 't beloop en de kleur der Harflige

Stoffen, dat men 'er niet aan kan twyfelen» An-

dere Stukken , die ik 'er van heb , wyzen zulks

niet minder aan , en één derzelven is zo leer-

saam ten dien opzigte , dat ik niet heb kunnen

palaaten hetzelve hierin Plaat voor te (lellen: zie

PL.XIIIjFig. i. Het Spintachtig gedeelte is, aan

de ruuwe zyde a, door zyne grove regte Veze-

len zeer kenbaar voor Pynboomen - Hout , en

onderfcheidt zig , op de gepolyste Sneede b y

door zyne bruine Kleur, van het binnenite of

Hart c , waar van flegts een klein gedeelte daar

aan zit, Hoornachtig doorfchynend geelachtig

Wit, met itreepen als van Greenen Hout: ter-

wyl
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wy/ zfg in de Spint het Harftige door nog h
bruiner Kleur uitmonftert. Uic de Afbeeldin-

4r^* Ti

gen van Wal en blykc , dat hy onnoozele Hoof».

Stukjes daar van gehad heeft , niet bekwaam STÜK-

om hem aangaande de gefieidheid te onderrich-

ten (e).

Het Nooteboomen • Hout, dat men, zo die Noote-

Hoogleeraar zege, niet veei vindt, maakt eenpL°Tnr,.

zeer fraaije Verfteening , inzonderheid de Wor- ?*• *
telftukken, die, niet minder dan 't Natuurlyke,

door afflyping , gemarmerd zyn , en dus in

fchoonheid byna alle andere Verfteende Hou-
ten overtreffen. Een aangefleepeo Plaat , uic

Hongarie aan de Turkfche Grenzen , waar van

ik een gedeelte hier in Fig» 2. vertoon , geeft

daar van een duidelyk bewys. Ook bezie ik

daar van een groot Stamftuk, wel vyfentwintig

Ponden zwaar , en anderen , zeer fraay aange-

fleepen , uit het Trierfe ; als ook van Koburg

en Dippolswalde in Saxen en van Wolffteia

in de Paltz.

Voorts vindt men van Peereboomen , Elzen , en»ndere

Esfchm, Wilgen, Popelieren, Berken, Moerbe-itllf
1 '

zie , Palmboomen en Lorken - Hout , by ver-

fcheidene gewag gemaakt. Ik heb Stukjes

aangefleepen en gepolyst, van Meisfen in Sa-

xen, bleek geel van Kleur, rond en omtrent

twee

(e) Zie Verft. Zaaken* Iïl # DEEL* Pi, *, üg, ï. f,
fig,3„

«n |. *. fig. 7. -

B 4
AII.Deel.II.Stük.
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L twee Duimen middellyrs , welke voor Wyn?
*fl}™ f- Jlok-Hom gehouden worden* Zelfs wil.men dac

Hoofd- van Hazelaaren , van Geneverboomen en Ave*

stuk» roon, gevonden hebben ; dcch het is zeker, dat

de Soort niet duidelyk kenbaar voorkomt ia

veele Verfteenïngem

ujtiand- Het zelfde heeft nog ruim zo veel plaats

ÊLde*' omtrent de zogenaamde Uitlandfche Verfteen-

3öutèna de Houten. Wel het voornaamfte daar vati

zyn de brokken vaneen Verfteende Dadelboom-

Stam , dkn de. vermaarde de la Htre om*

Handig heeft befchreeven (f ), Zy waren uit

«Afrika gekomen , ^w?ar , in 't Ryk van Ava 3

een Rivier was, door de Stad Dakan loopende,

die de Boomen zelfs daar in ftaande verfcee*

een deedt , onder; Water, terwyl het boven-?

fte onveranderd bleef. Voorts wordt van Ver*

fteend rood Sandel- en Aloë-Hout gefpreken;

doch 't is de vraag of daar van zekerheid zy»

Met Laurierboom^ en Olyven - Hout , kan men
onder de Europifchen tellen. Het gene voo?

Verrteend Zwart-Rbbon Hout opgegeven wordt,

zou , zo de Heer Walch aanmerkt , tot het

Eikenhout kunnen behooien.

rsïlesïfche Een aanmerkelyke twyfeling hebben in dit

«e^dus'gc- opzigt die Petrefakten , by Landshut in Silezie

óaanad. opgegraven , veroirzaakt, welkeaDoktotVolck-

MANN

£ƒ) Mem. de £«4cad. K. des Scienses
i ée ï^a, p« 17.1?

tg) Sileziot f*h:erranea* Tab. 7 - lü.
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MANN als Verftcende Houten, en wel als Uit- r-

heemfche, heeft afgebeeld en befchreeven (g). xi.

Sommigen onder dezelven zyn blykbaar tot^OOFI>5

Verfteeningen van het Dieren -Ryk te betrek-

ken : in alle de overigen, ontbreeken de bly-

ken van een Houtachtig geweefzel; tenvyl het

meest holle Buizen zyn , van een Vinger of

Duim dikte, met eene verharde Ktey gevuld.

De meeften deneVen fcbynen derhalve tot in*

of uitlandfche R'etfoortfn, holle Wortels van

Waterplanten , Basten van Takken of tot de

Koralliolithen , en onder dezelven tot d? Ml«
Jeporieten, Hippurieten of aüderen betrekke'yk

te zyn (h).

Meer duifterheid is 'er nog omtrent deStaa- chemnït*

renfieenen , die byChemnns in Saxen zo menig. renfteea.

vuMig opgegTaven zyn, dat men veele duizend

Ponden daar van in ''t Koninglyke Kabinet te

Dresden heeft. Zy voeren den naam wegens

zekere blinde Kringetjes op de Oppervlakte

der dwars doorgezaagde Stukken ; welke ia

fommigen zig als de Staar in 't Oog vercoonen.

Eenige Stukken zyn wi tachtig, anderen bruin

,

zwarts rood of van gemengelde Kleur. Ook

vindt men 'er geheel bruine, daar de Kringetjes

met rood en andere Kleuren getekend zyn ;

gelylc de Heer Walch in twee kleine Stuk*

jes

(6} Zie WAL es Pltrjl. Zaa\m, lil. Deel, biadz»

IÏÏ.Djï£L. ILStue.
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I. jes aantoont (f). Zyne andere Afbeelding (A)

^F
y^

EU
is niet zeer duidelyk, en ook klein, komende

Hoo/d. zeer naby myn Exemplaar van het witte Staa-

stuk, renhout, dus genaamd, om dat de Kringetjes

wit zyn. Ik heb een veel grooter Stuk van het

roode , en een van het zwarte met een witach*

tige Schors , van een Vinger dikte, welke ook uit

Pypjes, doch die veel naauwer zyn, beftaat.

Jn deeze Stukken zyn de dikfte Pypjes niet

dikker dan een gewoone Tabakspyp - Steel ,• maar

in een Stukje, dat met de eersrgemelden van

W a l c h naast overeenkomt , heb ikze veel

dikker. Ook merk ik daar in op , dat fornmige

Kringetjes in 't midden een Sterretje hebben ,

gelyk zyn Ed, heeft aangetekend. Hier zyn

ook veelen der Cirkeltjes geheel plat gedrukt

en vertoonen zig zeer onregdmaatig, waarvan

even het zelfde plaats heeft in dat aanzienlyke

en zeer Ieerzaame Stuk myner Verzameling, 't

welk ik hier ten naauwkeurigüe in Plaat voor-

ftel.

$t. xni. Op de aangeüeepene en gepolyfle vlakte ,

**' 3 * Fig. 3, Plaat XIII, heeft hetzelve de Kleur

byna van Nooteboomen-Hour. De Kringetjes

zyn donkerer , derzelvc?r tusfehenruimten door-

gaans bleeker , ziende eenigszins roodachtig

wit. De meeften derzelven , waar van eenigen

byna zo breed als 't end van een dunne Pink

of

fj) Verjl. Za&kw , aTs boven , Suppl. Pi. X. fïg* 5 , $
(4; 'j Zelfde Deel , ïl. f,

fig. *
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of drie achtften Duims in middellyn zyn , heb. ï.

ben een e rondachtige figuur en in 't midden een
L

%£
Ln

Sterretje van zes , agt , negen of meer Straa- Hoofd*

len, 'c welk eene opening of doorgang fchynt stuk.

aan te wyzen, die te vooren in 'c midden van

deeze Pypen is geweest, wier vulzel, voor 't

overige , blykbaarlyk vol kleine Stipjes , een

vooze zelfllandighejd, daar zy uit bellaan heb-

ben , aanduidt, en 't is opmerkelyk, dat men

zelfs aan 't onderde van het Stuk nog klaarder

de blyken daar van befpeurt : want de enden

dier Pypen of Steelen zyn op de rouwe zyde

aldaar ook zigtbaar. Tusfchen die rondachtige

komen verfcheide andere ook gefiernde , geheel

plat of drie en vierhoekig famengedrulue te

voorfchyn, alleen door een foort van Bast of

Huidje , gelyk de overigen altemaal , van elkan-

der afgefcheiden.

Dat deeze Petrefakten tot de Hcuten be-

hooren is uit de hoedanigheid dtr Stukken niet

minder blykbaar , dan het dusiler is, tot welke

Soort van Boomen» Sommigen willen, dat öïe

fchynbaare Pypjes in dezelven van zekere Zee-

Polypen , welken haare Wooningen daar in

gebouwd zouden hebben , afkomftig zyn , en

houden eenige Stukken zelfs, wegens de Ster-

retjes , voor Madreporieten of Ailröieten, Dit

Gevoelen fchynt de Heer W alch begunftigd

te hebben (l); maar aangezien in myn gemelde

roods

(/) Zie Verjleer.de Zaakm , III. DEEL,biadz, 14 en 229*

%% Djlei II, Stuk,
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I, roode Staarfteen alleen hec Spintachtig gedeeld

Afdeel» te zodanige Pypjes heeft en het Hart volflagen

Hoofd- a * s &tst ^out ]s * en een ander Stuk van my he^

stuk. Hart , dat zwart is , met zulke grootere ,

het witachtige Spint met zeer kleine ronde

Pypjes heeft ; zo kan ik het een of andere

denkbeeld naauwlyks toevallen. Het afgebeelde

Stuk, immers, maakt zulk een duidelyke ver*

tooning der Steelen van Mergachtige Biezen,

die in het midden een dergelyk Stervormig

Buisje hebben, en zig famendrukken laaten;

dat men het naauwlyks voor iets anders kan

houden. De Tubilariën of Tubiporieten heb-

ben de Pypjes fcevig en egaal rond , zelden zo

hoekig of plat gedrukt. Het Petrefakt heefc

ook geenszins de gedaante van rottig Hout ;

waar in die Zee -Wormen, zo Walch wil,

zouden genesteld hebben» Terwyl 5 aan den

anderen kant , nog geene Houten van dergely-

ke hoedanigheid, of Rietfcammen van die na*

tuur bekend zyn, zal men het Origineel zo lang

in 't midden moeten laaten of voor verlooren

houden: want voor Klompen van Verfteende

Biezen kunnen die Staaren -Steenen, om de ge«

zegde en andere redenen , niet worden aangezien,

worm- By Chemnits in Saxen vallen meer zodanige

pl- xin. Pctrefakten , wier Tekening der oppervlakte

:
•%• * beftaat uit famenluikende Figuurtjes , als Oog-

leden, en deeze noemt men Oogftecneti* Eeni»

gen , waar in de Pypjes overdwars Joopen

,

noemt men Wormfteenen. Van dien aart fchynt

bet
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her Stukje te zyn , in Fig. 4- afgebeeld , het ï.

welk verfcheide Wormswyze Tekeningen beeft^AFofcèy

die zig door 't Vergrootglas aartig voordoen, hoofb-

JBovendien vallen 'er ook andere Stukken, wier T*ui,

Tekening min of meer naar die van 't zoge-

naamde Wortelhout zweemt,

Eene byiondere en gantfeh nieuwe be-

denking zal ik hier opperen ten opzigt van

dit Staarenhout. Hec geen men Wottelhoui

der Nooteboomen noemt , is geen Hout van

Wortelen* De Switzers , die hetzelve ons

leveren , reizen , om dat te bekomen , naar dé

Bergagtigfce deelen van Spanje , zelfs in Op-

per - Ooftenryk tot aan de Turkfche Grenzen.

Hier zyn de oude Nooteboomen dikvvils met

groote Knobbels bezet , welken zy afgekapt

ftiedeneemen en onder den naam van Wor-
telhout verkoopen. Deeze Knobbels, nu, be-

vindt men, in 't doorzaagen , dikwils vol van

dergelyke Gaatjes, en dus zouden niet alleen

gezegde Wörrnfteenen : maar ook de Staaren-

fteenen of 't verfteènde Staarenhout, daar vari

afkom (lig kuünen zyn*

De Tekening der Verfteënde Houten, in 't Kmiss

algemeen , hangt af van den loop en draaijing
een "

der Draaden of Houtvezeleh , waar aan zy
kenbaar zyn ; of ook van de Vlammen, daar

in fomtyds voorkomende. Andere Tekeningen

vindt men zelden op dezelven. Ik heb nog-

thans een gepolyst Plaatje Verfteend Noote*

boom- x

JII. Deel. II. Stuk.
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ï. boom * Hout van Oberftein in het Trïerfëhë 5
^ F

^
E

I

EL
' bet welke zeer duïdelyk , hoewel wat onre-

Hoofd- gelmaatig 5 een Kruis vertoont en dus deri

stuk. naam van Kruisfteen wel zou mogen voeren;

doch de Kleur van het Plaatje is, zo wél als

die der Tekening , donker bruin , des dezelve

zig niet veel uitmonftert. Men kan te minder

twyfelen, of dezelve natuurlyk zy, aangezien

van de agterzyde ook eenig blyk daar van

voorkomt.

Vetfchii- In Kleur is *er tusfchen de Verleende Hou-

Sèüt der ten een aanmerkeiyk verfchil , naar derzelvejf

vierfteende
%art en hoedanigheid* De Gegravem Houten j

zogenaamd, zyn byna allen Koffykleurig bruin

en 5 die met Aardharst bezwangerd zyn , eeni-

germaatig blaauwachtig , gelyk de Kieshouden-

de, of byna geheel zwart. Die zwartheid munt

ongemeen uit ia het zogenaamde Ebben-Hout ,

waar van ik een groot Stuk heb , dat in Draad

volkomen gelykt naar het Mauritius - Ebben

;

zynde aan de gepolyfcte zydè glanzig git zwart.

Éen Stuk dergelyk' zwart Bout, dat veel

zweemt naat 't Hout der Baarde- Karflenge*

Boomen 9
heb ik van Bamberg. Het Eiken-

Hout neemt ook wel die Kleur aan zegt Walch
en in 't Pynboomen« Hout valt dezelve gedeel-

telyk, als gezegd is» Van het Nooteboomen is

5
er veel, op de gepolyste zyde, doüker Kas*

tanje «bruin, fomtyds naar 't zwarte trekkende*

Geheel rood vindt men de Verfteerde Hou-

ten weinig , maar wel donker rood ; gelyk ik

zo
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zodanig Jppelboomen van Koburg heb, en uit |.

Polen heb ik dergelyk gezien. Ik bezit eenAF'REu

Stukje gemineralizeerd He ut van Chemn ; ts in^OOF^o
Saxen, hebbende een zeer fraaije paarfcbachtigsTuis*

blaauwe of Violette Kleur, la 't groene fpee-

len de Koburgfen , hoedan'g ik verfcheide Stuk-

ken bezit , zeer aartijf. Volkomen geele ver*

fteende Houten , zo als die met Oker doordron-

gen zyn , vindt men weinig
f maar wel bleek

geelen, gelyk de Palmboomen , welke ik zo wel

van Tours in Turenne heb, als uit hetTrierfe

en Tweebrugfe. Het Linden - Hout van by

Hanover en hec gezegde Kienhout uit Honga*

rie , is mede dus gekleurd. Jk heb zodanige

brokjes van Chartres in 't Orleanois in Vrank-

ryk, van Eïchftadt , van Dantzig en van den

Oever der Zwarte Zee. Het tVynJlok-Hout

van Meisfen , voorgemeld , is op de gepolyfle

Sncede Ifabelle- kleur. Graauwachtig vallen ook

fommigen , gelyk het Dennen en een Stuk half

verfteend Hout , myner Verzameling, uit Ti*

rol. Bleek graauw zien eenige Beuken, en in*

zonderheid het Haagbeuken, voorgemeld , dat

tevens een fraaie marmerirg heeft van bruin.

De Verkalkten zyn wie , gelyk dat van Brus-

fel , daar te voorheen van fprak , en Stukjes van

Tine, niet ver van daar, die de byzondereei-

genfehap hebben van / tegen elkander gewree-

ven of geflagen , in 't donker Vuur te geeven

ofte vonken.

Een
III. Duel. II. Stuk.
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J Een fraaije Marmering hebben fommigeü }

'ÏFbfeELi gelyk dit blykbaar is in het voorgemelde Haag-
XI beuken, doch ook wel inzonderheid in het Bo-

stuk
° neem fe Roozen Hout , zogenaamd, 't welk met

Gemar-Appelbloeizel ,
geel wit, bruin, zwart j zeer

merde of lieflyk langs zyne Draaden fpeelt en ongemeen
' fehoon wordt door 't po'yften. Want byna

alle Houten $ waar van ik bier gefproken heb,

de üegravene , Bitumineuze , Kieshoudende en

Verkalkte uitgezonderd , zyn van eene Achaat-

of Jaspisachtige natuur, Keizelig verfteend eii

r Peere- vertoonen zig als Aehaat of jaspis. Het Pee-

Bolu
" rebobmen * Hout zelfs , waar van ik fchoone

pL. xüi. Stukken uit Saxen, uit Frankenland en Poolen
''

S
'

5
'
bezit, heeft op de gepolystezyde fchoone brui-

ne Vlammen , in eene roodachtig bleeke Grond.

Een Plaatje van Wirtenberg heb ik ooi de

a 3 rtigheid in Fig. $ , op Plaat XIII, doea

vertoonen ; dewyl de zogenaamde Nerf van 't

iPeereboomen • Hout hier zo blykbaar is , dat de

allerongeloovigfte van de Verüeecing der Hou*

ten overtuigd moet zyn; wanneer hy zodanig

een Stuk bygebragt ?iet en gelooft , dat men
*er vyftig zodanigen heeft, in hun opzigt niet

minder duidelyk.

Appel- ^e Heer Walch heeft aangemerkt, dat
boomen. men behalve de van hem opsetejden, hier
Hout. * rn 7

mg. 6. voor

Xm) Dit fteüïit óp geene IcSte Bèrigten; want alle my-
ne Stukken heb ik door een groot Kennex der Natuurlykè

Houten doen ondetzoeken , eer ik dezelven met Naameiï

te-
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voer genoemd, geene Soorten van Verfteenda t

Houten by de Aucheuren waargenomen vindt, Afdeel.

Zonderling is 't , dat daar onder het Appel- ! o?d-.

boomen-Hout niet genoemd worde, waar van ótuiu

ik zulke fchoone Stukken heb (m). Onder

anderen één van Bamberg, zesthalf Duim lang,

drie Duim breed en twee Duim dik , met Kry*

(lal doorgroeid , en op de gepolyste zyden aar-

tig met rood , Appelbloeizel , geel , bruin , zwart

en wit gemarmerd. Andere Stukken heb ik

,

als gezegd is , van dit Hout , die bruinrood

zyn, uit Saxen en Bohème. Het Plaatje, in

Fig. 6~. afgebeeld , uit Saxen , is , op eene zo

fraaije manier, in 't bruine gevlamd met geels

dat ik het waardig keurde , om hier, toe ver-

der bewys van de kenbaarheid der Verfteende

Houten , den Liefhebberen voorgefteld te wor-

den , als insgelyks blykbaar de kenmerken heb-

bende van 't Appelboomen - Hout.

Zo wel, nu, als men Verfteende Boomenen verdeed

Boomftammen , en Hout daar van aficómftig Takkenen

vindt , zo wel komen ook Stukken van de Schors

,

Wonelen '

Takken en Wortelen, onder de Delfftoffen

voor* Deeze echter zyn zeldzaamer- om dat

de Schors het afmortelen meer onderhevig ïs,

dan het Hout, en dat de Takken en Wortels
tederer zyn. Ook zyn zy, onder de Verftee-

nin-

Bekende , en bez't fce'f ook byna tweehonderd Soorren vua

i^atuurlykcn , die ik daar mede kan vergëlyken.,

C
III, Deel. II, Stuk.
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!• niDgen minder kenbaar. Ik heb echter vsrr

^?

Xï
EL

* F]C ĵte^erg eene verfteende Boomfchors en

Hoof'd» twee brokken , voor Wortel ftukken opgege-

stük. ven, wit en voljcomen Hoomfteenachtig ver-

fteend.

vevfteende Zo iemand nu nog twyfelen mogt aan
?
t

ria'ien"' grootfte deel der Stukken , die voor Verfteen-

mz *< de Houten worden uitgevent, of dezelven ,

op 't voetfpcor van Walllriüs en ande-

ren, verdagt mogt willen maakei^O); dien zou-

den wy, behalve de gezegde eigenaaruge Ken-

merken der Natuurlyke Houten, benevens de

Kleur, en dat het brokken zyn van zeer ken-

baare Boomfïammen ; nog kunnen voorleggen

de bewerkte Stukken Houts , die 'er verfteend

gevonden zyn* Zodanigen zyn de Schindels ,

waar mede men de Huiztn dekt , in het Vol-

bynifche^ de Flanken in Viankryk als ook dat

Stuk uit den Zandcuinen by bcheveningen, 't

Welk de Heer Vosmaar wereldkundig ge-

maakt en de Heer Berkhey in Plaat ge-

bragt heeft (o). De Paaien en Staaken , Sty-

len , Pennen en Wiggen , Byl- en Hamer-

Steelen w als ook Hukken van Bergladders ,

Water- Emmers en andere Houten Vaten, en

wat dies meer is (p). Dit alles, daar men

niet aan kan twyfelen, betoegtrde mooglykheid

der

(n) Zie W&LLE&. Syjï. Min» Tom. II. p* 403.

(*) Ziq Nat. Hijl* van Holland. II, I>, III. $IUK,b!afo,

?X34» Flaat X.
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der Verfteening van het Hout op 't ontegen I.

Ê'eggelykfte, en, diebeweezen zynde, zalmen Af
|^

eL«

aiet aarfelen > om alle de Stukken, waar ia zig üoofdi

de Kenmerken van Hout opdoen , voor Ver*«tuk.

Iteend Hout aan te neemeOè

XII. HOOFDSTUK.
Sefchryving der Verlteeningen van de weeke

deelen der Planten, genaamd Phytoli-
then; te weten van Boombladen en Krui*

deo ; Gïasplanten , Rietfoorten, Biezqn; g*.

iyk ook Kolendmk of Gereken ; doch inzon*

derheid va», Varens, Paardeflaart , Mosfen,

Paddeftoeien , enz»

at van de weeke deelen der Plantgewas-

'fen , meest, Indrukzels of Afdrukzels,

ten minde plat gedrukte Overblyfzels, voorko-

men, heb Ik reeds gezegd. Men vindt dezd-

ven tusfchen Leyfteeaen van verfcheidertey

Kleuren, op en ia Mergelachtige Zandfteecen,

Tuffl'eenen en dergelyken ; op Kalkfleen

,

Marmer en Arduin •' op Jaspis eu Acnaat, als

ook in Keizeis % Kryftallen en Chalcedoon.

In

(?) Zie ï&MM* Vtrfl: SSÜM 'III. OlSL , blads, 31^

c

,

BLDsiL.ILSfM»
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}V In de eerfte plaats zal ik van de Boombla-

£fdeel. ^ra fpreeken, waar van Linn^üs een by

Hoofd-
zocdere Soon: gemaakt heeft (j> Zyn Ed.

siw, heeft derzeïver Legplaats gefteld op Ley en

Boom. fplytbaar Marmer; waar door hy de Papen-

heimer en dergelyke witachtige Leyfceenen ,

verftondt. Men vindtze zelden weezentlyk

verfteend, meest alleenlyk afgedrukt of over-

toogen met eene Tufachtige Stcffe, gelyk zy

dus overvloedig in de Verfteenende Wateren

van Rarlsbad in Bohème , als ook by de Zout-

keeten in Opper • Ooftenryk en elders voorko*

men. De Afdrükzels vim Bladen vindt men

by Afti , in Piemont , op geelgroenachtigen

Kalkfteen 5 in verfcheide deelen van Duitfch-

laöd op witte Kalk- Tuffteenen, op roode A-

luinhoudende Kley , verharde Yzer- Aarde
,

Zandfteen , zwarte , graauwe en witte Ley-

fceenen 5 Mergel en Tuffteenen; gelyk zy ook

wit en weezentlyk verfteend op Ysland in een

magere, murwe, zwarte Leyfteen vallen, en

zeer zeldzaam in Barniteen.

De meeften deezer Bladen zyn kenbaar en

van Europifche Boomen* Door de Aurheuren

vindt men die der Ockernooten , Hazelnooten*

Haagbeuken* Eiken 7 Dcuucu, Elzen a Esfchen f

È&d

(5) PhytolithitS Foliü Llthophyllum. Sy/l. Nat, XII. Tom*
HU Gea. 4*. Sp> $. Ge$n, Petrif. 22. LithobiWhira, Wolt.
Min. 4?. t, 3, Petrif. Vegetabilia , Feliorum Plantaium vel

tóorum. Lithophyüa. WAi-^ ?yft; Min. Tom. II. p.4oj
f
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Beuken , Wilgen , Linden , Popelier , Mispe* Ö
len , Peer en Pruimeboomen , als ook die van

F
^j?

L*'

den Wyngaard en van de Sleedoorn > van Klim- Hoofd»

op benevens andere Gewas fen , opgetekend, sTÜK*

Te Chaumont , in Vrankryk , zou de Heer

J u s s 1 e u Palm- of Dadelbooms - Bladen op de

Kolen 'Leijen aangetroffen hebben. Volck-
mann maakt, onder de Silezifchen, van die

van den St. Jans • Brood en van den Indifchen

Vygeboom gewag (#)
Van Boombladen zyn door den vermaarden AfbeeN

Knorr, onderde Verfteende Zaaken s ver-^." xiv;

fcheideJraaije Afbeeldingen gegeven (r). De &&• *•

Heer Walch oordeelt, dat onder dezelven

verfcheidene voorkomen , die weezentlyk ver-

Ileend zyn , geen enkele Afdrukzels of Over-

korftingen. Knorr heeft dezelven niet be-

noemd , maar Walch vindt 'er onder (s)

van den Ockernooten - Boom , (PI. IX. a Fig.

I;) van Linden (PI. IX, Fig. 1 :) van Wilgen

(PI.. IX, Fig. 6:) van den Vuilboom (PI. IX.

a, Fig» 2:) van den Kwee -Appel (PI. IX. b,

Fig» *0 van het Peperboompje (PI. IX. b,

Fig. 4:) van den Efchdoorn of Schotfche

Linde (PI. IX, c, Fig. 2.) en van de Kly£

®{ Klim * op PI. IX. c. Fig. 3.). 't Is zeker

dat

(q) Zie Bertrand. Di&. Tom. I. p» 228. &c.

(r) Naamelyk in 't I* Deel dei Verjltmdc Zaatyn. op

?Zaat IX en Plaat IX a , b , c.

(i) Clasfijic. Tabelle»$. 50.

Hl. Deel. II. Stuk.
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ï, dat de meeden vry veel gelyken. Onder de

^DEELt overigen kan men vcelen met zekerkeid ner-

Hoofd- 8ens l^uis breD£en ' & neï) van Kohurg ïn

$tv%> Saxen , op een zogenaame Kalkfimer , die

vui! wit is , zeer kenbaar de Bladen leggen.

van Berken 5 Elzen 3 Linden en Olmen , die

door een Geel of bruinachtige Kleur zig mcr
kelyk van de Matrix onderfcheiden. Niet min-

der duidelyk heb ik Bladen op dergelyke Stof-

fe, van Zecherheim > by Rudolftadt in'tSwarts*

burgfche* Dewyl zy van een weinig verfchü-

lende Kleur met de Matrix zyn , en een gelyke

Oppervlakte, als ook een bekwaame dikte heb-

ben, moeten wy deeze voor Verfteende, niet

voor afgedrukte of overkorfte Bladen, aanzien.

Immers dit was een reden voor den HeerWalch *

om zulks van verfcheidene der eerstgemeldea

te denken. Het Geweefeel deezer Bladen i$

in allen deeïe .
vry kenbaarer dan in die van

K n o r r. Maar 9 niettegecftaande de fterke

uitmunting van graauw op een witachtigen

Grond, heb ik op een Stuk glimmerigen Zand-

fteen de Afdrukzels leggen van Blaadjes , wier

Geweefzel niet kenbaar is 9
doch de gefiafte zq

veel te dnïdelyker: zie Fig. i* op onze XIVde
Plaat. Men ziet dus dat zy veel naar Site-

doornblaadjes gelyken. Van deezen aart vind

ik ze by Knorr niet , of het moeite da.c

,"_. Eiand-

(i) Phyt&lithus Plant*. LlNN. Syjl. Kat. XII. Tom. III.

deai 4i. Sp s s. Parificata Vegctabilia flantaranw Walcüj.
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Blaadje zyn , 'r welk de Heer Walch tot i;

de zwarte Els of Vüilboom betrekt, en nader,
* f£eeu

dunkt my 5 met de wi !de Pruim of Sleedoorn Hoofd-
ftrnokt. stuk.

Hier ziet men de noodzaaklykheid der Kruid- Kruiden,

kunde in het Ryk der De ;

fftofFen , maar nog

meer zal dezelve blyken , wanneer wy de Ver-

fleeningen van K. r i i o e n befchnuweo. Daar
door verdaa ik ó\q^ welke een gedeelte vaneen

Kruid , deszelfs Stcelen of Bladeren , of die

beiden te gelyk verwonen. Men noemt dit

cïgentlyk Phyiolithen, dat is Plantfteenen(i)*

Zy komen , in 't algemeen gefproken , meesc

voor op de zwarte Leyfteenen , deswegen Krui-

den • Leijen genaamd , die gemeenlyk de boven-

korst of bet Verdek der Steenkolen^ Groeven

uitmaaken , in de Engelfche Landfchappen

Derby- en Gfrucestershire , by Chaumoct en

elders in Vrankryk, op de Bergen van de Se-

vennes . iö Languedok ; by Lach in Lotharin-

gen,- by Wettïn in de Saalkreits; by Eisleben

en in de meefte Keurfaxifcbe Steenkolen - Groe-

ven ^ by Manebach en eders in Silezie; op

den Baidus Berg in 't Veroneefche ; ais ook

by Oeningen en in verfcheïde deelen van Swit*

zerland , op Stinkfehiefer ; by Schlimbach in

Opper- Ooftenryk en by Oberhaufen in he£

Tweebrugfe op Mergel fchiefer : in Swiczer-

land

Min, Tom. II. p»"4o®4 Typolkhas vegetabilis. CèüXK* Mni

III. DEEL* Ili Sffirs*

*7* r
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ï. land en elders ook fomwylen op Zandfteeo;
&fdeel. by Dresden eD Zwickau in Keurfaxen op ver-

koofd- *Fde KleY> enz*

stuiu Aanmcrketyk is 't , dat men deeze Kruiden

byna nooit in gezelfchap vin Conchyliën vindt

;

waar uit m* n met reden zou mogen opmaa-

f^ken, dat zy van een andere oirzaak afkomfcig

zyn. Evenwel kunnen zy , zo wel als die ,

gevoeglyk van den Zondvloed worden afge-

leid ; wanneer wy dien op zulk eene manier

,

als ik heb voorgemeld (t) , begrypen. Een ge-

weldige uitgulping immers , van den Afgrond

des Oceaans , dien men de Atïantifche Zee

noemt , over Europa en de aangrenzende Lan-

den, heeft daar in deszelfs boezem uitgefchud

en dus alle Zeefchepzelen daar in geworpen,

welke grootendeels , door dat geweld, gebro-

ken en vergruisd zyn. De Planten ondertus-

fchen , hier en daar , van Landen en Geberg«

ten afgefcheurd , op 't Water dryvende, zyn

naderhand , door deszelfs fdlle bezakking ,

toen- het zyn Slibber arleide, die de Vlotber-

gen , en Rotfen of Laagen van Ley gevormd

heeft , daar in geraakt , en door de verharding

van die Kleyachtige Slihber, met Kalk of Zand

gemengd , bewaard goblccvcu (V).

't Geen dit laatfte denkbeeld bekragtigd, Is,

dat de meelte Kruiden , die men op de Ley*

ftee*

(i) Zie 't voorgaande Stuk , blacTz* :f$»

(t?) 't Ze!fde
?

blads, 61*
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iteenen vindt , geheel uïtgeftrekt leggen , zon- n
der eenige kreuken of plooijen, even als oF zy AFDftki;}

'er aan gelymd waren. Dat de meeden, dfeHJOF^
men in Vrankryk aantreft , even zodanigensTUK*

zyn als in Engeland, laat zig door het voor-

gaande ook taamelyk ophelderen. En dat zy

op twee Plaaten Ley , Doubletten genaamd ,

even de zelfde oppervlakte vertoonen; 't wel-

ke zo veel hoofdbreekens veroirzaakt heeft (w) ;

dit begrypt men ligtelyk zo te hebben moeten

zyn ; wanneer men ilegts onderftelt , dat het

geen enkele Afdrukzels , maar dat het verhe-

vene de Plant zelve zy 5 die verfleend is of

verhard. Dan moest noodwendig op de beide

Doublet -Plaaten zig de zelfde oppervlakte ver-

toonen van het Kruid.
J Na deeze bedenkingen gaa ik over om de Earop-„

Soorten van Planten , die dus onder de Delf-
n̂
e Krui °

ftöffen gevonden zyn , voor te Hellen. Ik zal*L -

F
™y-

daar in eerst acht geeven op [de genen , die

tot de gewoone of Europifche Kruiden be-

hooren. Duc vindt men voorbeelden van Kleef-

huid of Wdlflroo of dergelyke Kransbladige

Planten , bv Alais in Vrankryk , in de Dek-

Leijen der Engelfchp en Saxifcne Steenkolen

-

Groeven , als ook by Efchweiler in Westphalen

,

ett voornaamelyk in Silezie. Ik heb zodanigenj,

.

als

(iv) WALCH Ver/l, Zoaken, III. DEEL, bladz, 66, 67,

m. D32£. II. Stuk. 1



4* V.ERSTEENIN0E8

'j; als Scheüchzrr afbeeldt (#), dieneer
SriijLjiu fraay zyn, van MaDsfeld bekomen. De Heer

Iï™d-
WaL€H geeft,, uic zyne Verzameling, de

I2iüi. Afbeelding van een Steen , waar op zig der-

gelyk Gewas , dat zyn Ed. tot het Paarde»

fiaart- Kruid betrekt, zeer fraay vertoont (y).

De Heer Gunt her maakt 'er geel WalhVoo

van en 't. komt my voor, dat hetzelve meer

naar 't zelve 9 dao naar 't Paarnefl: aart geiy<e.

Zo weinig kan men dikwüs van iergelyke Krui-

den oordeelen. Van de Wolfsmelk en Wïlds

Kervel , als ook van de Berg - Mppe , hadt

Volckmaisw ia Silezie afdrukzels gez en»

Men vindt dergelyken, als ook van de Ven»

kei , in Westphalen , op verharde zwartachtige

Kley. Van Spaanfche Peper , Schorpkenkruid

en Aardreok , geefc Scheuchzeli Afbeel-
dingen en V o l c k m a n n van Jaeêa , als ook

van een Plant , die men in 't Hüogduitfch

Sternkruid noemt. De gelykenis van alle dee«

ze Planten is 'zo volkomen niet, als 't afdruk*.

zei, dat ik op een taamelyk dik (luk Zandfleen

heb, in
'

Êig. 2, op Plaat XIV, afgebeeld,

naar

(«) Herè, jüibtv. Tab, UI. Fig. 3.

(y) Verft. Zaahfin* III. D, Plaat ®, t. Fig. r.

fz) Zie Vcrjl. Zaak* III. Debl , bladz, 117, plaat <j,

SJ Fig, 5.

(a) Ik geloof dar het <!ergelyke Steenen zyn , weU

ken Luid Yzerachtige Steenen Knobbels noemc , van

de grootte van een Walnoot tot die van eens Mans

Vuist veel gevonden wordende in de Kolen • Groeven van
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Baar een Takje van Rosmaryn gelykt. Het is 3 %

gelyk de Blaadjes van Fig. i , graauw op een ^i^
^itachugen of bleeken Grond- Hoofd-

Een zeer fraaije Zilvr rachtig op een rood- STUS»

achtigen Grond leggende Plant, betrekt Walch fSn!
*

tot de Kroontjes ii* uiden > en in 't byzonder

tot die Soort van Libanotis , welke fommigen

witte Gen nas p noemen {z), Hei legt op of

ïn een YzeihruotL t 6teeo , zegt hy, uit Co*

ïebrokedale in de Hrovancie Shropshire van En-

geland , wt':-e a) aar zekere Bonken maakt,

die aan {tok n gefla^en zodanige Planten in-

houden, ik héb op zulk een Sceen , uit Enge-

land, een dergdyf: Gewas , doch niet zodanig

iiitgemonlrerd , en dergelyke Klompen Steens

,

doorgeflagen , io welken zig , in de ééoe een

Eiesachtige in de andere een Takje van derge-

lyke Plant, met Blaadjes, bevindend]. Op
een Steen , die wat rooder U , uit Nasfau*

Saarbruk, komt het zelfde voor» De Tekq-

fiing is hoogrood en icherp (&).

i
Die Planten komen de Varen - Krulden in „

S3reI <*
• '- - Seven-

ge- boora,

Kenton en elders in Engeland , omtrent veertig Vzlzm diep.

Deeze , zegt hy ] fpïyten , als zy eenigen tyd in de Lugt gelegen

hebben, van zelf by de inleggende Blaadjes, af, Fosfds of

gngland. U # p. 14. Met de Jlmenauer Schiefer • Nieren , die

ook Kruiden bevatten, hebben zy veel overeenkomsr en zyn

«nooglyk op dergeiyke manier als dat Haringje fan Ferro,

waar van ik in 't vooiige Stuk , op Plaat if, de Afbsèl*"

ding gaf, geformeerd.

(b) Van deeze fpreefct WALCH, IIÏ, Deel 8 blsds, 74* ]

XII* Dsel. II. Stuk.
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f. gedaante der Blaadjes naby , en in geftake de

^ïï?f
L

* gene , welke ik op een Leyfteen van Hirsch?

Hoofd- ^ein m '

c B a<len * Durlachfe , by Oberfteïn , heb

|t»k. leggen. Die raare Stuk , door zyne lange

yj,; xiv. gytakjes uitmuntende,- verfchilt door de Schub-

bige Blaadjes ongemeen van alle de genen ,

daar ik Afbeeldingen van vind onder de Krui-

den -Leijen* In geftalte komt het een onbe-

kende Plant ^ door den Heer Thunberg
in Japan verzameld en in myne Japanfche

JBerbanus bevindelyk , zeer naby. Onder de

Kaapfche Hey- Soorten kornen ook voor van

dergelyk postuur. Doch, om zo ver niet te

gaan , zal ik het betrekken tot den Savel- of

Sevenboom , of tot die Soorten van Ceders ,

welke tot het Geilagt der Geneverboomen be«

hooren, als welke vry lange Takjes hebben,

bekleed met overendftaande fpitfe Blaadjes fc).

Dit is in het Voorwerp , dat hier een indruk*

zei uitmaakt, zeer blykbaan Nader kan ik

betze|ve niet bepaalen, Men ziet ligt dat hec

geen Koorn-Aairen Zyn , voor welken men
dergelyke enkelde Takjes weleer heeft gehou-

den 00.

Gïas. Deeze zeldzaame Kruiden - Leijen befchouwd
planten, hebbende ,

gaan wy thans over tot de Gras*

Flan*

(e) Zie het II. Dïels III. Stuk van deeze Nat. Hift$i

fie, bladz* 544, enz.

{d) Zie Myl. Saxon. fubterr. I. p. tf. Fig* 4.

(9) Herb. Diluv. Tab. HL Fig. 4,
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Planten» Van het gemeene Gras , dat men *•

Kweekgras of Hondsgras noemt , komen in
x$£^*

drukzels voor, op Leyfteen in Switzerland, op Hoofd

Kleyachtig Gefieente by Joachims - Thall in
srüK*

Bohème , op geelen Drupfteen in Silezïe, en
op Kaneelkleurigen Tuffteen by Langenfaltza

In Thuringen. Scheuchzer geeft de Af-

beelding van eeü Leyfteen van Oeningen > mec

geknokkeld of knoopig Gras, overvloedig daar

cp leggende (e). Die in 't Werk van Knorr
voorkomen, zeggen weinig (ƒ). Die, welke

'er W a i c h bygevoegd heeft , en een Aair of

Halm zoü vertoonen , wordt verfchillende be-

oordeeld (g).

Meer zekerheids is 'er aangaande de Biet* Riet-

Soorten, van welken men > onder den naam pi^xiv"

van Kalamielen , gefproken vindt. Daar ko- *fr*>4»

men Rolronde Stukjes buiten 't Gefteente

^oor , waar omtrent het dikwils duifier is , of

menze voor Verfleende Wortelen , voor Tak-

jes van Boomen , voor Zeegewasfen die men

Hippurieten noemt, of voor iets anders, moet

houden. De Knoopigheid onderfcheidtze daar

van en betrektze tot het Riet, gelyk Scheuch-

zer reeds van oordeel was ten opzïgt van 'c

(/) Ver/i. Zanhn* I. D3EL. TI. IX. %, z & ix. a,

(g) Verjl. Zaafyn* III. Deel. PI. <£ 2 , fijj, * ; zl§

.frladz* n6, 117»

III.D£EL.ILSfü^
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ï. zyne, een Vinger dik , by Bononie in Loni-
Aideek. bardye doorzynen Broeder gevonden (h). Ook

Bopfj> zyn z^» ^yna a^en 9 ovefïangs evenwydig ge-

stüic. flreept ( i JL T h e o p h b a s ï u s heefc reeds

van Indifch Riet , tot Sieen geworden , dat

byna den aarc van Koraal aangenomen hadt,

gewag gemaakt (£). Meü heeft in 't jaar

1752 j in de Kolengroeven teSwanvichïnDer*

byshire, een Rietfoortige Plant gevonden van

veertien Voeten lang, die fpits uitliep aan bet:

eene end en een grooten knobbel hadt aan 'i

andere* De omtrek in 't midden was negen

Duimen, derhalve de dikte omtrent een Hand-,

breed (!)
De Heer Walch geeft zeer fraaije Stuk-

ken in Plaat van zodanige Kalamieten , wel-

ken zyn Ed. achtte van uitheemfch, Indisch

of Bamboes -Riet, afkomftig te zyn (ni). Al-

^en bevonden zy zig in 't Naturaliön • Kabinet

van den Ryks . Hofraad Schmidel, en he£

grootite derzelven , inderdaad , zou tot een

dikken Steng fchynefi te behooren* Ik heb een

Rietduk uit Pommeren , in zwarte Ley , 't

welk ruim 20 dt«ic:elyk is, hier in Fig. 4, op

Plaat XIV, naauwkeurigvoorgefteld. Volgens

de rondte zuu het hyna de helft des omtreks

zyn : want de dikte is byna de helft der breed-

te

(b) Ihtb. Diluv, Tab. III. Fig. z,

ft) Zie Verft. Zaakfin IIT. Deel, bla«ÏS« 83 $ ï&
(k) GSSN* de Fig, Lap. p. iij.
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te* Behalve de gezegde evenwydige Streepen ï.

overlangs , heeft het vier zeer blykbaare Rin- Af^u

gen , die op byna gelyke af(tanden uitpuilen , Hoofd»

en het zeer kenbaar maaken. Of deeze Stak» stuk.

ken niet tot de Wortels of Stoelen van ons

inlandrch of Spaanfch Riet , welke fomtyds zeer

dik en zwafr voorkomen , betrokken zouden

kunnen worden 9 fchync my bcdenkelyk.

Hec aartige Stukje in Fig. 5, van Altenburg pl.xpa

in Saxen 3 fchynt, wegens zyne ftreepen, ook- Fi& 5%

tot de eene of andere Rietfoort betrekkelyk.

Onverhoeds zou men 't aanzien voor een Ver-

fteende Schulp , maar de doorloopeode Stree*

pen in de dikte van een half Duim , toonen ,>

dat het van een Plantaanige natuur zy. Ik heb

Diets dergelyks afgebeeld gevonden; zo dat ik

In dit bloote vermoeden moet berusten. De
Streepen zyn zwart op een brulnachtigen Grond *

en het heeft een fchoonen Glans door 'c polys-

ten aangenomen.

Van Biezen , die zeer wel onze Europifche Eïe*e^

bunnen zyn, vindt men dikwils de in- en af-

druksels op de Kruiden - Leijen. Z'y komen
of tusfchen en by andere Planten voor,- gelylc

dit op een Plaat door Walch of Knorr»
uit het Kabinet van Schmidel aan 't licht

gegeven (ra) , blykbaar is ; of op zig zelve»

Dus

V) Peil. TraHfafit. Vol. t. p. 23 f.

(m) 't Zelfde Supplement» Plaat 1,11, 121.

(n) Verft. Zaaken lü. Deel a fIaat *• zie ook h

D

ê PlaatS"»

III, I>EZL.lIa SïUK»
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!• Dus heb ik ze in dat Yzerachtig Gefteente
A
*Xilf

#

van Colebrokedale, in Engeland , als gezegd

ïïoofd- is en uit het Mansfeldfe bezit ik een complee-
stuk. ten Biezen - Steen , zynde een Kolen - Schiefer

,

aan beide kanten bezet met een menigte in ea

afdrukzels vaD Biezen. ©

Kolen- In de Steenkolen - Groeven van Engeland 9
atuk* Siiezie , de Sevennes , als ook in Langue-

dok en Westphalen , vallen zekere Petrefak-

ten , welken fommigen voor Kalamieten ,

anderen voor Verfteende Houten hebben aan-

gezien. De Engelfche Heer Collinson
heeft de Aftekeningen daar van , uit Londen ,

aan den vermaarden Knorr toegezonden ge-

had * die dezelven op drie Plaaten in 't licht

bragt (o)* In 't algemeen zyn deeze Petrefak-

ten opmerkelyk door zekere regelmaatige Te-
kening, 't zy van hoekige of ronde indrukzelen

en verheffingen , welke of op ryën of in 'c veri,

band voorkomen s en naar die Tekening heeft

de Hoogleeraar Walch dezelven dus onder*

fcheiden.

Qrgana Carhonaria. Orgel - Kolendruk.
'

Dit zyn Biesachtige, zo wel enkelde als aars

elkander verbondene Sceelen , met zekere k/er-

tie Kuiltjes of Merktekens op gelyke afftan-

den: waar door zy eenigermaate naar Orgel-

tÖ
'
f Zelfde, I. Deel a Plaat X. a* b. c,
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pypen zweemeo. Hier toe betrekt zyn Ed. g
dé Afbeeldingen der belde 'Plaatèn X. b en X, A^eelI

c, vanKNORR. „*£.
,-.'.,../

,
stuk;

Hexagonon Carbonarium. Zeshoek - Koleödruk.

Zeshoekige Figuureö , tegen elkander aan ,

Onderfcheiden deeze Soort : zie Plaat X. a , Fig*

i; De Leyplaat heeft maar weinig dikte.

Ungella Carbonaria. Voet flap -Koïend ruk.

Hier van is een grootere en kleinere, naar de

grootte der indrukzelen of merktekenen, welke

fcig vertoonen als de Voetftappën van eenig

Gedierte : zie de zelfde Plaat Fig. i > 3.

Urrdülatuïïi Carbonarium* Golf -Kolendruk.

Van de gegolfde Streepen heeft deeze Soott

den naam*

Lepidotes Carbonariüs. Schub - Kolendruk.

Deeze heeft Schubbige indrukzels in 't ver-

band geplaatst: men vindtze in de Sevennes en

Silezie; Volckmann heeft daar van de Af-

beelding medegedeeld , in Fig. 4.

Óvarium Carbonarium. Eyvórmig Koiendruk. 1

Hier heeft de Vlakte eenvormige Verhef-

fingen , omtrent van grootte als een KofFyboons

xie de zelfde Fig* 5.

Ö Qcci«
ilï* Deel.II. Stus,
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AfpÉel. 'Ocellatum Carbonarium. Oogjes «Kolendruk.

XIL
Hoofd- Deeza in Fig. 9 , onder de Silefifche Petre-
jtük.

fakten , by Volckmann voorkomende

,

noemt hy Geoogd KolenJwut* Overal is dezel-

ve aan de eene zyde als met Oogjes bezet,

die glad en glanzig zyn. Derpelyke als dit en

het voorgaande Eyvormige komen ook in Enr

geland voor (p ).

Cepina Carbonaria* Uijen • Koiendruk.

In Silezie is ook deeze gevonden , die Ruits*

wys' geplaatile Schubben of Verheffingen heeft

,

welke zig , als een Uijen met een ftompe Punt

,

vertoonen.

zee-Ajuir. Dit laatfte brengt my zekere Verfteening m
gedagten , welke ik onder den naam van Zee*

Ajuin uit den Eiffel bekomen heb* Het is

een roodachtige Steen , byna gelyk de Blan.

kenburgfe Petrefakten, voorheen gemeld 9 waar

in men dikke groote Cirkelswyze verdeelingen

ziet, die naar de Rokken van een Uijen taa»

melyk gelyken.

cereïten* De Heer Walch noemt alle de gemelde

"pirfi!
Kolen - Schiefers Cerèïten, om dat hy dezelven

van Cerëusfen en dergelyke Toorts - Planten s

of van Opuntiaas en acderen , welke oDze

Ridder altemaal in 't Geflagt van Caftus be-

greé-

öJ Zie PUL rr«»/tfff.VoI.L.Tab. V«% 6 , ?„
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greepen heefc (q) 9 afkomftig achtte. Hy oor- ft

deelde dac zy van geen Europisch Gewas ^^
afleidelyk waren. Hier toe behoort zekerlyk Hoofd-

zodanig een Leyfteen , dien ik van Eschwei- S1ÜK»

Ier uit den GuÜkker EiiFel heb en waar van de

Afbeelding, zonaauwkeurig als'tdoenlyk was

,

in Fig. I, op Plaat XV, gegeven wordt.

Tot geene der voorgemelde Soorten van Ko*

ïendru^ fchynt dezelve betrekkelyk te zyn,

Men zou zeggen , dat de Figuurtjes, die 'er

verheven op leggen, mar Leliën gelyken. Zy
zyn in verheven randwerk, Rüitswyze, inge-

flooten. Veel overeenkomst fchynt dit Petre*

fakt te hebben met du Stuk uit de Kanaal*

Koolgroeven in \ Engelfch Graaffchap Lan-

caster , 'c welk de Graavers aldaar Zwarte

Baftas heeten, zo Luid verhaak (r), en om*

ftretks Durham en Newcastle gedrseven Plaat-

werk. si De Bedding, hier van, is on gevaar drie

» Voeten dik , legt honderdtwintig Voeten

„ diep en dertig Voeten boven de Keien*

d , Groeve. Daar is op die Ley een indruk-

5, zei van een Lighaam, dat zyne Opperviak-

3> te Netswyze in 't verband verdeeld heeft,

to veel gelykende naar 't gene gemaakt zou

^, kunnen worden door den Bast der Takken

9 , van

ff) Zie II. D. V. Sïuk , deezes Nat, Hi/iorie , bladz.

142, enz.

(r) Fcsfils of Emrland. Lond. 1729. Tom. II. p. 16,

D %
III. Deel. II. Stuk*
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f, „ van den gemeenen Denneboom , na dat de
AvjoEEt.

J? Bladen daar.afgevallcn of afgeftroopt zynO> 5 '

|T indien deeze Petrefakten van dergelyke Ori-

stuk* gineelen konden afgeleid worden , 't welk mis-

jfchien niet orwaarfcbynlyk is; (te minder om
dat de Steenkolen mooglyk ook wel haare af-

komst hebben konden van de Harst van groote

Bosfchen van Pym of Denneboomen , door

zekere omwentelingen van 's Aardkloots Op-

pervlakte in brand geraakt en vervolgens met

Aarde bedekt :) dan zou men die Lighaamen

niet behoeven t'buis te brengen tot de uit-

landfche Tcortsplanten of Opuntiaas , met

welken zy , wel befchouwd zynde, weezent

lyk weinig ftrooken. De Toortsplanten zyn
meestendeels Üerk geribd en op de kanten van

die Ribben zitten de Stekels; welken men in

de Opuntiass we! op de vlakte van het Blad,

doch niet in zo geregelde orde of zo digt aan

elkander vindt, dat men de meesten deezen

Petrefakten tot de bekende Soorten daar van

zou kunnen t'huis brengenden allerley nieuwe

Soorten daar van te willen onderftellen * is zeer

in 't wilde geichci-rnd.

Thans

($) Bat hier iets dergelyks als het rayne bedoeld wordt ,

is bïykbaar uit de Afbeelding Phil. Trms. Vol. L. Tab. V.

Fig* 3 't welke door den Heer Mendkz d'Acosta daar toe

betrokken wordt. Men vindt zodanig Kolendiuk in de

Steenkolen - Groeven aldaar , dikwils by Takken vsn eenige

Voeien lan? , de hem fomtyds vooikwamen met lange

i malle Bladeren vooizien te zyn.
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Thans komen vvy tot de Varens, die we! I.

de gemeenden zyn op de Kruiden -Leijen* Lin xjf
1,

njevs maakt daar van een byzondere Soort (2), Hoofd-

en zegt , dat men die Kruiden op Leijen in STÜK *

Duitfchlard vindt , *t welk waar is; doch zy Varens *

komen ruim zo veel in Engeland en in Vrank-

ryk voor. Men vindtze gemeenlykst op die

Bedding van LeyHeen y wejke, hoewel veele

Voeten of Vademen onder den Grond , de

Stetnkolen dejvt , door byna geheel Europa.

De Groeven by Manebacb in het Thuringer

Wcud , in Saxen , leveren , ter langte van wel

honderd Vademen , zodanige Kruiden -Leijen

uit, op weiken men meestendeels Varens, Kat-

teftaart en Boom «Varen of dergelyke Kruiden,

Ingedrukt vindt. Sommigen van deezQ Schie-

fers zyn zwartgraauw, met zwarte; fommigen
witachtig met bruine Kruiden en daar tornen

ook voor met bonte Kruiden op donker graau»

we Leyfteenen» Door 't fplycen ziet men
"dat dezelven op de ééne Plaat verheven

5 op
de andere gediept leggen. De meeften zyn
uitgeflrekt als frisfche, doch eenigen ook ge-

kreukt en ingekrompen als verdorde Kruiden.

Van

fe) Phytolhhus Fiücis. Sv/?. Nat, x r
T. Tom III. Hen.

4a. Sp. 2. Herhae Capillares petrificata:. Joss. 'Mem* de 17 iS.

ïüix petrifkata. Volcem. Siles. I. Tab. r. Fig. 23, & t.
12. Fig 1.5 Sc T. IJ. Fig. 116. MïL. Sax. jubterr, U
p. 19. Fig. 1* £ , Ö, ïo, -|i & p. 26. Fig. 2° 8.

D r»

III. Deel. Ii. Stuk»
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ï« Van de natuurlyke Varens , Katteftaart en der-

XLl
EL

§etyken > fchynen zy niets te verfchillen (*)•

Hoofd De Heer J üssieü, in tegendeel , nu ruim
stuk. zestig Jaar geleeden , een Reis doende naar
Fan™. Span

j
e door het Lyonnois , vondt omftreeks

St. Chanmont een menigte Leyfteenen , mee

indrukze's van Planten, hein geheel vreemd
,

en or bekend zegt hy in gantsch Vrankryk. De
meeden behoorden tot de genen , die mea
Capillares noemt ; gelyk de ( Ceterach ) Herts-

tonge , het Vrouwen- Haair QAdianthum) ^\\qi

Boomvar .n QPolypodium) , de Osmunda
, Filicula,

en ve'elerley andere Soorten van Varens ; op

welken hy fomtyds nog de indrukzels van 'c

Zaad , dat zy op de rug der Bladen draagen

en weshalve menze Efiphylhsperma tytelt,

waarnam. De mecigte van dergelyke Krui*

Üen-Leijen was, omftreeks die Plaats, onge-

meen groot. Hy vondt 'er ook nog Bladen

van verfcheide andere onbekende Planten, eo

'fommigen zelfs die hem toefcheenen tot de

Dadel- of andere uitheemfche Boomen te be-»

hoeren (v).

Vyfentwintïg Jaaren laater werdt het Ver-

toog van den Abt de Sauvages aan 't lichc

gegeven, die omilreeks Aiais, in de Zuidelykq

deelen van Vrankryk, een Bedding vondt vaa

ver-

CO MVI* Saxon.fufo. I. p* ZU
(v) Mem. ds ÏAcad. és Sc» ds Paris , de I718. p.

363, &c.



van Kruiden. 55

verfcheïde Mylen langte , waar in zig allerlcy j;

foort van Ertfen en Steenen bevonden , als A?dsel.

ook veele Mynen van Steenkolen. Hier kwa-
f]00Fo.

men hem , onder andere Verfteeningen , ook «tuk.

veele graauwe Leyftecnea voor , met de indruk- v&uni*

zeis van Varens, Waterlisch , Walftroo, Oi-

jevaarsbek , Koornbloemeo , enz. Op dezelven

was, behalve de Bladen, ook dikwils de Sten-

gel der Planten en derzelver BIn«fem , bewaard

gebleeven. Behalve deeze vondt hy ook een

menigte van zulke Letjen , met geheel vreem-

de , onbekende Planten , waar van hem alleen*

lyk groote Bladen voorkwamen 3 breed , lang

en dun , onder anderen naar die van de ïndi*

fche Banancen gelykende. Een zodanig hadt

zyn Ed. 'er gevonden , dat agt Duimen breed

was en meer dan vyf of zes Voeten lang bui-

ten de Rots uïtfteekende. Het zeJdzaamfte in

deezen was, dat men die vreemde Bladen nooit

onder de anderen gemengd , maar in byzon-

dere hoopen aantrof (w).

Aan de bekwaamheid van gedagten Franfchen

Heer de Jussieö, in het onderfcheiden der

indrukzels van Planten, die hy omftreeks St.

Chaumont vondt, kan men niet twyfelen. Die

twee Stukken, ondertusfehen , welken ik daar

van aan 't licht gegeven vind, vertoonen zig

gant(cn

(w) De zelfde van 1743 > P^ 565.

D 4
llLDBEL.II.Srur.
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f
t gantfch niet uubeemfch (x\ Hy verbeek'de

F
XII

L
' z '& » ^ at 'dtrlzendèh hoopen van dergelyke

Poofd- Planten, uit vreemde Gewesten, door de Wa-
stük. teren der Zee in Europa overgebragt waren,

Farens. en ^ aueen ^je genen 5 welken by toeval

eene Bitumineuze Stoffe hadden aangetroffen,

daar door in icdrukzei of afdrukzel waren be-

waard gebleeven , de anderen verbaan. Zo
zou dan die Bitumineuze Stoffe , welke zo

overvloedig is op de plaat fen daar veel Steen-

kolen-Groeven zyn , gelyk in 't Lyonnois

,

téveRs door de Zee moeten overgevoèrd zyn

geweest,* en, wat middel hééft gediend om die

Kruiden en Bladen zodanig te ontwikkelen,

dat zy op de LeyÜeenen kenbaar afgedrukt

zyn ? De meeden van de gezegde Varens en

dergelyke Kruiden achtte hy te gelyken naar

de genen , welke in de Oost- en Westkidiëa

waargenomen zyn»

De geleerde Walch merkt aan, dat men

op de Kruiden - Leijen veel voor Inlandfeh

houdt , 't welk misfehien een Uitheemfche

Soort of Verfcheidenheid is van de opgegevene

Plant» Ik geloof dat men, in tegendeel, te

yeel in de eerite opflag voor Uitheemfch houdt,

't welk tot Inlandfche Planten zou kunnen be-

srokken worden. Daar is al een groote kennis

der

(x) Q'AFGENV. Ory&clogh. PI. 21 , FJg* 5 , *• WALCH
WMïdt ook reden om aan het gefielde van juSsiEU te twya

Celen: se Ferft, Ztakjm* UU D. bkfo< 75.
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der Kruidkupde noodig , om deeze Indrukzeïs t?

van Planten altemaal te ontcyferen. Welk een Afdeel-
XII

gemakkelyke ukvlugt is het, voor iemand 5 die Hoo ^
dezelven ter loops befchouwt, een hem onbe- stujt.

kende Plant flegts voor een üitlandfche uit te Vannu

maaken? En , wanneer deeze' Kruiden -Leijen,

gelyk veelendenken, ook van den Zondvloed

afgeleid moeten worden ; zo kunnen gcmak-

kelyk de Orginee'en van fommige Soorten

daar mede verjooren gegaan en gcbleeven zyn.

Voornaame Stukken van dien aart, afkomftig

van Manebach in het Thnringer Woud , zyn

door den Heer Walcb, uit het Kabinet van

den Ryks-Bofraad Schmjdel, in Plaat ge»

geven (3/), Hec eerfte en voornaam ile is een

graauwe Leyfteen , van omtrent anderhalven

Voet lang en half zo breed , byna geheel be •

legd met twee Bladen , welken zyn Ed. tot het

gewoone Mannetjes - Varen , dat niet Takkig

is(z), betrekt* Ik heb uit de Steenkolen-

Groeve Paulton , in 't Engelfch Landfcbap So*

merfetshlre , een fehoonen blaauwachcigen Ley-

fteen , wel anderhalf of twee Duimen dik 3 vier-

kantig, overhoeks negen Duimen lang en agt

Duimen breed; op wiens eene zyde die zelfde

Soort van Varen legt , zynde in de myne ook

voorzien met getande Vinnetjes. Die op de

vol-

(y) Verfi 2aak*n, Illi Deel. Plait £, '&% r, »,
(s) Filix Mis ncn Ramofa. C, B. Pta. l'olypodiuii». filix

mis. Lsnnai..

o 5
III. Deel. II. Stuk.
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I. volgende Plaat by Walch, zouden, vol*

4*£ï?t

L' gens hem , het Filicaftrum Septentrionalium van

Hoofd. Amman het naaste komen. Op Plaat r acht

stuk, hy een Leyfteen verbeeld te zyn , met afge-

garens. ZGnderde Vinnetjes van het Mannetjes- Varen

voorgemeld ; doch ik zou die tot een andere

Soort van Polypodium betrekkelyk oordeelen.

Van de twee op Plaat *>, zou de eene tot het-

zelve Varen, de andere tot het gezegde Fili-

caftrum van Amman behooren.

Graft-of Dus (teilen die voornaame Stukken, volgens
Boom-va- Walch, maar tweederley Varens voor, van
xen. r

pl».xv. de oude Wereld» Hy voegt 'er, uit zyn eigen
*^s*

2
" Verzameling , nog twee by van de Sevtnni-

fche Bergen , waar op hy meent het IVyfjes

Varen voor te komen (V). Ik heb zódamgen

op een Kruiden -Ley van Lutn'cb en op eenen

uit Yorkshire in Engeland. Onder de laatst,

gemelden verbeeldde zyn Ed. zig, op zulk een

Sevennifchen Leyfleen , volgens de naauwkeu-

rige befchouwing van den Heer Doktor en Hof.

raad Gun the r te Cahla , het zogenaamde

Miltkmid of Groote Miltkruid te zyn , dat men

in Nederland, volgens Dodon/büs, Graft-
Varen noemt (&). Doch het verfchil is te

byfter groot , aangezien de Blaadjes op deezen

Ley-

(a) Filix rsmofa major , Pin nu is non dentatis. C. B.

Fin ïteri» Aquilina. Limnai. Zie zyrte Plaaten «* , Fig. j.

en „
i

r. Fig. I.

tb , immers hy zegt dat het is de Lonch'ttis Felio F&hpo-

iii van J. 3 AU Hl N US, het Fd)podium üngmti/QÜum vaa

TCUil-
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I.

£EL«
Leyfleen overhoeks ftaan en veel breeier na^r I

de langte zyn , zelfs dan die van 't gewoone x fïl

Folypodium of Boomvaren : daar dtezQ, gelyk Hoon>

uit de bnaaining van Toörnefort ook
*

blykt , fmaller zyn dan die. Nader zou daar

aan komen myn zwarte Kruider-Ley van Mans-

feldt, in ï?ig. 2, opPLAAT XV, afgebeeld,

als welke Virnerjes van dergelyke gedaante

als in 't gemelde Graft- Varen aan de Takjes

heeft. Zy leggen aan deeze zy Ie afgedrukt of

verdiept, maar aan de andere zyde ingedrukt

üf verheven op den Steen.

Wéinig Afbeeldingen vind ik van Kruiden- Miitktuü,

Leijen , met ronde Vinblaadjes f gelyk in het

eigentlyke Miltkruid , Jsplenium of Ceterach

der Apotheeken. By Scheüchzer komt

'er ééne voor , op een zwarten Steen (c) , die

hy echter zeer verkeerdelyk voor het Manne-

tjes Varen gehouden heeft s en zodanigen , die

weezentlyk die uitdrukten , zag hy voor onbe-

keaden aan (d). Ik heb , in een gefpleeten

Schiefer - Nier van liraenau, een dergelyk in-

drukzel a^s dat van Schepchzer, eerstge*

meld , doch zonder de Stipjes , die"hy op 'c

gyne waarnam , en vcor merken der Zaadjes

hielde»

Toubnefcrt , lot het welke de Loncbitis atpêra van Do*

D©Na:a.> , v/e ke de Lonchitii cltsra Dkistridis by Lo£l&

is, betrokken wordt

(e) Rerb. Diluviani , Tab. ÏT. Fig, 3.

Qd) Ejusd, Tab. 1. Fig % 3 , $ t

IILDsu*II.Stü£
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I. hieldt. Het Loof is geheel zwart , de Steen

^Sü ' van biDt]en Sraauvv- üergelyk indrukzel heb,

Ho, *•d ik eok uit Oxfordshire in Engeland op een plat*

stuk. teD Leyfteen , die blaauwachtig is en van Hirfch-

-
?******

ftein in 't Baden. Durlachfe, by Oberftein, op

een geheel graauwen. Op de eerilen leggen de

Blaadjes of Vinnetjes verheven, op deeze vindt

men alleen het afdrukzel^ met holle Vipnje-

tjes,.

Takkig of Een allerfchoorsst Exemplaar, dat ik vqi\

^pt^xv.dien aart neb > nier lü Èii* 3» °P P'aat XV*
&'&• *• grootendeeis voorgemeld 9 is ook van Hirsch-

i ftein afkomflig. Dit toont allerduidelykst

,

dat dergel.yke Delfkruiden {e), met zulke ron-

de Vinbhadjes , te vooren opgenoemd , niet

van het gewoone Mütkruid, dat flegts onver-

deelde Blaadjes heeft, maar van een andere

Soort af(lammen , welke Jsplenium Ramofum
heet by T o u R « e f o u t. Het is de Lonchvtis

folio Ceterach van Gaspar Baühinüs., en,

by zyn Broeder Jan , de ruuwe Lonchitu van

Maranta. Om die reden geeft Linnius
ook den bynaam Maranta aan de Soort, wei-

fee zyn Ed* van deeze gemaakt heeft in een

Geflagt van Planten , welks Kenmerk is , daj:

de Vrugtmaaking de geheele Vlakte dej* Vin»

netjes bedekt (ƒ ) : terwyl zy in de Varens

Streeps*

(e) ik mag ze dien naam wel geevën , &iar fiwnmrgtria

èfezelvcn fleren Mnerales tytelen.
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Streepswyze gefchiedtaande kanten. De Groei- S

plaats van dit Kruid fielt hy in de Zuidelyke
AF
|^

u

deelen van Europa, en in de Noordclyke valt Hoorn-

een ander, niet veel verfchillende , daar zynEd. STUK '

den bynaam van ïlnenfe aan geeft, volgens j.
artnSa

Bauhinus, die de Groeiplaats van 't ande-

re in Stirie (lelde, dat is in Opper -Ooftenryk.

Dat Noofdfe echter groeit naiuwlyks langer dan

een Vinger, op de Rotfen in Lapland en Swee-

den , als ook in Groot Brittannie. Des wy ons

moeten houden aan dat van Maranta, hoewel

dit ook zelden hooger dao een Span groeit :

want hetzelve heeft de Bladen Vinswyze verdeeld

iii Blaadjes , die famengelleïd zyn uit *(lompe $

dikke , Eyronde , efFenrandige Vinnetjes. De-

zelven zyn als tegenover met elkander ver-

eenigd ; 't welk ook in dit Delfkruid plaats

heeft , dat men als eene Verfcheidenheid , tus-

fchen die beiden in komende , kan aanmerken.

Niet minder duidelyk vertoont dat Plantje , Klein

't welk ik op een Leyfteen uit de Engelfche pl?xV.

trovincie Yorkshire heb , hier in Fig. 4 af-
F's ' 4*

geheeld, een Soort van Füicula 9 en mooglyk
wel die Soort , welke Vaillant genoemd

heeft Koninglyk J^aren met Vionetjesvan Dui*

ve*

(ƒ) Acrofiiclium Maranta. Sy/l. Nat. XII. Tom. TI.
' Sptu

Plant, p. 1527.- Lonchitis folio Ceterach. C* B é Pin» Lon-

chïtïs aspera Marantx. Cam. Epit4 66$*

ÏTI. Deel II, Stuk*
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~

I. ve- Kervel (g*^ door hem omftreeks Parys ge»
A^deel* vonden. Of anders zou het kunnen zyn het

Hoofd- Rots -Paren met een dun broden Steekje vaa

%tuk, Pi urenet, 't welk L innjeus mede tot

Varent, het Poiypodium t'huis brengt en den bynaim
geeft van broofch (h). Met dit laatfte komt
het in geftalte zeer overeen, en heeft, zo veel

my toefchynt , de Vinnetjes ook rondnehtig

en ingefneeden. Het gelykt mi n der naar die

Soorten van Filicula byToüRNEFORT, wel-

ken men wit en zwart Adianthum noemt»

De Varens zyn op d? Kruiden - Lejjen , die

tot verdek ftrekken van de Steenkolen, en dus

op de blaauwe Leijen, allergerneerst, eo dee-

ze drukken zodan'g, als gezegd is, de geftalte

te der Europifchen uit, dat men aangezien die

op dergelyke plaatfen veel groeijen , waar Bos-

fchen van Pyn~, Denne- en dcgelyke Harftige

Boomen zyn , naaawlyks twyfelen kan , of zy

hebben, by een algemeene vernieling van zo-

danige Bosfchen , de bovende legplaats beko-

men. Deeze , voor den Zondvloed reeds in

wezen , en door denzelven verfmoorJ , heb-

ben naderhand door broeijing in brand kunnen

raaken , en door Aardbeevingen wederom be*

dolven worden onder eene Aardkorst, welke

genoegzaame Kleijige StoïFe tot vorming van

de Leijen * die men altoos op de Steenkolen

vindt,

f#) Filix Regia Famaris Pinnulis. VAtLL. Paris. T* 9* f*

I.PoIypodium Regium. Lind. Spec, Plaat. p. isü»
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vindt, kunnen opleveren ; waar dan dergelyke
A^

Kruiden in verfteend zyn. Maar zy komen xiL

ook voor in dergelyke Yzerachtige Steenen ,
Hoofd-
ITDXé

in Engeland Katskoppen genaamd , als ik boven

van gefproken heb ; welken men aldaar , diep

in de Grond, vindt leggen in een Bedding van

blaauwe Schiefer. Op graauwen, geelachtigen

of witten Leyfteen , vallen zy zo veel niet,

noch ook op Zandfêeen , gelyk in fommige

deelen van Süezie. Andere Soorten van der-

gelyke Kruiden , gelyk de Muur-Ruite, het

Vrouwen - Haair 5 enz. heeft men zelfs in West-

phalen gevonden. In de Noordelyke deelen

van Europa komen zy, zo 't fchynt, weinig

voor.

De Kleur der Kruiden verfchilc doorgaans Kte*

weinig van die van het Gefteente , dan dat zy

dikwils wat zwarter zyn. Men vindtze ook

wit op een zwarten Grond, gelyk de Ysïand-

fche Bladen -Leijen; doch dit is zeldzaam. By-

zonder fraay zyn de afdrukzels van Kruiden

uit de' Sevennifche Bergen. Men heeft ook

witte Steenen , met bruinachtige Bladen , by

Blankenburg, en roodachtige Leijen, met groene

afdrukzels van Kruiden , by Zwickau in Bo-

hème gevonden, Meest is dit Varenkruid*

Vrouwenhaair en Steen- of Muur - Ruite. Op
fommige Leyfteenen hebben de Kruiden een

Zil-

(b) Filix Saxatilis Cauliculo tenui fragili. Pluk. Alm* is o*

T* iso. f, 5. Folypodium fragile, Linn,. Sp, utfupra,

IIJ. Deeu II. Stuk.
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7 I. Zilver of Koperglanzig overtrekzel ; ja ree*

xt^
1 *^

'* inzonderheid de Saxifche, zyn , zo My*
Bockd- lius verzekert, Zilver- en Goud houdende*

stuk. Veelen bevatten eenige Kies; hoedanigen ook

zeer fchoon te Colebrokedaie en elders in En-

geland voorkomen.

;
paarde- Ia 't zelfde Gefteente vallen ook fomtyds

Heeimocs. andere Planten , die mede een duiftere Vrugt-

maaking hebben (f). Zodanigen zyn het zo-

genaamde Paardeftaart ( Equifetum ) of Heer-

moes , waar van eenige Soorten ook drooge

Gronden tot haare Groeiplaats verkiezen. De
meeften 5 echter , die daar van gevonden zyn

,

betrekt men tot de Waterplanten (k) , en dus

wil men ook de zogenaamde Kattefcaarten op

Leyfteenen aangetroffen hebben
; ja zeffs an-

dere Kruiden geheel onder Water groeijende
f

die men Duizendblad noemt (T). Ik wij wel

bekennen, dat ik in die allen de gelykenis zo

groot niet kan vinden , dat ik ze daar voor

eou durven uitgeeven : te minder, om dit de

Verfteening van zulke Slymige , weêkè Plan-

ten $

(i) Plant» a& Cryptegamiam LiNNffli pertinente^

(k) SCHEUCHZER ÏUrb* Dlluv. Tab. II. Fjjt. i: die daij

van maakt, Equifetum paluflre brevioribas foliis pelyfpet-

énen: ziepag. i<J. a% MYL. Saxon. I. p. 19. Tab. Fig. $ 3

(I) WALCH. Verft* Zaak/m» III. Deel Pi & 2, Fig. x.

Équifeta : Pi. $. Fig. 1 , a. Myriophyllurn Linnsi P! £.

Wig. ij:,3 & Pi. fy
Ceratophyliucn Linnxi« Ctayfi/ïc,

TabtÜu
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ten, wat vreemds fchynt» Ondertusfchen mag I.

men vraagen: wat zou het anders zyn (wj)? ^f
J?

tt

el*

Van Zee - Wier ( Alga marina j) dat op Kalk- ^00fd-
oF Marmerfteenen ingedrukt zoude gevonden stuk.

zyn, wordt door fommigeo gefproken (n). Ik
Zee"WlcSé

weet niet of men daar van zekerheid heeft;

maar op de Ley (reenen der Groeven van An*

gers j in Vrankryk , heeft de Heer Gcettard
zelfs Zee-Rny (Fucus) met Blaasjes waarge-

nomen (t)). d'Ar genvi llk vertoont een

dik (luk Ley(leen,mt de Provincie van Forestj

zes Mylen van Lions* uit verfcheide Laagen *

zegt hy, van Zee- Wier , digt tegen elkander

aangevoegd, beftaande (p). De Heer Berk-

hey meent in het Zee- Wier van onze Dy*
ken eenefoort van Verdeening ontdekt te heb-

ben ; zodanig , dat zyn Ed. denken zou , of
niet dergelyke Stukken van verbard Wier, als

zyn Ed. 'er één in afbeelding gebragc
;heeft

,

wel

fw) De Plant, dié zyn Ed, hier tot de i?£«(/êto betrekt,

neeft de Heet Gunther , als voorheen gemeld is , voor

het Gallium luteum, naar 't welke zy ook meet gelykt, aan-

gezien. Die, daar zyn Ed. het Myriop/jyllum van maakt,
fchynen my daar toe veel te dik van Steng en te grof vara

Blad te zyn, en meer te zweemen naar het Katteftaart

(Hippuris LiNN. zie ons II. D. VI ï. Stuk , bladz. 57 j .- de

overigen kan men voor het Ceratopkyllum of dergelyke Wl*
Irerplanten houden.

(n) Zie WALCH Virfl. Zaaken. UI. Deel , bkdz, 62*
(o) Mem. de 1757. p. 129. V\. ij *, 3,

(p) ery&elogis, Pi. 11. jfêg. $ t

E
III. Desl. IL Stuk.
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I. wel voor Verfïeend Hout konden aandien
jfcsDEEt. worden (q). Met kleine brokjes zou dit mis*

Hoofd ^hkn kunnen plaats hebben ; maar niet ligt

tuk, met groote Stukken, 'waar in de Draaden,

Kwasten en het maakzel van hec Hout al te

blykbaar zyn, om zïg te laaten misleiden. Ook
zal een Kenner zelfs kleine Stukjes , die wel

vfrfteend zyn , geenszins verwarren met dat

half verfteende of verhsrde Zee- Wier,

Mosfen. Het Mos , dat, het zy op den Grond of aan
Tl xv- Boomcn groeit, komt fomtyds in die gedaante

vcor, dat men het Verfteend Mos noemt. Ik

heb daar taamelyk grooce Stukken van , onder

anderen één , uit de Steengroeven by B anken-

burg in het Swartsburgfe, daar een goede veel.

Leid geheel natuurlyk verdroog 1 Mos nog aan

zit, terwyl het overige Steenhard is geworden.

Deeze Verdeeningen , echter , moeten betrok-

ken worieü tot de O verkortingen : want men
bevindt , de Takjes afbreekende , dat zy van

binnen hol zyn. Een Water met Kalkacbtige

of Steenige Stoff-1 bezwangerd , die kleine

Plantjes overloopende , doet dezelven allengs

begroeijen met een Steenige Korst. Ook zyn

'er dergelyke gedaanten, die, door het afdrup-

pelen van zulk Water , als Sra^aclieten worden

geformeerd. Twee kleine Plantjes , of Plant*

achtige Lichaampjes, geel van Kleur, op den

Pie-

(f) Nas, Hifi, van Rolland, II. Deel, bladx. U jo.
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j?ietersberg by Maastricht gevonden
, gelyken ï.

zeer naar Mos, als uit dè Afbeelding van één A F^U
derzelven, in Fig 5, blykbaar is. Hoofd-

Ontwyfelbaar ondertusfchen is hét , dat in stu*«

Kryftallen , Achaat en Chalcedoon , fomtyds

Mos voorkomt, 't welk men weezeiltlyk Ver-

fteend kan noemen. Die lange fmalïe Blaadjes,

'echter, welken men zo duidelyk daar in be-

fpeurt *, hebben meest de gedaante van dac

bosachtig Slibber der ftaande Wateren , 't welk

Flap genoemd wordt op fommige plaatfen ;

gelyk dit my duidelyk blykt in eeo groot Stuk

Yslandfche Chalcedoon, inyner Verzameling *

dat daar van rykelyk is voorzien* Van Ober-

ftein in het Tweebrugfe heb ik evenwel , ondet

Veele anderen * een helder doorfchynend Plaat-

je j waar in zig een Mos bevindt , dat meer

naar het Aardmos gelykt : zie 't zelve afgebeeld

in Fig. 6.

Of 'er echte Verfteeningen van Paddejloelen ?aA&&

zyn , is zeer duiftef. Die Petrefakten , wel-
°e ea*

ken naar dezelven gefykea , hebben dat Plaat»

achtig riiaakzel niet, 't welk de Kampernoeljes

eigen is* en worden derhalve voor verfceende

Koraalgewasfen , onderden naam van Fungièten È

gehouden (r). Daar komen ook Lighaamert

^oor » naar dezelven zweemende , die enkele

Drup-

(r) Zie 't voorg» lil, De*ls I. Stuk, bladgw

E 2

t ïli. Deel. II. Stuk.
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I. Drupfteenen zyn (Y). Men heeft wel zeer frasï-

AFi eel. je Stukken van dien aart , met lange dunne

Hoofd» Steelen en Pieramiedasle Hoedjes , voor Ver-

t»üb. fïeende Paddeftoelen uitgevent en duur betaald

gekreegen , doch of die echt en niet flegts ge-

conterfeït zyo , wordt onder de Kenners nog

zeer getwyfeld.

XIII. HOOFDSTUK.
Befchryving der Versteeningen van

Bloemen, als ook van Vrugten, zo

van Boomen als Heejters en Kruiden , Kar-
polithen genaamd ; gelyk Verfteende

Graanen, Nooten, Amandelen , Karftengen,

Eikels, Pynappeïs , Denne- Vrugten, enz.

Een zeer aartige Verfteende Zee -Noot van

Ternate in Oostindie.

Bloem- "pytde Heer Linn^eus, metzyne Antfah
Vcrfteenin- JL/ uthen , flegts bedoeld heeft de Mineraa-
een zyti

twyfdach-Ie Koorn-Aairen en Stengel - Ertfen , hebben
f|* wy hier voor gezien». Daar komen evenwel

weezertlyke VerReeningen van Bloemen voor,

die men dus zou kunnen tytelen ; doch óezel*

ven zyn, gelyk ligt te begrypen is , niet ge.

meen, en veelen twyfelachtig. Het is dikvvils

een

(s) Zie Kerft * Zaakfin* IIL Deel , bladz, ijj, ijj.
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«en enkele gelykenis , daar men ook wit an- t

ders van kan maaken. Ten voorbeelde kan die zo- A popel.
Yl T

genaamde Bloern by S c h e u c h z e r , Tab III, Hoofd»
Fig. 3> verftrekken. Myliüs hadt op een stuk.

Eislebifche Koper - Schiefer een Bloem gezien,

die naar de Zonnewende geleek, endere klei-

nere Bloempjes zyn nog duifterer, gelyk die

van het Walftroo en dergelyken op de Se-

vennifche Leyfteenen , dat wel Caryophyllie-

ten kunnen zyn. Een dergelyk indrukzel van

een Vuurfteen , als waar van ik een Zee-

Sterretje gemaakt heb (t) , zou , volgens M y-

Lius, die het afbeeldt, tot zekere Bloempjes

behooren , die men in 't Hoogduitsch Fergifs

mein nicht , dat is Vergeet my niet , Loemt.

Deezen naam voert het Kruidje Gaman-ierlein

of Bathengel , welks Bloempjes 'er het aller-

rninfte niet naar gelyken. Walch heeft zig

verbeeld, dat het een ongewoon verdiept Af-

drukzel van een Trochiet zy (v); doch uit

myn Exemplaar , 't welk ik doublet heb , is

zulks niet waarfchynlyk.

De meefte zekerheid zou men hebben van Affers 03»

de Bloemen van een Soort van JJier t met Wil- futvu
gebladen, welken eerst Volckm an N,in Si- ^v 1 *

lezie > op Leyfteenen ontdekt heeft , en waar

van vervolgens Lehmann een groote me,

(t) Zie 't voorg. T. Stuk , Plaat III. Fig + , bladz. 30a.

(^j Verft, Zaahn. UU Deel, blada, 7$,

E 3

III. Deel. IIcSxue.



10 Verstee nincen
I- nigte , in de Grceven te Iiefeld , heeft waas.

?

X1IL* &eromcn » erï in een byzoader Vertoog befchre-.

Hoofd- ven (w). Zy leggen aldaar 5 dat zonderling is,

fflgf*

Zaaiï-

onder de Steenkolen - Beddingen 9 met andere

Kruiden , op Leijen ingedrukt. Hy merkt aan

,

dat die Plant daar omüreeks overvloedig groeit,

en verbeeldt zig, dat zulks door groote Over-

firoomingen en inzakkingen des Aardryks ver*

cirzaakt zy. Men heeft meermaals, gelyk nog
onlangs in Ooftenryk 3 voorbeelden van dien

aart gezien : doch of zulk een geweldige oir-

zaak gelegenheid geeven zou kunnen tot zo

geregelde ledrukzels vin zulke tedere Lighaa-

rnen, is wat duister (x\

Van Versteende Vrügten, Karpa*

lithi geraamd , hoewel die ook niet gemeen

zyn> is meer zekerheid. Somaiigen noemen

cenigen derzelven Spermolühi , dat is Zaad-

fleenen. Van deeze zyn veelen , die men dus

getyteld heeft , gantfch onechte Verilecnin-

gen $ gelyk óq .Ovlithw 9 of Erwtenfteenen y

die tot de Tuffteenen behooren : anderen be-»

ftaan uit kleine Hoorotjes , Schulpjes of der-

zelver Zaad ;' gelyk ik bevoorens opgemerkt

heb (y). Dus monfteren wy dan de zogenaamde

Komynjleenen van deezen Rang uit, als ook de

JPeperjieenen 3 óïq uit een foort van Porpietjes

fa-

(w) Mem. dei*'Ajsai. R.deBerlin. Tom. XII. p. 127»

(x) Zie Walch., die aangsaadc oipftandig a Verft, Zaakfi*%

?ls bo^^R, biad[s= 80,
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mengegrceid zyn* In de door my bevco- t.

rens befchreeveoe Ammonieten en Naatüie- & *#ébl.

ten van de Kust van Normandie , komt Hoo^
echrer een menigte kleine brumroode ronde STuk.

Korreltjes voor , welken ik lüöt dan voor

Verfreend Zaad kan houden (z). Mooglyk

zou men de Cenchrieten of Geersc-
5 en de

Meconieten of Maapboilen - Zaadfteenen , door

Volckmann in Silezie waargenomen, daar

mede kunnen vergel yken»

Van Koom of Graanen kan men ook de be- verfteeade

ftaanlykheid onder de DelfTroffen niet geheel Graanen »

ontkenden. De Heer VValch geeft de Af-

beelding van een Steentje , waar in zig zeer

duidelyk Rogge -Graantjes bevinden (o). Hy
merkt aan , dan men in deezen byzonder letten

moet op de ^hoedanigheid der Koorntjes , of
dezelven wel even groot en van de zelfde figuur,

a's ook van de Natuurlyke geftalte zyn, heb->

bende op de breuk een behoorlyken üolfter;

waar mede men echrer de bruine of anders

gekleurde Korst der Tufachtïge Verfteeningen
,

gelyk de Chemnitzer , üefelder, Zwickauer,

de Goldbergifche in Silezie , de Lipcauer in

Hongarie, en meer dergelyke zogenaamde Zaad-

fteenen , niet verwarren most. In een geelach.

tige

(y) Zie 't voorg. I. Stok , Madz. 47f

•

(z) 't Zelfde, Wadz. 39S, 410,

(a) Vtrjl* Zaaktn* Suppl. Plaat III» a , Fig. 4,

III. Deel. II. Stuk.
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ï* tige glimmerige Leyfceen , door welken by Aak

^ Xm' bach in SaxeH ^eheele VIa^cen bedekt worden %

Hoofd- kamen nogthans menigvuldige zwartachtfe brui-

stüh, nc Lighaampjes voost, die naauwlyks iets anders

kunnen zyn, dan Zaad van Grasplanten. Een

fiukje daar van tennaauwkeurigfte befchouwens

de, kan ik niet anders zien.

Koom- Van Verfteende Koorn- Jairen is met veel

Aairen.
zefcerheid gefproken. De Afbeeldingen , ech-«

ter 5 die daar van gegeven zyn (b) , hebben iets,

dat dezelven verdagt maakc ; zo de geleerde

Wal carnet reden opmerkt. De eerst opge^

tekende van Myliüs zal buiten twyfel een,

Takje zyn van dergelyk Verfteend Gewas ,

a]s Ik hier voor % PI. XIV. Fig. 3 » io Plaa£

gegeven heb. De anderen vertoonen wel iets

Plant- en Halmaarugs , doch kunnen ook wel

iets anders dan Koorn-Aairen zyn. Die af-

drukzels, evenwel, welken men in de llme-.

nauer Schiefernieren aantreft , fchynen nog-

thans afkom.ltig te zyn van zodanige of Gras-

Aairen (c). De Soort is niet gemakkelyk te

beRemnieo» Davila verbeeldt zig, dat een

Stuk uit zyn Kabinet, waar van hy de Afbeel-

ding geeft , naar een Aair van de Spaanfcha

Tarw 5 zonder Graankorrels ^ gelykc (d),

Vm
(b) ScBEOCHZi llerh. Diluv. Tab. I. Fig. ï. & Tab. V.

Fig. 4« frem MyL. Saxon. fubt. p. S6 S 8 , Fi%, 4 en p. y.
Wolf, Hijl. Nat. Hasjl T. V. Fig. 6.

(e) Zie Walch Verft, Zaa{ep. III. Deel , Suppl. Bm
UU b

?
Fig. s s i,.
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Van Verfteende Peulvrugten komt , onder A £, -j

den naam van Siliquastra, een groote menigteAFDEEL;

by c!e Autheuren voor , die meestendeels al-„
x^

leenlyk Steenen of Verfteende Lighaamen
5stuk»

misfchien Tanden of Kiezen van Visfchen zyn , pe«i-

welke flegts de figuur van Boomen , of van vmsten
*

Leedjes van Boone- Peulen hebben. Davi.
la, nogthans, maakt van het indrukzel of af-

drukzel van eene Haauw 5 in Oeninger Ley-

fteen , gewag , welke de langte van dertig en

de breedte van agt L\nen hadt, zynde ver-

deeld in negen perkjes, ieder met een Tepeltje

als het merk van een gewezen Boontje (e).

Men kan dit niet tegt nfpreeken ; maar de zoge-

naamde Boonen-Efts is niet van die Vrugten

afkom (lig. Ook behooren de Erwtenfteenen ,

die men lang daar voor gehouden heeft, zo als

ik reeds aangemerkt heb, niet hier t*huis (ƒ).

Zekere Erwtachtige Zaaden , weezentlyk Steen

,

die ik uit Homburg in Hesfenland heb , kun-

nen insgelyks met geene zekerheid hier toe

betrokken worden.

Verfteende Meloenen, van den Berg Karmel Meloenen,

in Paleltioa, zyn lang berucht geweest. Men^J"11^

gaf voor , dat aldaar een geheel Veld met zo-

danige Meloenen en Komkommers te vinden

iva-

(d) CataU rat/omé. Tom, IIT. p.257«T\ S.

(e) Md. p. 2 $6.

(f) Dezelven behooren tot de Tuffteenen 9 Tophi
,
gclyk

wy naderhand zuilen aien.

E 5
$IL D22L. II. Stot#
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!• ware, die, door een Vloek of Wonderwerk

Al

XilI**
van Profeet Eli as, zouden verfteend

Hoofd zvd * Naderhand , echter , is met zekerheid

«TUK. ontdekt, dat die zogenaamde Vrugten Achaat-

Jcogels zyn , hoedanigen men in menigte by

QfcerfteiQ in het Tweebrugfe vindt, inwendig

met Kry Halletjes aangefchooten , die weleer

voor Zaadjes der Meloenen gehouden werden.

Op dergelyke manier is de Fabel van Ver*

fteende Komkommers , of Augurkjes liever

,

voor weiken de Joodenjleenen > die men thans

voor Pennen van Zee -Appelen erkent, gehou-

den werden, t'eenemaal in verval geraakt.

Assnasfcn, Van een Verfteendi Ananas- Vrugt, of wel

een gedeelte daar van , is door Volckmakn
de Afbeelding gegeven ; doch welke weinig

' gelykems heeft- Davila betrekt tot het Ge*

flagt der Anaoasfen een geachatizeerde Vrugt,

van buiten en binnen regelmaatig in hokjes en

celletjes verdeeld j zo dat men, volgens zyne

befchryving , daar aan niet kan twyfelen (g). Ik

heb een weezentlyke Ananas, met haaren Steel,

die overkorst is in de Karlsbad - Wateren van

Bohème : doch daar van in 't vervolg nader*

Ik maak 'er flegts gewag van , om dat men dit

fomtyds ook Verftéeningen noemu
Bui*

(g) Zie Cvt&U rat/om. Tom. III. p. *5*« Tab. VII. !%•

M, m. Vid. pag, 290.

(h) In 't voorg. 1. Stuk , X. Hcofclftuk.

(ij The*, fubterr* Bruxsv. p. 51, Tab. V • IX.
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Buiten die Wateren , in welken alles , zelfs i.

een Bos Druiven, met een Steenige Korst A-dhek.
Xht

overtrokken wordt, zal men naauwlyks waare ^OOPD
*

m

Verfteeoingen van weeke olJappige Boomvrugten , stuk.

gelyk Appelen , Peeren , Oranje - Appelen , Vy- ApPe!en a

gen, Pruimen, en wat dies meer is, aantreffen, v" en'

Ik bedoel zodanige Zaaken, die men wetzcnt- Pru,mcn »
cnz *

lyk Petrefakten noemen Kaï, ; want de meefren
,

die men voor zodanige V e? (leende Vrugten

heeft uitgev eet, zyn of enkele N tuu'fpeelin-

gen, Drup- en Tuffteeren , g.wetst, of zy

hebben behoord tot die Zee Schepzelen, wier

Verfteeningen ik onder den naam van FunJe*
ten, Alcyonieten, fcicöiden of Cancö»oeD,hcb

befchreeven (Jij. De vermaarde Brückmann
heeft een menigte dergelyke Steenen , by 'c

Klooüer Marienthall in \ Bmnswykfe, verza-

meld en in Plaat gebragt ; waar onüer één ,

daar hy zelfs een Perfik van maakt {ij. De
Verfteenie Olyven van den Berg Karmel a

weet men, zyn Zee- Appel Pennen (k), De
Verfteende Wyndruif mi 't Kabinet van den

Sweedfchen Ryksraad Tessïn, die onder de

Rozynen gevonden en voor tien Dukaatcn ge-

kogt was , is grootelyks verdagt (/).

De Veriteeniogen van hardere Boomvrugten verfteende

zyn niet zonder voorbeeld. Bier toe betrek- wainooien
or Groote

ken Noot ei}.

ik) Gedagte I. Stuk , bladz. ZiS.

(/) WALCH Verfteeade Zmk^ III, D, bladz, 10a.

III, DfiSL.ILSlUK.
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ï. ken wy, in de eerfte plaats, de Walnootenof

Afdi^l. Ockernooteo , gemeenlyk Groote Nooten ge-.

Hoofd- Daamd. Onze Ridder maakte gewag, dat by

stub> een volkomene verkalkte Kern van zulk eene

Koot bezat (w). Verfcheide Autheuren ver-

haaien , dat in Frarxhe Comté, nu omtrent

veertig Jaar geleeden , by 't uitgraaven van een

vervallen Zoutwerk, honderdvyftig Voeten diep

onder den Grond, verfteende Walnooten zyn

gevonden , waar van D a v il a de Afbeelding

geeft (n). Het zonderlingfte in deezen was ,

dat de Dop en 't middelfchot , als ook het

Vïiesje van de Noot, in natuurlyke gefteldheid

waren ; de Pit van natuur als een Keyfteen

geworden. In dit opzigt (laan zy eenigszins

gelyk, zo de HiHoriefchryver van de Franfche

Akademie der Weetenfchappen aanmerkt (o) 9

met de Echinieten : maar, of het Verfteenend

Vogt door de voedende Vaten in de Pitten der

booten doorgedrongen zy of ingedrongen ia

derzelver poreufe zelfftandigheid , dan alleen-

lyk de plaats beflagen hebbe der vergaane

Pit-

(m) Mihi est Juglandïs Nucleus perfe&us Calcareus. Syji*

K&t, Ed. VI. p. 2oi. S. VIII. Lips. 1748.

(n) C&tal. raifonn* Tom» III« PI» ?. Hy zegt, evenwel ,

dat zy in figuur en o/erlangte rimpels volmaakt overeen-

kwamen met een niet verfteende Myrohat&nus citrma
y van

welke hy de Afbeelding daac byvoegt , 't wolk dan de Pi-

guur O moet zyn : zonder dat de Figuuren M , m , iets fot

de Myrobalanen betrekkelyks hebben ; a'zo hy daar van de

verfteende Anmas, voorgemeld, maakt. Nietrcm-'n hee/t Wal-
LiEius dezelven aangehaald als Verfteende Myxobalanen ,
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Pitten ; dit laat hy ter nader onderzoeking ofAr^
é

^

beredencering oven xiu.

De andere Verfteenïngen van Walnooten ,
Hoofd-

die men heefc , betreffen zo wel den Dop a!s
8TÜK*

de Kern; zo Walch aanmerkt, die een zo*

danigea in een Kleijige Zaodfteen , byna van

de Natuurïyke Kleur , vertoont (p> In ver-

fcheide Kabinetten , in Switzerland, zegt hy

,

waren dergelyken , insgelyks uit Piemont af-

fcomftig, te vinden. De Adelaar- of Klapper-

(leenen worden , zo hy 'er by voegt, daar me-

de verward q).

De Pastoor Meinecke vondt,in zyne Land-

ftreek te Oberwiederftadt, een Arendfteen ,

grootelyks naar een Ockernoot gelykende,doch

zo volkomen niet , als die daar de Heer A n-

Dreje, in de Switzerfche Brieven, uit hec

Kabinet van Amman te Schafhauzen gewag

van maakt, welke hem, niettegenftaande zyn

ongeloof aangaande dergelyke Petrefakten

,

tot overtuiging der Vrugt - Verfceeningen hadc

gebragt. Het zyne hadt in de Dop een Kern

,

doch

zeggende, dat DAViLA die heeft befchreeven en afgebeeld *

Tab. VII» Fig, M , m : waac uit zyne weinige naauwkeu-

righeid blykhaar is. Zie Sy/t. Min, Tom, IL p. 40<S,

Mooglyk heeft Sivedenborg, dien hy aanhaalt, zïg dus ook

laaten misleiden*

(o) Ni/i* de l'Acétd. R. des Se'ences , de 1741, p» 47.

(pi Zie V>r/i, Z'taken UU DEEL, Plaat i. i%»Jg,a,b«

(f) 't Zelfde, bladz. sS.

I1I.DebuII.Stuk.
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I#
doch daar ontbrak het middel fchot aan , en aaiii

AfDel» den Dop de famenvoegiog : des hy het hielde

XIII. voor een onvoiaiaakten A ielaarfieen (r)-

gTU^ Het zeefde zou kunnen gefchieden met dat

Naar een raare Petréfakti van Scheppenftadt in 't Bruns-

^f»kend
wy ê afkorfiftig , my onlangs bezorgd ; 't welk

Fêrrefakt. ik in ÉL i , 3* op Pl*at XVI, om het de

1^2,3! Liefhebbers en kenners na Jer onder 't Oog te

brengen , van twee zyden heb doen afbeelden*

De Ribachtige Streepen aan de agterzyde o-

verlangs , in Fifa i ; de dikte van de Schaal ,

me^r dan een Stroobreed
9 die Spaathig is

verfteend: de figuur van de Steenkern 9 daar

bu.ten uitfteekende van Zandaehtige natuur ,

en het gehcele beloop , rond en dik ^ zonder

dat men een blykbaare Naad of Scheiding

Waarneemt , geeven 'er eene geftalte aan , die

vry veel naar den Dop van eene groote Wal-
noot gelyktö Maar aan de andere zyde, Fig*

3, openbaart zig een duideiyke fcheiding, wel-

ke om eene Doublet doet denken , en, door

Vergelyking met de Natuurlyken, zou het my
fciet vreemd voorkomen > wanneer dit Petrc*

fakt tot de zogenaamde Basterd - Arken * die

op de Rug ook geweldig gefleufd of geüreept

syn , behoor Je. Ik heb het om de aardgheid,

en tot nader overweeging 3 hier in Plaat ge-

geven*

(r) Naturforfekr XïT- STUK, black 24 J.

(5; WALGH, Vtrjl* Zaafen* UU DEEL, bladz 9% t 99*
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Blykbaarer zou men hier t'huis brengen s j

die zo oogfchynjyke //a/v^ Nootedop , van jF7g. üfdsei»

4, welke van buiten alles heeft, dat naar XiiI*

zulk een Dop gelykt , en in figuur volftrekt stvk!**
daar mede overeenkomt , zynde geheel Chal- NooreJop»

cedooDachtig verfteend. Da ongelykheid ,
*'&* 4«

evenwel, van de kant, en deszelfs dikte , doen

grootelyks twyfelen , of het niet veeleer een

Drupileenig Sameogrosizel zy.

Van Hazelnoten komen ook weinig echte mz&U
VerfleerJngen voor. Om niet te fpreeken van N™ten -

de genen , io Duitschland gevonden , waar van
Hellwing en anderen «gewagen, zal ik

volgens Walch aanmerken > dat men in de

Engdfche Steenkolen Groeven zeer feboone

gevonden heeft 3 cjïe nog aan hiare Takjes za-

ten (s). Het Bericht , echter , waar uk dit

ontleend is, naziende, vind ik riet, dat 'er

van Verfteende Hazelnooten, noch ook van 't

zitten aan de Takjes
, gefproken wordt* De

geleerde Gesnerus fchynt dit niet wel uit-

getrokken te hebben (t). Onder in de Grond
van die Bosfchen en Moerasfen, in Yorkshi-
re, welken Koning Karel de Eerfce aan eenen
Hollander, Kornelis Fermuiden genaamd , befteed»
de of verkogt ora droog en gelyk te maaken ,
werden behalve een menigte vanonderaardfche
Boomen en Boomwortelen

, ook dikwils Ha*

zel-

(0 GESN. de Pttrifieatiu p. sz t

III. DESL. IX, SïüK»
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' 1 zelnooteo en Eikels gevonden 9 en Pynböotft-

A-foee»-» Appelen of Kegels, by geheele Schepelen , zegt
XIII

<je jex C /yv Men vindt daar niet, dat dezeN
Hoofd r • a i

- i

stuk* ven vetfteend waren; ook niet, dat zy lagen in

de Steenkolen - Groeven ; coch datzy aan Tak-

jes zaten* Luid fpreekt van Hazelnooten ,

die by het rnaaken van eene Veengroeve, iü

*fc La'ndfchap Chester ,
gevonden werden, en

zig als onrype Nooten vertoonden , zo datzy,

by *t breeken, zelfs geen Pit en hadden. Dit

wordt daar van afgeleid , dat de Zondvloed

tegen 'c end van Mey zoude gekomen zyn ,

wanneer de Nooten nog niet ryp waren (v).

Ondertusfqhen blykt uit dat Verhaal zeer dui-

delyk, dat die Nooten , zo wel als anderen d

welken men in dergelyke Véenkuilen vondt *

geenszins verfteend waren. Zy hadden aldaar

ook geen bekwaame Legplaats ten dien einde,

Wylen Dr» Schlosser heeft in een Bak der

Badwateren te Bath in Engeland een zodanig

Nootje gevonden , dat verfteend fchynt te zyn ,

zwartachtig van ÏCIcuf , hier in Fig. 5- afge*

beeld , en de Doppen daar by onverfteend.

Dit komt byna op 't zelfde uit, als de gezegde

Waloooten, in Vrankryk gevonden.

Ncote- Verfteende Moskaat - Nooten hebben ongelyk
Moskaa- meer gerugts gemaakt» By Scheuchzer

vindt

(v) Thil. TranfaB. ebiidg- by |ones. Vol. IV, p é 212.

(w) Fotftls of England. T. fl p. 9*. Zie ook van een

menigte dèrzèlven , op andere plaatfen gevonden, die om»

«ent eveneens gefteld waren, p, 31;

tCii»



van Vrogten, Sr

vindt men 'er een afgebeeld (x) , die echter i;

niet zo zeer in aanmerking komt als anderen , Apdekl;

van Kündman voorgefteld. Dit zyn ron- hoofd"
de Lighaamen , zegt Walch, ongevaar van stuit.

grootte als een Walnoot; van onderen gemeen-

Jyk Kuilswyze ingedrukt en rondom ibezet met

kromme Voortjes , die naar hec boven- end

famenloopen. Gewoonlyk zyn zy van zeer

hard Gefteente , geevende aan het Staalflag

vuur ; fommigen zware van Kleur , anderen

donker of held r bnjin eneenigen witachrig,

gelyk Rivier* Keytjes. De Voortjes , die iri

eenigen wyderzyn, vindt men fomtyds ledig,

fomtyds gevuld met eene Steenige $:offe$doch

deeze laatflen zeldzaamer. Van binnen toonea

zy, als menze doorzaagt , donkere StreepëS

en Vlakken, gelyk die der Moskaat - Nooten,

]y]en houdt ze 'er ook gemeenlyk voor,- doch

gezegde Hoogleeraar , de zödanigen met Na-

tuurlyken vergelykende , heeft , zo in de fi.

guur, als in de gedaante , een verfchil opge-

merkt , te groot , omze in 't algemeen daar

voor aan te neemen. Hy meent evenwel dat

zy tot de Verfteende Zaaken behooren, en

wel tot die van het Planten -Ryk; niet dat men
5
er , met fommigen , 'Natuurfpeelingea van zou

triogen maaken , of Alcyoniën
, gelyk die van

Sch e uch ze r, voorgemeld. „ Het is, zegt

si hys

(x) llerbé Diluv» Tab* XIII. Fig, 2« p« 107,

F
III. DiEi. II. Stxjs;.
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I. „ hy s raar alle aanzien , het Origineel van

^SE
{?" 35 eene ons nog onbekende Vrugt , die, den-

Hooro" " kelyk 5 met de Noote Moskaaten , of met

stuit» ,, de KarHengen , in eenige verwandfchap ftaat."

Hy gelooft , voor 't overige , dat dit Petre-

fakt een blcore Stéenkern zy , en dat die Rim-
pels en Voortjes, daar in, door uitdrooging

ontdaan zyn ; gelyk men zulks in de Kariïen-

gen, onder haare Schaal, waarneemt (yfm

Dit Voorwerp geeft nog aanleiding tot eeni-

ge bedenkingen. Bertrand zegt dat de

Ver (leende Moskaat - Noot van Sc^eucbzer

eene Porpiet zy (z) , en van dezelven in 't

algemeen : het zyn of Kernen van Zee -Appe-

len » of Joodenfleenen , of Kernen van gelyk-

zydige Doubletten , of afgeronde Keyfleen-

tjes (' a). Elders fcbynt hy ze altemaal tot

Zee -Appel Kernen te willen maaken (b). Het

, is te denken, dat alle die Steenïge Lighaamen,

welken men voor Verjieende Moskaatnooten aan-

gezien en uitgegeven heeft , niet van een zelf-

den oirfprorg zyn, en dus kannen zy ook

niet tot een algemeenen regel gebngt worden.

Of het mooglyk zy, dateene Moskjat -Noot,

(derzelver ongemeene vettigheid aangemerkt,)

ver-

fy) Ver/}. Zaaken, III. D. bl. j>8.

(z) Dift, des Fosf. IU p. 72.

Cö) Jbid. p. 66.

(b) Ibid. p- 105.

(c) Zie von dit aües omftandig, de Eeytr&gt fur Natur*

gefchisbtc* AltenU 1774. p. iós, enz.
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verfteene , wordt nog getwyfeld. Ten ande* I.

ren is 't niet te denken, dat zy zo rykelyk in
'A

^
E

jj

L

den Grond vefpreid zullen gehaakt zyn , in Hoojd-

dit Wereldsdeel , als mtn wel dergelyke Lig- «tuk,

haan-en heeft gevonden. Sommigen, even wel

,

willen thans n^£ mee kr gt beweeren , dat 'er

weezeotlyke Vei (leende Moskaat- Nooten ?yn.

En het grappigfte is, dac eenigen der genen*

die daar over twisten , zelfs de Natüurlykö

Moskaat- Nooten riet gekend hebben» Daar

de geleerde Walch zig te regt verbeeldde,

dat de genen , welken men gemeenlyk koopt,

in een Houtige Schaal, onder de Foelie, be«

flooten hebben gezeten ; hebben anderen zig

wys laaten maaken,* dat de Foelie onmiddelyfc

op de Kern zou leggen (c). Konden niet de

Daitfchers zig uit de gekonfyte Nooten ge*

noegzaam van het tegendeel overtuigen ? Ik

heb 'er overvloedig in de Natuurlyke bol-

der , in Flesfchen met Liqueur , daar toe

dienftig en te bekomen.

Van andere Uitheemiche Vrugten, gelyk de

Ahouai , daar Mylius, en , volgens hem

,

Scheuchzek , van fpreekt ; van het And'

cardium, de Kardamom, Baobah (dj en Nuces

{£) De Fabel van die Verfteende Vrugt , welke tol den

Meloenboom {AL.n/onia) , d*e ik in 't Li. oekls 11;. Stuk

van deeze Natuuriynji Htflorie «vet eene Afbeelding op Plaat

XIII , heb belchreevcn, zou behooren ; is aflcoraöig uit de

befchryving van't Natutaliën • Kabinet van CalG£Ola&£U5,

Fa
III. Dmx. II, Stuk.
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!• Vomlca of Braaknooten , door fommigen als

^XlS* ^erfteend opgegeven, is nog minder zekerheid:

Hoofd- hoewel het niet önmooglyk was, dat dezelven,

stuk.
]n Europa overgebragt

4
by toeval voorkwamen,

onder de Verfteeningen van laater tyd.

verüeende Een allerfraaist Voorwerp , dat mooglyk wei*
Zee -Noot .

'

t ^ \ J xt ' \r
van Ter- mg zyn weergaa vindt onder de Vrugt- Ver-
r
pL*xvi. ^een^geQ> is *n Fig* $9 °P Plaat XVI, af»

.%<s, geheeld. Ik heb hetzelve , nu drie of vief

Jaaren geleeden , onder andere aartige Natu-

raliên 5 door de gunde vao den Wel Edelen

geftrengen Heer Radermacher, Extroor-

dinair 'Raad van Nederlandfchelndie, van Ba-

tavia ontvangen , onder den naam van Boa Laut ,

dat is Zee - Noot , van Ternate. Daar nevens

ging eene onverfteende Boa Laut, veel gely-

kende, wat de befchryving aangaat , naar de

Coquinho of kleine Maldivifche Noot , van

Rumphius (e), en, wat de Afbeelding be-

y
treft , naar de gene die by hem genoemd wordt

Cocos de Meiinde (ƒ). Die, immers, hadt een

graauwe buiten -Bast of Bol (ter , waar onder

een Houtige Schaal, met een Gat op zyde, en

van binnen een hoekige Pit. De myne , van

grootte als een groote Pruim of kleine Appel,

fchynt

daar men kwanswys zulk eene Bsobab- Vrugt, verfteend ,

in Plaat vertoont ,
pag. 414 : doch inen zal hedendaags niet

ligt dien Steen, welke , gelyk veele anderen, een toevallige

gedaante kan gehad hebben , daar voor houden.* zo min als

de door ChicCcus voor een Verfieende Siang opgegeven®

Ammons-Hoorens Doublet, pag. 424»
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fchynt van binnen hol te zyn , en van buiten ï.

vyfbillig, gelyk deeze Zee -Noot, mooglyk ^nf'
de Pit of Kern daar van , die, weezentlyk enHooFi>

geheel , Spaathachtig is verfteend. Haare vyfstuk.

Billen doenze in de eerfce opflag naarde Vrugt

.van den Blimbing - Boom , welke Rumphiüs
Gefternde Pruim noemt , en waar van ik een

zeer goede in Liqueur heb , gelykcn (g) : doch

de Billen , die aan den top famenloqpen, als

by a 9 wyken op zyde van één, of zyn door

een diepe Sleuf verdeeld ; zo dat van onderen

de Noot zig vertoont gelyk by b, hebbende al-

daar In 't midden een diepe uitholling» Tus-

fchen ieder paar Billen zyn neg bovendien twee

kleine Fvibbetjes* De Kleur is eenigermaate

geelachtig bleek wit.

Van de Nooten komen wy tot de Arnande- Amandel.

Jen» Die , waar van ik hier in Fig. 7 , uit
Fi&* 7%

myne Verzameling , de Afbeelding geef, heeft

zo volmaakt de figuur, grootte en kleur, van

een Amandel - Pit 9 dat niemand daar aan zal

twyfelen. Dezelve is volkomen verkalkt, en

behoort dus ook tot deze Verftceningen , Amyg-
dalieten genaamd, Wat de Amandelfleenen aan-

gaat , waar van men in Sssen , by Zwickau en

'Wickau, zo Veeten gevonden heeft ; deeze

kun-

(e) fierhar, Amhsimnfe Cap. 9 , aan 't begin.

(f) 't Zelfde Tab. LX XX II. Fig. 4.

(g) Rumfh. Ambk 1. p é H5-. t. 3$. Averxhoa Caxambo-
ia. Zie Nat. MJlorie, h D, IT. Stuk,

F 3
III.Ds£L,II.Stvk%
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i; kunnen of verflcende Doubletjes , of Stala&i*

Afdeel. tifche famengree>jingen , of Keifelachtigc Steen-

Hoofd*
[JCS zyn 5 vaD die fi

fc
ruur» Immer» B a i j e r ,

stux» / Brückmann en anderen 3 fcellen deze!ven

in deezen gejyfc met de Boonen-Erts en der-

gelyken. Ook blykt het genoegzaam uic de

ve fchillende grootte en figuur der Lïghaam-

pjes , welken men dus by elkander vindt ia

zulke Amandelfreenen ; gelyk ik een Yzerach.

tig Stuk van Schlemig in Saxen heb , wel met

kleine zwarte Amandelachtige, doch ook met

Peperkon;elige en andere Lighaampjes , bela-

den. Mylïüs heeft zelfs opeem< rkt , dat

dezeiven fchynen te groeijen, zynde , hoe hoo-

ger in de Rots , hoe grooter en volkomener.

Men vindt fomtyds als verzuikerde Amande-

len., met een Pit daar binnen* Zy zyn niet al-

leen in Saxen , maar ook in 't Brunswykfe ,

in Switzerland , en in Silezie, gevonden. Niet

ver van Regensburg komen, in de Donau, vee*

Ie Steentjes voor , die naar Amandelen , als

ook die naar andere Vrugten gelyken (h)*

Karfieng. Van Verfteende Karjtengen is nog minder
*f

F-
XV1

g" zekerheid. Die men 'er, in 't eerst, voor ge-
* houden heeft , waren Nacuurfpeeliogen. Die

van Büttner, welke zo veel gerugts ge-

maakt heeft , dat anderen daar op deeze Vrugt

mede onder de Verfteende Zaaken geteld heb-

ben,

{&) 2BUCKM. Thu fuhu Brunv, p. 3 3»
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ben; was , zegt Walch , een verfleende I.
^

Vischcand. Irderdaad, ik h b ook een Vifch- '^j^'

tand , <iïe verüeend is , van dergelyke fi- Hoofd-

guur. Maar , het gene ik hier als een byzon- STUK>

dere aartigheid opgeef , en in Fig. 8. een wei-

nig grooter dan natuurlyk vertoon , is een

Voorwerp, 't welk zodanig naar een Karfteng

gelykt, dat men het 'er volftrekt voor zoude

opraapen. Ik twyfel ook niet, of men zou 'er

een party Karftengen zo wel mede vervalfchen

kunnen , als men een koop Saleb- Wortel alhier

vervalfcht heeft , mee gebraden en gefchilde

Karftengen (Q. Het heeft de grootte, de fi-

guur, de kleur, en zelfs het bleeke merk , waar

aan die Vrugten , zo als menze gewoonlyk

koopt , kenbaar zyn. Met dit alles is het 5

volgens 't byfchrift, een Steentje gélyk men
vindt op de Munflerfche Heide. Het is hard

als een Key en zwartachtig glad. Niettemin

zou het een Verfleende Karfteng kunnen zyn;

maar de witte Piek, daar het ook wat uitpuilt,

beftaat uit een menigte van zeer nette Pyp-

jes , die uitwaards verbreedeo. en aldaar een

langronde Opening vertooncn , als of het Pe-

perhuisjes waren. Dus leggen zyop het Steen-

tje als geplakt, en loopen met de enden farheö

in een foort van Spleet. Zal men nu hier om
een Tubularia of Tubipora denken ; of om

een

(i) Dit is my door een voornaam Drogist, die dezelve

gekogt hadt, verhaald.

F 4
IïLDeel.IL Stuk-
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*• een Echiir'et-Kern ? Die Pypjes, ten minfle,

XIII." fchynen iets Dierlyks aan te duiden. Ik heb

Hoofe- let, om de aartigheid,hier in Plaat vertoond*
stuk. Veele Verfleericgen , daar men verfcheiderley

Vrugten van gemaakt hec ft ,
gekken minder

naar dezelven, dan dit raar een Karfteng.

Sikels. Onder de Vrugten der W oudboomen , gee*

ven wy eerst acht op de Eikels, Glandieten of

Bedankten genaamd 2
waar van echte Verftee-

pingen voorkomen in de Engelfche Steenkolen-

Groeven, zegt Walch (k). Die plaats ech-

ter, waar hy zulks uit gehaald heeft, naziende,

bevind ik dat het 'er juist mede gefield is , als

met de voorgemelde Hazclnocten* Het was

by de droog- en felykmaaking van Moerasfig

en Boschland in Yorkshire , dat men deeze

Eikels onder den Grond vondt,doch niet ver-

fleend» Hier fchynt wederom Ge sis e rus
door zyn Ed. niet wel begreepen te zyn , die

alleenlyk zegt, „ dat de Karpolithen in Stee-

5 , nen zeldzaamer* doch meer gevonden wor-

s , den in de Groeven van Steenkolen en Tur-

., ven , alwaar dikwils de Vrugten van Pyn*

,«, en Denoeboomen , de Eikels der Eiken en

n de Nooten der Hazelaaren , nog aan haare

„ Tak

f (k) Verft. Zachn. III. Deel, black. roi.

(/) De Petrificatii p. 22. 't Schynt dat die Heer de Fn«

g8lfche woorden , by whole Btuhels together f dat is, byge<

heeie Schepes te famenrvoor by Bosjes genomen 'heeft;

even cf 'et Bushes 'm plaats van Bushela ftond.

(m) Phytolithus Fru&uum* Locus Germania. Conftat €2

$chifto vel Mairnoic. Syft* Nat, Ld, VI. f. VIII.
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fT'
„ Takjes hangen" CO- Dit fchynt Linmaus rL

nagenoeg overgenomen te hebben , wanneer
xiHv"

zyn Ed. 5 die bevoorens de Vrugt-Verfteenin Hoofd-

gen,in Duiifchland ,uit Ley of Marmer fteldeSTÜK*

te beftaan (m) ; du laatftelyk daar van zegt ;

dat zy in de Steenkolen -Groeven, doch zeld*

zaam , voorkomen , en meest beftaan uit de Vrug-

ten der Pynboomen 9 Hazelaarej, Eiken (n).

De anechten , zo wel als ók der Galnooten ,

zyn meest Alcyoniën of Adelaarfteenen.

Van Vennen - Vrugten komen weezentlvke Df?"nen-

#• %> ,
' '1. Vrugten.

Ve*-fteemngen of Verhardingen voor, die men?L. xvi,

Lepidota by de Engelfcben genoemd vindt, om Fi£
' 9 '

dat zy gefchubd zyn. VVylen de Heer Doktor

Sc h losser heeft in een Krytgroeve , by

Cambridge in Engeland , zodanig een Stukje

opgeraapt , dat zekerlyk een brok is van zulk

eene Denne Vrugt , van binnen geheel mee

Kryt gevuld. De Afbeelding daar van ziet

men in Fig. 9 9 op onze Zestiende Plaat (0).

Zo zyn .ook van Pynappelen overblyfzels py«-

oncler de DelffiofFen. Niet alleen heeft men
ppeiS "

ze

(n) Carpo'itbus. F-hytol. Fru<Sr.us. ïfabitat in Lirhamracis

fodinis, rarior. Hic. plerumque e Fiu&sbus Pini , Coiyli,

Quercus, S ft.
Nat, X'I. Tom, lil. Gen. 42. Sp. 7.

(0) Uit de Verzameling van dien kundigen Lief hebber,

die een grGot gedeelte van Engeland 9 tot bevordering der

Natuurlyke Hiftprie 9 heeft doorgereisd , verfcheide dingen

gekogt hebbende , ksn ik niet beter zyne gcdagtenis ver-

eeren , dan met, by gelegenheid, daarvan melding te maa-

ken.

F5
IH.Deel.II. Stuk,
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\, ze verhard in de Switzcrfche Turfgroeven,

Afdrel» zo Scheuchzer meldt, maar Kieshouden-

H
XIIIé

de, by Weenen , in eene Laag van Kley ge-

stus. vonden. Door den grooten Verzamelaar Da-
vila is eene dergëryke Vrugt in Plaat ge-

bragt , uit Pieaiont , leggende in een gryze

Zandftceo , vol van Cochlicten en veele (tuk-

jes Hout (ƒ>> De figuur is evenwel wat lang-

werpig en anders dan die der . Pynappelen ;

zo dat de Heer Güettard dezelve voor een

Cypresfen - Vrngt aanzag , no&thans van de ge-

wonnen aanmerkelyk verfchillende > als veel

langer en grooter zynde (q). De Soort van Ver-

fteenfng wordt niet gemeld,

Lorken- Kegels van den Schoifeo Pynboom zyn 'er

Kegels» verfcheidene in de Moerasfen van Engeland ge-
JFtg% io. 0,0

vonden ; als ook van den Lorkenboom inde Kryt-

groeven by CambriJge (r). in die Knobbels

van Yzerfteen , Katshoppen genaamd , welken

men diep in de Grond by de Kolen Groeven,

te Colebrokedale en elders in Engeland vindt,

dikwils Kruiden en Biezen bevattende , komen

pok fomtyds Kegels of Katten van dergelyke

Woudboomen voor, die men niet gcmakkelyk

t'huis kan brengen. Zy gelyken meest naar de

Wortelen van den ronden Cyperus der Apothee-

ken* Misfchien zyn het ourype Vrugten van

Pyn-

(p) Catal. raifowié. Tom. IIT* p. 254. PI. Vf4

{q} Mem d* l'Acad. R. des Sciences , de I752,

(rj LUID Fosjils of England. II. p, 12,
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Pyn . of Lorkeboomen (j). Even zo ftaat het I.

mooglvk met die, Fig. 10 afgebeeld, waar x^
van ik verfcheidene heb , fommigen ronder , Hoofd-

fbmmigen fpitf r, allen bezet mee veele Knob- STüK*

beltjes en wit van Kleur. Ik bevind dezelven

zeer hard en meer dan Kalkachtig verfteehd ,

zodanig, dat zy niet gemakkelyk met den Ha-

mer aan ftukken te' flaan zyn , en dan van bin-

nen egaal Krytachtig wit. De plaats der af-

komst is my onbekend.

Hier zal ik , (zonder acht te gceven op an-

dere zogenaamde Verfteeningen , gelyk van El-

zen-, Esfchen- en Olmen -Vrugten, van Pyn-

appel -Pitten 3 enz) dit Hoofdftuk befluiren;

my vergenoegende , dat ik meer weezentlyke

Karpolithen , mooglyk , dan iemand , by elkan-

der in Plaat gegeven heb. Buiten de Ocker-

nooten voorgemeld en de Rogge Koorrtjes ,

heeft Wulch 'er naauwlyks eene > die hy

voor echt erkent. Van Zaadhuisjes fctryit

eenig blyk te zyn, zo in eene Afbeelding door

zyn Ed. gegeven , als in twee anderen van

Knorr, die zeer twyfelachtig voorkomen

,

en op 't hoogfte maar Typolithen of Spoor-

fteenen , dat is afdrukzels van de gemeenfte

Vrugten zyn (f>

Maar

(s) Peil. TravfaB Vol. L. p* 23 *•

(r) Vtrflmdt Zakken* lil. DEFX , Pi. KI. a, Fig. %

& I D. PI. IX. a. Fig. 5 : PI. IX; b, Fig. 4.

HL Deel. IJ. Stuk.
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I. Maar , wat is de reden van de ongemee-

^F
X
REL

* ne Zeldzaamheid der Vrugt - VeriTeeningen V

Hoofd- Daar nien onder de Delfftoffen zo veele over-

stuk. blyfzels vindt van Dieren, immer zo week*

v^c
/^

den
ehdunfchaaiig als de Sappige en Peulvrugten

zeidzaam. Z yn ;
gelyk van Alcyoniën en Zee -Appelen.

vSgt-ver- Daar de harde Vrugten , gelyk Nooten , A-

•£5 maodelen, Karflengen, Pynappels en dergely*

ken, wel zo bekwaam tot Vertoning voor-

komen als het Hout , 't welk zo menigvuldig

verfteend gevonden wordt , moet men die der

Vrugten met Lantaarnen zoeken. Zal het zyn,

om dat uit geen Plantaartig Lighaam een Spaath-

achti^e zelfhandigheid kan ontdaan; gelyk de

Heer Waich aanmerkt ? Dan zou 'er een

andere Verfteening kunnen plaats hebben. Waar.

om kon de holte van Granaatappels, by voor-

beeld, zo wel niet met een Hoornf.een ofKey
gevuld voorkomen > als die der Echiniecen ?

Waarom vindt men zo wel geene in Jaspis of

Achaat veranderde Nootendoppen , Pynappels

en dergelyken , als Houten van ailerley Soort ?

Misfchien zal de reden van dit laatfte daar in

te vinden zyn 3 dat het Hout , als 't ware ,

een dood Lighaam is , welks Buisjes de Veer-

kragt des Levens misfen; zo dat 'er vreemde
Vogten ongeftoord kunnen indringen : terwyl

de Nooten en ailerley Houtige Vrugten het Le-

vensbeginsel neg in zig hebben , dat het indrin-

gen der vreemde Vogten voor een tyd belet

,

en,
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en 5 als dezelvcn eindelyk daar in komen , fcMe- JG

lyk een inwendige verteering of verrotting
xin.'

baart. Dit ziet men in die Nooten, welken Hoofd

diep onder den Grond , na Jaaren verloops ,
STUK*

gevonden worden , met de Doppen byna gaaf

en de Pitten geheel vergaan. Ondenusfchen

is dit alles zeer onzeker, als men aanmerkt,

hoe onverfchillig alle andere Dingen tot Ver-

fteening komen.

Het eenigfte dan, dat tot volkomen oplos*

fïng in deezen dienen kan , is dat men alle

Verfteeningen , die van aanmerkelyk belang

zyn, als boven gefteld is (v) , van den Zond-

vloed afleide. Die, nu, in 't laatst van Mey s

ofop het einde van den Bloeityd, plaats gegreë-

pen hebbende , gelyk men wil ; zo waren de

Vrugten nog niet volgroeid. Dit kan , ten

opzigt van de Woudboomen , zekerlyk , toe

een waarfchynlyke verklaaring dienen i als ook

ten opzigt van de Amandelen, Nooten en Kar-

ilengen. Van de Sappige Vrugten, gelyk het

Ooft of Besfen , zal men niet ligt Verftee-

ningen verwagten* Zaad en Graanen , welke

gezaaid kunnen geweest zyn of op den Grond
gevallen , en daar onder geraakt , hebben wy
gezien , dat weezentlyk verfteenen.

XIV- HOOFD-

£v) Zie 't voorg. r. Stuk , bïadz, ipo.

Hl Deel. II. «Stuk»
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Afdeel SfSSS{5«®8S{!SSSSSSS5»®{SSS!»J
XIV.

Hoofd- xiv> HOOFDSTUK.
Befchryving van de Dendrieten, zoge*

naamd , of Steenen met Boomachtige figuu-

ren , dat Natuurfprelingen zyn , gelyk alle de

Graptolithen, zo Landfchaps- als Ste-

den fteenen s enz. welken men altemaal gevoeg*

lyk begrypen kan onder den naam van N a-

tüörs r eeuen', waar toe ook de zoge*

naamde Boomfteeoen behooren»

De naam van Dendrieten worde fomtyds aan

de Verfteende Boomftammen en Hou-
ten, die men ook wel Dendrolithen noemt, ge-

geven. Hy zoude eigentlyk dezelven toeko-

men 9 't is waar ; doch het gebruik heeft den-

zelven zodanig toegepast op Steenen , die door

JNatuurfpeeling met Boomachtige figuuren ge-

tekend zyn , dat men , niettegenftaande dezel-

ven veel beter Dendröiden zouden heeten , den

eerstgemelden dient te behouden. Ook zal

mooglyk die naam , by verkorting , daar van

afkomftig zyn. Zy maaken een voornaam ge-

cfeef*

(i) Craftulhhftt Nemora , Frutices, Phntas, Muscosve

isferens. Syji* Nat. XII. Tom. III. Gen. 43* Sp* S.Schreb.

Litb. 119. Achates Figuris dendriticis. AKom. Min. 6o.

Dendrites. Ritte» Zoo • Uthodendmdes. T. i. F j. Volk.

Silcï, I. T. 3. t» 2. & T. 39. ^ 1»' MïL. Saxgn. I. p.
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deelte uit onder de Graptolithen van Lin- &
NjEus, dat eigentlyk Steenen met Tekeningen A*s«u

of befchilderde Steenen zeggen wil , welken
i, >Q

'

D
*.

W a l L e ft i n s alcemaal onder den naam vao stuk,

Lithomorphi begrypt. Men nocmrze, in *c al-

gemeen , niet oneigen , Natuur steenen;
dewyl zy als de Natuur in h klein affchetzen.

Het zyn , naamelyk 9 allerley toevallige Af*

beeldirgen van Landkaarten , Landfchappen,

Puinhoopen van Steden, Menfchen s Di ren

en Gedrogten , die dezelven doen onderfchei-

den, en dienvolgens zullen wy ze in byzon-

dere Soorten befchnuwen.

Cl) Natuurftcen, die Bosfchagie^ Heejlertjes ^ *

of Bomen., Kruiden en Mos/en 3 vertoont. thuTï>L~
drites,

_ ., a
Boomfteen«

De eerfte plaats geef ik aan de Boom- of

Plantfteenen , om dat die meest in aanmerking ko-

men ; maar ik moet in dezelven een aanmer-

kelyke onderfcheiJing maaken , naar het Ge-

fteente, waar in zy zig bevinden. Zy leggen

of Oppervlakkig op ondoorfchynende , of in

de zelfstandigheid van doorfchynende Steenen.

Die

SS, ƒ• T. BRAUN* Min. Ah T. 5. RUMPH R*r T, Sj. f.

omncs. Schiftus fubhiteus Marmorens elegass. Cost* Fosf.

177. Synon Miimor Floientinum Dendïiucum Wobai.

Mus. 44» CAlb. Mits. 419. Ai.DS. Mus. 96, Lithomorphi

Vcgetabili! us & coxum panibnspiftu Denckiti. Wall. Syjf*

Min., il. p. 593»

III. Deel. II. Stuk.



ips Dendrjeten of

I« Dïe van de eerfte foorc worden gemeenlyk
F

jqv" Dendrieten genoemd, de anderen Dendrachateh

H- ><>•• d of jBooïpfreenen. Beiden vallen zy , volgens

stuk.
(]e (chikkiög van L 1 n n m ü s , hier in 't Oog r

doch moeten elk in 't byzonder befchouwd

worden.

Het zyn Steecen met Boomachtige , Hees-

terige , Kruidige , Mosfige en meer dergelyke

Figuuren ; maar die dezelven niet, gelyk de

voorbefchreeven Phytolithen of Kruiderfteenen,

van de afdrukking of indrukking eener Na«

tuurlyke Plant hebhen. Men ontdekt dit groo'

tendeels aan een geheel byzonder Gewas, dat

zig als eene Tekening van Geboomte in 't

yerfchiëc voordoet en tevens van geheel anuere

Kleur is. dan 't Geiteen te. Veelen, echter,

gelyken zodanig naar Aardmos, dat fommigen

dezelven als met verfteend Mos bezet of be-

groeid hebben aangemerkt: maar dit denkbeeld

vervalt s doordien zy meestal van een Yzerach-

tige natuur zyn* De gedaante , bovendien , eri

de fynheid der Takkige verdeelïngen , als ook

de dunte der Stammetjes , toonen genoegzaam

,

dat deeze Tekeningen een anderen oirfprong

hebben»

ókfwong De eigentlyke reden van haar ontfeaan heeft

fleenenT <*e Konst opgeheMerd. Wanneer men tusfehen

Plaatjes 5 van Marmer of andere zagte Steenen

,

Papieren legt met Tekeningen , door middel van

een Vogt, uit Vitriool , Zout, Aluin beilaan-

de * ék in Water gefmolten zyn, of met enke-

le



N A T U U R S T E E N E K, 97

Je gewoone Schryf- Inkt gemaakt, en dan dee* 'I.

ze Plaatjes, digc tegen elkander aangebonden, Al
^_
EEl *

in een vorige Kelder legt , zo drukken die Te- Hoo?d*
leningen allengs daar in over. Ook h 't be- stuk»

kend , hoe dat de gedaante van {lukken Yzer,

Spykers , Ringen of wat het zy, toevallig of

met opzet onder Marmeren. Vloerplaaten ge- .

Jegd, met den tyd,als 't ware, daar door heen

dringt, en Roeltige Vlakken maakt op de Op-

pervlakte. Hoe Marmers en Achaaten , door

tuiddel van Sterk Water , waar in Züver, Ko-

per of andere Metaalen gefmolcen zyn ; ja zelfs

de Marmers heet gemaakt, met Tii:ctuuren van

Verwen in Wyngeest , of enkel gekleurd Wasch ,

met Kleuren en Figuuren kunnen getekend

worden, heeft de Heer du Fat omMandig

aan de hand gegeven (w)* Maar dit alles on*

derÜelde eene door Konst gemsakte Tekening,

welke men niet kon Üelien plaats te heb-

ben in de Natuur. Hier motst dezelve door

een ftrooming van Vogten of door een Tak»

fchieting veroirzaakt worden ; op dergelyke

manier als men 's Winters zo fraaije Schilde-

ryen van allerley Geboomte en Bosfchagie,

door den Vorst , aan de binnenzvde der Glazen

van dampige Vertrekken ziet ontdaan: of ge-

lyk allerley Zouten haare Takfchietingen heb-

ben , die B a k e r zo omilandig befchreevea

en

,
(w) Slem de VAc&d» R* da Saiemes t de m% , p. 7c»

G
Ilï. Desl.II. Stuk»
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I. en in Afbeelding geb^gt heeft (%). Aan de

XiV.*
Wanc^en van een ge^ooten Glas , daar men

Hooei) een grooce veelheid Kamfer in bewaart , zyn
tuk, dczelven allerblykbaarst. Uit de Meraalboo-

men , die men op veeltrley manieren verwek-

ken kan, is het verder onbetw stelyk, dat 'er

ee^e Boomachtige g^oeijing plaats kan hebben,

z nder eenig Zaad: waar door de o :rfprong der

Koraalen , Koraalgewasfen en Koral'vnen ,

groorelyks opgehelderd wordt (y). Dezelven,

naamelyk 5 hebben eene Plartaartige groeijing

en zyn evenwel zo min Planten als de Teke-

ningen der Boomfleenen of Dendrieten , daar

ik hier van fpreek (z

Omtrent vyftig Jaar geleeden kwamen de

aartige Proefneemingen aan 't licht van den Heer

de la Co n d a m i n e , die uit Druppeltjes der

Solutiën van Goud en Zilver , in derzelver

fcherpe zuure Scheidvogten , aan kleine brok-

jes ander Metaal 5 daar in gelegd , ongemeen

fierïyke Boompjes deedt groe'jen , op vlakke

Glazen Plaatjes (a . Het Ziver leverde daar

van veel uitgebreider Takfchietingen dan het

Goud en wel de voer- aamOen met Spiauter

en Bisniuth. De deeltjes derhalve , van die

Half-

j (x) Nu*ti% gebruik ünn 't Mihro\ko*p , door my uit het

Engelfch vertaald. Amfterd I75<^

(y) Zie 't zelfde Werk, bladz. 200, 126»

(zj ir- et Groeijehd Nest van Rumphi^s , Hert* Amb,

Tom Vl. Lihr XI. Cap* 16. Tab 55, geeft veel kragt

aan de ftelliag van onsen Badder, ten opzigt van de sa-

men-
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Halfmetaalen , fchynen een rfterker werking te I.

hebben op het Zuur van den Salpeter -Geest
, ^IV

zelfs dan Lood , Koper en Yzer. Want de hoofd-

reden van die Verfchynzels is , gelyk hy het STÜK«»

zeer wel verklaart, buiten twyfel eene aan-

trekking, die Stroompjes veroirzaakt naar het

brokje vreemd Metaal , dat in het Druppeltje

gelegd is , en deeze Stroompjes hebben haare

zyd Stroompjes , welke zig even als de Bee-

ken in een Rivier vereenigen. Het Zilver,

ondertusfchen , dat zy leggen laaten , maakt

den loop van deeze Stroompjes kenbaar en

dit zyn de zogenaamde Takfchietingen. Dac

dezelven door dergelyke Stroompjes veroirzaakt

worden, is verder hewyslyk, aangezien, wan-

neer men aan het Plaatje een aanmerkelyke

fchuinte geeft , de Boompjes zig veel verder

naar boven , dan naar beneden uitürekken. Ge-

melde He,er Baker heeft een nieuwe minier

opgegeven, om Takfchietingen te maaken van

Koper, welken hy achtte zeer naby te komen

aan die der fylocha-Steenen zogenaamd;', dat

is Oostindifche Boomfteenen
; ja dezelven in

fraaiheid te overtreffen (&}.

Dat

menvoeging der Dierlyke en Plamaartige groeijing in de

Koraalen en Koraalgewasien , door ray voorgefteld in het I.

Deels xvii. stok, deezer Natuurlyfy Hifarie*

(a) Mem. de l'Acad, R. des Sciences, de 1731 ,-p. ^6gt

t. 28, ao.

(h) Zie Nuttig Gebruik van 't Mik.rosk.99p , bhizt ZOl %

enz. Pi. XVII. Jfrg.: •!.*&, 3.

G 2
I TI. Deel II. Stuk.
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I» Dat men op dergelyke manier de Achaatö'

X^'Boomfteenen zogenaamd , welke eigentlyk uit

Ho .PD-, Chalcedobn bedaan, op Glas of Kryftal kan
stuk. rabootfen 9 is door gezegde Proefneemingerj

beker d geworden (c% Ik heb 'er dus gemaakt,

met fraaijer Boompjes dan de Natuurlyken :

maar dezelven leggen Oppervlakkig en kunnen

ligtelyk weggenomen worden met S'erk Wa«
ter of eenig ander bytend Vogt : terwyl zy in*

werd'g zitten in de ChaJcedoon» Ook zvn al-

le die Boomachtige figuuren , welken zo fier-

lyk voorkomen op Leijen, Merkels, Marmers

en andere woeke Sternen , tusfehen derzelver

Piaa^en , in de Scn, uren of in de zeifftandig-

heii zelve gbooren. Hierom fchynt derzelver

oirzaak eerder toe te fchryven aan eene indrin-

ging of opklimming van een met Mineraalen

en Zouten bezwangerd Vogt , gelyk men dit

door aantrekking plaats ziet hebben in de Gla-

zen Haairbuïsjes , of tusfehen Glazen Plaatjes,

die digt iamengevoegd zyn , met eenige tus-

fchenwydte. Zodanig werdt het ook byna ,

door den Heer de la Fayê, neJs in 't

Jaar 17 17 be^reepen , en op de vorming der

Florentynfe Boomileenen , alwaar de Figuuren

door de geheele dikte van den Leyitetn door-

dringen , toegepast. (d>

Dewyl het zeker is , dat byna alle Zouten

zeer

(*) Men wist 'er nog niet van in 't jaar 17&8, volgens

den Heer du PA¥ , Mem de 1723. p. 7 i #

(dj Hijl, ds fAsad, R. dei Se. de 1717. p« x.
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zeer genegen zyn tot Poomacbtige Takfchie- T*

ticgen. Dewyl de Natuurlyke Zouten der '

xlv'
Lugt , gelyk Uit de begroeijing der VenftersJa- Hoofd-*

zen blvkt , en die der Bronwateren , als ook ,TUK *

van Spiesglas en Vitrioolen, daar in ut.mun-

ten {e): zo is het onbetwistelyk, datdeStofFe

en Oirzaak van dergelyke Configuratiën in 'c

Asrdryk huisvest. Dewyl ook veele Steenen

voor Water doordringbaar zyn ; ten minüe in

hunne Spieeten of Reeten en tusfcatnwyjten

hetzelve ontvangen: zo is het zetr ligt begry.

pel}k, dat een Vogt, met Vitrioolen of Mine-

raalen bezwangerd, daar in Takfchietingen kan

maaken. Ie meer nog, warneer de Steen van

dien aarc is , dat hy het Zuur opflurpt of ver-

ftompt: waar door dan een Vittioolièch Water

zyn Mineraal aflegt . even als dit gefchiedc

door Potasch of Kalk gedaan in een Yzerhou-

dend Vogt* Dus wordt , als men Olie van

Wynfteen giet in een Solutie van Yzer-Vyl*

zei in Sterk Water, zelfs een Yzerboom gefor-

meerd 5 aan de Wanden van het Gias*

Dit geeft een zeer bekwaam deckbeeld^van Opper-

de vorming der Oppervlakkige Dendri. ten , Dendrie-

welken meest voorkomen op Steenen en Stof-^"^^
fen van dergelyke eigenfehap- De gemeenftenF?pe^citn

en wel de fraai (ten vallen op de geelachtigsdenhofcn.

witte Leyiteenen van Papenheim , Eichiïadc

en

(e) Zie Nuttig Gebruik van 't M{rosfoi>p 9 al S boven s op

Vttfcheide Piaaen.

G 3
III, Deel. II, Stuk.
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I. en Solenbofen , doch verfchillen in gedaante.
Afdsel- Sommigen vertoonen als eene Haag van op

HoVd- een ry ^aaDde Heeftertjcs, voortkomende uic

stuk, de afgezaagde kant van den Steen: fommigen
als gedamde Boomen, die uit Kreupelbosch op-

icbieten : fommigen een enkelen geitenden

Boom, die zyne Takken wyd en zyd uitbreidt»

Ook komen zy wel voor, zig in 't ronde uit-

fpreidende van een Wortelpunt , even als een

leggend Heeftergewas* Dan noemt menze

Dendriet - Roozm % gelyk ik dus een zeer aartig

Stukje uit Eeijeren heb
5
op Kalkfteen ; als een

Zonnetje vertoonende : zie Fig, 8 , op ce vol-

gende Plaat. Men vindt fomtyds regte Stree-

pen over dm Steen loopen, die wederzyds, in

de winkelhaak, Takken ukgeeven. Het Loof

is -doorgaans zeer fyn en naar Heide gelyken-

de of naar ilveroon , fomtyds breedbladerig.

De Kleur is zwart of rcodachrg geel , en

fomtyds vindt metl zwarte en geele Boompjes

op een zelfden Ste^n, 't zy van elkaDder af-

gezonderd of ondereen gemengd ; maar dan

legt het zwarte gerneenlyk op het roodachtig

geele. In een fterk Vuur houdt het zwarte

ftaod , doch het geele wordt byna geheel

rood.

Men kan deeze Verfcheidenheid der Papen*

beimer of Solenhofer Dendrieten op de zes

eerde Plaaten in 't Eerüe Deel der Verfteen-

de Zaaken van Knorr befchouwer». Zy heb-

ben meerendeels tot naaren grondflag een witte

Kies-
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Kies - Ader 3 zegt hy , die zyctelings zodanige R

Boumpjes uirgeeft. Zo wel de zwarte als de
^iV^*

geele zyn , buiten twyfel , van eene Yzerachti- Hoofd-

ge natuur; zynde de zwarten van onverbeten *
STü^

de geelen van RoeiHge Yz rltof , op gezegde

manier , gebooren. 't Kan ook zyn dac het

Vuur, waar aan mooglyk die Marmer. Leijen

haare witheid te dinken hebben , iets daar aan

heeft tot gebragt , en dan zouden die Boomach-

tige Figuuren, op dergelyke manier a's aan de

Glazen door Vorst , uit een Mineraaie damp
kunnen ontdaan zyn. En dit is te minder on-

waarfchynlyk, aangezien 'er fomtyds Dou'üet-

ten van vourkornen, die aan deopelkander ge-

voegde zyden eene zelfde Tekening hebben.

Onder verfcheidene van deeze Decdrieten ,Pt xyiu

in myne Verzameling berustende , heb ik die
ti&% l%

zwarte van Solenhofen , op een dun (tukje

Marmer Ley , in tig* 1 , op Plaat XVII ,

voorgedeld % ter Afbeelding uitgekoozen. De
Takjes , van een witachti^en Stam wederzyds

uitfchletende, zyn zofierlyk en zo fyn verdeeld,

zonder eenige verwarring, dat men over het

Konstwerk der Natuur vetbaasd moet fcaan.

Geen zo geregelde groeijing heeft in het Ge-

boomte plaats. Waar is de Pen, die deeze.

Tekeningen trekt ; waar de Hand die dezelve

beft uurt? Zo ergens , hier moet men uitroepen ,

dit is het Werk van Gods Vinger! Men zou
3
er een Geneverboora van kunnen maaken en

G 4 coe-

ÏILDüblJI.Stuic.
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L
.. noemen het Juniperites. In de daar nevens

XIV\
#

Cevoegde êeei£ Cendriee van Eichftadt , in Ffg*

Hoo^d- 2, heefc wederom een geheel andere Teke-
stük. E jng plaats. De Stam is hier roodachtig geel

,

fc' 2
* zo wel als 't Loof en vertoont zig byna ais

een Cypresfeboom , Taxis of. Eik» Des kan men
het noemen Cypresjites of Dryites. Deeze bei.

de Leyfteenen zyn vlak ,• hoewel de eerfle

vlakker dan de laatfte , die eenige onefFenhe-

den heefc , zynde een weinig witter* Ik heb
'er dat Stukje uit het Spanheimie bygedasn , in

*% 3» Fig. 3,
?

t welk niet aileen wederom een ge-

heel andere groeijjng , byna als Heide
3 voorftelt

;

maar ook daar in opmerkelyk is, dat. niette-

genftaande de ongemeene hobbeligheici vandee-
zen Steen, de Boompjes 'er zo regelmaarig, in

't zwarte , op verfchynen, als menze hier ziee

afgebeeld. Dit flag van Dendrieten noemt men
gevoeglyk Ericites of lleylteen.

Btftd- • Deeze Tekeningen hebben naauwlyks eenige
bl

^%. diePte-
Men kaDze êemakke]yk aflehraapenen

afflypen ; zo dat zy geheel Oppervlakkig zyn.

Daar komen ook voor 3 die het Loof zo breed-

bladig hebben 9 dat het Gewas naar Zceruy
(Fucus) eenigermaace gelykt; waar van de Heer
iiiNN/Eus een byzondere Soort gemaakt
heeft (f) , zeggende, dat men die op Goth-
land vindt. Zodanige Dendrieten , nogthans

vallen op de zelfde plaatfea: ja fonmylen groei-

jen

(f) Graptoüibus Fucifcrmjs. Grptol/iSius Afgas icfeieas»
Syö. Nas. Sli. Gen, 43. Sp. 4#
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jen de fyn- en breedbladige Boompjes onder- *•

een. Men kan dit, derhalve, als géén weezenc- xiV.'
Jyk verfchil aanmtrken. Van een zeer fraay Hoofd.

Stuk van dien aart, in 't geele , van Papenbeim ,
STUK»

is het bovenfte gedeelte hier , in Fig* 4 , voor-

gefield. Daar heeft een byzondere verandering

io plaats , ten opzigt van Ce toppen en het on-

derde gedeelte , welk het Stuk byna tot een

Licheniet zou maaien , getyk ik dergelvke ook

genoemd vind (g). By d'Argekville komt

een fraaije Dendriet van deeze figuur, geel cp

zwarte Ley , van Anjou in Vrankr'yk voor (ƒ/).

Van dergelyken aart is de zeer breedbladige °P KaIk-

zwarte Kobalt - Dendriet, op gratmwe Kalk-
e

j?g, s.

Flets leggende, vari Könitz in
?
t Swartburgfe 5

hier in Fig. 5 vertoond; welke in zeldzaamheid

uitmunt. Dezelve gelykt zeer naar het Loof

van Zee-Ruy , voorgemeld, en is niet minder

fraay dan de voorgaande. Ik heb Kobalt-

Dendrieten van een andere fkuur co fyner ge-

bladerd, op zodanige Kalk -Fiets, van Kames-

dorf in Saxen. De Tekening is een weinig in-

gedrukt of uitgevreten : terwyl dezelve verhe-

ven voorkomt in eene Figuur in 't Werk van

Knorr , alwaar men ook zulk een breedbla-

dige Dendriet vindt, die zwart getekend is'op

een roodachtig geelen Grond," by P'reuden-

ftadt,

(g) Gmelim Natur - Syftem, IV» Theül, p, 171,

{b) Oryiïologie, |1. ai, 2%., 4»

III. Deel. IL Sygk.
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I. ft3dt,in 't Swartewald gevonden (i). Dus heb

A?< l l. ft ok zeer fraaije Dendrieten op eene witach-

P ofd-
!^e ^ 8^ ' ^ets * van Swaitenberg en vaQ Berg*

stuk» man.«- Giuck in Saxen : op een witten KaJkfteen

vao Ilmenau in Thuringen en uit de nabuur-

fchap van Bath in Engeland : als ook op een

donkergr auwen , byna van de zelfde Kleur

,

uit bweeden.

op Mar- Behalve de Kalk- en Marmerachtige Steenen,

5Sf,jJ (gelyk ikze dus zeer fyn op Marmer van Hes-

Fig-6,7. fen-Üarmftad heb,) vallen de Dendrieten ook

op andere Soorten van Leyftc en en fomtyds op

Zandfteen , op verharde Kiey, op Kalmey, op

Bergpapier en op witte Bladerige Kalk-Spaa<h

in Noorwegen, als ook op witten ordoerzig-

ti-tn Bandeen, in Pruisfen. Ook vindt men-

ze dik wils op de Plaatjes' der verkalkte chui*

ptn en Beenderen , ir zonderheid van het Ge-

graven Yvoor. De Kleur is dan gemcenlyk

zwart of bruinachtig, doch fomtyds ook wt,
gelyk ik ze dus heb op het ?raauwe loeder-

Marmer van de Haarts , in Fig. 6 vertoond.

Ik heb een Stukje Ficbter Achaat van den Gal-

genberg by Oberikinin het Tweebru^fe, welks

witachtige Korst met zeer fyne helder graauwe

Boompjes is getekend, als in Fig* 7. Hetzel-

ve gelyk t veel naar dat S uk , 't welk in Fig.

3, op Plaat Vil. a, byKwoRRis afgebeeld*

In

(j) Zie Verft t Zaakfin % I t Deeï. , Plaat VIL 3, Tig< 1 , 2t
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In Fig. 4* 5* 6, vindt men aldaar witte Den- j.

dfieten, die tot de Breedbladigen behooren* Afdeel

In Engeland en elders vallen zy ook op Kei- h^LXl
zeis of Vuurfteenen. De Pastoor Mei n e c* stuk.

ke fchryft , dat in zyne Landftreek , by O-
berwier.erftedt , in 't Graaffcnap Mansfeld ,

Dendrietcn voorkomen , met groette Bosfcha-

giën, dikwüs Elien lang , in 't perfpektief bo-

ven en onder , waar van da Steen wel vyftig

Ponden weegt* Kleinere, ten deele op Vuur-

fleenen * ten deele op witte Kwarts - Keizeis

waren minder gemeen. Die op Vuurileenen

hebben een glanzige Yzerkleur en zyn uiter-

maate zuiver , doch niaaken op den zwarten

en graauwen Steen geen aanmerkelyke ver-

toon ing ; terwyl zy , door het Mikroskoop
bekeeken , nog fchooner aanzien hebben dari

de Achaate Boomfteenen. De anderen, op witte

Kwarts * Keizeis , zyn insgelyks zwart, ook wat

glanzig , en vallen op den witten Steen fom-

tyds zeer aartig in 't gezigt (&).

De meeften der Oppervlakkige Dendrie-

ten zyn van eetie Yzerachtige natuur
, ge-

lyk uit de Kleur blykt , of ook Bitumi-

neus , weinige Koperachtig. Bruckmann
vt;haalt , dat alle Dendrieten, die in de na-

buurfebap van Gos1ar,aan den Rammelsberg,

vallen, groenachtig zyn. Ook zyn 'er, als

be*

(k) Nüturforfder XII, STUK, Mada» »**«

III, Dejs^IL Stuk.
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j#
bekend is , manlieve Boompjes van Koper of

Afdee* . Boomachri e gtoeijingen, zo van dac Metaal

Hoofd
* a^ van ^ mr en vtn kobalt, die hier toe be-

s r?K trokken kunnen worden*

Ficren. Ik gaa nu over tot dat ilag van Dendrieten,

S-mftee- ^ 1#e un Spieeten van den Steen voortkomen ,

nen. zod-nig , dat men aan beide zyden der Plaac

nagenoeg de zelfie Tekening heeft» Deeze

zyn meest bepaald aan Leyfteenen, en onder

deze! ven zyn de Florentynje Boomfteenen, by

de Iiaiiaanen Pietra emboscata genaamd, wel

de vooroaa ften. Ou is cea Kalkachti^e Steen *

van et'D zeer fyne , digte en vatte zeFftandig-

hcJ^i , ais Marnier,; gelyk h t ook dikwiis ge-

poerd wordt ; naar het vale in Plaaten als

Lev, do rgaans omtrent een half Duim ik,

of ook wei dunner, geheel gjak > ega.il en ef-

fen, taamelyk digt tegen elkander aangeveegd

Het laat zig wei polysten : het is voor Water

ondoordringbaar en taamelyk hard, doch geeft

aan 't Staalflag geen Vonken , en ondergaat in

't Vuur weinig verandering. Men vindt het

cahy Florence* , alwaar deszelfs voornaamfte

Groeven ruim een üur gaans van de Stad zyn.,

en de Florentyr fe Stedefteenen, vervolgens te

befchryven komen by hetz.lve voor. Daar

"wordt veel weiks \an gemaakt, tot het inleg-

gen

il) DACOSTA Fo^fls. Vol T. p. 178.

(m) Amboinfe Rariièiih&mr , Plaat LVI. !>y Letter G,

H. Jammer is 't, dat in dat Werk zo veele Afbeeldingen

ge-
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gen van Kabinetten , Tafels en andere Ver- I*

ücrzelen (/> KiVt
Weinig Afbeeldden , van eenig belang , aootfd*

komen van dteze Boomfteenen voor Men srü ^

vindr 'er twee in 't Werk vao H ümphi us %f^
1

^"

ingevoegd (f»), en ééoe in dat van Knorr (n\

Lachmü,\o heeft 'er, in zyne b-fcfvyving

der Delfftoffen van Hildesheim , ook ecnein-

gelafcht, die een Boompje naar eene Eis ge-

lykende , zou voorftellen {n). Hy noemt het

een Melkkleurige Marmerfuen van Florence,

waar op een natuurlyke graauwe Boom. Het,

Loof van deeze Boompjes is veel fyner, en

in lang zo naauwkeurig niet bepaald ; zo die zy

veeleer als eene Tekening in 't verfchiet voor-

ftellen ; terwyi die anderen van Papenheim ,

Eichftadt en Solenhof^n , hoe na.uuwkt iri^er

bekeeken , hoe fraaijer voorkomen. R heb

niettemin een gedeelte van zulk een Paat, uit

myne Verzameling , hier op Plaat XVIII, ia

Fig- i , doen afbeelden ; alwaar men op den

voorgrond als een hoogftammigen Esfchenboom %

die aan den Top fierlyk uickroont , ziet ver-

fchynen, waar nevens yeele kleinere in 't Ver-

fci iet ^ on verfcheide afirandeAj p.e vende mee
elkander een fraaije Schets van een lugcigei Jun-

ta*

gebragt zyn, van Zasken in 't geheel niet tot Oostind'e he-

lioorende; 't welk den bcichouwer in verwarring brengt,

(n) Per/leende Zaaken, i DE&L , Plaat Vil. a, Fig<j*

(o) Oryïïzgr, Hildakeim,

III. Deel. II, Stuk.



no Dendrieten of

t. tagïe ; als door Menfchen Handen geordi-

Afdeek. neerd.

Hoofd*
*k het> £ezegd >

dat het weezentlyke verfchil

stuk. deezer Dendrieten, van de voorgaanden, daar

in beftaat , dac de Figuuren door de dikte

van den Steen heen dringen , zo dat de Te-

kening zig aan beide zyden eveneens vertoont.

Dit maakt den oirfprong dèrzelven veel moeie*

Jyker te verklaaren. Zo eenig Mineraal Voge

of Damp door die Spieeten is heen gedrongen

,

en , door cle op of aanleggende Plaaten bepaald

,

eene zydelingfe uitfpatting gemaakt heeft : hoe

komt het dan , dac zulks aan beide zyden op

de zelfde manier gefchied is ? Die kan ik niet

wel begrypen , zonder te onderftellen , dat die

vogtige Damp overlangs moet ingedrongen zyn

in de Spieeten > als wanneer zy , eenigen tegen*

fland ontmoetende, naar beide kanten gelykelyk

heeft kunnen uitfpatten en dan , wederzyds ook

gelyken tegenfeand vindende , egaale Tekenin-

gen maaken*

Dendtic- Tor eenige verklaaring van dit ftuk , zullen

Aiais L misfehien de Waarneemingen kunnen (trekken

dok
gUe' van ^en ^ c D£ Sauvages,op de Dendrie-

ten die men omftreeks Alais in Languedok

vindt, insgelyks voortkomende uit Spieeten

van het Gefteente (p). Dezelven zyn gemeen

ia eene Valey naby die Stad-, Rusfeau genaamd.

De Rots , die dezelven uitlevert , beftaat uit

meer

(p) Mem, de l*Acad, R< des Sciences % de 1 747, p 807*
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meer of min dikke Laagen, in afgezonderde .*

brokken, welke op verfcheide manheren gefplee
F

xlv*

ten *yn, vaneene donkere vuil blaauwe Kleur. fIoofd,

In een brok van een Vu^t groot , vindt men sryK»

dikwUs vyftien of twintig Spieeten , ieder een

byzondere Tek^n'ng uitleverende. Op een

Okerac'nigen geelen , roeden , witten of brui-

nen GroLd, komen zwirtacrHge Figuuren voor,

die Geboomte en Landfchappen voorftelfón

,

welke op verfcheide manieren als in 't verfehiet

agter elkander geplaatst zyn, met eer en febyn

van Dageraad, Lugt en Wolken. Hy verbe l ifc

zig, niet onbillyk , dat de Cr ndkleu*- eri de
der Figuuren van een verfchillcnden oirfprong

zyn. De eerfte acht hy Waterig, me. eenig

Yzer bezwangerd ; de andere Olieachtig, of

ten minde, zo menze voor VJtrlolisch wil aan-

zien, met eerige Aardharst gemengd. Want
de Gron ttrJcor verdwyct fchielyk door Re^cn

of Vogt : die der Tekeningen houdt ftand , zegt

hy, en de Landftreek , daar men deeze Den-
drieten vindt, is vol Mynen van vSteenkol n,

Zwavel en Vitriool. In de Spieeten, rju, ver-

beeldt hy zig dat het Olieachtige Vogt , naar

de verfchillende veelheid , verfchesdor'ey Fi-

guuren maakt, en daar buiten gedrongen de
Boom^chtige Takf< hietingen , wier verfchillen-

de hoogte afhangt van den meer of min Heren

aandrang des Vogts , deszelfs hoeveelheid en

de wydte of naauwte der Spieeten : wa^r van

het ook komt , dat zy fomtyas als op * en

Groni
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I. Grond of Terras fcam, door de uitgedronge*
IAfheel. ne veelheid van Vogt veroirzaakt.

Hoofd*
Van dt'

rSelykca aarc fchynen de Dendrieten.

stuk. van Orleans te zyn , die men vindc in de Groe-
Den^tic-ven daar het Witzel uitgehaald wordt , dat

oüeans. men Blanc d'Espagne noemt (q). De Heer

Salerne, Korrefpondent der Koninglyke

Akademie van Parys , verfcheide zodanige Stee*

nen daar uitgehaald hebbende , bevondt die ook

met ontelbaare Spieeten , en dus uitermaate

brooich , van Afchgraauwe Kleur , oo 't aan-

ïaaken zagt en digt van zelfÜandigheid. De
Tekeningen beftonden uiteen Okerachtige geel-

rpode Grondkleur, waar op zig, van bleek tot

donker bruin en zwart , veelerley kleinere en

grootere Boompjes vertoonden, die of op ryen

fcheroen geplant te zyn , of een Bosfchagie

maakten , en fomtyds een Landichap , met Ber-

gen, Dalen , Huizen, Vlekken en Kerken met

Toorens : ja ook wel Figuuren van Meufchen

en Dieren , die met Boompjes begroeid zyn

,

even als men een Kreeftja op Steen ,zeer fraay,

op' Duitfch Marmer - Ley , by Knorr, rond-

om bezet vindt met fraaije Boompjes (r). Op
deeze Dendrieten van Orleans zyn zy gantfch

onduidelyk ; hoewel de verbeelding 'er Mos,

Gras , Heide , Atfem , Averoon , Sevenboom , Ta*

maris. ja zelfs Eiken en Olmen van maaken

kon*
Ge*

KSf) M**M'M#h*& F^5.Tom. IL Paris f755. pag, u
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Gedagte Heer heeft veel moeite aangewend V
'om te onderzoeken, van welken aart deStoffe ^ffi*
dier Tekeningen zyn mogte. Door het Vuur h ofd«j

onderging dezelve weinig v&randering; zo datsTui;

.

zy niet Zwavelachtig of Bitumineus kon zyn.

Water met Zeep 9 Loog van Potasch, Geest

van Armoniak - Zout , Wyngeest , hadden op

de Tekening geen uitwerking : Azyn een wei-

nig: maar Geest van Vitriool nam, in vieren-

twintig Uuren, dezelve geheel weg. Derhalve

kan men niet twyfelen aan de Yzerachtige

natuur ook van deeze Takfchietingen.

Ik heb Dendrieten van Saltzthall, by Bruns- chorolï^

wyk , van dergelyken aart , doch in een Ge- ^thaif
üeente , dat zeer naar de Florentynfe Mar- by Bruns-

mers gelykt , komende ook in gladde Plaaten
Wy

'

voor , van omtrent een kwartier Duims dik.

Hier op zyn aartige Tekeningen van allerley

Geboomte in 't verichiet , op verfcheide af-

Handen en hoogten ; zo dat men dezelven ge-

voeglyk Landfchaps - Steenen zou kunnen tyte-

len of Chorolithen. De Tekening, echter, is

doorgaans zeer verward , fomtyds met Stree-

pen , die door elkander loopen , en met ver-

fcheiderley plaatzingen van het Geboomte. Ik

heb 'er één, die zo geregeld een Bergachtig

Landfchap j met Bosfchagie en Rivieren voor-

ftelt, als het een Tekenaar zou kunnen maa-

kdji'

(r) Verft. IZüahn- I. Deel ., Pi. XIII. Ffa a,

H
HL Dzeu IL Stuk.
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I. ken. De Tekening is op den voorgrond zwart
j

AFDEÈL.jn »c verfchiet blaauwacbtig opeen bleek gee.

Hoofd len Grond * ^y dr i rg c overal door de Ley-

stük. plaat heen en maakt dus dat men wcderzyds

byna de zelfde Figuuren heeft , even als in de

Florentynfe Dendrieten , die onk op den Berg

Sirai zouden voorkomen'. Misfchien heeft het

Mbertyns Marmer der Italiaanen , van den Gal-

Hkianfen Berg , meer betrekking tot deeze

Chorolithen.

Aèhsate' Hier moet ik , nu , van de zogenaamde A-
Boomftee-

cjimts Boomfieenen , genaamd Dendrachaten ,

fpreeken. Zy maaken een derde Soort van

Dendrieten uit , wier Boompjes inwendig zit-

ten, zonder eenige kenbaare Spieeten van den

Steen f die doorfchynende is , en tot de Chal-

cedoon behoort O). Zy worden in Europifche

en Oostindifche onderfcheiden , waar van men

de laatfteo , als eerst uit de Haven van JMocha,

aan de Roode Zee , overgebragt zynde , Mocha*

Steenen plagt te noemen De anderen komen
inzonderheid uit het Tweebrugfe , alwaar de

Achaateo de Schors uitmaaken van rondachtige

Kogels, van grootte ais eens Menfchen Hoofd

en kleii er , die van binnen hol en met Kryftal-

letjes aangefchooten zyh , of met Amethyst. In

de Schors van fommigen deezer Kogelen open-

baaren zig , wanneer menze afjQypt, gezegde

Boomp-

(s) De Achaat is een Natuurlyfe famenftel van Chalce-

doon , OnyS , Jaspis , Caineooï en andere Gefteenteu»
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Boompjes, welken men dan in Plaatjes vormt. V .

De Stoffe , waar zy in zitten, ais gezegd is , XÏV.

noemt men Chalcedoon ,• zynde dikv/i!s Melk- Hooed.

achtig en fomtyds ook zo helder als Kryftal
STUKs

De Tekeningen vallen grover en zo Takkig

niet , als op de Leyfteenen , voorgemeld. De

JCleur is zwart en ook rood ; zeer zeldzaam

wit ; hoedanig eene de Heer Vosmaer my
fchryft te hebben»

De oirfprong van deeze Boompjes moet een

weinig anders begreepen worden , dan die der

befchreevene Dendrieten. Wel dat zy Metaal-

achtig en doorgaans van een Yzerachtige na-

tuur zyn , maar , hoedanig ook de vorming

«uier Achaatkogelen zy geweest , zy mosten ,

toen de StofFe der Chalcedoon nog vloeibaar

was, daar in , op de zelfde manier, als de Zil»

yer- en Yzerboorn door Konst in Vogt op.

fchieten , hier ook geboren zyn. Dit blykc

ook daar uit, dat zy in geene Vlakte leggen *

en daarom ook niet door affiyping kunnen ge-

bragt worden op de Oppervlakte van den Steen.

De Boompjes, die men door Konst op derge*

lyke Steenen maakt, zyn wel zo fraay als de

Natuurlyken .;; maar zy teggen flegts in de Op-

pervlakte. Hier door kan men het bedrog op
9
c gezigt ontdekken, en wanneer men die ver-

fche Boomlleenen met Sterk Water of Olie van

Vitriool beftrykt, of daar in eenige Uuren legt,

yerdwynt de Tekening t'ceoeoiaal. Daar is

iiogthans een middel uitgevonden , om twee

tt I Glafi»

lil.BEELlLStiJK.
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ï. Glaasjes , het eene met een Boompje , door
A?

1civ
L

* ^uur aan ma^ander te Meeren
;

als wanneer

Hoofd- ^e Tekening zig binnen bevindt; doch zy lydt

stuk. 'er dikwils merkelyk door, en een kundig Oog
kan het bedrog gemeenhk aan de platheid van

het Boompje , of aan de Kleur, wel ontdek-

ken* Zo dat die uitvinding meer voor een

aartigheid , dan voor weezentlyk bedrog, ver-

ftrekt. Ook zyn de Natuurlyke Achaate Boom-

fïeenen niet geheel vry van aandoening door

Sterk Water en door Vogt, ge)yk de Heer qe
La CoNDAMii*E ondervonden heeft (t).

Offchoon ik eene groote menigte bezit van

Europifche en Orientaalfche , echte, als ook

eenige nagemaakte Boomiteenen , heb ik daar

van geene in Plaat willen geeven ; eensdeels

dewyl zy zo bekend zyn ; andersdeels, om dac

men 'er een geheele Plaat vol van vindt in de

Ambonfe Rariteitkamer van Rümphiüs,
die aanmerkt , dat zy in menigte vallen om-

ftreeks de Stad Suratte in Oostindie. Die

Steenen , evenwel, welken op gezegde Plaat

LV., uit het Kabinet van den Heer Feita.
ma, in 'tgedagte Werk gebragt zyn, komen

my voor, altemaal Europifche Boorafteenen te

zyn geweest , en fommigen ook nagemaakte,

Eene Verzameling Oostind'fche van die groot-

te en fraaiheid was oofchatbaar, (2)

(t) Hijié de lAcad. R. des Sciences , de 1753 , p. 3$.

(t) Graptolitbus Lineis Mappam Geographicam leferensj?

Syjl. Nat. XII. Tom* lil. Gen. 43. Sp. ï.
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fï) Natuurfteen , die met Lynen eene Land- . ?•

kaart yoorjtelt. X1V.

Hoofd*
Deeze op Keyfteenen der Velden van Schö stuk*

Een , eene Provincie van Sweeden , voorkomen- „ n -
,.

_ _ Graptolf
de, verfchilt , zoLinn/eos aanmerkt, van t hu % Map*

de Plantjes geraamd Lichen Geographicus & ^nd-
Silicinus. Het eerfte derzelven is een gee'e kaa"ftecn »

Steenfchurfc met zwarte Streepen , naar een

Landkaart gelykende, zo hy aanmerkt , op hoo-

ge Rotfen voorkomende in Europa : het andere

mooglyk op Keyfteenen , daar men dergdyk

Schurftmos aantreft, 't Is tvvyfelachug,ofzyn

Ed. die Landkaartjieenen bedoeld nebbe, waar

van zo fchoone Tekeningen op de Papenhei-

mer of Solenhofer Marmer - Leijen gevonden

worden, die a!s een geheele Zee met Eilan-

den voorftellen , en wederom een in Zee leg-

gend Land , waar van men , met eenige toe«

geeflykheid , het Ryk van Groot Brittannie

zou kunnen maaken. In anderen zyn de kan-

ten der Eilanden en Kusten als met Geboom-

te begroeid O), Deeze komen eigentlyk niet

voor , als Steenen met Konftige , maar met
Natuurlyke fi^uuren ; terwyl Wallerius
deeze Soort, zo wel als de volgende, betrok-

ken heeft tot zyne Techmmorphi (v).

Hier

(u) Zie KNorr Verft, Zaaken. I. DEEL, Plaar VII.

Fig. 1,2,3-
(v) Zyn Ed. zegt daar van : Sunt Lapjes %ui varia ar*

H 3
ts*

IXLDeel.IL Stuk.
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f; Hier kan ik gevoegïyk t'huis brengen., die
EFDEEL, ze ir]zaame Kies - Vendriet van Pansberg by

Hoofd- KoburS in
'
c Saxen -Wéymarfe, welke valt in

stue een bruin- Okerig week Gedeente
5 en 't zei-

drfet

D
v

en
" ve O0^ doordr5r|gt

« De Tekening hier van

Koburg. vertoont als een Landfchap met Rivieren door-

^f!"
1

' feeden > m 't plat , en komt misfchien nader aan

de bepaaling der LandkaartReenen van den Rid-

der, die van Streepen gewag maakt. Het mid-

den derzelven fchynt wat Bitumineus ,* doch

de kanten en Bladerige Figuurtjes zyn zuiver

Kies, met eenen Koperachtigen Zilver - Glans.

Van dit zelfde flag heb ik 'er één , daar de Tak-'

maakingen Kondig aan gemaakt fchynen te

zyn; doch deeze hier, Pi. XVIIL Fig. 2 , af-

gebeelde is zuivere Natuur (V;°

in. (3) Natuurdeen , die Puinhopen en Land*

£3S£ foppen voorftelt.

Tülis.

steden- Dezen noemt men gemeenlyk Steden/leen;

om dit dezelve doorgaans vry duidelyk de

Puinhoopea van een verwoeste Stad , dikwils

met een daar aan paaiend Landfchap , ver*

beeldt. Dezelve komt in de zelfde Groeven,

by Florence, als de gedagte Boomdeenen , en b

veel

i>fa&a Cütpora viti opera vis piciurh repr&fentatit. Syji* Jllin,

ir. p. 596» Dit verftaa ik nier en kan het niet ontknoo"

pen.

(ia) Van dergelyken aart is meoglyk die Schiefer uit het

llansfcïdfc , met Kiezige üendrieten ; dias de Pastoor Msx-

H£G&s van fpreefct. Natvrfc V» Stuk s p, IS3»
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veel overvloediger dan dezelven, vxnr. Ook ,
*• ,

AS"DFE?
yalt hy omftreeks Firei zuola, in de Apennyn- xiv»'
fe Bergen , wel tit n Uuren gaans van die Stad Hoofd.-

ten Noordwesten. Zyn gebruik is tot ingelegd STU£#

Werk , van Kabinetten , Schryf- Kantooren ,

enz, gelyk der andere,

Deeze Leyfteen , die door den Heer Li N- pl-xviu,

n/eüs en anderen voor een Sorrt van Mar-

mer gehoudrn wordt , is doorgaans op eenen

geelachtig ileekbruinen Grond, met Vlakken,

die donker roodachtig bruin zyn en in ver-

fcheide Perken verdeeld , zodanig getekend
,

dat men 'er, met een weinig toegec rijkheid,

de Ruï en van Kafteelen, Torens, Huizen en

Steden, in kan vinden. Somtyds geeft dezel-

ve een Vertoning van een Stad met Torens

en Kerken in 't verichiet , zelfs met een aan-

paaiend Gebegte, en] de Lugt vertoont zig

daar boven y met veranderingen van Wolken,

zeer natuurlyk ; gelyk men dit in de twee

Afbeeldingen daar van , in 't Werk van Rlm-
phus gebragt, kan befchouwea, die bïq aan-

gehaald zyn. Trouwens deeze Steenen zyrt

ook zo beleend, dat ik naauwlyks de gedaaate

behoef te melden» Ik heb 'er groote Stukken

van,

(?) Graptolitkus Rudera Rursque referens. Syft» Nat.

%ïl, Tom, IIL Gen- 43« Sp» 2» Schiftus Plorentinus var:e-

gatus &c. Dacost Foifit. ïss. Marmor FJorendnurn xz*

iiegaturn, WORM, Mus 44 WALL. Min 43. RuAïPH. filuu

T. 56 f. 3,4. LACHM. Hildesh'.?; 14. Tab#

H 4
III. Deel. II, Stuk.
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I. van, die zee? fraay zyn. Zodanig één heeft

^FDEELi ook Lachmund, doch wat ruuw, in Plaat
XIV

Hoofd 8c^raSJt » noemende denzelven een Florentyner

stuk, bonte Marmerfleen , met vervallene Gebou-

wen, waar boven Wolken, en. in dezelven een.

Kruis, als een Wonderteken. Op een kleiner

Stukje heb ik ook een Kruis, doch in de Grond

Haande , en voor 't overige met zodanig By-

werk, veel gelykende naar de Toppen vanRot-

fen of Eergen , als hier in Fig. 3 vertoond

wordt. Het Kruis, dat wel ruuw is, doch niet;

ruuwer dan veele gemaakte Kruifen , fchyntniet

verte van eere Kapel of Boeren Huis, als ineene.

Valey geplaatst te zyn.

Maar ckeze Steenen leveren oneindige ver-

anderingen van Gezigten op. Zy komen voor

met een geheel bleeken en ook met een don.

keren en groenachtigen Grond , die. dik wils

als met Mofaiek Werk , van blceke ^n bruine

Vlakken , is gefprenkeld» £ene andere Soort

ïs bleek bruin van Grond , met Roozekleurige

Schaduwen en hoog geele Vlakken. De ge-

iieele Tekening dringt 'er. , zo wel als in de

Florentynfe Boomffceenen , doorheen , en zal

waarfchynlyk door vloeibaare Aarditoffen , die

zig, by de vorming van het Ley, daar onder ge-

mengd hebben, veioirzaakt zyn. Immers, dat

de

fx) Z'e de Afbeelding derzelven in 't III. Dee! der Uit-

gezogte Verhandelingen, op Plaat XXr, als ook in die vm
de HolUr.dfche Maatfcbappy der IVeetenfchappen , met KIen-

pa, IV, Deel,
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de Natuur meer dergelyke werkingen doet , is j.

uit de Schyfjes van een Peereboom - Houten Afdeel;

Stoele Poot, nu ruim twintig Jaar geleeden , tej^^;
Haarlem, waargenomen, en onder den naam van stüx»

Steden- of Landfchaps - Hout aan \ licht ge-

geven, blykbaar (»
Dergelyke Figuuren vindt men ook op Kalk-

aartige Steenen, op den Berg Sinai, by Gos-

lar tn in 't Karlsbad in Bohème , zo Gme-
Lin aanmerkt. Het is de Tuffteen der Wa-
terleidingen van dit laatfte , weike zulks uk-

levert ,
gelyk ik daar van twee fraaije Plaa-

ten heb. Maar ik zou hier ook dien Steen

t'huis brengen , welken Knor» (die van de

Florentynfe Stedenfteenen , op zyne Plaaten

VIII en VIlLa, keurlyke Afbeeldingen gege-

ven heeft,) op 't midden van zyne IV. Plaat

als een Kwast in eene Plank vertoonende 5

vooritelt, De Heer Gmelin heeft wel dee-

zen , waarfchynlyk Papenheimfen Steen , be-

trokken tot de Vyfde Soort van Natuurftee-

nen, by Lïnn^üs (3»), waar van zyn Ed„

een Cirkelfteen maakt ; doch het is zeer blyk-
ciikei*

baar, dat onze Ridder daar mede niets anders fteen »

bedoeld hebbe , dan die Kringetjes , welke

ke fomtyds op Verfteende Oeüers en andere

Conchyliën voorkomen , buiten twyfel van

die

(y) Graptolithus Serpulites. Graptol. Ciiculos conccntricos

esarans» Sy/l. Nat. XII. Tora. 111. Gen. 43» Sp. $.

Hs
HI.Deil.II.Stuk.
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ï#
die Wormpjes cnfftaande , welken men zo

Affepl. dikwils op de Nacuurlyken, neg niet gezu ven}
^^" zynde , aantref ; woiKen ik voorheen onder den

stuk! naam van Concemrieten heb beichreeven (x).

D eze, ais y§$ het it.drukzei van eeo Dietlyk

Lighaam afkomitig , kunnen, myns oordeels,

Biet b'llyk tot de '
Natuurfpeclingen betrokken

wordt n.

Mooglyk zal het eveneens beftaan met dien
9

Steen , met indrukzelen van ongeiteelde Pyl-

tjes , welken Linn^üs, als eene Zesde

Soort van Graptolithen , daar op volgen laat (a).

Op Wetlteen kwam dezelve in Silezie voor,

en bellondt uit byna op elkander leggende Pyl*

tjes , allen met de runt naar een zelfden o< rd

geftrekt. Dit laatfte fchynt met eene Natuur-

fpeeling weinig overeenkomst te hebben. By
Boll , in 't Wurtembergfe, vindt men fomwy»

len een dergelyke Tekening, zegt Gm el in,

op graauwen Kalkfteen*

iv. (4) Natuurfteen, die een Denne-Vrugt voor»

Grapte- %tt-

$11,0 deo.

De, e- By Ilmtnau inFrankenlaod, als ook inSwee-

den,

(z) Zie 't voorg STUK s bladz 458.

N
{a} Graptoinbus Sagiêt^rius Graptol. ïmpresfionibus Sa-

gïtrans Syft< Nau XLlu Tom IL* Gen* 45. Sp. 6. Ano-
cymaaa'. Volcb. Sikz, il», p. J32. T. 4 Fig. 6.

(4^ Giaptrihhus stxobüuui Abicris refcrcns, Syft* Nat.

SU.
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den, komt deeze voor in Schiefer -Nieren. De If

Sweedfche' is een Eyronde Steen van digte brui xiVV
ne Schiefer, door wiens Hart een overlangfe Hoofd.

,

Streep loopt, uit glanzige witte Schubbetjes STU*«

befcaande , die wederzyds veelc zydelingfe

Streepen uitgeeft , naar 't end gekromd. Terwyl

men zo veel Afdrukzels van weezentlyke Zaa-

leen in de Ilmenauer Schiefer • Nieren vindc, is

s
t zondering , dat deeze niet tot de Vrugtftee-

nen betrokk:n zy,

(5) Natuur fteen , die een Linie en dwarfe v.

Streepen voorjlelt. Utfmüaï
larls.

Op den gemeenen Leyfteen in Schonen, dé
fte^iën"

Zuidelyjsfte Provincie van Sweeden , vondt^L xvni.

Lin^jeus deezen , die ook by Oenicgen in
&*

**

Swftzerland op Ley voorkomt, zoGmëlin
aantekent, noemende denzelven Liniënfteen. Ik

heb een Stuk van eepe blaauwe Jaspis van Ba-

reith, welke weezentlyk deezen naam mag voe-

ren, als zynde met zwarte Lïmén en dwars-

Streepen, doch onregeïmaatig, getekend
;
gelyk

uit de Afbeelding, in tig. 4, blykbaar is. Ge-

polyst heeft deeze Steen een zo fraay aanzien

,

dat 'er , wegens de aartigheid , te Potsdam'

Ta-

XII» Gen 43. Sp. 8. Fahrenkiaut Schifli n»gii llmenayien-

fis. Baum» M*. II. p. aoff. T* 15.

• ($) Grapteïithtis Lineani Striasque transverfas referens.

Sy/l. Nat. X5T. Tom, lil., Gen. 43, $& 7, Graptolithus. lh

Sean. 147. Fig, . .

III. DESL, II, SïUS»
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I. Tafelbladen van zyn ; zo men my verhaald
Afderi. heefc. De Tekeningen van getallen, die op

Hoofd" fommigen der eerstgemelde Leyfteenen voor-

stuk. komen , geloof ik daar in gemaakt te zyn.

e
y
\ Um fé) Natuur(leen met veele Stippen of Sterre

-

th™ ütig* tjes getekend.
rnites,*

fteen.

Ppen" Onder de Dendrieten komen voor, wier Te-

kening byna geheel beftaat uit fyne Stipjes ,

even ais of zy met een Pontfoen gepointileerd

waren. Ik heb zodanig een Stukje uit het Swans*

bur^fe. Men vindtze meest op Leydeen, by

Oeningen in Switzerland, op Mergel, by Tu-
bingen in het Wurtembergfe , op een geelach-

tige verharde K[ey, by Hof in het Bayreuih-

fe, als ook by Nosfen en Chem.Di.ts in Saxen.

Buiten twyfel is hier de vloeibaare Mineraals

StefFe door de geheele zelfftandigheid van den

Steen gedrongen en heeft zig dus verdeeld. Op
deeze Steenen komen doorgaans tevens Dendrie-

tifche figuuren voor , of die Stippen maaken

een vertooning van Bosfchagie, fomtyds van

een Nevel of Wolken , en ook wel van een

Hi mei met Sterren, als wanneer men 'er, met

Wallerius, wederom een byzondere Soort

van zou kunnen maaken, onder den naam van

Eemeljlten. De eigentlyke Stigmiet y eene Soort

van, Achaat, vol roode Stipjes, welke St. Ste-

vens*

(ö) Croptollthus Purdis vel Stellulïs plunmis infignitu?.

iübU Lapis nielanofii&us, GfrUA. Katur • Syfam* IV. p^
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yens -Steen genoemd worde, zou hier t'huis be- I.

hooren. Ook meldt Davila van een Plaat-
Ar
^y

L

je Oriëntaals Achaat
,

geheel doorzaaid met tioöró-

Boompjes als Sterren van verfchillende grootte ^u*«

en veelen gefraart , alsKomeeten; dus het Fir-

mament nabootzende. Dewyl veele Dendrieten

ook dergelyke Stippen en Sterretjes hebben

;

gelyk inzonderheid uit de gemelde van Saltz-

thall by Brunswyk blykb?ar is; zo kan menze

gevoeglyk daar roe betrekken.

By aldlen het Oogmerk van LinnAps ge-

weest ware » alle de Steenen , op of in welken

eenige Natuurfpeelingen voorkomen , tot dié

Hoofdftuk of Geflagt te betrekken, dan zou-

den hier ook die , welken W X lle rius Art'

tropomorphi en Zoömorphi tytelt, als toevallige

Afbeeldingen van Menfchelyke Lighaamen en

Dieren voorftellende ; gelyk ook alle zyne

Techmmorphi, met Konftige Figuure,oi t'huis

te brengen zyn. Ik heb 'er verfcheidene van

dien aart , zo in Achaat 5

, als Jaspis en Mar-

mer, ongemeen fraay en Natuuriyk. Maar,

aan dert eenen kant , is het getal der Afbeel-

dingen hier reeds te veel uitgedyd , om 'er die,

naar waarde , by te voeden : aan den andfren

kant is het Oogmerk van den Ridder alleen-

lyk geweest , zodanige Stukken hier te plaat-

zenj

ï73. Lithomorphi Corporïbus Cslestibus pi£i. Uianomorphi.

;WALI» Sy/l. Min* I*. p, 5J>9.

IlLDiiL.lt8roij



latf Samengroeizels of

ï. zen , welke naar Verfteeniogen geleeken ;
7
t

^ vfv
L

' ^et5e van ^e zo eveD S8me^e
>

U1C Natuurlyke

Hoofd* Vlakken in de gezegde Steenen ontftaande Af-

TiüE, beeldicgen, niet gezegd kan worden: des ik

liever deeze befpaaren zal 3 om 'er dit Werk in 't

vervolg, als ik die Steenen befchryf , mede te

verüeren. Ik gaa dan thans over tot den

Tweeden Rang.

ÏSJMENGROE1ZELS
of

S TEENGEWASSEN.
Volgens de Rangfchikking van den Heer

LiNNiEos komen hier thans in aanmerking

die Lighaamen , welken men gevoeglyk begry-

pen kan onder den naam van Samengroeizels of

Steengewasfen. De eerde benaaming komt met

het Latynsch woord Concreto, overeen , 't welk

de Ridder voor deezen Rang, Wallerius
voor een geheele Klasfe gebruikt , daar in ook

de Verfteeniogen en de Natuurfteenen begry-

pende (ÏÏ). Hoe eigen of oneigen dit zy, laan

ïk anderen beoordeelen. Zyne bepaaling, ten

minfte, is zeer dubbelzinnig. „ Het zyn (zege

j, hy; Aardachtige 3 SteeDige of Mineraale

{h) ZÏ5 't voorgaande Stuk, blads. 113»
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«, Lighaamen , die of van vernielde Mineraa- ïr •

3 , len , wederom gemengd en ve-eewgd, ge XIVd

*, fprooten zyo, of door een byzondere figuur Hoctfd-

„ of door de buitengewoone Groeiplaats , uit-STÜ*#
-

3, munten." Dit doet hy, om dezelve toepas-

felyk te maaken op zyne vier Onderdeelingen

,

die grootelyks van elkander verfchillen- Met
de Verfteeningen en Natuurfteenen , zeker,

firookt zyne bepaaling weinig» Ook kunnen

dezelven eigentlyk niet tot de Samengr•oeizd's

betrokken worden. Deèze zyn derhalve, bil-

lyk t door Linnjeus tot een byzonderen

Rang gebragt ; behelzende Lighaamen van eme
Aard of Kalkachtïge natuur, meestal in deze

óf gene byzondere gedaan' e famengegroeid»

Dus heeft zyn Ed. daar in de volgende, nies

onaartige, onderfcheiding gemaakt.

Natuurlyke Sdmengroeizels.

Calcultts. Dierfteen»

Tartaros» Plan; fteen.

M t 1 t e s. Kernfceen.

Elementeele Samengroeizels.

P o M E É* Puimfteen»

Stalactites. Drupfteen*

Tophüs. Tufftw-en

.

Van de drie eerden heeft óp eerfle zyo

birfprong in het Disrlyk Lighaam ; de tweede

il
Hl. Ö3Kt. II. Stuk.
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Ié
in Plantaartige Vogten ; de derde in Steerien.

Afdsm<> Van de drie laatften is de eerfte in of doorhec
XIV. ymr famengegroeid : de tweede in de Lugt ;

stuk! de derde in 't Water (e)*

Eigentlyk behooren deeze Lighaamen wel

niet tot de Delfftoffen , alzo zy meestendeels

buiten 't Aardryk voorkomen ; maar men kan-

ze, wegens de hoedanigheid, tot geen ander

Ryk betrekken. De meeften kan men den naam

geeven van Steengewasfen. Ik zal 'er dan , ia

zo veele Hoofdftukken , van fpreeken.

XV; HOOFDSTUK.

Befchryving der Diersteenen; zodanigen
*

naamelyk , die in 't Dierlyk Lighaam groei-

jen ; gelyk de Blaasfceen , zo van Menfchen

als van Dieren ; de Maagfteen of Bezoar ; dé

Galfteen of Pedro del Pofco, en anderen.

De Vogten der Dierlyke Lighaamen bevat-

ten in zig een aanmerkelyk gedeelte van

Aarde, weike, zo lang die Vogten wel gefteld

2yn , en in genoegzaame beweeging blyven

,

met dezelven omloopt en zig niet afzondert.

Maar , zo dra , door eenig gebrek der Werk-
tuigen of der Vogten of der beweeginge , het

Etfen-

(e) Vid. $j/t. Nét. XII. Tom. II!. p. 153.
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Even vvigt in deezen verlooren wordt , dan fcheidt I.

zig dikwils iets van deeze Aarde af, zet zig op A
^?y

EL*

de een of andere plaats nedët , en , door ze- Hoofd-;

kere aantrekkende hoedanigheid, allengs ver- 8TÜ*s

meerderende of aangroeijende, formeert zy ein-

delyk een Steen. Terwyl, nu, de ftilltand vaa

Vogten , die tot nederzetting of aflegging der

Aarde gelegenheid geeft , nergens meer plaats

heeft dan in de Waterblaas , zo is die ; hoe-

wel men byna overal Steenige Samengroeize.

len gevonden heeft 3 ook de gemeenfle zit-

plaats van Steengewasfen in 't Lighaam , ten min*

ite in dat der Menfchen ;. en maakt das mei

regt de eerfte Soort uit.

fi) Dierfleen uit de Pis» t.

j Calculus

Men vindt denzelven in de Nieren , in
U
&"£?*•

de Blaas en in de overige Werktuigen tot af* fce«%

zondering van de Pis dienende , in de Schild-,

padden , doch voornaamelyk in Zoogende of

Pramdieren , als Gèmfen , Rheeen , Harten 9

Schaapen , Runders , Paarden * Zwynen ,

Honden, Rotten en Muizen, maar allerge-

méenst in Menfchen 9 en wel in Kinderen 4

die 'er zelfs mede tel* wereld komen, in 't

Lyk van een Kind van dertig Weeleen is 'er 3

behalve veele kleinere , één in de Nier gevon-

den
j>

(1) Calculus Vtitist. SyJÏ. Nat. XII. Tam. UI. Gea, éf»

Sp. x. Calculus Remim & Vtücx vulgh

l

HLDEEt,IIt ST0Kt
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*• den , zo groot als een Linze (d). Zeldzaa*

Xv#

L
* nier kwam weleer de Biaa?(leen voor in Duitfch-

Hoofd- land en Switzerland , dan in Vrankryk, Enge-
stuk.

jancj en dg Nederlanden , zynde in Osdndie
BUta^m -Weinig of niec bekend. Sedert een reeks vaa

Jaaren is hy ook in dit gedeelte van Europa

minder gemeen dan te vooren. Meest fchynt

derhalve deszelfs oirfprong aan het algemeen

gebruik van eerige Spyzen of Dranken, of aan

de algemeene Levenswyze, toegefchreeven te

moeten worden» En , dewyi men in de Oos-

terfche Landen den geheelen Dag verdunnen-

de Vogten , Thee en KofFy drinkt , waar van

'£ gebruik in deezeEeuw, in ons Wereldsdee],

dermaate toegenomen is en het gebruik van

Bier kragtig verminderd; zo is 't niet onwaar-

fchynlyk , dat de fterker Waterloozïng , daar

door veroirzaakt , ook minder gelegenheid gee-

ve tot eene groeijing van den Steen (e).

mtfyiong* Dat de Pis in zig de zelfftandigheid van den

Steen bevatte , is blykbaar uit het vast aan»

groeijende Zetzel der VVaterpotten en Glazen.

Dat zulke afzetting ook in 't Lighaam plaats

lïebbe, blykt uit de Graveelige S toffe, die dik*

wils in zo groote veelheid door de Waterwe-
gen geloosd wordt» Eenig overblyfzel , hier

van* groeit fomtyds in de Nieren tot een Steen-

tje, 't welk dan ia de Blaas gekomen tot een

Kers

ld) A3* ¥bp. Md Tom» IV. p. s**,
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Kern verftrekt voor een grooter Steen, wiens j,

manier van aangroeijtng blykbaar is , uit de Afdee^

Rokken, waar hy , eveo als de Bezoars , uic Hô FJ^
beftaat. Vreemde Lighaamen van allerley stuk.

foort , by eenig toeval, door de Pisbuls, van Biaasjlcsxj

buiten in de Blaas geraakt ; zelfs Draaden , Lap»

jes , Koorn - Aairen , Boonen , Kogels , Naal«

den ; hebben het begïnzel uitgemaakt van een

Blaasfteen* Zelden vindt men dien aan de

Blaas gekleefd ; dewyl de inwendige Rok door

eene dikke Vettigheid daar voor befchut is,

Somtyds , evenwel , heeft zy zekere Beurzen 9

Zakjes of byhangzels , waar in de Steenen kun-

nen nestelen , misfehien door dezelven veroir-

zaakt, ten minde uitgezet door de aangroei»

jing van den Steen»

De Menfchelyke Blaasfteen is van een zeer zeifliaas

taste zelfltandigheid , dikwils zo hard als een d »gheid.

Keyfteen , doch fomtyds ook Kalkachcig en

broolchj gemeenlyk met Zuuren niet opbrui-

fchende en alleenlvk oplosbaar door Sterk Wa-
ter of Salpeter - Geesc. i>t ht-eft het zeer

moeijelyk gemaakt een Middel uittevioden,

tot oplosfing of afflyting van den Steen in 't

Lighaara* Eindeiyk, echter, fenynt men zulks

door Zeep- en Kalkachtige Stoffen, in groote

veelheid dagelyks ingenomen , uitgevoerd te

heb*

(e) Vergelyk Sharp Aanmerkingen, over de Neelkundu

Amfterd, 175 1» bladz. 291 , cu de Aantekening aitf,

1

1

ITLDrsuILStus.



13a Steenen gegroeid
*• hebben (ƒ ). Anderen pryzcn een rykelyk

*Xvï" gebru^ van dun Bier of verdunnende Vog-

Hoofe- ten , van een e Zeepachtige hoedanigheid .,

stuk» aan c^ #
rje Ongemakken , die anders uit eene

maaijittn. ^^Q ophouding of fcherpheid der Pisfe, ont-

ftaan, worden 'er ten minde door verzagt tn

mooglyk de verdere aangroeijing belet {h).

scheid- Door de Scheidkunde heeft men bevonden,

l^oi?" dat de Blaas- Steen een groote menigte Lugc

en wat minder Water bevat. Men krygt 'er,

door Destillatie , een vlug Loogzout uit en

eenen rood gekleurden Geest , als ook eenige

Olie. Na het verkalken , waar door de Steen

meer dan drie vierden van zyn Gewigt ver-

liest y blyft eene witte bynaSmaakelooze Aarde

over , die gemeenïyk wat Yzer bevat. Anders-

zins zyn *er de Aarddeeltjes meeflendeels door

een Dierlyk Lym te famen gekleefd , en hier

op werken eigentlyk de zogenaamde Steenbree-

kende Middelen , en dit fchynt de oirzaak te

zyn, dat gezegde Zeep» en Kalkachtige Vog«

ten daar de meeste uitwerking op hebben

Door langheid van tyd wil men dat hy ook in

enkel Water ontbonden worde en geüoopt (i)

SadasRte. Van Kleur zyn de Blaasfleenen , in Men-
feheo 5

(f) Zie Uitgezogte Verhandelingen
% IV. Deel , bkdz.

54* , enz.

(g) HALL. Npt. ad Prtleïï. Asad. BOE&H, Vol, lil. r*

M-
(h) SH\H& Aanm. Over de Heelkunde , Amfi. 17 jj. £f

•

29S» Sydenham was ook vaa dit denkbeeld. Vid, Oper*

& 575.

PL< XIX.
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fehcn, by 't uktóen donder , doch gedroogd fc

uit den geelen of graauwen witachtig De Op-
F

%y
U

pervlakte hebben zy meestal effen, maar fonv Hoofd.

wylen zeer ruuw
, ja ook wel Takkig of ge- STUK *

doornd , en be/et met Kwarts - Kryttalletjes.
£laaifa*k

Anders is de gedaante meestal langwerpig of

Eyrond , iomtyds ook hoekig en a's met Fa*

eerren. Het Bekken van de Nier levert won*

derlyk gefigureeroe Sieenen uit (k). Sommi-

gen merken de jgladheid aan , als een bewys ,

dan 'er zig meer dan ééne Steen in de Blaas

bevonden nebbe; doch alzo 'er ook veTfcheide

ruuwe uitgehaald zyn , is dit twyfelachtig of

geen vast bewys (l). Men vindt vier zodanige,

die in 't jaar 1758 uit een Man gefneeden wa-

ren, afgebeeld
( m) ; doch geen derzelver komt

in ruuwheid in vergelyking met den mynen ,

reeds meer dan veertig jaar geleeden, in een

Lyk, in de Blaas gevonden; hier in Fig 1, op

Plaat XIX , vertoond. De Oppervlakte be-

ftaat uit veele Steenharde Knobbeltjes , die hem
byna naar een Moer be? ie doen gelyken. Naar

zyne grootte is hy zeer ligt 3 weegënde m#ar

zes Drachmen. Tot tien, twintig, dertig en

veertig , ja zestig zyn 'er te gclyk uit ééne

Biaas

(i) Hifi. de l'Acad, R> dei Sciexees
t de J?tG,p, 30.

(£) v|d> A8. Phys. fred. Vol IV. Tab, il.

(I) Zte Uttgez. Verband, V, D*£L,bladz. 272, enz;,

(m) PhiU TranJaEt. Vol. L lab. XXü»

fl!.D«lL. ÏLSïüff, *
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ï. Blaas gebaald (»). Anderen fchryven van meer

A
XV

L
' dan ta^fei van eeDe vyfhoekige figuur

;
't welk

Hoofd- niet te verwonderen is , daar men honderd

stuk. Steentjes gevonden heeft in 't Bekken van ééne
&aas/tee».

jsfjen £y zyn fan ye jn en veroirzaaken veel

moeielykheid aan den Steenfnyder. Somtyds

valt ook de Steen zo groot, tfat hy niet uitge-

haald kan worden, of dat de Patiënt het door

't geweld der Scheuring moet bederven (o).

Cipotte. Men vindtze ongerreen verichillende. Vau

de kleinte als Erwten of Duiven - Eitjes

,

groeijen zy aan tot aV grootte van een Kinds-

Hoofd; zodanig zelfs dat 'er fomwylen de ge-

heele Blaas door gevuld is , en tot de zwaarte

van twee of drie Ponden. Hiidanus meldt ,

dat in den jaare 1604 zekere Jongeling , twin-

tig Jaarcn oud , van eenen Steen geineeden zy^

die twee- en- twintig Oneen woog,- doch de-

zelve beftierf het (j>). Van agttien Oneen

was 'er een uit een Man van tagtig Jaaren ge-

baald, en één , van grootte als pen Struisvo-

gels*

(«) VhiU Trans, ahridg. Tom, VI. P. J* p* 22*
(0) VïD. HE1STF.B- Chirurg. P. II. p, 845*

(p) HiLD. Oper. Chir. p. 720,

(q) Ex Vefic4 Militis Servi. BARTHql. Hifi, Rar4 Cettf.

V. Cap. 57»

(r) Ph\l. Tram, abridg. byLowTHQBF, Vol. III, p* i54k

(s) PhiL Trar.s, for 1750. p. 596,

(O Weinig kleiner , deihaive , dan die door den Hee*

ÏLocquEiTE uit een Lyk gehaalde , welke veilen zz of

z§ Loot, dat i§ mim elf Oneen woog 3 onlangs vereeid san

, d§
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2els • Ey 3 uit een Militaire Knegt (q). Te
m

*•

Afdfet x

P.rys was 'er , in 'e jaar Ï690, een uit en xv#
*

Gee&tlyk Perfoon gefneeden , die omtrent één Hooid-

en -vyftig Oneen woog; doch hy ftierf onrter STÜK«

de Operatie ;r). Elders vindt men gemeld
Blaai/lelt̂

van Menfchen» Blaas(leenen van drie- en vier-

en dertig Oneen (>)• Ik heb 'er één , reeds

veele Jaaren uitgedroogd , di^ thans nog over

de zes Oneen weegt; zynde, volgens 't op»

fehrift, te Rotterdam uit een Mansperfoon <re-

fneeden. Die Steen heeft een zeer regelmaa-

tige platachtig Eyronde gedaante , en is drie

en een half Duimen larg , dtrdhalf Duim
breed en een Kwartier minder dan twee Dui-

tnen dik(l). De Oppervlakte is aan de eene

zyde Kalkachtig, aan de andere bekleed met
eene gladde Korst. Een Vrouwsperfoon van

negen- en-tagtig Jaaren, heeft 'er , zoTül-
pius meldt, een * van drie Oneen en twee

Drachmen zwaar, die zeer ongelyk en hoekig

was, zonder hinder, van zelf geloosd (y). Die

Steen,

de Holïandfche Maatfchappy der Weetenlchappen te Haar-

lem, en ia derzelver Verhandelingen, XIX» Deels UI.

STUKjbladz. 83, enz. befchreeven en daar nevens afge-

beeld : wi?ar van zyn Ed, zegt , dat veele Liefhebbers enz.

betuigd hadden, „ nimmer zuSk een zwaaren , grooten en

s,
vasten Menfchen - Steen gezien te hebhen , en dat zy»

a% Ed zig niet erinneren kende , ooit iets van die natuur

"„ by een eenig Schryver aangehaald gevonden te hebben."

(v) Oh/erv, Mei. Libr. Hl. Cap. 7,

14
III. Deel» II. Stuk.
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ï» Steen , waar van een Sroid , reeds tweemaal

^Xt?
U

yan ^n Ste?n §e n̂ecc^en
5 $fe zelven fneedt.

Hoofd- was grooter dan een Hoender -Ey, en woog

f
tuk. yjer Oneen (>^); nog verfch gewoogen, denl£

ilc: want de grootte uk de Afbeelding opmaa-

kende , fchynt hy my te kleiu tot die zwaarte.

nutte* Onder de Blaaieenen der Viervoetige Die*
$een. ygn komen de Paardejleenen voornaam elyk in

aanmerking , waar van ik te vopren reeds ge-

fproken heb (x). Men vindtz-e niet alleen ia

de Blaas ?
maar ook in d| Maag, Darmen ea

Buik der Paardeu. Iri 't algemeen worden zy

BippolitM genoemd , over welken een geheel

Vertoog is van eenen Doclor Alberti, mel-

dende, d§| in de Maag, van een Paard van agt

Jaaren, drie Stecnen gevonden zyn, wier groot-

lle vyf en een vierde Pond woog , zynde van

grootte als een klein Kinds Hoofd (y). Wei-

nig, echter, kwam die in vergelyking, met de

gene , daar ik van gemeld heb , in Engeland

gehaald uit den Buils van een Merry, wqe-

gende vyftieo 5 en die uit de Maag vso een,

Paard , zeventien en een half Amfterdamfe Poa«

den zwaar*

De Heer J. van Alphen, beroqmd Ge*
peesheer alhier , bezit een Paardefteen, die in

't jaar 1777, hier te Amflerdam , by het ope-

nen van een dik 3 vet Meirie- Paard , dat vier

(w) UU. Libr. IV. Cap. 30.

{x} Natuurt Hifi. I, D. llh $TV&% btedz, 382,,
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en een half Jaar oud was, in 't zelve gevon- i,

den werdt. Deeze Steen lag in de holligheid AfdeelJ

van den Euik , tegen het Middelrift aan , in jjooTo-
Ipogteals tusfchen het Hart en de Maag, De- stuk.

zelve was met een vet en lymig bekleed-

zei omwonden , en van onderen aan "t zelve

vastgegroeid. Dewyl hy voor 't overige los

Jag,zo moet men denken, dac hy met het Vlies,

waar in hy gegroeid is , door een fchielyk toeval

afgerukt zy of afgefcheurd ; te meer , alzo dit

Paard zeer fchielyk is geltorven. Naar myn ge*

dagten zal dit de Galblaas zyn geweest; wanc

in de holligheid der Darmen zou hy zekerlyk

eene Verftoppïng gemaakt hebben ;. 't welk in

zulk een gezond Paard niet vallen kon ; en in

de Maag kon de Steen naauwlyks eene zoda-

nige figuur aanneemeo. Voeg hier by de Kleur,

welke volilrekt met de Kormandelfche Bezoars

overeenkom (tig en groenachtig bruin gemar-

merd is , even als dergelyke Galfteenen. Hec

is een zeer fraaije Steen , van eene Druifsvvyze

figuur, met eene roodachtig platte bafis, daar

}iy zig Schilferig veuoont , op de plaats der

aangroei] ing. Voorts loopt hy met drie platte

zyden pieramidaal In een ftompe punt uit. De
omtrek is van onderen zestien; de hoogte by

de vyf Puimeo : de zwaarte drie Pond en elf -

Loot, ordinair gewigt (z), Iq

(y) ABa Phyfico - Mèd. Vol» 1. p. 4?i. Verg. EERKH,

Kat. Hifi. tf. HolU II. ü. bh 1030.

(z) Uit dit Veihaal , dat ray , ten gsoctften deele, óoot

1 5 m
III. Deel; II. Stuk,
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ï» In andere Viervoetige Dieren komen de Blaas-

^^
L,

fteeneo , als gezegd is, fomwylen ook voor;

Hoofd • geiyk van gedagten Alberti verhaald wordt ,
stuk, ^ac aaD zekeren Doktor Nüümahn, te Frey-

2^"^.
Sj
berg, zulk een Steen uit een Koe gebragt wa-

fleen* ye, weegende meer dan zes Loot; zynde twee

Vingeren breed eo zeven Vingerbreedten lang,

geheel wit van Kleur, doch zeer murw , brokke-

lig en poreus. Uit een Varken hadt dezelve

'er ook één bekomen , van grootte als een Dui-

ven -Ey 3 bruinachtig van Kleur» Van beiden

worde uitdrnkkelyk gezegd 5 dat zy in de Pis-

blaas gevonden waren : hoewel het niet waar-

fchynlyk is , ten opz?gt van die uit de Koe,

eerstgemeld* Dat 'er evenwel in de Pisblaas

van het Rundvee ook voerkomen, is zeker [a).

11, (2) Dierfteen uit het Speekzel.

Calculus

Kwyfftcên, Die Steenachtige Korst ,
gemeenlyk de Kalk

ri
>;Va'. 4& Tand€7z genaamd, welke, zo de Ridder aan-

merkt , meest in Menfchen , met het Scorbut

in de Mond geplaagd ; zelden in de genen

,

die niet dan Water drinken , voorkomt $ zou,

zo zyn Ed. oordeelt , veel overeenkomst heb»

ben met den Blaas- of Nierenileen. Alles ,

zelfs,

gezegden Heer medegedeeld is , blykt , dat de Paarden niet

ahoos kwyneti, die dergelyke by zig draageo , al ?yn ze

groot : 't welk men zou kunnen befluiten uit de Voorre-

de vsn 't VI. Deel der Verhandelingen van het Zeeuvijck <J«*

nwfehap , bladz. LX#
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gelfs, dat de eene ontbindt, verzekert hy ,ont- j

bindt ook den anderen , en , dewyl het over- Afd?el-

vloedig eeten van Aardbezièn hem genoeg was «^^£
geweest om de Tanden van die Steenige Korst stuk.

te zuiveren , pryst zyn Ed. het onderzoek van Kwijlt™*

dat Middel, ook, tegen den Blaasfteen aan , ten

ïïiinfte (telt het bedenkelyk (b).

De oirfprong, zegt hy, is uit Slym, meest

aan rottige Tanden of Kiezen gegroeid, 't welk

bedervende zyn Aards aflegt , die dan als Wyn-
iïeen famengroeit. Op dergelyke manier ko-

men ook verhardingen voor in de Kwyl- Klie-

ren, gelyk men dus onder de Tong fomtyds

een Steentje uitgefneeden heeft , van grootte

als een Koffyboon. Wylen myn groote Vrind,

Doclor Job Baster, te Zierikzee , fchryft

,

dat hy dus, zekeren Edelen Heer, een Steen-

tje onder de Tong heeft weggenomen , ter

grootte van een Hazelnoot (c). Een driekan-

tig Steentje , witachtig en glad, hard als Gyps,
doch oogfchynlyk uk veele Plaatjes famenge*

fteld , fprong van zelf onder de Tong van daan

|n een Schoenmaaker , die wel twintig Jaaren

geduurig met Kiespyn aan de flinkerzyde van

(a) Vid. A&. Phy$% Md. Vol. Vllh p. s>.

(2) Caktdus Saliva:. Sy/l. Nat, Xlh Tom, III. Gen. 44»

$p. z. z. Tarra rus Denuuna vulgo,

(b) Mihi folum fuffecit Fragorum copiofior efus : An fof*

ficiat in Calculo Urinario? Syfl4 Nat, uts. p. i;$#

(O AB. PAys. Md, Vol, Vllh p. V,

IILDfiBLjLSTUit,
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I, de Onderkaak was geplaagd geweest , zonder

^fdeel dat men 'er eenige hulp aan kon toebrengen»

Hoüfo- ^indelyk kwam 'et een Gezwel van buiten,

srvn dat de Pyn verminderde , doch , harder wor-

Kvt^ijitm, dende en inwaards voortkruipende , de Zwel-

ging en Spraak zeer belemmerde , terwyl hy

liaauwlyks kaauwen kon. Ma het opleggen

van warme Pappen , wierdt hy 'er eindelyk,

op 't onverwagtfte 3 dus van verlost (d). De
Kwyfbuizen, die, uit de Kaak -Klieren voort-

komende, zig by den Wortel van de Toogont»

la&ten
9 zyn dikwijs de zitplaats van dergelyke

famengroeijingen , <jie gevaarlyk kunnen wor-

den. Zo was het met c'at langwerpig Steen*

tje, waarfchynlyk op de zelfde plaats gebo-

ren, 't welke, dwars in de Keel gevallen zyn-

de by een oud Man , Burgemeester te Olden-

burg, zyne zwelging met groote Pyn verhin-

derde, tot dat het van hem met de Vingeren

Uitgehaald werdc O). Het Geval, waar van

Ik te vooren melding maakte (f

)

, zeker Heer,

hier te Amfterdam , nu weinige Jaaren gelee-

den , bejegend , hadt met die beiden eenïge

overeenkomst. Zie hier de Afbeelding van

het Steentje, dat my goedgun (tig daar toe van

hem geleend is, in Fig. s*. Het is zeer hard,

doch fchynt van eene K alkachtige natuur te

(d) AZt. Phys. Mtd> Tom. IV. p* 37 ft

(e) Eejem. Tom. VI. p. MS-

(ƒ) Voorg. Stuk, blads. a;s.

&*) Cakvfas iji Capita
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zyn , vol oneffenheden , meest aan de onder- I.

zyde, die een weinig platter is , dan de gene
Af^sl^

welke zig hier vertoont. Hoofd-
stuk.

(2) Dierfteen in het Hoofd m
Calculut

Blyvende by het Hoofd , zal ik thans acht Cerebri

géeven op de Steenen , daar binnen in gevon- decn;
11*

den. Een aanmerkelyk voorbeeld, hier van»

Verhaalt Hildanüs. Een Jongeling van A»

delyken Huize, van de Trappen gevallen zyn*

de, en hier door zyn Opperhoofd gekwetst

hebbende , flierf na zwaare Hoofdpynen te

hebben uitgedaan, en toen werdt byde famen>

voeging van den regten met den hockigen Bek-

keneels Naad een Steen gevonden , die uit eea

dikke Lymige Stoffe famengegroeid was en in

een Vlies beflooten ( g ) Hy geeft zelfs de

Afbeelding van dien Steen , de grootte onge-

Vaar van eene Moskaat-Noot hebbende , m
en buiten 't Vlies. Ik heb voorheen van Ver-

üeeode Herfenen gewag gemaakt, 't welk twy-

felachtig fcheen (Ji). Üe Hiftorie van eene

Verfteening van het Brein in een Qs , die men
naauwlyks verdagt kan houden, is door my
lang te vooren befchreeven (£), De geleerde

Va-

(g) HlLD. Obferv. I. Cönt. V.

{b) Zie 'c voovg, Stuk , biadz» 197.

(ij zie 't 1. deels III. Stuk van (teeae Nat, Hifttrit %

lli.DauII.STUK,
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T. Valisnieri heeft wel duidelyk beweezeo #

Afóeel. ^at
»
er noo^ t eea waare Verfteemng der Her-

Hoofd- êDen m bevende Schepzelea plaats gehad heb*

stuk. be, maar dat het Brein onder een Steenachtige

Brem/ies*. Klomp verholen geweest zy. Niettemin kan 'er:

dan een Steen in 't Hoofd zyn, waar van fom-

niigen , om iemand die zinneloos fchynt te be-

tekenen, grappig gebruik maaken.

Dit blykt verder uit den zogenaamden Steen

in de Kop der Zee-Koeijen, waar aan menden

naam van Lapis Manati geeft. Deeze vak ter

grootte van een Kaatsbal en fomtyds grooter.

De zelfftandigheid is zeer hard , doch fchynt

veeleer van Beenige dan van Steenige natuur

te zyn. Ik heb daar van cok voorheen gefpro-

fcen (ƒ) Iets dat my onlangs , onder den naam

van Verfteende Herfenen der Zeekoe , dat is

van 't Zeepaard, van de Kaap der Goede Ho-

pe, bezorgd is, fchynt veeleer het Gehoortuïg

te zyn van dit Dier (k).

iv. (4) Dierfteen der Longepypen.

Calculus

Ptdmona- £)at 'er in de Borst ook Steenige famengroef*
r
*Longe- jingenontftaan, blykt uit de Steentjes, welke
üeen.

doQr >t hoeften worden uitgeworpen. Dewyl

men dikwils vry harde brokjes daarmede loost,

is het zeer ligt te begrypen, dat Menfchen 9

die

(f) Zie 'tl. Deels I* Stuk deezer Natuurlyfe Hi/lorle M

bladz. 47 8*

{k) Vergelyk RUMPH* Amb. Pi. IVII. Lett. G,

fa) C&lcufos Tiache*. Sy/t. Nat, xn.Tom, IU. Gen, 44Sp» 4,
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die veel Steemg Stof inademen , aan dit On- **
,,

gemak onderhevig kunnen zyn. Kalkwerfcers , x^.
*

Pleiftermaakers, Steenhouwers en Steenzaagers , Hoofd-

ja zelfs de Metzelaars en Bikfteen Molenaars, s
"u**

zyn derhalve 'er dikwils mede bezogt en Her-
m®Pm

ven daar door veeltyds vroeg aan de Longe-

Teering* Hetzelve heeft, uit eene andere oir-

zaak , plaats , in de genen die veel Rinfen

Wyn drinken. In een Vrouwsperfoon van een-

en - dertig Jaaren , was de oirzaak zo blykbaar

niet. Zy was Teeringachtig , met een ge-

weldigen Hoeft , werpende tevens een menige

Steentjes uit , de grootilen als een Linze of

kleine Erwt, Dit duurde byna een half Jaar t

tot dat zy flierf. 't Scheen dat zy nog een

grooter Steentje in de Long hadt, 't welk tel-

kens met den Hoest oprees, doch niet werdt

uitgeworpen (t). In 't Lyk van een Hoveling,

die vyf en zestig Jaaren oud was, zeer aan 't

Graveel onderhevig, vondt men in de Lon-
gen twintig zeer ruuwe Steentjes, van groot-

te als een Erwt en Linze (m). Meer voor,

beelden van dien aart gaa ik voorby.

(5) Dierfteen van Bloed. ^
Calculut

Dat 'er in 't Bloed van leevende Menfchen , fw"»•

en uit deszelfs zelfftandigheid , ook fcteenige
Hartftecja'

Sa*
U) AU. Pbyf. Md. Tom. V. p. nj t

(m) Eadem. Tom. IV. p. 155,

(5) Caleulus ex Sanguine, Mfri%

n. Deel II. Stuk.
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i. Samengroeijingen ontffoan, is niet minder zé-
A
xv 1#ker# Men neefcze iQ de Groote Hart-Siaga*

Hoofd» der gevonden en in de Borst- Ader, zo Dok-
stük. tor ïülpiüs fchryfc(f?). De eerfte, door
Hart/tem hem afgebeeld, naar een geplakt Vogeltje ge-

lykende , was Tufachtiger dan de laatfte ter

grootte van een Hazelnoot , vastzittende in de

uitwendige Borst -Ader, van gedaante als een

Trosje Korenten , en beftaande grootendeels

uit verhard en als verbrand Bloed. Hy was

in een uitwendige Borst - Zweer geboren : ter-

wyl die der Longen , voorgemeld, in derzei-

ver Klierachtig Geitel en misfchien in de hol-

le Blaasjes der Longen, waren ontdaan.

Het aanmerkelykfte , echter , in deezen, is

de Hartjleen , waar van de voorbeelden zeld-

zaam zyn. Horstius maakt 'er gewag van,

en Doktor Schrey , die over eenige zeld-

zaame ToDg- Nieren- en Blaasfteenen een fraay

Vertoog heeft aan 't licht gebragc , verhaalt^

dat door hem in 't Hart van een Adelyke Da-

me een Steen gevonden zy , welke de gant.

fche holligheid daar van vulde* Hy was Ascfo»

kleurig , gekromd , en hadt aan 't end als twee

uïtileekende Snuitjes (o). Gedagte Horstius
hadt in 't Hart van een Meisje , dat aan een.

Ongefteldheid geftorven ware , in de regter

Holligheid een Steentje aangegroeid gevonden

,

dat

(n) Obferv* MdtCArunt Libr, II. Cap. 25, £ibx, IV» Cap* il.'

{«) M* Ph'» M<d% Vol, IV» p. §*?«
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dat naar een kleine Karfleng geleek, Wtó- £
Fchynlyk zyn die uit het verharde Bloed der A y^

1*

Polypusfen , wecken zo dikwils in hec Hart Hoofd4
voorkomen, gefprooten. stüé»

Immers , dat het Bloed op die wyze kan ver- uit een

harden , is my zeer duideïyk blykbaar, uit dien
B
p^n^

aartigén Steen , in Fig. 3 vertoond. Derzelven %• 3«

heb ik, in 't jaar 1777 , uit Oostindie ontvan-

gen , onder den naam van een Steen uit het Hart

'van een Wilden Buffel , van Temaie. Hy is

van eene zonderlinge figuur , hebbende vvf zy.

den, waar van twee driehoekig, tegen elkaii»

der over , en drie fcheef vierhoekig , de ande-

ren verbindende. De ze] fHandigheid is donker

bruinrood of Koffykleurig , met menigvuldige

grootere en kleinere zuiver witte Streepjes en

Takmaakingen $ als Aderachtig , doorreegen.

Op eenige plaatfen , daar brokjes afgebrokeri

zyn, blykt , dat die witte Kleur niet ver in-

waards loopt; zynde, voor 't overige, de Stof*

fe egaal Koffykleurig. Zy is zo hard als eeri

Keyfteen , laatende zig met een Mes niet af-

fchraapenj en dus blykt, als gezegd is, dat uit

Bloed ook een Stecnige Verharding kan ont-

ftaan. Dat hy veeleer in één der Ooren van

het Hart , dan in één der Holligheden , ge-

groeid zy , is my uit de figuur waarfchynlyk.

Mooglyk hebben de Bloèdvaatjes van het bin-

nenfte Vlies die Aderachtige Takmaakingea

veroirzaakt.

Van de Steentjes, die in andere Voeten des

•K Mm*
HI.DEEL.II.STUKé
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X. Menfchelyken Lïghaams ontftaan , zal ik maar
A™l. kortelyk gewag maaken. Men heeft 'er ge-

Hoof/- vonden in de Traanbuizen , in de Gehoorweg,
stuk,

ja Zelfs in de Pynappelk'ier des Hoofds» In

de hpïligheden, waar de StofFe van het Slym*

dat men door de Neus ontlast, vergaart , fchy-

nen zy ook voor te komen , wordende dan fom-

tyds door de Neus of ook door 't Gehemelte

uitgeworpen (/>) Dikwils zyn zy in de Et-

ter , die hier of daar in Zweeren vergaard of

in Holligheden uïtgeflort was , geboren. In 'c

Zaadvogt , zelfs, zoudenze gefproten zyn, in

de Lyfmoeder (q) , in de Ballen en 't Balzak-

je. Ja geen gedeelte des Menfchelyken Lig-

haams , byna , is 'er niet , den een of anderen

tyd, mede bezet geweest ( r). Inzonderheid

zyn de Spysverteerde Wegen daar aan onder-

hevig, geJyk wy nu zien zullen,

vi. (fi) Dieriïeen uit de Maag , die vast is van

j%t£k zclfftandigheid.

Maagdeen.

De Steenen , die in de Maag groeijen, zyn

in

(p) Vïd. HiLDANï Opera, Cent V. Obs. I.

(4 Dit is zeïzaam. Men vindt in 't Til. DEEL der

Holl Maatfchappye , vier Steenen van aanmerkelyke groot-

te Is uit de Lyfmoeder eener jonge Dogter uitgeworpen

,

afgebeeld, op Plaat XI. en bJadz. 60 j befchreeven : doeh

de Heer üerkheï , naderhand meldende dat dezelven door

zyn Ed. afgetekend zyn , fchymze tot de Blaasfteenen te be-

trek
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In de Viervoetige Dieren getneener dan in jfr

,

Menfchen. Het Voedzel , waarfchynlyk , en ^v.
a

de meerder kreuken in de Maag , inzonderheid Hoofd-

by de Herkaauwende Dieren , geeft daar aan- stuk.

leiding toe. Dat 'er echter, in Menfchen , %&<*#&>

zy in de Maag, 't zy in 't Gedarmte, derge-

lyke famengroeijingen fomtyds plaats hebben,

blykt uit de Steentjes * met den Afgang ge-

loosd, die dan dikwiïs voor Gal(lee r en gehou-

den worden. Dus verhaalt Bartholinus
een Geval van een Vrouw van zeventig Jaaren

te Regensburg , die 'er drie kwy t raakte , vari

grootte als een Hazelnoot , driekantig , welke

men oordeelde uit de Gilhuis in 't Gedarmté

gekomen zyn (>). Een Vrouw van drie- en-

dertig Jaaren, die, na het geweldig opftoppeö

van de Derdendaagfe Koorts door Kina, in

gröote benaauwdhtden,met ongemeene zwaar-

moedigheid, verviel; hebbende den Mond , an-

derhalf Jaar lang, geduurig vol Lymerige zou-

te Slym ; loosde einde! yk een groote menigtö

van Steentjes, naar die der Karperen gelyken-

de i wit of geelachtig , fommigen hard* an*

de-

trekken. Zie Natuurlyfe Eljiorle van Heiland* 11. D, bl*

20*9.

<V)Zie Uhgez Verhard II» D. bh '±9U

(6) Calcuim GaftricLis foUdtts. Syfi. Nat. XU, Tom. 111,

Gen. 44. Sp. 4. Calculus Animalitniti Bovini , Caprini G©5
iieris & Cervorutn. Wall. Syfi. Min. 11. p* 4%% a 6$4$

6is* Bezoar vulgo,

1$) Rar. Cent. IV. Hifi. 4s>,

% 2
III. Deel. II, Stuk.

*



J4& STEENEN GEGROETE
!• deren broofch : waar door zy van alle Toe»

AF
XV.

L
' vallen verlost werdt ffy Dlt is te Suinfort,

Hoofd- in Duitfchland , omtrent den jaare 1730, ge-

stuk, beurd. Nog aaDmerkelyker vind ik de Hifto-

Maagjïeen.
x \Q van een Timmerman, te Hallifax,* een zeet

groot en welvaarend Vlek in 't Noorden van

Engeland ; die met veel moeite twee Steenen

met den Afgang kwyt raakte, den faatfïen zo

groot, dat dezelve door zyn Knegtraeteen Yze-

ren Haakje uit het Fondament moest getrok*

ken worden. Dit gebeurde in 1084, en om-

trent zeven Jaaren te vooren was hem het

zelfde bejegend (&) Ö01 nog nader te

bevestigen, dat 'er weezentlyk Steenen in eens

Menfchen Maag kunnen groejjen , dient de

Ontleding van het Lyk van een Dame , in

Schotland na geduurig braaken en Graveelpy-

nen geltorven , welke, behalve verfcheide Stee-

nen in de Nieren en Pisblaas , 'er één hadt

,

door welken de Uitgang van de Maag in 't

Gedarmte t'eenemaaï toegellooten werdt (v).

Meer Voorbeelden , zelfs van verfcheidene , toe

dertig toe , groot en klein , die aan de Maag
waren vast gegroeid , vindt men elders aange-

tekend (w). Mni heeft 'er zien haaien uit de

Maag van Menfchen , die aan onlydelyke

Maagpyn geltorven waren , ter grootte van

een

(0 AU. Phyu Mei Voï. 111. p. 273.

(«) Phïl'Trans, abrtdg hy LoWTHORp. Vol. 111. p. I<fo»

(vj Zie Phil. Tram. n. 250. p. ^5 en de Afbeelding al*

daar: ook als bovea p. u$. Fig* 41,
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een Hoender -Ey. Ook zyn 'er, van grootte £
als een Noot, door Braakerj uitgeworpen , vol- *^jf

u

komen Gypsachtig, hard en wit. Negen wer- Hoorn*.

den 'er, in Vrankryk , in het Lyf van eene STUK -

Weduw , die aan geweldig Maag-Kolyk watf^f*^?*
overleeden , uit dat Ingewand gehaald (x). On-

verbeeldelyk was de menigte van Stee» en, die

door een jong Vrouwsperfoon , te Bern in

Switzerland , zo door de Keel als uit de Blaas

en door den Afgang uitgeworpen werden, al-

len van eene Tarterachtige natuur (y).

In Viervoetige Dieren , inzonderheid Her» Bezoat-

kaauwende, komen de Maagdeenen menigvul.
Stein*

diger voor , zelfs ook in Paarden , gelyk ik

reeds gemeld heb. Het Rundvee is 'er lom-

wylen mede geplaagd en vooral die Dieren ,

welken tot het Geflagt der Herten behooren,

of als een middelflag tusfehen de Herten en

Bokken zyn. In deeze voert de Maagdeen den

naam van Bezoar , afkomftig, zomen wil, van

't Chaldeeufch woord Beluzaar , dat Tegengift

betekent ; wegens de eigenfehap daar aan toe-

gefcheeven (z). De Arabieren noemenze Be*

zuaharth , 't welk meer overeenkomst heeft;

de Perfiaanen Belzahar of Pafan, naar de Die-

ren , waar in menze vindt ; de Portugeezen Pe»

dra

(w) AB. Pbys> Mei. Vol. IV p. 368.

(x) SCHKNK. Obferv. MtL ïiibr Il f. 57.

(y) Pkil, Tranfaü. txbridg. ut fupra , p. KÏ7 &£,

iz) D'ARGENV. Ory&ologie. p. 374.

K3
III. Deel. II, Stuk.
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I, dra de Buzio > de Cbineezen Cautsfo $ de Ma.
&fdeel% leijers Culiga Kaka of Culiga Kees, welke drie

Hoofd benaamingen betekenen Aapenfteen.

stuk. Men kan de eigentiyke Bezoarfteenen in drie

gtmar* Hoofdfoorten befchouwen. Eerfcelyk Orien-

taalfche
$ die de voortreffelykften zyn ; dan

Occïdentaalfche 3 de flegtften , en verder Kor-

inandelfcbe als eene middelfoort uitmaakende.

Dit ziet op de plaats der afkomst : wat de

Dieren aangaat , daar zy van komen 3 is de on-

derfcheiding zo zeker niet.

Oricn- % gelegenheid van de befchryving der Be*

toUche* zoar* Bokken, die volgens de Afrikaanfe, daar

van io Af beelding by den Hoog'eeraar B ö r-

MANKüs bevindelyk, door my in Plaat ge-

fcragt zyn 5 gaf ik zo omilandige Berigten

aangaande den Orientaalfchen Bezoar (a), dat

ïk het daar by thans zou kunnen laaten be^

rusten. Zodanige Dieren hadt Tavernier
zes in Perfie gebragt, in weiken zeventien Be-

goarfieenen gevonden zyn , fchryfc S e e a , die

ver»

(e) Nat. tiijl. I. D. 1 1 1. Stuk > Madz. zoó. Pi. XXIV.

{b) Kabinet
% II. Deel, Plaat CXI.

(c) Op die Plaat, Fig. n, 12 , IJ , 14»

(d) Detgelyke verteringen gaat echter de Heer Brandt

{Vlhf* Gen, Vi. D. Vootrede; tkans weder opdisfchen r

itellemde de Groeiplaats in de Gewrichten dsr Aapen, die

so ongemeen beweeglyke Leden hebben , en wel door

^wetzuuren vsn Schietgeweer ; uit we'ken, immers, niet

dan een Caiius of dergeiyke kon omftaan , dat tegen het

«naskzel deezer Steenen fhydt , die van de Bokken - Stee»

W of gewoons Eezeais , naauwlyks dan door de Kleur te

•ft-
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verfcheide Afbeeldingen van zodanigen Steenen !•

geefc (b). t'Is echter zonderling , dat de In-
T
-^y

U

diaanen , op Borneo en andere Eilanden, daar Hoofd.

over lachen , wanneer men zegt , dat de Bezoars STÜK-

van Hertebokken komen; alzo zy die van Aa-
BexMr*

pen krygen , welke dezelven waarichynlyk door

den Afgang loozen. Dat zy in de Kwetzuu»

ren, door Schietgeweer aan Baviaanen toege-

bragt , groeijen zouden , is uit de gedaante (c)

niet waarfchynlyk (d)

'c Is , uit de bengten van Rumphius, wel Aapefteen;

geloofbaar, dat zodanige Steenen, op de Oost-
P
^f

l

4

X
.'

indifche Eilanden, in A apen vallen ^ maar te*

vens zeker * dat dit een ander flag van Bezoar

zy, verfchïllende van den echten van de Vas-

te Kust van Indie of Perfiaanfchen. De Aape-

fteen is donker bruin ; gelyk dat fraaije Steentje*

in Fig. 4. vertoond ; daar de echte Orientaal-

fche Bezoar uit den Olyfkleurigen of blaauw-

achtig ziet en fomtyds zelfs naar 't paarfche

trekt. Die donker bruin of geelachtig vallen

,

zyn

onderfcheiden zyn , en derhalve een dergelyken oirfprong

hebben moeten. De Indiaanen zullen % mooglyk , de loste

Beentjes, welke natuurlyk in fomrnige Gewrichten der Die»

ren zyn , daar in vindende , dezeken voor iets wondeis

^ïange^ien en voorts , die Bezoars elders aantreffende , gedagt

hebben» dat zy ook daar groeijen. Deeze laatften zyn ze-

kerlyk , wat 'er ook van die Bloedfmaak rnogt zyn , geea

fatnengroeijing van Bloed, zo min ais de Bokkefteenen , en

het fchynt my uit zyn befchryving, dat men hedendaags ,

in Oostindie % de fraaifle er* fynfte Bezoais voor Aapefteejiga

houdt.

K 4
III, Deel. 11. Stok,
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S- zyn doorgaans als gemarmerd. Zy hebben

XV.
' 00^ gfnieenlyk een Eyrocde figuur , en een.

j^oojd- byzonderen glans en geeven bruin , geel of

stuk. groenachug af , wanneer menze op een Hul?.

Mezoar.
j£ ryt f Q^ ^ papjer f

fa z met Ceruis be.

ïlreeken is > wryft: 't welk tevens dienen kan

om de echten van de nagemaaktcn $e onder-

fcheiden CO-
Uit de gedagte groenachtige Kleur zou men

weezentlyk in het denkbeeld kunnen komen,

dat de Bezoars Galfleenen waren ; gelyk ze»

kere Boicher, Geneesheer te Rysfel, op

ccnige Waarnemingen , door hem omtrent

Menfchen- Steen en gedaan, met kragt wil be-

ween n ƒ; Ik kan zyn Ed., in deezen, niet

toevallen ; aangezien 'er van zo veele Autheu-

len verzekerd wordt , dat dezelvtn a by geo-

pende Dieren, in de Maag gevonden zyn, en

bovendien dat de Bezoar ongemeen verfchilt

,

Kaar de hoedanigheid der Kribden, welken c'ee-

ze Dieren gegeten hebben. Maar ten uirerfte

verwonderlyk is 't, dat men in het uiivoerige

Frarfche Woordenboek der Dieren gezegd

vindt; hoe het Gevoelen van Se ba 'ftryde te-

gen dat der andere Aiuheuren , die zeggen

zou-

fe) De Kentekenen der echtheid Van de Qricntaalfche Ue-

eoaïs , zyi zeer naauwkeurig opgegeven door den Heer

Brandt, Vliif. Gen, Vit Deel, in de Vooiiöde , biadz.

SEIX, enz.
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gouden, dat de Bezoar in de Pisblaas der Die- I.

ren groeije (g> By welke Autheuren, toch,Ap^L*

vind: men die zotte onder (telling? Hoofd-
|

De Orientaalfche Bezoar is van ouds voor stuk,

een zeer kragtig GeneesmidJel gehouden ge- ^*»«s

weest , en thans geld: nog de Orce tot twin-

tig 5 vyfentwintig en dertig Guldens; naar zy

fraaij en grcpt zyn f
Men hieldtze voor onge-

meen Hartfterkende , Zweetdryvende en Te-

gengiftig. Of dezelve nog dien naam by de

Chineezen , Indiaanen qn Perfen , behouden

hebbejdat zy 'er zoveel gebruik van maaken,

als Rümphiüs fchryft ; kan ik niet berigten.

't Is zeker , dat men 'er in deeze Eeuw, in

Europa , in lang zo veel werks niet van maakt

als voorheen ; te minder nu de kragteloosheid

van dit Geneesmiddel , door veele Proefnee-

mingen, zo duidelyk is aan den da? gelegd (&>
Ondertusfchen zou het wel kunnen zyn, dat

deszelfs uitwerkmg in hcete Klimaaten fierker

ware , dan in de gemaatigde of koude Gewes-

ten; alwaar het Menfchelvk Lighaam niet zo

ligt t t Zweeten is te brengen en de Uit*

werpgaatjes der Huid digter geflcoten heeft.

De

(ƒ ; Uitgezo^te Verband II. D. bl. £99, enz.

(g) Diïïionn. des Animaax, Paris 1759. Quano. Tom. I.

p. 281.

(h") Zie het Vertoog van den Engelfchen Do&or Slare,

ten dien opzigte,in de Philofoopkifehi V&rhardüingm^ UU
JDïe^ , bladz. 316, enz.

III. Deel, 11, stuk.
S5



J<4 STEENEN GEGROEID

ï. De Occidentaalfche Bezoar , welke van Pe-
AF
XV.

L
* ru en uic de sPaanlcne Westindiën in menigte

Hoofd- aangebragc plagt te worden , zo Se ba meldt z

stuk.
js naauwlyks zo veel Stuivers het Once, als de

ta?ifchl

cri" andere Guldens waardig. Dezelve , zegt hy,
ïtésoa*. groeit in de Maag van wilde Geiten of Herte-

bokken > die de Bergen beklimmen. Deeze

Dieren beb ik voorheen , onder den naam vaa

Bezoar - Hert , befchreeven en van de kragten

van den Occidentaalfchen 5 in vergelyking met

den Oriemaallchen Bezoar , omftandig gefpro-

ken li). In 't midden van deeze zit, zo wel

als in de andere , een Strooitje , Blaadje of eenig

Mos, waar de Steenige Stoffe, by Schilfers of

Korden , om heen groeit ; maar dikwils is

daar binnen eenige Haairigheid vervat. Gedag-

te Herte- Bokken loozen denzelven door den

.Afgang , zelfs met het Zakje , waar in hy is

geboren* Van buiten zyn die Steenen ook wel

Haairig en van Kleur bleek Aschgraauw of

geel met bruin gemarmerd*

Deeze Occidentaalfche Bezoar fchynt kleiner

te vallen dan de Orientaalfche , waar van men

fomtyds ziet ter grootte van een Hoender -Ey.

Zulk eene, die eenOce woog, zegt Ta ver-
hier, was in Indfe honderd Guldens waar-

dig, en hy hadc 'er een , van by de vyf On-

een %

{%) Nat. Hifi. ï« D. III* stuk, bladz. 134, enz.

ik) Nov. AS. Fbys. Mcii, Vol* UU p« 309 & Vol. IV*

p. 377* Tab. VI. jRfc. 7«
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een 5 verkogt voor duizend Guldens, De Lief- ï.
'

hebbery , om groote Steenen van dien aart te
Ar

.£*
EI*

herben , heerfchte zeer onder de Perfiaanen, Hoofd-

Zekcre Apteker van Dresden hadt 'er van de STUK «

Leipziger Misfe, des Jaars 1731 5 een mede ge- #&&•

bragt, die volkomen rond was en grooter dan

een Ganzen Ey , zo Doktor Schrey ver-

haak, die hem ook in Afbeelding uitgegeven

heeft, doch min of meer aan de echtheid ie een

te twyfelen (k). Misfchien , en wei waar-

fchynlyk , zal deeze tot de volgende behoo-

ren.

De derde Soort, niet minder aanmerkelyk Bezoarm
dan de anderen , is de Bezoar van KormandeL ^j°

im^ m

Deeze munt in grootte uit, en wordt in 'tPor-

tugeefch Bezoar de Vaceas geheten, dat isKoei-

jen- Bezoar. Voelen, naamelyk , heeten de

Diëten, in welken menze meest vindt, Zee*

Koeijen- Seba, ook, is van dit denkbeeld ge-

weest, onderichcidende dus die Dieren van de

Walrusfen , in 't Noorden voorkomende , wek
leen fommigen Zee - Paarden geheten hebben ,

doch anderen ook , wederom , Zee • Koeijen* Ik

heb bevoorens aangetoond, dat de Lamantin

der Wesondiën eigentlyk den naam verdiende

van Zee 'Koe , en op dien naam , welken dat

Dier aldaar voert , heb ik hetzelve befchree-

ven (l> De Walrus/en heb ik deezen naam,

by

{l) N*t. Hijl. I. d. I. STUK , 8 Hpcfdft.

ïII.Deel,1I,Stü&
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I. by welken zy bekend zyn , laaten behou*

A
XV

L
' den (jlr ' Maar die Dieren

»
ti'sichen de Keer-

Hoofd- kringen voorkomende, welken gemeenlyk Hip-
stuk. popotamus heeten , heb ik , om dat zy zo wel

Mezoar. m fo Z<e ais in Rivieren leevtn , Rivier of

Zee ~ Paard get\ teld ( n ). Dit is door my ,

volgens eer e Afrekening , welken wylen de

beroemde Hoogleeraar J, Bürmakküs van

de Kaap ontvangen hadt , in Plaat gebragt en

naderhand door anderen , naar den Kop en

Huid, van daar bekomen en opgezet zynde,

(gelyk dat Dier zig thans in het Naturaliën-

Kabinet van zyne Doorlugtjge Hoogheid , den

Heer Prins Erfftadhouder , bevindt) , in ver-

fcheide opzïgten verbeterd (o),

zee-paard- Deeze Zee - Paarden , die zo wel aan de Mon-
Steem

den van de Ganges als elders aan de Vaste Kust

van Indie voorkomen en lyviger vallen dan de

zwaarfte Osfen , leveren , zegt men, de voornaam-

He Eezoars van Kormandel uit. Van zes Pon-

den hadt Seba 'er een gezien in de Verza-

meling van den Haarlernfen Predikant d'ür.

ville, die denzelven duizend Guldens ge-

kost hadt. Zelf geeft hy de Afbeelding van

een Stuk van zulk een Zee • Paard * Steen»

die ruim vier Ponden zwaar geweest was,

van buiten geheel glad , ligt Ascbgraauw, ver>

beeldende als de Herfenpan van eenMenfch,

zyn-

(m) Zie I. D. II. St'K , hladz. 7*

(n) I. D. 111, Stuk , 38, HoofdfU bh «o*.
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zynde langwerpig rond , Steenig hard en zeef ï;

zwaarwigtig. Volgens het afgebeelde Stuk ,
Afdeel,;

fchyoc hy ongevaar vyf Duimen dik te zyn ge- Hoofd-
weest. De zelfftandigheid was Schilferig en stuk,

de manier van aaDgroei j ing * om een Pit of Samn

Kerntje , fcheen met die der andere Bezoars

overeen te komen. Ook werden 'er dergelyke

Hartfterkende en Zweetdryvende kragten , als

aan den Orientaalfchen, voorgemeld, aan toe-

gefchreeven ; mids men daar van in grooter

veelheid , tot een half vierde Loots of twee

Scrupels, gebruik maakte ; kamende deeze 8e-

zoar, in dit opzigt, met de Occidentaalfchcn

overeen* Die groote Bezoarfteen van JVL r-

catüs, van zesenvyftig Oneen Gewigts 4

aan den Paos prefent gedaan i hadt een Nier*

vormige figuur, was ligt geelachtig van Kleur

en werdt voor een Peruviaanfchen gehouden

;

doch geleek anders , zegt S e b a , veel naaf

den grooten , by hem afgebeeld» Verfcheide

kleinere heeft hy ook in Plaat gebragt , die

byna Hartvormig zyn en anderen Eyrond,

allen van dergel vken aart (p).

Schoon myn Bezoar van Kormandel , in Fis:. De myne

™ \rj\r j afgebeelde

5, op Plaat XIX» vertoond , niet zo «waar ,pl.xix.

noch zo groot is, als de voorgemelden ; (wee- *%• *

gende

(0) Zie de Afbeelding van hetzelve en de Waarnèemin*

gen van den Heer no&or J.C Kiockner ten dien opzigtc *

te Aïnfterdara by Scbntid$r % Quaito 1775

(j>) SEB. Kabinet \U D« PI. CXH» Fig, 1 - ïq,

III. DSEL. II. STUit,
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j#
gendé geen twee Pond,) verdient hy echter, id

AFDEEuverfcheide opzigten , eene byzondere opaier-
XV.

j,|Dg^ £je grootte is 9 zo naa men 'c heeft

stuk* kunnen treffen , geiyk de Afbeelding voor i telt.

J*$*h Hy fchynt uit zes byna Kogelronde Bezoars 9

die taamelyk regelmaatig aan elkander gegroeid

en met een dikken gemeenen Korst overtoo-

gen zyn, te bedaan. Vier derzelven puilen ia

de omtrek uit , en maaken als een vierkant,

ivaar boven een vyfde, aan de zyde, die hier

zigtbaar is } hoog in 't midden uirdeekt en de zes*

de van onderen zig voordoet, alwaar de Rok-

ken afgeflagen zyn wier Schilferig Geftel zig

dus öuidelyk openbaart. Ik heb den bovenden

en onderden een weinig doen pol yden , de

anderen , met den geheelen Omtrek , ruuw*

gelaten , daar de Korst Afc^graauw is, met vuil-

geel gemarmerd* De zeifihr digheid is zeer

hard, doch laat zig met een Mes een weinig

affchraapen , en heeft dan een aangenaamen

Kruiderigen Geur.

Buffet-
Dit *aat^e fcbryft S eba aan de Btiffelfteenen

fteen. Van Kormandel toe» welken hy ze^t, ligt*

&£\ 6, 7'.harftig en broosch te zyn , laaterde zig ge»

makkeiyk tot Poeijer wryven* Aan *t Vuur

gehouden * zegt hy, fmelten ze als Hirst ert

geeven dan een liefelyken Balfamieken Reuk;

Dit komc , zo hy aanmerkt , daar van daan

,

dat deeze Dieren, indeBosfchen omloopende,

aldaar veelerley Kruiderige Boombladen en Plan-

ten vinden tot hun Voedsel. Bedenkelyk acht
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hy , dat hunne Maag, die niet wel verteeren
A

*•

;

kunnende, gelegenheid geeft tot eene Schilfe- xv^

*

rige aargroeijing der Harftige deelen , om eenig Hoofd-

Lighaampje , daar in bevindelyk. Sommigen STÜK#

worden met den Afgang van üezelven geloosd.

Het zouden dan misfchien ook wel Galfteenea

Icunnen zyn , indien de Geur niet daar tegen

flreed. Verfcheidene heeft hy daar van in

Plaat gebragt (q), waar onder ook eene door

gebroken , om de inwendige zelfftandigheid te

vertoonen . welke daar echter , op ver naa , zo

duidelyk niet is > noch zo fraay, als in een det

mynen , doorgezaagd , in Fig 6 , op Plaat XIX,
afgebeeld , alwaar ten minde twaalf Schilfers

zigtbaar zyn , evenwydig loopende om de mid-

delde, die ongevaar de grootte heeft van eene

Koffyboon. De Kleur van binnen is donker

bruinachtig , met veranderingen ; die van het

Holletje in 't midden geel ,• van buiten geelach-

tig groen, gelyk ik 'er meer heb, als ook die

in 't bruine vallen , doch deeze worden gemeen-
lyk gehouden voor den Aapen - Bezoar , bovea
gemeld. Sommigen zyn als gewolkt en gemar-
merd en zeer langwerpig van figuur , gelyk die

van Fig. 7 » *n welke tevens zig van buiten

het Schilferig Geilel openbaart. Ik heb oolc

een Schilfer van eenen , die wel zo groor als

een Kaatsbal moet geweest zyn , egaal groen-

ach-

(q) op PU cnr, als boven, Fig, 11-17.
)

III.Divl.II.Stuk;
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f#
acbtïg geel en zeer glanzig van Oppervlakte;

Af eel. De Hertebeeiten, welke op Cei'on, en elders

xv' aan de Vaste Kust van Iodie, in de Wilder-

t uk* nisfen gevangen worden, hebben foiuyds vyf,

Herten- zes en meer Steenen in hunne Maag; die hard*
steen. ^ van g^jj en Steenachtig zyn , van grootte

als Duiven- Eijeren, bleek Afchgraauw en glad

van buiten. Rumph.üs fpreekt van een

dergelyken' Hercenft:en, doch m& nt dat die

'er van buiten ingekomen ware of ingeflokt

door het Beest. Of in de Eurupifche Herten

dit ook plaats hebbe , weet ik niet. Men ver-

zekert dat de Traanen van een oud Hert dik-

wils zodanig verharden , dat men 'er den naam

van Bezoarjleen aan geeft. Daar zouden zoda-

nigen , van omtrent een Duim groot , zig in

't Naturaüëo - Kabinet van den Koning van

Vrankryk bevinden* Ook was aldaar een reg-

ie Herts-Bezoar , Eyvormig, meer dan twee

Duimen lang, weegende ruim zeven Loot (rj*

Het Beentje , dat in derzelver Hart groeit, in

de Geneeskunde vermaard , fchynt van geen

Steenige uatuur te zyn (s),

Armadii-
v°orts vind ik, by dien Autheur, gewag ge-

le-.schiid- maakt van Maagfteenen van Schild > Varkens of
p
£ttn'enz.Armadilkn 9 als uit verfchelde Bolletjes famen-

ge-

(r) Zie deete Nat* H'éorte , 1. D. 11!» Sru& W. 95.

O) Q*e Co-de Cervi
%
aW , b'adz $4.

(?) Op Haac C&IIIi als boven, zie bladz. 141.
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'gehoopt ; Van Schildpadden , die mede zeer jf»

'

Jbobbeïig zyn , als *t ware met veele Pokken ^R^^
Bezeti zo dat die van Tunquin dezelven Pok» fjoorö?

Hefteen heeten* De Indiaanen, zegt hy , hou- stuk*

denze voor het beste Geneesmiddel in de Kin-

derziekte , om de Pokken zagtjes uit te dry-

Ven , en geeven 'er van tien tot twintig Grei-

nen tevens van in. In de Westindien werden

zy hoog geacht tegen heete en Bluts • Koort-

ien. Eir'delyk maakt hy melding van een Steen

Van taamelyke grootte en 'dergelyke geileldheid

,

welke uit de Maag van een Eenhoora-ViTchi

ï'n dè Straat - Davis , gebaald zou zyn. Van
alle deëzë zyn ook Afbeeldingen door hem ge 1»

geven (t).

(7) Dierïleen uit de Maag , dïe Vmligis ûm
van Xelfftandigheid. j&gagro-

piia.

Deeze bepaaiing dient om denzelveh van de
Ható^

voorgaanden te ondërfcheiden. De Bezoars

hebben ook fomtyds van binnen Vezeltjes of

Haairtjes, inzonderheid de Westindifchej doch

hier beftaat de geheele zelfftandigheid uit Ve«

ieltjes, die fomtyds met een Steenachtige Korst

begroeid zyn. Inzonderheid komen hier de

Haait*

(7) Cakulus Gaftricus intus Filofns. SyJl.Nat. XII* Tom.

lil. Gen. 44. Sp. J. Calculus Animalium Crinibus coagc

mentatüs. Wall. Min» 4^0. CalcuÜ Aliimalum, CrinibuS

Vel Fibïis cóagraentau. JEgagropiis, Wall* Syft, Mn» IU

$> 639.

iïI.DE£L,IL$TUX,
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I. Haairbalkn in aanmerking , die men zeer dik*

Arwru wils io onze Kalvers en ook in volwasfen Run-

Hoofd- dereD v * ncic
»
ge^k iJ< daar van om^andlS he^>

stuk. gefproken (&)• Zy vallen van verfchillende

n^/rWKleüfj naar dat het Haair is van de Koe, wel-

ke het Kalf of een andere gelikt heeft; alzo

zy uit het afgelikte Haair famengroeijen : 't

welk zulks onbetwistelyk maakt (» De groot-

te is dikwils als een Kaatsbal ofals een Vuist,

ja als een Kinderen • Hoofd , gelyk ik dus don-

kerbruine > roode of rosfe en bonte heb, S e-

Jja beeldt 'er af, van vierderley Kleur, uit in-

landfe Kalvers, en een gryze uit een Europi-

fche Melk -Koe, alen zonder Korst: doch hy

vertoont 'er één van een Runder -Beest , uit

de Spaanfche Westindiën , hebbende van bui-

ten een dikke Steenige Korst, Kastanje -bruin

van Kleur. De figuur was rond , de dikte by

de vyf Duimen* Dergelyken vertoont hy ook

uit de Masg van een Paard, en van een Muil-

Ezel , in de Westindiën gefneeden , die mede
een harde dikke Korst hadden, en van binnen

een Haaïrige zelfftandigheid. Terwyl anderen,

wederom , gelyk die uit een Wild Zwyn van

Cey-

(a) Nat, Htjl. 1. D< 11 1. Stuk, bladz. aSj.

(v) Zonderling is 't , dat Swammerdam zelfs in de Ex-

krememen van ongeboren Kalveren Haair vondt , dat hy

achtte 4
doordien zy in de Lyfmoeder hun eigen Lighaara

gelikt hadden , daar in gekomen te zyn. Bybtl der Natmr t

X, Deel, bladz, 319*
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Ceylon en uit een Sïberifche Bever, van buiten j,

geheel ruig waren , beftaande t'eenemaal uk Afbeeld

Haair , en zynde uit derzelver Maag gehaald(w)*g^^
Dat de Schaapen ook dergelyke Billen in de STuï.

Maag krygen , die fomtyds de grootte van GemfenH

een Appel hebben , en van binnen mei Wol

,

Bal eiu

Mos en dergelyke dingen gevuld zyn , met

een harde Steen* of Kalkachtige Scirrs over*

toogen , heb ik voorheen verhaald (a')* Een

aartigen voiidt men in 't Natural ëa Kabinet

van den Koning van Vrarikryk. Geaicener zyn

écGemfen - Ballen , welken men vindt in de Maag
van Wilde Steengeiteo of Berghokken, Gem*

feu genaamd , die zïg op de fteile Steeoige

Bergtoppen der Alpen in Swkzerland onthou-»

den. Ik fprak daar van iüsgelyks uitvoerig (y)i

Het woord JEgagropïla> dat is Wilde Geiten-

Bal , door den Kiddcr hier in den voorflen

geplaatst , heeft zyne afkomst van dezelven;

Men noemtze ook wel. Gemfen - Bezoar , en

heeftze dikwi!s,in fomrnjge Apotheeken^ voor

den Bezoariteen, ja zelfs voor den Pedro del

Porco gebruikt.

Meer-

(w) SEBA Kabinet, II. B«el , PI. CXIV. Fig. I-Io,

bladz» 144 -*46

(x) Nau Htjl. 1. D ill. Stuk, bladz. a4o. Bladz. 241,

Vil ik niet zeggen , dat het in dezelven ook niet door lik«

ken ontftaat : (hoewel dat by de Schaapen zo gemeen niec

is, a's by het Rundvee 3 ) maar dat het in de Gèmfefl daar

uit niet voortkome.

(y) 't Zelfde , bladz. 150 , enz,

L %
III» Dsil. II. Stuk*



i$4 Stesnkm gegroet»

ï. Meergemelde S eba geeft de Afbeelding van
Al?

XV
U ver ĉheide Gemfen - Ballen , de grootte onge*

Hoofd- vaar hebbende van een gemeene Pruim, rond-

stu*, achtig of een weinig plat , van buiten met een

B
Gtm/m. harde gladde Korst , of ook zonder dezelve

,

van binnen digt gevuld met een fyne Haairig-

heid als Vilt ; ja ook van eene , waar in hy die

Stoffe oordeelde als verteerd te zyn; zynde

van buiten deeze Bal Schilferachtig bekleed ,

en , gelyk de befte Ceilonfche Varkenfleen , aan*

genaam bitter van Smaak, even als de meefte

anderen, 't Kan zyn dat fommigen van deeze

weezentlyk Haairig zyn, en door likken ook in

deeze Dieren , die zeer fyn gehaaird zyn , even

als in het Rundvee ontdaan; gelyk verfcheide

voornaame Autheuren van Gevoelen zyn : ter-

wyl anderen niet jcragt beweeren , dat de Gem-
fen- Ballen van binnen een Vezelige zelfftan-

digheid hebben , welke van Planten , wier Stee-

len of Wortels zy gegeten hebben , afkomftïg

zou zyn. Zy zyn fomtyds met een zagte, fom-

tyds harde Houtige , zelden met een Steenige

Korst bekleed, doorgaans langwerpig, zeerligc

en zelden grooter dan een Hoender -Ey. De
Kleur is gemeenlyk Aschgraauw of bruin,

fomtyds donkergeel of bleek groenachtig (z).

Gedagte Vezeltjes zouden, volgens fommigen

,

va

(z) Trill de Mat. MéL p. É71.

(a) KRAM. Plant Aufir. p. 300,

(b) Tri LL, Mat. Mii. p. 294.
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van het Doronicum , volgens anderen van het ** ^

Meum Athamanta, welks Wortel - Vezelen tot xy*
L *

een voornaame Spyze der Alpifche Steenbok- Hoofd-

ken (trekken , afkomltig zyn (a).
STUir *

Gemeenlyk worden deeze Ballen Duitsch eST^'
Bezoar geheten en men heeft 'er voornaame

kragten aan toegefchreeven. 't Is zeker, dat

zy fomtyds tegen Hoofdpyn , Krampen, Ze-

nuwtrekkingen en dergdyke Kwaaien, dienftig

zyn bevonden , wanneer meD *er een half

Drachme of wat meer , met Wyn , van liet

gebruiken: als ook eenig*zins Zweetdryvende:

doch tot dergelyke Kwaaien 2yn kragtiger hulp-

middelen en in zwaare Toevallen zal men 'er

niet ligt op betrouwen.

Hier moet ik fpreeken van den Ceyïonfen Var* Ceyionfe

kenjleen, gemeenlyk Pedto del Porco van Cey- fteI»
rken"

Ion genaamd ,• alzo die mede een Maagdeen *£. xrx.

is, en wel een zeer fyne Haairbal, in de Maag
van Wilde Bosch- Varkens groeijende en niet

in de Galblaas , gelyk de Malakfe Steenen van

dien naam. Sommigen willen, dat hy ook uit

Stekelvarkens , doch uit derzelver Maag, zou

komen O). Hy- wordt, derhalve, met regt

onder de Bezoars geteld , en voor een vierde

of vyfdq Sport daar van gehouden (c). Seba,

(e) Zy rekenen dsn i. den Orienraalfcheti : t. den Occi*

deritaalfchen : 3. den Bezoar van Kormandel : 4- den Suro-

pifehen of Gemfea - Bezoar : 5» deezen Ceylonfchen. Dat

L 3
'«

VI. Deej, II. Stuk.

*fe.«.



i66 Steenek gegroeid
ï. die zeer kundig in deeze zaaken was* heeft 'e.

AF
Xv!"

verfche}dene in Afbeelding gebragt, waar van

Hoofd- de vier eerfte en beste , zo hy aanmerkt ,

stuk. dos betonden. De eerfte was rond als een

fcfc^7r-
Kaarsbal > vaD Duifen met een donker bruine

kenjitsn. gladde Korst , van binnen digt van zelfftan-

digheid, zonder Haair, bitter van Smaak, als

menze kaauwde* De tweede , half doorge-

foeeden , beftondt uit verfcheide Schilfers of

Korden , gelyk de Bezoars, De derde was

donker bruin , met grysachtige bulten en de

vierde zwartachtig 3 byna vierkant , met een

donkere marmermg van boven; glad, hard en

glanzig , hebbende een dunne Korst en bitter

zynde van Smaak. Vier anderen , omtrent

van grootte als een Limoen of Oranje -Appel,

waren zeer bitter, Deeze hadden eenige Haai-

ri[!heid; weshalve ,hy achtte de Haainge S tof-

fe in dezelven nog niet verteerd te zyn (4)i

Voorts geeft' hy nog de Afbeeldingen van drie,

kleinere , welke de regte Ceylonfe Wilde Var-

kens Steen en zouden zyn, als geen Haairig-

heid van bint en ^ebbende (e). Hetzelfde bevind

ik in rnyne Ceylonfe Pedro del Poreo, in Fig*

3 afgebeeld., die een bruine Korst van buiten

heefc

'er zyn, die den Menfchen Blaas -Steen ook voGr een Soort

van Bezoar .houden en daar mede een TegeHgtftige kragt

- aan toefichryven , gaat buiten ichreef. Zie Kbam. Aujlr,

jab boven.

{ij S£3. KaVmtt H. Deel, tU CXllU &£* 1-8. bhdz.

\%1
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heeft en eene fnybaare zelfftandigluAL egaai
aJ,

donker Olyfkleurig , zynde van eene Eyvor- xv>

mige figuur en van grootte omtrent a's een Hoen- hoofd.

der- Ey. Een weinig van de zelfftandigheid,
ST'*V ,

gekaauwd, laat lang een niet onaaogenaamen feyr%\

bitteren Smaak in myne Mond. Dien Smaak W^«.

bevind ik niet in een andere Ceylonfe, welks

rond is en van grootte als een Stuiter, vaal met

zwartachtige Vlakken , en blykbaar van eene

fyne Haairige zelfstandigheid. R U m p h i u f

merkt aan , dat de Maagballen , in de Moluk-

fe kleine wilde Strand- Varkens, dikwils byna

een Vuist groot voorkomende , van binnen en

buiten Haairigzyn als Vilt, hebbende geen aan-

merkelyken Smaak (ƒ>
Welke de oirfprong van die Haaiiigheid in

de Maag van deeze Wilde Varkens mogt zyn>

kon die Autheur niet uitvinden, 't Is niet

waarïchynlyk , dat het door aflikken van hun

eigen Haair , gelyk in het Rundvee, ontltaa;

om dat de Varkens - Haairen zo grof en lang

zyn. Veeleer zou ik denken , dat het de Haai-

iigheid zy van zekere Boom- of Peulvrugten 5

welken zy nuttigen , en die dan onverteerd

blyven in hunne Maag , tot dat zy aan Hallen

fa.

S37-1J9» In 't Werk van Rumphius is, op Plaat LVü
,

foY Letter A s
zodanig- ten Ambpnfe Varken- Steen inge-

voegd.

, (e) Plaat CXIII, als boven, Fig. 9, 10, n»

(f) Ambonfc Rariteitkamer. JA» HoofdcU

III. Deel. II. Stuk,



*<5& S; T E E N E N GEGROEï^

I. famengroeijen i 't welk te waarfchynlyker is V
^ P

y\/
La om ^at men zo £roote ballen *n zo kleine Var»

Hoofd- kens en dikwils tw.ee , drie of vier, in éên&

?TüK» Maag vindt*

clklius (8) Dierfteen uit de Galblaas*

De Galfkenen zyn we! de gemeende ondet

alle Steenige Jfamengroeijingen van het Dier-

lyk Lighaam. Men heeftze in alle Werelds-

deelen en in allerley Dïeren nu en dan gevon-

den. In Menfchen zouden zy ook* indien zy

zo duidelyke en pynelyke Ongemakkeni . als de

Pisblaas -Steen , veroirzaakcen, en door de Q.

peratie uitge rneeden werden , menigvuldiger
:'

voorkomen. Immers die Kwaal is zo gemeen*

dat de vermaarde Hoffmann van dezelve

een byzonder Hoofdduk gemaakt, eii niet al-

leen de Kentekenen
3 maar ook de Geneesmid-

delen opgegeven heeft , onder welken het ge-

Bruik der Mineraalej Wateren, door hem a als

het voornaam fle is aangetekend.

$ii$fojg. Sommigen willen , dat deeze Steenen ook in

het Darm- Kanaal ontdaan zouden en Büch^
fiEnys , zegt men 5 heeft zulks door Waar*

uee^

(8) Cakiului Felfeps. Syjï* Nat, XII. Tor?. IIJ. Gen, 44.

3p. 64, Chololithus Vulgo, *• Hominjs;^. Bovis: 3^. Eri-.

ssaceï. Lapis Malaccenfis. Clus. Exot4 217. Calculi Anin««

Ji«na Hyftzicasn, V(AhU Syj% Mm. Hf p. fj«.
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fleemingen aangetoond Cg). Terwyl het zeker is 5 r.

dat deGal dikwils zo wél naar boven als naar bene- Afdeel.

den gaat, is het niet te verwonderen ; dat zelfs üSjil
in de Maag Steenen kunnen groeijen , die meer stu^.

of min hebben van eene Galachtige hoedanig- Qaljitm*

heid. En hier van is zekerlyk de bitterheid

der Maagfteenen , zo der Bezoars , als der

Haairbailen voor befchreeven
?
doorgaans af te

leiden. Ook maakt de brandbearheid geen wee-

zentlyk onderscheiding :. want de Ontleedkun-

de heeft den grooten Morgagni doen bly*

ken, dat 'er veele Steenen in de Galblaas groei*

jen, die zwart en Aardachtig zyn en niet bran-

den ; terwyl de geelen doorgaans ontvlammen »

wanneer menze aan de Kaars houdt» Haller
heeft 'er wita^htigen gezien, met een bruine %

zagte Kern , welke als Zegel « Lak frnolten, eq

brandden (/;).- De Kleur derhalve geeft geen,

zeker Kenmerk, en, dewyl zy ook in de Lever

ontdaan , zal de hoedanigheid van de Gal het

voornaame onderfcheid der GaHteenen te weeg
brengen (t).

De grootte van deeze Steenen is zo opruer- Getal,

kelyk niet als derzelver getal. Men heeft 'er

piet alleen tot tweehonderd gevonden in de Gal-

blaas

(g) MUcelL Pkys. Md, Maxh. Anm 1730* Mens* Majo.

Vid. A®. Pky$. Md. Vol. X. p. 12a.

(b) Commentt ad Pral. BoEHH, Vol. III. p. i3£,

(i) Zie de \Vaarneemin|ea omtrent de Galfteenen $11

Rezoars. Ifitpzogte Perkand* II. Dsel , bladz. zn*

L 5
II:LD£el,II,Stv£;



17» Steenen gegroeid
I. blaas van het Lyk eener Vrouw > die gezond

A
xv!

t,en r̂i ĉtl ĉheen >
doch zeer dn^tig w*s en na

Hoofd- het doen van een goeden Maaltyd eensklaps

stuk, dood nederviel. Zy was , in voorigen tyd,
®*ij!w- we] met de Vallende Ziekte geplaagd geweest.

De meefte Steenen waren hoekig, van grootte

als Erwten , de grootften als Hazelnooten

,

geeler en broofcher dan de anderen , die meest-

al een zwartaehtige Kleur hadden , ontvlam-

mende aan de Kaars (&). Zal men gelooven,

dat 'er tweeduizend in ééne Galblaas gevonden

Zyn (/) ? Twintig waren van zekere Vrouw
door eene Verzweering , drie Vingerbreedten

hooger dan de Navel, 'uitgekomen , welke van

grootte als Erwten waren , en twee anderen s

byna van figuur en grootte als Karftengen
,

werden 'er nog uit gefneeden. Toen bevondt

de Chirurgyn , dat 'er nog één in de Galblaas

zat , die derzelver geheele holligheid vulde, en

waar van hy de Lyderes niet, dan door den

zelven aan ftukken te breeken , kon verlosfen.

Dit gelukte echter, en de Wond, zo wel van

de Maag als van de Galblaas , werdt genezen

;

zodanig dat het Vrouwsperfoon , reeds by de

veertig Jaaren oud , wederom haar werk kon

doen

(k) AU. Pkys. Mei. Vol. X. p, 120.

C/j C$mm. Litt, Norimb< 1735. Hebei. ja. p. 411. Ex iisd*

p. 122. Annot.

(m) ASt% Phys. Mei'. Vol. VI, p* 250-

(rt) Zie SHABps Oordeelkundige Aanmerkingen , door ïny

uit het Engeilch vertaald en by een gebragt. Amft, 1751

,
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doen (m). Dus ziet men dat, hoe gevaarlyk j

de Wonden van de Maag en Galblaas ook zyn, Afd Et-

de Operatie , in dringende Omftanöigheden
, |Jg^

#

zo wel op den Steen , door uitwendige uitpui- STUKa

ling zig openbaarende , in die deeleo'gelcnie- Gai/lun.

den kaD, en mee zo weinig gevaar, ais op deq

Pisblaas Steen (72).

Mer» heeft zelfs uit een Ettergezwel in de Grootte.

Lever , van een leevend Mensen , een Steen ge- j^
xl

haald ais een Duiven -Ey, en uit het Lyk van

een voornaa.me Dame is 'er éen als een Gan-

zen - Ey gefneeden , die in een bekleedzel bin-

nen de Lever zat (0). Daar is een Galfteen

door den Afgang uitgeworpen , die de figuur

en grootte hadt van eene groote Flefch - Kurk (p).

Ook is 'er één, van grootte als een Hoender-

Ey, uit de Galblaas van een Lvknehaald. Ze'fs

heefc men het geheele Galblaasje , met des^elfs

inhoud, in Steen veranderd gevonden. Om de

menigvuldige voorbeelden , daar van befchree-

yen (q) , voorby te gaan ; zal ik alleen thans

ten dkn opzigte aanmerken, dat de meelten,

die men groot mag noemen , ongevaar zyn

als een Moskaat iSIoot of Turkfe Boon: des

de myoe, in Fig* 9 afgebeeld, welke ik, met

nog

£#) Zie Uitpezogts Verband, als boven , blad». 297.

(p) 'ABt'FèyA Msi. Vol. VI. p. 248.

Vid, Schenk. Oh. Md. Tom. I. Lik, III. Obs, ?e.

£• 77J.

IILDiuLji. Stuss:»
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?k icog twee -en -twintig anderen, van grootte

ftFDEsL, byna als Erwten , nu ruim dertig Jaar gelee-

XVt den, byde Ontleding ia een Lyk vond; nog

jtuk.
D

" we * 0R^er de grootften van de Galblaas geteld

éaïjiept,
m2L& worden. Elders heb ik daar van de Hi-

ftorie uitvoerig medcgeeid (r> Hy is aan de

beide enden zwarcachtig bruin , doch ziet an-

ders uit den geelen \ gelyk de overigen. Die

Gal-Steenen, welke in de Maag of in de Dar-

men gevonden, of door den Afgang uitgewor-

pen worden , nullen aldaar nog merke'yk aan*

gegroeid zyn.
Hoedanig- "

Alle die Toevallen en Ongemakken , welken
weid» °

men aan de Galfteenen toegefchrceven vindt

,

kunnen met zekerheid niet daar van afgeleid

worden. *t Verfchil , daar omtrent, is groot,

maar de grootte , plaatzïng en hoedanigheid dee-

zer Steentjes , die fomtyds in 't Water zin-»

leen , fomtyds dryven , fomtyds Vlam vatten , fom.

tyds niet. Ha les heeft 'er een ongemeene

veelheid Veerkragtige Lugt , en veel Olie

,

door Destillatie uit gekreegen. Hier uit zou-

den fommigen ppmaakea , dat zy veel Vafte

Lugt bevatten. Zekerer is 't , dat zy uit de

Aardachtige deeleo van de Gal, door weinige

beweeging des Lighaams en gebrek van Zeep-

achtig verdunnend Voedzel , ontdaan i
9
t welk

maakt , dat 'er het Gedierte tegen 't end vanden

Winter meest mede bezet is en geplaagd.

Dit

(r) ZÏÏtgez, Vtrhani, als hevea*



inMe'nschen of ÜiEREfl. 173

Dit brengt ons tot befchouwing van de Gal- I. ^

fteenen der Runderen , die in Turkye zo ge-
A^EL

meen zyn , naar Bellonius verhaalt , dat Hoofd-
geen Vleefchhouwer een Galblaas der Osfen'Tt,K-

wegfmeet, zonder eerst naar Steentjes daar in^"^
gezogt te hebben ; welken men aldaar toe Schil- ne«»

deren met Waterverw gebruikte (s). Des kan

men 'er ook de Sterfte der Runderen, die thans

20 veele jaaren in onze Provinciën en in ande*

re deelen van Europa gewoed heeft , mee Moe *

fcius, in geeoen deele aan toefchryven.

Ik heb van die zogenaamde Os/en • Bezoar ;

als ook van het»gebruik, dat 'er door fommigen

inwendig van gemaakt wordt , reeds omftandig

gefproken , en opgemerkt, dat dezelve gemeen-

lyk de figuur, grootte en kleur, heeft van een

hard gekookt Eijer - Doir. De Heer Daü-
benïon vondt , in de Galblaas van een Koe,

een geelen Steen , van grootte als een Vuist»

Deeze Galfteenen zyn zeer broofch en by uit-

ftekligt, fchynende uit veele Schilfers famen-

gefteld te zyn (O*

Indien de Bezoars , uit Viervoetige Dieren 9

ook tot de Galfteenen behoorden , gelyk de

Heer Boucher wil, als voorheen gemeld

is; dit zou het getal derzelven zeer vergroo-

ten. De Steenen der Paarden, die dikwils in

het

(s) SELLON. Ohs. UU p» 4$. Vergelyk BERSHEÏ N&*
Hijt. v- Holl, lï% D. bladz» ion.

(t) zie Nas. HM. I. D, II I. SXüK , blad», *8; 8 1 1 ?» J®m

IILDssl.II.Stüs,
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I. het Gedarmte derzelven , of ook in de Maag
Afdebl. voorkomen (v) , zouden , zo wel als de Stee-

Hoopd. nen * van Menfchen door 't Fondament geloosd,

stuk. Menfchen - Bezoars genaamd, hier t'huis behoo-

G«i/ieen. ren (V); Doch zyn Aanmerkingen zyn gegrond

op de Waarneemingen van Bianchi, wel-

ken Morgagkizo grondig wed. rlegd tueft.

Ook zou 't verwonder'yk zyn 9 dat in de Gal-

blaas Steenen om Strooitjes , Haaïrtjes , Kaf-

jes, Pitjes, Houtjes j Mos en dergelyke vreem-

de dingen gegroeid waren , die men altoos in 't

mHden van de regte Bezoars vindt. Deze' ven

echter j hoewel in de Maag Rehoren, kunnen

meer of min eene Galachtige hoedanigheid

hebben , en dus in zeker opzigt Galdeenen

heeten; gelyk ik boven heb aangemerkt.

Mdakfe J^e voornaamfte van alle Galfteenen is de
pedro del

uIqXq^Jq pedro del Porco , ook Lapis Hyjiricis 9

Lapis Porcinus en Lapis Malaccenfis g tyteld.

De naam betekent eïgemlyk Malakfe Varken-

'fteen; hoewel hy den oirfpron;? niet uit gennee.

ne, maar uit Yzer* of Penne - Varkens heeft,

die meest op Malakka , doch ook op eemge

Eilanden van Water -Indie voorkomen. Ik heb

)
daar

(v) De zelfde, bladz. 38z Hier voot befchryf ik een

Galfteen uit een Paard. Dat meest alte Paarde - Steenèn in

de Blaas of Nieren groeijen zouden (Zceuvjfch Genoot/cbap

VI. Deel, Voarrede, p, LiX,; fhydt eegen de Waarncemiri-

gen, aldaar gemeld Om dat 'er, evenwel, Blaas - Steenen

van Paarden zyn $ heb ik van dezelven in 'r algemeen aldaar

gefproken.
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daar van gewag gemaakt by gelegenheid der Af- I.

beeldinge van dat Dier (x) , ontleend uit het
Af
^?u

vermaarde Werk van Seba, die tevens ook Hoofd-
~ zodanige Steenen in Plaat vertoont. Menver- STUK.

zekert, in 't algemeen, dat zy in de Galblaas /*"**
groeijen (y) , ciettegenftaande zy rosachtigzyn

,

gelyk een Perfikfteen of bruin Kaneelkleurig,

en dus meer naar de Haairballen in Kleur

gelyken dan naar de Galfteenen. Zou dit

Dier (mag men vraagen) zyne Gal anders

gekleurd hebben , dan de meefte Viervoe-

tige Dieren , enz ? De grootte ondertu*fchen

is vry egaal , van die van een Hazelnoot tot

een Walnoot bepaald , hebbende de grootfte,
van Seba, omtrent anderhalf Duim middel-
lyns gehad en de figuur byna Kogelrond. De
vettigheid , van buiten, en de ongemeene bit-
terheid , als ook het vaste famenweefzel

, on*
derfcheidt de waare Malakfe Pedro del Porco
Steenen , van de Ceylonfe en anderen. Van
binnen is de zeifflandigheid Schiiferig , zegt

Se*

(w) Zie Uitgezogte rerbétnd. IT. Deel , bladz. i9s.

(x) Nat. Hi/l. i. d. il. STUK , Plaat XIX. Fig. z *
36 7 . ' p'

(y) Elders vind ik aangemerkt, dat men in de Kop en
Buik van het Stekel

.
Varken Steenen vindt, niet grooter zyn-

de dan een Amandel uit den Dop: ook naar dezelve,, in fi-
guur gelykende. (Dia. des Animaux. Paris i7s9 ^ano
Tom. 1. p. a8sj Op welken grond dit fteune is my onhc

*

kend. Ook wat men daar door vetftaa. Want vervolgens
T*m in, va„ het stekelvarken fpreekende, wwfc £ k*
te Galfteeii van hetzelve befchiecven,

ilLDjssL.H.Srirk*
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'*• Seba, met verand-ring van Kleur, en in *c

XV. bidden zii een dun Vliesje, naar een Blaadje

HroFD- gelykende , of ook (omwylcn niets (z).
8T K

* Gemeenlyk heefc men deezen Steen in Goud
frdro ^gemonteerc3 5 met een dergelyk Kettingje, we-

gens de waardy * die zo groot plagt te zyn ^

dat voor gemelden grootften dikwils duU
zend Ryksdaalers aan Seba gebooden waren.

Naderhand , echter, is de Prys zeer gedaald;

dewyl men grootelyks verlicht geworden is

,

aangaande de uitmuntende hoedanigheden , wel*

ken 'er aan toegefchreeven werden» Men vindt

daar een Lyst van by Rümph i ös$ wel veer-

tien Geceeskragten optellende (o-). Men kari

niet ontkennen , dat hy een Hartfterkende kragt

heeft en Zweetdryvende , dus ook eenigermaa-

te Tegen giftig zy; doch om op het Aftrekzel

daar van , ia Wyn of Water , tot een uiterst

Middel , in zieltbogende Menfcfien , als iets

kragtigs te betrouwen , wordt een ftefk geloof

vereiseht (&>

tedto dé De zeldzaamheiden duurte van deezeh Steens

dro
a

cot-
€
en de groote verbeelding, die men 'er in Indie

maal. van . hadt , heeft aldaar andere Steenen doen

tnaaken , die byna de zelfde kragt hadden ;

waar mede dé Jefüiten in de Portugeefche Zen-

din-

(«) Zie bieèder dé omftahdig'e bèfchryvïng van èen Heet

Ï&Aüdt, Drogist alhier, in her VI, Deel van ons Zeeuwfch

Gebootfchap' , Voorrede : doch men moét aldaar, bladz»

XXXIV , de benaarning ^an LiNNisus leezen tl^/lrix hé*

tbyura, dat is, Kortftatirtïg Stekelvarken.

(a) Ambomjik Rariteitfamer , blad*. s?g»
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'dingen zig veel opgehouden hebben. Hunne ïi

fabriek is de Pedro de Goa 9 zo groot als klein, Afmeï£

waar van ik Steenen heb , getekend met het Hoofd- ,

Merk van den Maaker, 20 als de vermaarde stuk,

'"'K/empfer hetzelve opgeeft , en de Pedro

'Cordiaal , inzonderheid uit Hartflerkende din-

gen famengefteld , waar van wy genoeg heb.

ben onder de bekende Geneesmiddelen.

Meergemelde Verzamelaar ,

S

e b

a

, hadt ook ..CaiftéA

^ ,~ «1 rr. ;. uit een Ty-
een Galfteen bekomen van een Tygerdier van geren 01^

de Afrikaanfe Kusten , welken hy mede af-
phantt

beeldt (e). Dezelve was taamelyk groot , met
veele Takkige Uitwasfen begroeid , als groote

Wratten s die weder kleinere uitgaven , van

Kleur donker Kastanje - bruin , geheel Steenhard

en bitter van Smaak. Men hieldt hem aldaar

Voor een uitmuntend Middel, tegen de uitzin-

trigheid of dolheid, mids dertig of veertig Grei-

nen daar van eenige maaien ingeevende. Hy
hadt insgelyks een Galfteen uit een Ceylonfe

Öiyphant gekreegen , van de zelfde Kleur ,fchy«

nende uit verfcheide kleinere Steentjes famen*

gefteld te zyn* Deeze was mede bitter van

Smaak (d).

Dus

(b) Over de nutteloosheid van deezen zo vermaarden

Steen , in dien opzigt, en het bedrog dat daaromtrent ge-

pleegd werdt, heeft wylen Do&or Slichting een geheel

Vertoog gefchreeven. Zie Nov. A®. Pbyu Md* Tom* ti

p. 3 39.

(c) Kabin.il. Deel ,P/.CXIII. Letr. M.

{i) De zelfde Plaat , Lett. N. p. 144.

M
III. Deel; II. Sri».
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*• Dus de voornaamfte Dierfteenen uit Men-

F

XV.
' ^en en Zoogende of Viervoetige Dieren

Hoofd- voorgefteld hebbende , gaan wy du die van
SJVK

> ..andere Dieren befchouwen.

ix. (&) Dierfteen uit Fluimgedierte.

Cateulus

v©g€ifteënl
'
c Gevogelte is ook geenszins van Steenige

Samengroeizelen bevryd. In de eerfte plaats

zal ik acht geeven op die der Hoenderen of

Haanen , waar van Agricqla tweederley be-

fchryft; fommigen in de Maag voorkomende,

van grootte als Lupinen of Boonen , helder als

Kryftal of Keitjes : dus misfchien van dezelven

ingellokt ; anderen in de Lever , bruin en van

onderen poreus. Seba beeldt een Steentje

af van de eerfte Soort, dat in een Kapoen of

gelubde Haan was gevonden (e). Dan fpreekt

hy van een Witten Melkfieen van Malabar, in

't Portugeefch Lama da Costa genaamd, ko-

mende uit de Maag van zekeren Vogel van

grootte als een Kalkoen, zwarten fierlyk ge-

vederd , die zyn Nest op oude Boomen maakt.

Deeze Steen, van grootte als een TurkfcheBoon,

hadt eene Melkwitte Kleur en werdt by de In-

...... di*

C»} CaU*ïus ex Avftus» MiH Calculi Animalium Gallo-

lum , Hirundinum s Motacülarum &c. WALL. Syft. Min,

II. p. «3* , &c. Vogelfteenen- B»»kh« Nat* Hifi* vaa UU*
land, II. 2033.

(e) Als boven , PI, CXIV. Fig. ij.p, 154,
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diaanen in veel waarde gehouden , om dat men l„

zig verbeeldde , hoe hy, tusfchen de Vrouwe A
*?*LËLft

Borften gehangen , het Zog deedc vermeerde* hoofd-.

ren {ƒ> Rumphius zegt, dat die Steen stuk%

zeer week en broofch is , ligt en aan de Lippen

kleevende* maakende, behalve het gedagte by*

geloovige gebruik, ook daar van gewag, dat

hy den brand der Oogen verkoelt. Men bragt

hem , in vierkante Stukjes gefneeden , in Indie

te koop (g).

De Zwaluwenfteenen , die der Kwikfhar- Zwaïu»

ten (&), Magellaanfe Ganzen en Gieren of Ha- ^iifw»
vikken ,.welke de Heer Walleriüs alsby*

zondere Soorten van Dierfteenen opgeeft , zyn %

volgens zyn eigene aanmerking, meestal kleine

Keifeltjes of Zandfteentjes , welken deeze Vo»

gelen tot verteering der Spyzen inflokken, en

die men mooglyk, nu en dan, inde meefte an-

dere Vogelen ook wel zou kunnen vinden (£).

Die evenwel uit den Kop van een Arend, en in

het Eijer - Doijer van een Vogelftruis aan de

Kaap gevonden , by Rumphiüs gemeld »

konden dus niet ontfïaan zyn. De Arendfteen*

zogenaamd , behoort tot de Klapperfteenen t

in een byzonder Iloof4(tuk te befchryven.

(loj

(f) Als boven. I%« $4.

(?) Amh. Rariteitkamer t hl. S29.

<b) Van KWikftaart - Steenen is by R.ÜM9HIUS een gantfeh*

Hoofddeel t bladz. 30*.

(i) Zie RuMïn LX II. Hoofdd. bladz, 3 1 14

M 2
IftüuiiILfenb
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I.

^
(io) Dier(teen uit tweejlagtige Dieren.

Afbeel»

HocJd-
Gezegde Autheur ftelt vier Soorten van zq«

stuk, danigen voor, naamelyk, van Vliegende Draa-

Xe ken , Leguaanen , Slangen en Schildpadden. Tot

AmpMi£ü& eerfte betrekt hy den Braakenfteen , waar
TT\ *» van veele oude Autheuren fchryven, doch die
Krokodil- .

*

ien-stecn. hedendaags , zo wel als het Dier dat zy, be-

doelden , voor een Verdigtzel gehouden wordt*

Die kleine Vliegende of Gewiekte Haagdisjes,

waar van onze Ridder een Gefiagt gemaakt

heeft, werden door hun niet gemeend. Van den

Leguaanfteen , dien hy mede voor twyfelachtig

hield t , heeft S eba 'er een , ter grootte van

een Duiven - Ey , afgebeeld (k) , als ook twee

Krokodillenfteenen , waar van Wallerius
geen gewag maakt. Hier van hadt Se ba ver-

fcheidene uit Oostindie bekomen, bleek Afch-

graauw , gemarmerd van grootte als een Een-

den -Ey, en ook van die figuur, met veele

kleine Knobbeltjes» Zy waren in de Maag der

Kaymans of Krokodillen gegroeid; ten minfte

daar uit gehaald (/). Haagdisfen- Steentjes heb

ik twee uit Oostindie ontvangen , komende van

Ternate , die wit en rond , van grootte ala

Erwtjes zyn * wordende aldaar, zo my be-

ligt is, van de Haagdisfen fomwylen uitge-

braakt»

(10) Calculus ex Amphibiis. Mihi. Calculus Animalimn

Cobr» , ïguanae , Draconis volantis , Testudinum, WAU.»

$yft. Min. II. p. 628. &C.

(k) Kabinet , II, Deel , Pi. CXIIL Lett. !>.*
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braakt, 't Scbynt my toe , dat het een Soort r-

van Schulp - Paarlen zyn , afkomftig waarfchyn- *xvï"
lyk van Schulpdieren , welken zy hebben op* Huofd-

gevreeten. Van den Schildpadden» Steen fprak 8TÜK *

ik hier voor.

De aanmerkelykfte onder de Steenen van Pedr0 <i«

Amphibiën , of die wel het meefte gerugt ge- siange*

maakt heeft, is de Pedro da Cofo a or Slange-
ft(?ea*

fteen der Indiaanen , welke hun als een Mid-

del, om het Venyn uit de Wonden te haaien,

verftrekt. Seba heeft verfcheide van deeze Stee-

nen in Plaat vertoond (m). Ik kan wel geloaven,

dat die Steenen, aangemerkt de zonderlinge aan-

kleeving aan de Lippen, eenige bekwaamheid

daartoe hebben a doch geenszins, dat dezelven

uit de Koppen van Slangen of Adders komen
zouden. Men houdtze voor uitgebrand Been.

K.iEMPFER dagt dat zy van een Steenige na-

tuur waren % hier of daar in 't Aardryk gevon-

den wordende , even als de Padde- en Joode-

Steenen, waar van hem in 't Zand eener Rots,

twee dagreizen van Ispahan in Perfie > een groo-

te menigte voorgekomen was. Dus zouden zy

dan ook tot >\ie Natuurlyke voortbrengzels

behooren. Ik heb 'er twee van in zulk een

Doosje bekomen , als hy afbeeldt

(

n). Rum*
F h i ü s is over dezelven uitvoerig (o). Hy be-

fchryft
(/) De zelfde Plaas, tett. B, C. bladz. 139,

(m) Kabln, lf. D. Pi. CXïV. Fig. 18 -2*.

(n) Amotnlt, ExoticA. p» 39^.

(0) Amfain/ê Rariteitfcamer , bladz* 30?, enz»

III. Deel. ILStuj^

/
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ï- fchryft ook Steentjes uit Duizendbeenen en
A
XV.

L
* andere Ve"y nige Dieren (j>> Dat de Slangen

HoofD» een Maag- of Galfteen uitwerpen kunnen, of
stuk. ze]fs maar een ingeflokten Steen, vind ik, zo

min als van de Haagdisfen , voorgemeld , on«

mooglyk.

xl (uj Dierfteen uit Fisfchen.
Cdlcutus

Beilugên- De Dierfteenen uit Visfchen hadt Linn^üs^
steen. z0 wej a |s (jje van Vogelen en Tweeflagtige

Dieren , overgeftapu Wall emus maakc

'er een Soort van onder den Hoofdnaam Bel*

Jugen • Stem 5 welke , zo zyn Ed, aanmerkt ,

voorkomt in die Steuren van de Wolga, daar

men het Huizenblas van krygt. Het was by

den Ridder de derde Soort van Steur , door

hem onder den naam van Hu/o , dat is Hui«

zenbias - Visch , voorgefteld , en dus door my
befchreeven (?) Wy zullen mi niet in aan-

merking neemen , dac zyn Ed, den Steur toe

de Amphibiën betrokken heeft: alzo dezelve

in deeze eigenfehap fchynt overeen te komen
met de eigentlyke Visfchen. Hy heeft, naa-

melyk, dergelyke Beentjes in *Öe Kop, als de

Ka-

(p) De zel rde LTX. Hoofd. Madz. sog»

(ii) Calculus e Phcibus, Mihi. Calculi Animalium Piscis

Belluga. WALL. Syji. Min. II. p. 6io„

(f) Nat. Hlft.U D. VI. STUK, biadz. 553.

(j) Nat, WJï, I, D,VII# SïüK,bladï. 52,
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Kabeljaauwen, Schelvisfchen en Baarfen, wel- I.

ke zeer groot zyn , wegens de grootte van den xy
EL '

Steur. Men weet thans , dat 'er in byna alle Hoofd.

Visfchen twee of drie paaren van zyn , en dat STUfi *

zy in fommigen de hardheid hebben van Steen,

geevende aan 't Staalflag Vuur. Zy worden in

't algemeen voor de Gehoorbeentjes der Vis-

fchen gehouden. Bevoorens fprak ik daar van

omftandig (r).

(12) DierHeen uit Infekten* XIT.
Calculus

De Steentjes uit Spinnekoppen door Seba
Jjjgjjp.

In Plaat vertoond , doch waar aan hy zeif zeer Sieen»

twyfelde (s); als óok die van de Zee -Luis,

daar WALLERios,uit Wormiüs, onder

den naam van Weegluis • Steen gewag van

maakt , als een byzondere Soort van Dierflee-

nen (£) ; t'eenetnaal overflappende , letten wy
hier alleenlyk op de Kreefts - Oogen , zoge-

naamd. Dit zyn weezemlyk Kaïkachtige Steen-

tjes, in verfcheide Kreeften voorkomende , die >

volgens de laatfte Berigten, niet in derzelver

Kop, maar in de Maag grc.eijenj gelyk ik be-

vc-

f ia) CUÜütüi ex Infe&is» Mihu Calculus Animalium Crus-

taceorom. Wall, Sy/i. Min- IL p. 6*7» Calculus Cancri.

LiNN. Sy/i. Nat, XII- Tom. 111. Gen. 44- Sp* 8.

(A Kabinet, ÏU r>EEL,ïl. CXlV. Fig. 35. bladz. 15*.

(r) Calculi Animalium Pedicuü Marini, Calculi Gimicii*

Wall. Sy/i. Min. 11. p. 6xX

M4
lil. Deel. II. Stok.
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I, voorens te oinftandig aangetoond heb, om daar,

'Afdeei. van j^icr nader te fpreeken (v). .

stuf.
* O 3) Dierfteen uit Slakken.

X11L

ifmasum
^aÜ °U^S ^ Vee^ £erU£tS gemaak C Vatl eeQ

slakken-" Slakken- SteentjeJ 't welk door Wok mi u's
Siecn

' wordt befcbreeven als wit of blaauwachtig ,

half doorfchynende , van ovaale figuur en zeer

glad te zyn. Meer komt hetzelve voor in de

naakte of Kelder- Slakken , dan in de Tuin of

Wyngaard- Slakken, wier Eytjes, verhard zyn-

de , mooglyk wel voor dergelyke Steentje?

konden aangezien worden* Voorts heb ik ,

het gene van dien Slakkenfleen bekend was , ool$

uitvoerig voorgedragen (w).

xiv. (14) Dierfteen van Schulpvisfchen.
Marg&ri»

tmltn* Niet minder omftandtg fprak ik bevoorens,

toen ik de Paarl - Schulpen befchreef, van de

Taarlen , derzelver Visfchery en eigenfchap-

pen {x\ Eerst befchreef ik die, welke men
Schotfche of Mosfeh Paarlen noemt, waarvan
weleer voornaame Visfcheryën in Sweeden

geweest zyn : vervolgens de eigen tlyke Orien-

taal-

(v) Nat* Hifi* h D, XIII. STUK, bladz. 394, enz.

(13) Calcultis e Limacibns. Mihi. Calculi Aniraalium Li'

snacutn. Wall. Syjl* Min. II. p. 617,

(w) Nat, Hifi. U D. XIV* SrUK, bladz, 149, enz, en

feyzcjidei-lyk bladz, 1*3.



in Menschen of Dieren; J85

taalfche of Oejler • Paarlen 9 waar van het Dier I.

evenwel , door Likn^üs, wegens het ^v
L '

Scharnier der Schulpen , toe de Mosfelen t'huis Hoofd-

gebragt wordt. Van deeze laatflen zal ik t m STÜK'

de eerfce plaats , terwyl de Paarlen hier als

tegen - Eacuurlyke Dierfteenen der Scnuipvis-

fchen in aanmerking komen, kortelyk nog iets

zeggen.

De Ipdiaanen noemenze Mestica , zegt Rum* orien-

pHius , welke benaaming door hun gegeven

wordt aan allerley Steenen, die op een tegen,

natuurlyke plaats en niet uit de Vogten van

het Dier voortkomen s of ook in Planten en

Boomen : weshalve zy daar een bygeloovige

werking aan toefenryven* De Maag. Gal- en

Blaas - Steenen , zyn by hun geen Mesticen.

Dit komt met der Paarlen groeijing,niet in 'e

Lighaam van den Schuïpvisch, noch door een

Ziekte of gebrek , maar door uitwendige en

toevallige oirzaaken, die de Schulp van buiten

befchadigen, gelyk ik heb aangetoond (y) 9

overeen. De Schulp der Paarl - Oefteren
,

immers, en zelfs die der Paarlemoer- Schulpen 3

js van buiten doorgaans bezet met veele Wonn-
gaat-

(i4) Calculus Cpnchilü. Syft. Nat. X1U Tom. 111, Gen,

44. Sp 7. Calculi Animalium Ccnchamm. Margaritas, Wall,
Syjf* Mn. II. p. 625.

(x) Nat Hiji. 1. D, XV. Siw, biadz. i$4enbl3dz. 3S4.

(y) Het zelfde Madz. }%? , Plast CXIX» Fig t 2, 3.

M 5
JH, Djbzl. II; Stuk.
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I. gaatjes , welke tot binnen doorgaan en eene
AF
yv

L
' uitP ui, *Dg maa^en *n net Paarlemoer , dat de*

Hoofd- zeIve inwendig bekleed; waar door dan de Paarl

stuk. geboren wordt. Dit, nu, gebeurt in de Paarl-

i\Mr/*?«Oefters niet alleen, maar ook in andere Schul-

pen. Zulks heb ik aan een Natuurlyk Snoertje

van ronde Paarlen , die in een Poolfche Zadel

Schulp gegroeid zyn, aangeweezen (z). Ook
komen zeer dikwils geheele troppen van Paarl-

tjes en groote Paarlgewasfen , in de Zee - Ooren

voor; ja in de gewoone Oefters (a).

Dikwiis vak maar éêne Paarl in eene

Paarl -Oefter^ fomtyds veelen, waar onder die

vry groot zyn. In de Westindiên , aan de Kust

van Amerika, vindt men doorgaans tien of twaalf

in éêne Schulp. De fraaiheid der Paarlen hangt

deels van de plaats daar men ze vischt, deels

van de volwasfenheid en misfchien van andere

toevallige oirzaaken af. De besten vallen aan

de Vaste Kust van Indie en Perfie,alwaar voor-

naame Paarlvisfcheryën zyn geweest. Aan de

Molukfe Eilanden en in geheel Water -Indie

vindt menze ook wel , maar niet zo fraay. On*

dertusfchen is de Smaak der Natiën in dit op-

zigt verfchillende. De Aiiatifche Volken geeven

voor de Goudgeelen het meefte Geld : terwyi

in Europa de genen die zuiver wit, met eenen

helderen glans en half doorfchynende zyn, het

meest

(z) De zelfde Plaat , Fig. i.

(a) Het zelfde, bladz. 3*7. ^aar toe ^hoort die groote

Paaxl, als een leggende Leeuw verbeeldende,, onlangs hier
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meest geacht worden» Degrootften, met de I.

gezegde Eigenfchappen , zyn echter overal van
Af°*^5

de hoogde waardy» Men heeft 'er, vangroot- Hoofd-

te als een Hazelnoot, zien verkoopen voor een stuk.

Tonne Gouds. Oudtyds zyn zy veel hooger ^
aar^>

in Prys geweest. Tavernier hadt 'er één, FÏg, 10.

van twaalf Karaaten zwaar, gezien, waar voor

de Groote Mogol , vrugteloos , veertigduizend

Ryksdaalders hadt doen bieden aan een Ara-

bifch Vorst , in wiens bezitting deeze Paarl

was. Dezelve moet omtrent van grootte zyn

geweest als die Orientaalfche Psarl myper Ver-

zameling, in Fig- 10 afgebeeld , welke wel een

fchoonen Glans uit den blaauwachtigen, doch

geene doorfchyeendheid heeft, zynde platachtig

rond, als een Knoop, vyftig Greinen zwaar.

Die Paarlen , welke in de Noordelyke deeien sekotfehe

van Europa, in Rivier -Mosfelen, voorkomen, °[
â

Icl"

genaamd Schotfche of Mos/el» Paarlen 9 zyn het

opzoeken ook wel waardig» Men heeft 'er on-

der gevonden , die byna de zuiverheid en fchoon-

heid hadden van de Orientaalfchen. De befte

Paarlvisfcheryën zyn nog in Lapland en Lyf-

land. In Sweeden heeft men de Rivieren ,

door het dooden der Mosfelen, reeds uitge-

vischt. Want een ongetoofiyk getal van deeze

Schulpvisfchea wordt daar door vernield; aan-

gezien men dikwils onder de honderd maarééne

aan*

te Amfterdam in Veiling gebiagt, doch opgehouden; 578
Karaaten zwaar.

III. Deel. II. Stuit,
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j#
aantreft, die een Paarl bevat van eenige waar-

AFDEEude, en, omze te vinden , worden die alle om 'ü

XV.
]even gebragt. In verfcheide deelen van Duitfch-

$tuiu land , zo Oostwaards als aan den Rhyn , komen

Paafkn. ook van deeze Paarl- Mosfelen voor, waar ia

men Paarlen gevonden heeft, die de Oolterfchen

tarten (&).

Zy hebben weinig dat naar een Mosfel gelykt

,

komende meer overeen met de zogenaamde

Verw- Schulpen; weshalve Linn^eüs dezel-

ven ook tot de Gaapers betrokken heeft. De
figuur is ovaal , de grootte fomtyds een Span

fn langte en een Hand breed ; de Kleur zwart-

achtig, doch by 't Scharnier doorgaans Paar-

lemoerïg. Het eene end is ronder, het andere

end loopt fmaller en dunner uit. Gemeenlyfc

(

Haan zy overend , als wanneer de Slak half

buiten de^gaapende Schaal gekroopen is , in 't

Zand. Uit dit alles blykt , dat zy veel ver-

fchillen van de gewoone Strand of Zee Mos-
felen, in welken ook fomtyds Paarlen voorko»

men» Immers , behalve het verhaal van den

Heer Pontoppidans, ten opzigt van de

Noorfche Mosfelen , 't welk niet zeer duidelyk

is (V): bleek my zulks in Oktober deezes Jaars

1780, toen my door zeker Keer vereerd wer-

den meer dan vyftig kleine ronde Paarltjes,

on*

(b) Zie dit alles ten uitvoerigfte door my befchreeven:

in het XV. Stuk van 't I. Diel deezer Nattturlykt Hijlc*

ris % van blads. 154 tot 184,



in Mënschen of Dieren» 18$

onder 't eeten van gekookte in ééne Mosfel f.

gevonden; terwyl verfcheide anderen insgelyks
Af^ t «

als met Zand onder 't kaauwen kraakten ennooFD-

éü dus het Mosfelmaal zeer ongevallig maak* stuk.

ten (d).

In Oostindie komt een ander (lag van Paar- Schuip .

leö voor , die men Perli de Concona, dat i$ p
jl

arIe
£'

Schulp - Paarlen, noemt* Dezelven behooren K&. u^L
zekerlyk tot de Chamieten of Myieten van Rüm-
phius; inzonderheid tot de eerden, die in de

Kom -Doubletten voorkomen, waar van ik ook

voorheen de befchryving heb medegedeeld (e).

Ik geef in Fig. ii, de Afbeelding van een der

Steentjes aldaar gemeld . in figuur overeenko-

mende en in grootte , met een dergelyke Schulp-

Paarl, welke een Oostindifch Schipper onlangs

hadt medegebragt, en zelf by 't Eiland Boeron,

in dergelyke Schulp , gevonden* Derhalve kan

ik niet denken , of derzelver Peerachtige figuur

zal natuurlyk zyn. De Kleur is Melkwit.

Meer doorfchyhendheid hebben die Paarlen uit

een Kima- Schulp , dat een dergelyke Kom-
Doublet is , van Ternate , my door den Wel
Edelen Geftrengen Heer Radermacher van

Batavia gezonden i die byna rond zyn , en

waar

(c) Nat, Hifi* ais boven , bladz. 409.

id) Dat dit meer gebeurt t kan men zien in ds Nati

Hifi. van Holland, door den Heer BERKHEï, 11, Dbel
,

bladz. 1035

(e) Nat, Hijl. als boven, bladz. 29S*

III.Djeil.II.Stuk*
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1. waar van!degrootile, inFig. 12, op PlaatXÏX,
A™sL '

is voorgefteld.

Hoofd- Hier naede befluit ik de befchryving der Dier*

stuk» fteenen en gaa over tot het

XVI. HOOFDSTUK.

Befchryving der Plantsteenen, dat is*

der Steenachtige Verhardingen, die of in Plan-

ten en Vrugten , of uit derzelver Sappen voort-

komen, tot welken de Wynfteen inzonderheid

behoort*

TT\at 'er in de zelfftandigheid der Plantaartï-

-*-^ ge Lighaamen , en uit derzelver Sap-

pen, ook Steenachtige Verhardingen ontftaan

kunnen , is blykbaar uit zekere Peeren , waar

in men dikwiis dezelven vindt» Waarom zou

men dan ook niet geloof flaan aan de Berig-

ten , dat 'er Steenen in het Hout der Boomen

zyn gevonden ? Men zal dit wel erkennen , doch

met Walleriüs, misfchieo, zeggen of den»

ken , dat die Steenen , toen de Boom nog jong

of jonger was , by geval of met voordagt in

een Spleet of Scheur geraakt , en vervolgens

overgroeid zyn* En , waarom zou dit niet

even

(f) GalcuH Vegetabilium inmtU Syfl, Min, 1 1, p. 624.
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even zo wel kunnen plaats hebben in het Hout, ï,

als in de Tanden der Olyphanten , waar in Ap£^'
men dus Yzeren Kogels geheel verholen vindt.. HooFD!

Ook moet men dat denken , wanneer die Steen- stuk,

tjes zodanigen zyn , als men elders aantreft

;

gelyk gezegde Autheur verzekert , dat de ge-

nen, waarvan voorbeelden in Europa bekend

zyn en door hem opgegeven , allen van een Kei-

zelachtige natuur waren (ƒ) Maar Rum-
phius, fpreekende van de groote waarde , in

welke deeze zogenaamde Mesticen by de Indi-

aanen gehouden worden 9 maakt wel degelyk

die onderfcheiding, dat zodanige Steentjes dan

van de gewoonen verfchillen moeten, en dus

zegt hy, „ is het te gelooven , dat dezelve»

3t geformeerd worden uit een Steenfap, 't welk

9, uit den Grond in de Boomen en Vrugten op-

a, getrokken wordt , zig aldaar concentreert en

„ een Gemma of aartig Srceutje maakt ; hoeda-

„ nigen men in die Ooiïerfche Landen byna

„ in allerley flag van Boomen en Vrugten

,t vindt" (g).

Ik heb , uit hem , reeds orrfftandig gewag

gemaakt van den Kalappus - Steen , een wie

Steentje gelyk Albast , fomtyds van grootte

als een Erwt , fomtyds als een Duiven- Hart;

het welke, doch zeer zeldzaam , in de Kokos*

Nooten

(i) Amhnfe Rarittitfomtr LX VIII, Hoofde, hl jig,

Uit Diel.II, Stuk,
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f; Nooten wordt gevonden (/*). Deezen tellen

Avdeel. Zy ösder de voorriaamfte Toverfteenen; In

Hoofd-"
de ^^g'Noöten kwamen dergelyke voor*

fcTuk. zo wel als in de Vrugt van den Nanka, die

men Soorfakken noemt (i) en in anderen ; doch

fcheen dik wils daar van de een of andere Kor-

rel s verfteend zynde , dit Verfchynzel uit te

leveren» Zelfs in éene Bloemknop was zulk

een Steentje voorgekomen. Dan fpreekt hy

verder van Steenen die by geval in eenige Boo-

men of Vrugten gekomen of daar in geftoken

waren, brengende daarvan voorbeelden by(&);

Hoewel dit niets byzonders heeft , vindt men
het door Walleriüs tot eene Soort ge-

maakt il)
.

'

Be HcF De Bygeloovigheid der Indifche Volke-

Bkr.
h" ren » d *e zig verbeeldden, dat zy , door zul-

ke Mesticen by zig te draagen , 't zy in

hunne Kostwinning , 't zy in Gcvegten ge*

lukkig zyn , voorbygaa«d^ ; merk ik alleen

op, hoe, behalve het voorheen gezegde, de

mooglykheid van Steenachtige Samengroeijin-

gen uit Plantaartige Vogten verder bewyslyfc

Is, uit de Hef van het Bier (m). Dit Af-

kookzel van de Mout werpt , gelyk alle gis-

tende Plant- of Vrugt- Sappen, een Schuim

op, die Gest genoemd wordt , welke, vervol-

gens

(b) ziè II. Deels] I, stuk deezer Nat. Hijlorie , bladz*

Sis*

(i) Zie 11. D» XT. Stuk , bladz, 454,

(k) Amh. Aariu LXXVII. Hoofdd. blac'z, 32^
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gens nederflaande^het Vogt klaar laat, en dan, *•
ö

, , *
"•"'

, . . Afbeeu
öp den bodem gezakt , den naam voert van Xyï#

Moer of Hef» Door 't droogen neemt deeze Hoqfds

Hef eene aanmerkelyke hardheid aan en toont
STyK?

haare Steenige natuur , bovendien > door de

aangroeijing aan de Vaten of Flesfen > die men

niet ten eerden uitfpcelt of fchoon maakt. Zou

dit geen voornaame reden zyn kunnen , van.

de vergaaring van Zandige of Steenige Stoffe

in de Nieren , als Graveel; de oirfprong van

den Blaasfteen 9 in Mcnfchen die veel Bier

drinken en zig weinig beweegen : want door

ïlilQand legt het Bier deeze Stoffe af, en men
vindt die Ongemakken zelden in Arbeidslied

den : terwyl het veel gebruiken van verdunnen-

de Vogten die Stoffen uit het Lighaam fpoelt;

gelyk ik bevoorens opmerkte*

De Wyn steen geeft een ander en nog De Wyil,

jnadrukkeiyker vuurbeeld van zodanige Samen- fosa»

groeijing (n)* Ik heb daar van reeds kortelyk

gefproken , toen ik den Wyngaard of Wynftok

befchreef , in 't Ryk der Planten (o), tot hec

welke veelen dit Lighaam veeleer betrekken

zouden , dan tot de Delfiloffen. Zy heb-

ben ook % in zeker opzigt , wat den oir-

fprong

(/) dalculi 'Vegetabiliutii intrufi, Sy/t, Min* II. \>*6i5.

(m) Tartarus Cerevifix. Tartaius Fesx, LiNN* Syft* Na*i

XII. torn. 111. Gen. 4j> Sp i.

£«) Tartarus Vini. LlNN. SyJÏ. Nat. 3tlï. Geii* 45, Sp, *j

(0) Nat. HiJi*lUÏ>, IV. Stuk, bladz. ljK_

N
III. DE£L*II 5 STi*&9
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ï. fprong betreft 3 gelyk; doch, als men opmerkt,
'A

XVl!"
dat de Aarde > welke men van de Delfftoffen niec

Hoofd* kan uitlluiten, insgelyks uit Dieren en Planten

stuk. voortkomt ; zo moet men erkennen , dat de

groote LinnjEus wel gedaan heeft, met dit

Voortbrengzel eene plaats te geeven onder de

Steenen.

Wit of rood vallende , naar de Kleur van

den Wyn , is dit Lighaam een Zoutige Korst ?

die uk denzelven , na de Gisting , aan de kan-

ten der Vaten groeit, met eene Krystalswyze

aanfchieting. Niet gemakkelyk ontbindt zig

hetzelve, doch fmek evenwel volkomen in warm

Water. Het is van een zeer zuure hoedanig-

heid , en komt overvloedigst van de Rynfe en

Moefelwynen (p). Dé Deftillatie, niettemin

,

toont , dat 'er ook veel Olie en Aarde in huis-

veste , en door verbranding levert hy T.oog-

zout uit, van eene geheel tegen drydige natuur,

Zonderling is
7
t ook, dat dit afzetzel van zui-

vere Wynen zulk een Hinkende Olie uitgee-

ve. Ik zal niet van de zo menigvuldige gebrui-

ken van den Wynftëen in de Geneeskunde

fpreeken; noch van den gezuiverden, die in 't

algemeen zo bekend is onler den naam van

Cremor Tartari , dat is Room van Wynftéen.

Raayw 5

(p) Hierom zouden die ook meer aanleiding tot den

Blaasfteen geeven, zo Ltknïeus zig verbeeldde; maar hoe

komt het dan , dat dezelve minder voorkomt in Duitfch-

land en Swltzcthnd , dan in Viankryk , Engeland en de

Nederlanden ? zie hier voor.
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Saauw, met Salpeter gewreeven en gemengd, £
geeft hy den Raauwen Vloed (Fiuxus crudus') % xvi.*
in 't Vuur daar mede vereenigd 3 den Zwarten Hoofd-

Vloe.dj (Fiuxus niger f) of, wanneer menhem*TUK*

In minder veelheid onder de Salpeter doet, den

Witten Vloed (Fiuxus albüs') ; welke allen me*

nigvuldig tot wederherftelling der Metaal- Kal-

ken gebruikt worden.

Behalve den Wynfteen heeft ookdeWyn, wyn-

eo wel als ''t Bier , een Moer of Droesfem ,
M
?L

r

*xx*

die inzonderheid vooikoiui iü veccu , zoete **£• li

Olieachtige Wynen. Men heeft Onlangs waar-

genomen , dat dezelve uit een groote veelheid

Olie, met Zout- en Aarddeelen gemengd, be-

ftaat en dus van eene Zeepachtige'
. hoedanig-

heid is (q). Wanneer uit deeze Droesfeni

Brandewyn geftookt ïs 9 levert het uitgebrande

overblyfzel een zeer wit en Scherp Loogzoufc

uic* Uitwendig opgelegd of opgeftreeken *

heeft zy eene zeer verflaande kragt , tevens

verzagtende en dikwils fcoppende , naar den aart

des Wyns (r). De Tokaijer Wyn, naar ze-

keren Berg in Hongarie dus genaamd , die 9

wel bereid zynde 9 in lekkerheid , kragt en

zwaarte , byna geen weergaa heeft ; zynde

Goud*

tf) Zie de Scheidk, Verh. over de Olie, natuürlyk in dé

Wynmoec bevat , door Dr. G* G, ten Haaff , te Rot-

terdam. HolL Maatfcb. XIX. DEELS a II» £ïUK \ HaadU

I780. bladz. igp.

(r) RuttY 4 Mat. Msd. p/542»

E %
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ï« Goudgeel v«m Kleur en ongemeen Kruiderig

XVI
L

' van Reufe * eïders zeer om^andiS befchreeven (j);

Hoofd- wordt hier te Lande, om zynen hoogen Prys»

stuk. zorgvuldig opgepast* Het Vat , waar dezelve

ïn is , niet volkomen vol blyvende, vult men,

door zuivere Key (teentjes , die de kragt van

den Wyn niet benadeelen kunnen , daar in te

fmyten* Wanneer, nu, zulk een Vat, na ver-

loop van tyd, geledigd wordt, dan bevindt meu

die Steentjes zodanig begroeid , als in Fig. 1 9

op Plaat XX , vertoond is; zynde die Af*

, beelding gemaakt naar zulk een Samengroeizel

,

my voor eenige Jaareo door een Wynkooper

vertoond en prefent gedaan. De zelfftandig-

heid is Tuftteenachtig , eenigermaate by Laa-

gen en vuilwit» In 't midden ziet men het Key-

lleentje 4 om het welke dezelve was gegroeid,;

%o men my verzekerde.

Hier uit blyktdat de Wynmoer ook tot Steen-

achtige famengroeijing bekwaam zy en dat dus

dezelve hier t'huis behoore (?).

XVIL HOOFD-

(s) Append. Aft. Phys. Mcd. Vol. VII.

(t) De Heer WALlerius geeft aan deeze Produ&en , on»

der de Plantlïeenen , geen plaats; noch ook, zo veel ik zie,

onder de Zouten , Aarden of Kalken , waar van nogthans

veelen, die veel minder famenhin? hebben, voorkomen. En
waar zou dan deeze Stoffe, die zeker Natiuulyk is , eigent*

lyk moeten geplaatst worden ? Onze Ridder , niettemin

,

heef;
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XVII.

XVII. HOOFDSTUK. H°o™-
STUIU

Befchryving der Kernsteeken, dat is f

dfe zft z£g ^72u? Kern , van eene andere natuur ,

doch niettemin Steenachtig, bejluiten; tot wel'

ken , behalve de Adelaar- of Klappcrüeenen ,

ook de Meloenen van den Berg Karmel , zoge-

naamd , en andere Kryftal - Kogels , zelfs die

een Vogt of Water bevatten , betrokken zyn.

Den bekenden naam JEtües geeft de Heer

Linn^üs aan die Gêflagt , waar in

hy niet alleen de Adelaar- of Klapperjleenen ,

welke een losfe rammelende Kern hebben ; maar

ook die Steenen, welke als eene Kern van Kry-

ftallen of Kry Halletjes bevatten, fomtyds Me-

henen van' den Karmel geheten , ais ook de

Kryftal- Kogels en dergelyken, begrypt. Dee-

ze laatften zouden , wegens de aangegroeide)

Kern, onechte of basterd-Adelaarfteenen zyn.

Ik befchryfze liever, altemaal, onder den naam

van Kernfteenen ; welke op de een zo wel als

op de anderen past.

De

heeft daar omtrent een grapplgen inval gehad- Tartarus

(zegt Zyn Ed. ) cum vix «ccurrat nifi praparatus , posfèt

sxuiare.

N 3

lU.DtzLAl.Srvsi
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i; De Heer Wallerius een Geilagt maa-

XUL Jccnde
>
onder dcn naam van Lithotomi of inge-

Hoofd-* fneeden Steenen , gelyk zyn Ed. dat woord ge*
stuk. Keft te vertaaien; zegt, „ dat het verfchillen-

3 , de Steenen zyn , die doorgaans uitwendig

„ geen byzondere figuur , dan fomtyds eene

3 , Klootrocde of Ovaale hebben ,en met geene

3 , Tekening verfierd , maar evenwel voorzien

99 zyn van eenige figuur , die 'er als met een

5, Steenfnyders Mes of Beitel (Lühotomus) is

„ ingefoeeden of ingehouwen." Uit die bepaa-

lipg zou men niet gemakkelyk begrypen wat hy

zeggen wilde. Zyne eerfte Soort zyn zekere

doorboorde Steenen , Koejlsenen genaamd, alzo

het Gemeen in Sweeden zig verbeeldt, dat zy

een Geneesmiddel zyn voor de Koeijen , die

Bloed in plaats van Melk geeven ; doch waar

van zyn Ed. het Gat meent, door 't opdruppe-

lende Water , te zyn veroirzaakt. In allen kan

dit evenwel geen plaats hebben , gelyk 'ik zulle

een Steen bezit ?
waar van ik moogïyk naderhand

onderde Keyfleenen fpreeken zal; want hy is

volmaakt Keizelachtig 9 met een dikke Kalk-

achtige Schors , zynde by Bremen f gevonden

:

cok gcenszÏDS in die Klompen van Wormbuisjes in

Zand

,

(v) Masfa Arenaiia aquabilium Veimlum Nidulis tubula-

fra. HELW. Lith, Ar.gerb, p. 64. Tab. 7. f. zo. Luid, Lith»

$rit. N. 179.

(w) Lithotomi Cavitate latente, Parietibus nuriis , donatl.

jEtita?. Aguilüii Lapides flonaullorüna. Wall. Syji, Mi;ull^
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Zand , tor een Steen famengegroeid , welke men j%

fomcyds aan den Zee • Oever vindt Qv) : met A*wzi*

Gaatjes of Pypjes, ten óeek niet, ten deele al
^oofd"

doorgaande : want deeze zou men eer tot de stuiu

Verfteeningen betrekken.

Dan vervolgt hy met de Adeïaarfleenen , ^ïe
stcenela,

3^

ook onder de Ingefneeden Steenen betrekken-

de. Dit zyn, zegt zyn Ed., Lithotomi met een

verborgene Holligheid en onbekieede ofnaakte Wan*
den (w). Hy befchryftze nader ; als Keizel*

of Yzerileenen , Klootrond of Ovaal en fom*

tyds van onregelmaatïge figuur, met eene in-

wendige holligheid 3 die fomtyds ledig is

,

fomtyds een vasten ofbeweeglyken Steen, fom-

tyds Aarde en zeldzaam' Water bevat. Dien-

volgens maakt hy daar van agt Soorten* L i n-

NiEns heeft maar twee van echte Adelaarftee*

nen , tot welken de anderen t'huis gebragt kun*

nen worden , als volgt.

fil Kernfleen met een los Aardachtig Inge» T-

a
o o jRtiteg

Wand» Gesdes»

Aarddraa»

Deeze komen van verfcheiderley grootte >

gende*

Kleur en Geftalte , voor* Somtyds hebben zy

eeni-

(i) v£,thes Embryone libero tetreflrï. Syjï, Nat* XÏI.

Tom, 111. Gen. 4Ó. Sp. 1. Mus. Taf. 78, N. 2. SCHREB.
Lhbm 97» -SLtites Geodes. Imper. Nat, 738. JEtitcs Terra in-

cluis». WaLI,. Min. 407. Syfi, Min. U, 61*,
' N 4

III. Dm. II. Stuk,



2oo Adelaar-* Kern»

I. eenige gelykheid naar een Testikel, en vosten

IIfdeeu deswegen den naam van Enorchis. Zeer dik-

Hootfn- wils zyn zy geel of bruin en veeltyds Yzer-

stuk. houdende ;
ja zodanig , dat men ze tot het

maaken van Yzer bezigt , als in 't Nasfau-Saar-

bruckfe. By Gommaringen houden zy witach-

tige, by Nurtingen Citroen geele , als ook in

't Wurtembergfe, en aan den Donau , in Opper-

Schwaben , Kleijige Aarde ; by Dusfeldorp

Stuifzand, by Wipperfurth in 't Bergfe,enaan

den Hunneberg van West - Gothland in Swee'

den , een graauwe Aarde*

BLè xx» Dewyl zodanige Adelaarfleenen geen geraas

F& Zt maaken, wanneer menzefchudt, kan menden

inhoud niet 9 dan door 't aan (lukken liaan of

openen , ontdekken. Ook is het niet gemak-

fcelyk te onderfcheiden , of de Aarde, daar in

vervat , beweeglyk zy; vooral wanneer de gant-

fche holligheid zig daar mede gevuld bevindt.

Zodanig eenen bezat de Heer Walleriüs
uit Engeland , naar een plat gebcdemde Schuit

gelykende 3 met een egaale Bloedfteenige Schors

,

welke van binnen bekleed was met verharde

blaauwe Kley , die zig ligt door Water week
liet maaken ; met eene Okerachtige harde Kern

daar op leggende, die de geheele holligheid

vulde- Hier toe is dan ook de myne van Hiides.

hem}, in Fig* 2, afgebeeld, die als een Eitje

van Oker maakt in een Dop van Yzeriieea

,

%q betrekken,

CO
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(2) Kernfteen met een los Steenig Inge- I.

wand. Afdeel;

Hoopd»
Dit is de regte Adelaar» of Arendfleen^le^^^

wegens het rammelen van de ingeflooten Steen- "•

kern, Klapperfteen getyteld wordt. Den eer- AqwUws.

Hen naam kreeg hy, om dat men zig verbeeld-gJSf
33"

de, dat de Arenden zulke Steenen in hunne

Nesten bragten, om de Eijerlegging te bevor-

deren, 'c Schynt dat men, doordien de Steen

zig als bezwangerd voordoet , tot dit denk*

beeld gekomen zy* Hierom werden zy ook

eertyds zeer geacht , by de Vrouwelyke Sexe

,

die ze by zig droeg om de Baariog gemakke-

lyk te maaken. Imperati vertoont 'er een

,

die in zyne holligheid een dergelyken bevatte:

des hy denzelven een dubbelden Arendjleen

noemt. Zeer zeldzaam zyn de zodanigen , doch

men vindt 'er wel met verfcheide Steentjes, die

zig door 't rammelen ontdekken, beladen. In

anderen is de Kern zodanig naar de holligheid

gepast, dat men veel moeite heeft, om dusda-

nig

(2) JEtius Embryone libero Lapillulofo, Syjl. Nat. XII.

Tom. IU« Gen» 46. Sp. 2» Mus. Tesftn. 78. N, 1. CJron.

Sup* 58. N* t } 3. Schres. Lltii* 99. Aquilinus. Jmper,

Nat. 739. Lithotomi cavitate latente donati. WALL. Min.

407. N. I. .ffitites Lapïde inciufo mobili, WALL, Sy/l, Min.

II» p. 61$.

N5
III. Deel. Iï. Stuk.
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ï. nig een Voorwerp te onderfcheiden van een

*XVU* ver^eeride T̂oot °^ ^ru "> c 9 voor welken de

Hoofd- Aren Reenen wel zyn aangezien (#> In die

stuk. gevai is het Geluid zodanig , dat het byna naar

eene fchommeling van Water zweemt , en rnis-

fehien wel daar voor gehouden zy. Immers ik

heb 'er één , van grootte als een kleine Vuist ,

wiens rammeling zig zo dof laat hooren*

en dus zou dezelve aan de bepaaling van den

Heer Wallerïus voldoen (y). Men zou

,

nogthans 9 de zodamgen openen moeten , om
'er van verzekerd te zyn» Hoe vreemd hec

ook fchyne , dac in zulke Okerachtige Stee*

Hen, gelyk dezelven meest zyn, zig Water

zou bevinden ; komen* nogthans daar van

voorbeelden voor (z).

De figuur der Arendfleenen is meest Eyrond

of rondachtig ; zo wel wat de Oppervlakte als

de inwendige holte aangaat : ook dïkwils plat

en driehoekig, gelyk ik 'er eenen van Aarnhem

heb , die braaf rammelt , en anderen , welke

veel naar Nooten gelykeo. Men vindtze ook!

dikwils in 't Gooyïand, omftreeks Naarden, in

het

(x) Vergelyk , bladz.. 76 , hier voor*

(y) .Suites Aqua ineïufa, Enhyd-os, Hic Fojaminulis ca»

iet, inhospitans vero Aqua unduïatione percipi porest. Uts.

p. 616.

(z f Zie Bm ckm» Teef. Sufo. Dus t Brunsv. p. 120. Tab.

XSI1T. Fig. 1.

(*) UoiL Maatfch, HaatI, 1765» VIII. DEEL, bladz. 4r.

Piaat
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het Oehr , dat onder de K ley •Gronden gemengd £
is , die mede geheel Yzerachtig zyn* Zoda-^^EL'

nig eenen van aanmerkelyke grootte, naame-
jj00fd

*.

lyk vyf Duimen over 't kruis, doorgebroken ,stuk.

heeft de onvermoeide Heer Dr. Berkhey
afgetekend en in Plaat gebragt, Zyn Ed. merkt

ten dien opzigte aan , „ dat dezelve een Yzer-

„ laag , met Zandige Oker-Korften omzet,

„ vertoonde , in welks midden geele ronde

„ verhevenheden waren , gelyk aan 't Yzer dat

„ men Glaskop noemt (*)."

Myn Arendfleen, in Fig. 3, op Pu XX af-
,
He

f
ma
;

gebeeld , mooglyk van dien zelfden oord af- steent

komflig, bevat weezentlyk zulke uitpuilingen
p
fe.f^

van een glanzige bruin zwarte kleur, en dus

als Bloedfteen zig vertoonende: terwyl de ge-

heele Schaal volkomen Yzerachtig is, dof bruin

met een dun Okerig beflag , dat hoog geel ziet,

en eene Zandige Korst daar om heen. Indien

dezelve een Kern van Aarde , die los was 5 be*

vat heeft, gelyk het byfchrift luidt, zó moet

men hem tot de Hermaphrodieten , gelyk dus-

danige Adelaarfleenen genoemd worden , met

het grootfte recht betrekken.

Men vindt ook zulke Steenen, die ledig zyn,

en

I. Lett. K, L. Volgens welker veïklaaring , bladz. a 8 , echter,

die Steen uit verfcheide Yzerlaagen beftondr, met een Oker-

achtige bruine Korst onjzet , en van die knobbelige ronde

uitpuijingen , in *c midden, vind ik 3Ïdaas geen ^9 nainfte

blyk.

UI D3el. IL Stuk*
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ï. en waar van men niet vast weet, of 'er Stee»

^XVll'
Een *n z* n &eweest 9 hoewel de bolligheici zig

Hoofd^ alszins daar toe gefchikt vertoont. Zodanig

stuk* eenen heb ik , meer dan een Vuist groot, af*

komftig van Hartzheim uit den Gulikker Eiffel,

welken de vermaarde Heer Baron van Hupsch

aan wylen den Heer Doktor Schlosser,
in den jaare 1765, heeft vereerd» Van buiten

as deeze zeer ruuw en onregelmaatig, geheel

van YzerftofTe, inwendig eenigermaate glad en

gedeeltelyk als bezet met aangegroeide Aarde.

De holligheid is hier, door 't aföreeken 5 zigt-

baar; maar geheel verborgen in een Kogel of

jNier, van een kleine Vuist groot, van Ober-

ilein , waar in zeer duidelyk het rammelen der

Steentjes te befpeuren is : zo wel als in de

anderen , voorgemeld»

De Arendfteenen hebben fomtyds verfcheï-

dene holligheden , die of ledig , of met eene

beweeglyke of onbeweeglyke Sieen of Aarde,

geheel of ten deéle 9 opgevuld zyn. Dus vindt

menze dik wils in den EifTeJ. Op andere plaat-

fen , gelyk in Hongarie , Silezie , komen zy
veeltyds met aangegroeide Aarde voor ; als

ook by Blankenburg aan den Haarts, en in 'ü

Hertogdom Bergen. Overvloedig vindt menze
in Engeland , en op Ysland die zeer fraay

syn. Oudtyds heeft menze gehad uit Oos tindie ,

Afrika en Arabie, gelyk Pl r w 1 us meldt O).
Hec

(a) Rumpriüs maakt wel, in zyn LX. Koofdftuk
, ge<

\vag van een Arendiken, doch die fetot met tot deeze te

fce-
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Het Steentje der Klapperfteenen , Callimus &
•of Callinus genaamd , verfchilt altoos van de AfdeüiI

Schors, zynde Okerachtig of Pyritifch, met g~J^
Keijige deeltjes vermengd , of Zandig , Kalk- stuk.

of Krytachtig, of eenigermaate Keizelig, zegt Het Krap,

Walleriüs (&> Somtyds is het ook als jj-^

een" '

Kryftal ten deele doorfchynende , en men vindt

aan de Elve Arendfteenen , bevrugt met een

zeer harden witten Keifteen, die op de Opper-

vlakte Holletjes heeft als van Honigraaten^zo

Boot getuigt. Buiten twyfel heeft men fom-

wylen wel verfteende Zee - Appelen 5 die zeer

afgefleeten waren 9 daar voor aangezien : gelyk

ik zodanig een Echiniet heb , boven en onder

met een Gat , en van binnen een rammelend
%

Keitje ?
dat 'er niet uit kan. Ook heb ik van

de Elve zulk een Arendfleen , die volkomen

Kogelrond is , een Duim in 't middellyn

,

doorfchynend Chalcedoonachtig met een Gaat*

je, waar binnen een rammelend Steentje, dat

zeer ruuw is en zo 'c fchynt van eene Kalk-

achtige natuur.

De vorming der Adelaarfteenen fchynt der-

halve dus te begrypen. De een of andere

StofFe, 't zy Aard, Zand, Kley of Krytach-

tig , of wat het anders moge zyn , heeft zig

ingewikkeld gevonden in eene Yzeracbtige

StofFe

behooren , en de Afbeeldingen , flmt LVII. Letter E , F ,

zyn 'er bygevoegd.

(b) Syjt. Min. II. p* 6 15.

UI. Duel. II. Stuk*
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I. StofFe of Oehr 3 en is, door derzelver verhaf-

A
yy

E

f
ï
L ' diDg> ^aar in beflooten geraakt. Die niet ge-

Hoofd- fchied zynde , dan door een geweldig onder-

i?v&* aardfeh Vuur , zo is de ingeflootene StoiFe ,

naar naaren aart , min of meer ingekrompen

en famengepakt tot Steen 5 oF heeft , onveran-

derlyk zynde door dat Vuur , haare gefteld>

heid behouden , hoewel tevens in veelheid ver*

tninderd zynde: gelyk men dus zelden de hol-

ligheid met Aarde t'eenemaal gevuld vindt;

maar wel met Okerachtigen Steen. Dat ook

de Kern jriet altoos van een andere natuur zy

dan de Schors , is uit de my.ne,in Fig. 2 , af-

gebeelde, biykbaar*

fty (2) Kernfceen die Keyachtig is , van binnen

H^acÈL begroeid met Kwarts . Kryjlallen.

tes>

peK
aat* ^ier benooren de Achaathgels , die thans

20 overvloedig by Oberftein , op de Grenzen

van het Trierfe , Paltzifche en Tweebrugfe ,

gevonden worden ; wanneer men de Rotfen

van het Gebergte door Buskruid fpringen laat.

^Deeze , naamelyk, vertoonen zig niet alleen

als Keyfteenen , meer of min rond en zelden

grooter dan eens Menfchen Hoofd ; maar heb*

ben ook eene Keifelachtige Schors , die min

of

{%) ts£tites Siliceus Embryonibus fix's Cryftallinis Nitri

QuMtzofu Syfi. Nat.XlU Tom. lil. Gca. 46- Sp. i.Jfus.Tei-

fm,$o, N. 5. Uterus Cryftalliuas. Impes. N&t, 740.

kogel.
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of meer naar Achaat trekt, en fomtyds de x
fehoonfte Achaaten en Boomfteenen uitlevert, Afdrel*

hinnen een Okerig Yzerachtige Korst beiloo. g^^T
ten. stuk.

Groot is de verfcheidenheid van deeze A- uitmun-

chaatkogelen , die nogthans meeftendeels daar Grotachd-

m overeenkomen , dat de gezegde Schors van ^
e

beiftei„

binnen begroeid is met een menigte van groo-

ter of kleiner" Kry{tallen , fomtyds ongekleurd ,

fomtyds geel, fomtyds zwart, en dikwils met
de Kleur en glans van de fehoonfte Araethy(ten6

Ik heb zodanigen Kogel, die wel van de groot-

ftenis, onder plat, doch voor 't overige rond

en eens Menfchen Hoofd evenaareride. Daar

is een (luk afgeflagen , waar door men 't ge-

zigt heeft van de dikte der Wanden en de groot-

te der holligheid , welke zïg vertoont als de

Natuurlyke Drupfteen - Holen. Van boven

hangen, naamelyk , Stala&ieten , wel twee of

drie Duimen lang , even als men ziet in de

Grot op 't Eiland Antiparos , door den be-

roemden Tournefort, omtrent het begin

deezer Eeuw, bezogten in Plaat gebragt,wier

fraayheid niet grooter fchynt te zyn geweest.

De Vloer en Wanden van deezen Kogel , die

uit Amethyst , dat met een Oker -Korst om-
kleed is , beflaan , geeven puntige Kryftallen

uit, als van Salpeter , rykelyk een half Duim

dik, en deeze zyn altemaal ruuw beloopen

met een Droezig aanzetzel , dat ook Kwartzig

en
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I. en van dergelyke natuur fchync te zyn. Mis-

A^EEL % fcn ien heeft de afdruipende Vogtigheid o^

Hoofd- Damp hetzelve , zo wel als de hangende en

stuk. hier en daar opftygende Stalaclieten , gefor-

Kf
c

ei?
at'me&d. Voorts ziet men 'er twee Droezige

uitgroeijingen in , waar van de eene een Ko-

lom, de andere een Altaar, veel natuurlyker

dan in gezegde Grot, voorftelc.

De Schors» De uitwendige Schors is, als ik gezegd heb ,

doorgaans Okerig of Yzerachtig ; 't welk dee-

2e Kogels nog nader brengt aan de Adelaar-

fteenen. Men heeft 'er zelfs , daar een ram-

melend Steentje in is ,• gelyk ik 'er eene afge-

ileepene , volmaakt van grootte en figuur als

een Hoender- Ey, van den Galgenberg heb,

blaauw Chalcedoon en zodanig doorfchynende.,

dat ik door een Gaatje het rammelend Steentje

daar binnen kan zien* Ook zyn 'er met een

Natuurlyke gladde Schors, als van Key of A-

chaat , doch zeldzaam. Men heeft 'er , die

gekapte genoemd worden 9 om dat 'er van bui-

ten , als met een Beiteltje , verfcheide , ja me*

nigvuldige, houwen in fchynen gemaakt te zyn

;

't welk in den harden Steen niet heeft kunnen

gefchieden ; te minder , daar dezelve dus uit

den Grond gekomen is. Ik heb een ronden

Kogel , van binnen met Amethyst Kryftalletjes

begroeid, ruim een Vuist groot, die aan den

eenen kant zodanig is gekapt of ingehouwen

,

meer dan een half Duim diep ; even als of 'er

,

met een vierkantig gepunt Inftrument, hou-

der-
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honderd maslen in geftoken ware. Dit heeft, .! .

toen de Korst nog week was , moeten ge- xvnf"
fchieden, maar wanneer? De menigvuldigheid Hoofd*

der Houwen maakt zulks nog meer onbegry. STÜK-

De figuur deezer Achaatkogelen is wel door- Figuur.

gasns roodachtig, als een Kogel , Waar van zy & VJ
1

den naam hebben , of Eyrond , of Niervor-

mig,* weshalve menze ook wel noemt Achaat-

nieren ; maar fomtyds zeer aartig, gelyk blykt

uit het Sruk van zulk een Steen, in Fig, 4,

Plaat XX, afgebeeldt. Dit heeft volmaakt

de gedaante van het end van eens Mei)fchen

Voet, Schoen of Leest, en is geel Okerigvan

buiten, bevattende in een Chalcedoon - Schors

zeer fchoone hoogkïeurige Amethyst -Krystal-

len , welke eene byna driehoekige holligheid

bekleedem

Doorgaans is de holte met dergelyke Kry- Het ïn~

ftalleh , van meer of minder grootte , altoos F& j;

puntig fpits naar binnen, bekleed. Zeer dik-

wils maaken dezelven , hoe hoog ook Violet

gekleurd $ de toppen uit, van de Krystallen ,

die de uitwendige Achant , Chalcedoon- of Kei-

gelige Korst i aan de binnenzyde,bekleeden en

geheel onideurig zyn. Ik heb 'er, waar in

dergelyke of een weinig geelachtige Spaath-

Kryftallen j door de Amethyst -Korst heen ±

inwendig uitpuilen en ffcornp zyn aan
5
t end.

De Punten der Amethyst -Kryftallen zyn door-

gaans vyf- ofzeszydig. Zeldzaam vindt men
O 'ér

1H.Dbel,1I.Stu£.
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K E R N«

I. 'er driezydige Krystallen in , en nog ongemee-
Afdkel. ner van Ka|^ . Spaath , waar mede die Kogel ,

Hoofd- van welke ik ongevaar de helfc in Fig. 5 vertoon ^

stuf, byna gevuld is. Men heeft denzelven ondct

Kwï.
aat~ ^e ancJeren * bv Oberftein , gevonden, 't welk

deezen Kerndeen te aanmerkelyker maakt.

5 , Men houdt het voor eene groote zeld-

5 ,
zaamheid ( dus fpreekt de Heer Brück»

5, mank (c)jWanneerindeAchaat Kalkfpaath*

n aartige Kryftallen ingeflooten zyn. De Heer

ls
Colliki befchryft dergelyken van Ober-

3 , ftein en Freifen , welken Yzerfchietige

,

5 , graauwe , bruine , zwart- , roodachtige

,

„ doorfchynende en ondoorfchynende , Zuil-

iy vormige Kalkfpaath * Kryftallen , met (lom-

5 , pe Pieramieden , hebben. Eenigen deezer

?,
Achaatnieren , van myne Verzameling, be-

„ vatten van binnen Amethyst en gemeens

5 , Kwarts - Kryftallen , over welken. zig een

3 ,
geelachtige , witte, of cok roodachtige Teer-

3, lingfe Kalkfpaath aangelegd heefc. In de

„ eene Nier heeft, gelykerwys Colli ni aan-

<,, duidt, deeze Spaath eene zeskantige Zuil

„ en driekandge laage Pieramiede. De Ko*

5, lommetjes
.

'verbreeden opwaards en veelen

„ derzèlven leggen aan en in elkander,' zo dac

5 , het gantfche Gewas zig vertoont, als of een

3i Wig in de andere ingefchooven ware. Deeze

9, Spaath*

(c) U. F. B.. Brucxmanns T>eytrage zu filntr AbbarM*

vtn EdetflttKtn, Eraunfchw, 1772. p. 158.
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l, Spaath - Kryftallizatie is , myns oordeels , •*
,

„ eene der zeldzaamften (d). XVII.

„ Eenigë Achaat- Kogels hebben fyne holle Hoofd-

je Kanaaleo of Cylindertjes , die dikwils van 5TÜK'

9> een middelpunt Straalig fpreiden en gevuld g^k
„ zyn met verfcheidelyk gekleurde Aarden ,

„ naamelyk met die S toffe , welke de Boom*

$, pjés , het Mos , enz. vormt. Eenigen be-

i, vatten Wolfram en Schirlftraalen. Voor de

5, raarflen houdt men, te Oberftein , die een

„ Mineraal in hebben , dat volkomen naar

„ Spiesglas gelykt. Myn Exemplaar is te klein 9

,, om dit Scheidkundig te toetzen. Myne Ver-

i9 zameling bevat dergelyke Achaatftukken *

9i waar in Kanaaïen of Pypïge Takken begree-

,, pen zyn. Een Stuk heeft witte Knodsach*

,, tïge Spaathaartige plekken, die uiteen mid-

3, delpunt fpreiden , en de eene Plek is met

,, blanke Kies ingefprengd. Andere Stukken

,, hebben , in een ondoorfchynende Achaat*

5 , dergelyke Pypen en Kanaalen , dié 'er ten

3j deele uitzien, als of zy van Wormen door*

S j vreten waren ; byna gelyk van Maden
,, doorgekroopen Kaas. Deeze Pypen en Ka-

,, naaien zyn met doorzigtige Chalcedóon ge£

s, vuld , zo dat men in dezelven tot zekere

j, diepte kan inzien.

De

(d) liet voorgemelde Spaath - Kryffol , ih myri gcdagte A-
tacthyst - Kogel , vertoont zïg als een dikke itigeflagen vier-

kante Pen,

O ft

III* Deel. II. S$uk.
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I. De vorming of oirfprong deezer Achaat Ko»
Apdeel. gelen moet van die der Adelaar - Steenen aan*

Hoofd- mer^e1y^ verfchillen. Eene Kleijige StofFe,

stuk. tot rondgroeijinge geneigd of op eenigerley ma*

Achaat- nier > even als die der Keizelen , daar toe ge-
K$gd

* dwongen , heeft een Vogt in zig bevat , bekwaam

tot Kryftalfchieting* De Natuurkenner Im pe-

rati was reeds van dit denkoeeld, toen hy

deeze Steenen noemde ; ,, Baarmoeders van

3 , Kry(lal , door andereu Mtites enydros ge-

59 naamd, als een Adelaarfteen met Vogt be-

3 , zwangerd , uit welks verdikking de aanfchie-

„ ting is ontftaan'* (e). Ook maakt Pli-
nius daar van gewag, zeggende, dat de En*

hydros niet van de Geodes verfchille, dan daar

in 5 dat dezelve Water bevatte in plaats van

Zand of Aarde, 't welk op de beweeging fchom-

melde (ƒ )•

warer- Die Waterfteen was , volgens Plïniüs,
fteen. w j t en g]acj . derhalve fchynt hy reeds de Chal-

cedoon met Water , die thans zo veel in waar-

de gehouden worden , gekend te hebhen. In 't

Kabinet van Calceolariüs bevondc zig

ook , nu by de twee Eeuwen geleeden , zodanig

een Steen uit het Veroneefche Gebied, in wel-

fce het Water zig door fchommeling open-

baarde (g> Hy zal derhalve niet doorfchynen-

(e) Ventre Cryftallino , da altri detto v£tites enydros
, quafi

Aquilina pregna di huraore , da cui fiano condenfari 1'irjgcia-

laamenti. lli(i* Namrale, Venet, 1072» p* S7t*
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de zyn geweest , gelyk wy thans zodanige **

Steentjes hebben, en ik een grooten bezit, XVJL*
platrond, byna anderhalf Duim in middellyn, hoo^D-

waar in men het Voet zeer duidelyk kan zien. sruK '

Deeze is doorfchynend , wit , glad gepolyst Stien%

Chalcedoon.

Hoe het bykome , dat zig Vogt of Water

bevindt in de geflooten Steen , hebben de Ou»

den niet kunnen begrypen. Zo het Water

ontftaat uit eene fmeking van den Steen , vraag*

den zy; waarom i'melt dan niet dezelve geheel

-

enal? Zo het 'er van buiten in kwam , dagteo.

zy, dan kon het 'er, door den zelfden weg ,

weder uitgaan. Men vondt 'er , die zulks by

het zweeten der Steenen , in Dooy - Weer ,

wanneer de Dampen der Lugt zig door de

Koude daar aanzetten, vergeleeken. Doch 't

is waarfchynlyk,datdit Water, by de vorming

van den Steen , daar in beflooten zal geraakt

zyn, cf dat hetzelve, uit de weeke Stoffenaar

't midden geperst , geen uitkomst beeft kunnen

vinden.

Dit blykt te meer , om dat men in fommige Ktyftai

Kryftallen ook Water vindt , hoedanig een met Wa *

Stukje ik bezit , en waar van een ongemeen

groot en fchoon Stuk , ten pryze van honderd-

twin-

(ƒ) Pltn. Hifi. Natur. Lib. 37. Cap. ai. Lirt. b. fe»

cund. Boot, Lapid p s8i.

(£) Calceol» Mus. p, 3*f.
O 3

PI. Dhsi, II. Stuk.
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I. twintig Gouden Dukaaten > in het Naturalïëa-

^5vit
L" kabinet van zYDe Doorluchtige Hoogheid, on-

Hoofd ^en ^nns Erfftadhouder, is gekomen. Dit moet

stok* hier insgelyks t'huis gebragt worden, als mede
Water- behoorende tof de Water - Steenen , Enhy-

droi genaamd* Van zulk Waterhoudend Kry-

ftal vindr men in de gedagte befchryving van

't Kabinet van Calceolar ius, bydetwee*

honderd Jaar geleeden , ook reeds melding ge»

maakt.

Amethyst- Verwonderlyk, ten dien opzigte , is een

water."
1" Amethyst - Kogel , met eene grooce veelheid

Vcgts bezwangerd. De zelfde Koopman
Schmöll, die 't gemelde weergalooze Kryftal

hier gebragt hadt , heeft deezen Jaare ook dit

uitmantendejStuk my terverkoopingeaangeboo*

den (/O* Dus heb ik het in handen gehad, be-

fchouwd en afgemeten- De dikke buitenkors*

is blaauw Chalcedoon , waar binnen zig de A-

methyst Kryftallen als gewoonlyk vertoonen
y

zynde de overige holligheid byna half vol Wa-

ter. Het Stuk is plat gefleepen, met eenen

langronden Omtrek, den rand afgerond,* zynde

dus drie en een half Duim lang * drie een vierde

Duims breed en omtrent anderhalf Duim dik.

Dat men onlangs bevonden heeft, hoe derge-

lyk Vogt , door uitdamping , Krystallen geeft

,

Blaakt den gedagten oirfprong nog waarfchyn-

lyket van de Achaatkogelen ia *c algemeen : te

meer

(h) Het kwam , zegt hy , van den Galgenberg , tusfehen Edar

en Mac&axoth. 3 ia het Baden - Purlachie , by 01>$ritein.
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ineer aangezien die Waterfteenen , in 't Vero- i.

ceefche , voorkomen in een ibort van Lava of Afdeel.

uitgebrande Stoffe. Ook heeft Fe re er aan hoofd-
den Weg van Rome naar Oftia , als ook in de stuk.

geelachtige Aschheuvels tusfchen Viterbo en Wamt*

Monte Fiascone en elders in Italië, holle Ko-
StKtt%

gels van Lava gevonden, die van binnen met

lange, Straalige , fpitfe of platte Schirl-Kry-

itallen , van witte of blaauwe Kleur , bezet

waren: ten blyke dat het onderaardfche Vuur

dergelyke uitwerkingen heeft.

(4) Kern fteen, die Marmerachtig is , vunbin* ir.

tien met Kryjtalletjes begroeid. M^mo'
reus.

Tot de voorgaande Soort betrekt Li nn^bus
v^f^

ook die Kogclachtige Steencn , welke Meloenen *e*g *mt

van den Berg Karmel , of Verfieende Meiomen y

mc
*

getyteld worden. Door Wallerius wor-

den zy ook vermengd met de Tweebrugfe A-
chaatkogelen. Linnjkus hadt zelfs die E-
gyptifche Steenen , fomtyds Boomachtige of

andere Tekeningen hebbende en tot de Jaspis

behoorende , zonder eenige inwendige heilig-

heid

(4) tsEtties Marmoreus , Embryonibus fixis Cryftallinis

Nam Hyodontis. Syjl. Nat, XII. Gen. 46. Sp 4 4, Melo

Monds Carmel. Rreyn Monegr, cum Fijj. Lips» 1722 Qfiar-

to. Myl.. Saxsn. II. p. s. uterus Cryftallinus Siliceas»

Meiones JMvncis Carmel, Wall. Syjl* Min,, II, p. 61S,

O 4
HL DeelJL Stu^«
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I. heid . verkeerdclyk hier t'huïs gebragt. Ik
Apdeeu Zal op 't voetfpoor van Brevn, door wien
XVII

Hoofd*- &edsSte Meloenen opzetteiyk befchreeven zyn ,

stuk. dezel ven , als aanmerkelyk van de Achaa^kogelen

verfchillende , hier afzonderlyk voordellen, en

gebruiken daar toe de Vierde Soort van den Rid-

der.

Die Autheur noemtze Marmerac htige KloöU

ronde Kryftalmoeren van den Berg Karmel, in

Paleftina , thans een- Steenig Gebergte aan de

Zeekust , waar op een Klooster is van onge-

fchoeide Monniken , aan Elias toegewyd. Dee«

ze hebben groot belang om den Fabel, dat zy

door een Vloek van dien Propheet ontdaan

zouden zyn , te verbreiden. Zekere plek Gronds

op dien öerg wordt het Meloenen -Veld gehe-

ten ; om dat 'er deeze Steenen weleer , over-

vloedig ,
plagten gevonden te worden; doch

hedendaags zelcjzaam.

3 , Het zyn, zegt Breyn, (die 'er twee

9 , van den Heer ANDEasoN ter befebryving

,, hadt ,) rondachtige Steenen van verfcheiderley

„ grootte, als van een Hoender *Ey tot een

j middelmaatige Meloen , ja grooter; in een

3, taamelyk harde Zand (teen zittende , welke

ss bjeek Afchgraauw is, en, daar van los ge-

„ maakt, hebben zyde Oppervlakte effen, doch

„ een weinig ruuw, graau'w. van Kleur, dlk-

„ wils bleek Yzerroestig. Gebroken vertoonen

,, zy in 't midden een holligheid, meestal on-

* regelmaatig, nu grooter, nu kleiner, door.
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„ gaans evenredig tot de grootte van den Steen, *• ,

„ en met zeer kleine Kryftallyne faraengroeize- xVII.
%

3, len, die doorfchynend en glanzig zyn, meestHoofd-

3 , met zeshoekige Puntjes , die naar *t middenSTUK*

„ ran den Kogel gericht: zyn , aan alle zyden^^**
„ bekleed. De zelfftandigheid , naamelyk, \an Karmtl'

„ den Steen , die Marmerachtig is en gepolyst

3 , kan worden, van geelachtige Kleur, byna als

„ het Florentyrifche Marmer , een halven en

3, fcmtyds een geheelen Duim, naarde grootte

„ van het Stuk , dik , hoewel niet overal van

is gelyke dikte, en in de rondte omtrent een

5, half Stroobreed bleeker van Kleur, als een

3) Schors , geeft inwendig overal Kryscalletjes

si uit."

Dat het geen Verfleende Meloenen zyn , PL# xx#

maar natuurlyke Samengegroeide Steenen , be- %« *<

toogt gedagte Autheur door bondige redenen,

Hy vergelyktze met de gemelde Achaatkogels,

die 'er echter in verfcheide opzigten van ver»

fchillen. Naast zouden zy overeenkomen mee

die Kryftal- Kogels, welken men zo menigvul*

dig aan den Oever van de Moldau in Saxen,

na zwaare Overfiroomiugen , vindt , in eene

kleine holligheid van bineen als praalende met
een menigte van Diamanten ; hoedanigen aldaar

ook in het Gebergte en op de Velden vooi ko-

men ; gelyk Myliüs meldt. Ik hbb 'er zo*

danig één , ongevaar een Vuist groot , waar

de Kryfcalletjes van binnen als Diamanten glin*

f eren ; doch zy fchieten niet , gelyk Breyn

O 5 zegt,
III. Deel. II. Stuk,
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ï, zegt s uit de Wanden van den Kogel , maar uïc

Afdeel. ongelyke knobbelige uicpuilingen , die zig als

ïiooFo-
Chalcedoonachcig vertoonen in een klein Me-

gTUKt loentje van den Berg Karmel, 't welk de ver-

maarde Rüssel zelf van d<ar mede gcbragt

heeft en aan wylen Doktor Schlosser pre-

fent gedaan. Dit Steentje, van grootte als een

Hoender Ey, bezittende, heb ik doorgeflagen ,

en van binnen zondereenige Krystalletjes , doch

zodanig bevonden, als het in Fig. 6, op Plaat

XX , vertoond is» Het fchynt derhalve een

jonge te zyn , of van onvolkomen groeijing.

De inwendige zelfïlandigheid is Kwarts , de

Schors weezentlyk Marmerachtig , en uitwen-

dig wit , met Yzergraauw gemarmerd. Zon-

derling is 't, dat hetzelve, toen ik het door-

floeg, een aangenaamen Reuk gaf, eenigszins

naar Moskeljaat gelykende ; 't welk van dee*

ze zogenaamde Meloenen in 't algemeen ver*

zekerd wordt.

r Kryftal- Wanneer men zig erinncrt , dat de Kwarts
Appel*

ai
g ^e ^ioer is (jer Krydallen , en zo wel als

dezelven uit een Vogt geboren wordt , ver-

fchillende in de groeijing naar de uitwendige

oirzaaken ; zo begrypt men ligt, dat 'er on-

eindige Verfclieidenheden kunnen zyn van zo-

danige Kryftal - Kogels. Maar men begrypt

tevens , dat naar de geaartheid van het Vogt

,

in zulke Kogels begreepen , de Kryftalfchie

-

ting ook verfchillen moet. Dus was het ge-

legen met die Kryjlal - Appels , welken L i n-

NiEüS
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N m u s op Oeland vondt 5 in Kalkfteen , van j,

grootte als Appelen; welke, aan ftukken ge- AFI)EEL,

Hagen , in groeijing geleeken naar den Bloed-
ffóô

iteen , beftaande uit veele doorfchynende Spaath- stuk»
„

Kryflallen , welke in 'C middelpunt famenlie-

pen, doch dikwils ook io 't midden een klei-

Ee holligheid formeerden , zo dac men haare

driezydige punten duidelyk kon zien» Zoda-

nigen kwamen ook op Kinnekulle en elders in

Sweeden voor»

(5) Kernfteen, die Mer'gelachtig is , van hin* v.
j£t,

Cretac

Kryckogef»

nen begroeid met Teerling/e Kryjiallen. clwuS.

Op Gothland was deeze uit de Zee ge-

haald, zynde een losfe Kalkachtige Krytfteen,

die, gebroken, de ingedrukte holligheid ver-

toonde van een gewoonen Zee -Appel of Zee-

Klit , waar van de Paden regelmaatig bezet

waren met gelyke grootere, de tusfchenwydte

met zodanige kleinere Kryflallen , in figuur

als die van Zee- Zout, naamelyk allen Teer-

lings , helder, Spaathachtig , buten twyfel uit

het Zeewater geboren.

Hitr toe behoort eene Kalkfpaath - Droes pl. xx»

die iic bezie, uit de Krytbergen in Engeland;
Ftg% 7*

als

(s) tds'itis Margaceus , Embryonibus fixis Cryfhllsnis

Mur/ae Chryfo'ampis. Sy/ï. Nat. Xli. Tom. vt. Gen, 46.

5p. 5. Hclmintholithtis Echlnïtis jEüïx , Enibryouibus Cry-

flallinis fixis. Mui. Tesf. 94. T. i..f« 9» $•

HI.Deel^II. Stuk.
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I. als ook dat raare Stukje , 'c welk wylen, de

aV^T*
**eer ScHL0 s iER gevonden heeft in de Pr@«

Hoofd' vineïe van Corrwall , zynde een Krvtachtig.

stuk. Keizelige Adelaarfteen. Ik geef daar van, in

Hg. 7 , de Afbeelding» Het iteentje is van

buiten geelachtig wit , effen met veele gaat»

jes: binnen in de Krytachtige Schors, die zig

op de Breuk openbaart , is het Keizelig , en

bevat van binnen een harde geel Okerige

Kern, be£yden welke het ook een rond Gat

heeft.

XVIII. HOOFDSTUK.
JBefchryving der Poimsteenen of Dryf-

IteeDtn, dat Samengroeizels zyn door geweld

van Vuur ontjlaan of door hetztlve in die ge*,

fteldheid gebragt ; waar toe de Molen fteenen*

het Yslandfch Achaat en de Lava's der Bron-

dende Eergen behooren*

*ipot dit Geflagt heeft de Heer Linnjeus
-*• t'huis gebragt alle die Stoffen 9 welke

liaare gefteldheid aan 't Vuur te danken heb-

ben

,

(x) Vumtx Schifti nïger. Sv/?, Nat. XN. Tom. III. Gen.

47. Sp. I Pumex. DALE Pbarmacel 43* Anon. Min. 297,

VcG Min i86« Porus Igrcus, Lapidcus , porofus übrofus,

levis, Aquis innatans. Wall. Syfl, Min. II. p, 375.
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ben , mids dat zy tevens eeoigermaate tot de t .

Samengroeizels küDnen betrokken worden. Som xvill
*

migen derzelven zyn Puimfteenen , eigentlyk , Hoofd.

gelyk de drie eerfte, anderen oneigentlyk dus
STUK*

genaamd, geiyk de vyf laatfle Soorten.

(i) Puimfteen van Ley, die zwart is. u
K ' PursiX

Hier wordt de gewoone Puimfteen bedoeld 3 Gl™Z*e.

die door de Lugt verandert , komende in vee-

lerley Kleuren voor , en van verichillende hard-

heid. De Latynfche naam is Pumex , de

Franfche Pierre ponce, de Engelfche Pumice~

ftone , de Hoogduitfche Bimjlein. 't Is een

vooze» ruuwe en ligte Steen, die op het Wa-
ter dryft, dikwils Vezelig of Bladerig, welke

in 't Vuur fmelt , en , wanneer 't zelve zeer

fterk is , eindelyk tot Glas en zo hard wordt

,

dat hy aan *t Staalflag Vuur geeft. Wegens

de gezegde ligtheid noemt men hem ook wel

Dryffteen ; wordende op de Molukkifche Ei-

landen, in Oostindie, tot Eoeijen voor de An-

kers gebruikt f *) De ruuwheid maakt den

Puimfteen zeer dienftig tot het polyften van

Metaalen. Ook wordt hy fomtyds in Tand*

poei-

(*) RumphiüS Hert- Amb. ITI. p. no. Niet tot Booten.

gelyk men het verftaan hadt. R.'»mph zegt , dat men *er

Ankers maakt van Hout en de Boeijeji van een Soort w%n

Dryffteenen, welken de brandende Bergen aldaac niet dan

te vetl en dikwi's by gtoote fiukkcn f uitwerpen,

III. Deel, II, stam*
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-JE poeijers.tot hét affchuüren der Tanden* ge-

Afixeel» f-, , . « ?
XVIII. Dezlgd, en wegens het een en andere Schuur*

Hoofd- fteen genoemd.
stuk* Q ver ^ ]rfproDg van deezen Steen zyn

de gedagten verdeeld geweest. Sommigen
hebben hem, omdat hy veelal door "de Baaren

op Strand géfmeeten wordt , voor een foort

van Zeefchuim of Zeegewas gehouden. Dewyl

hy 20 vee! voorkomt in de nabuurfchap der

Vuurbraakende Bergen > wordt hedendaags niet

getwyfeld s of hy is door dezelven voortgebragt

en in Zee gefmeten. Men is dan echter we-

derom verdeeld 9 over de S toffe * uit welke hy

Voortgekomen zy. Wegens de Vezeligheid

willen fommigen het Pluim - Aluin daar voor

houden ; doch dan zou men daar uit $ door

Vuur, zödan'g een Steen moeten kunnen voort-

brengen.» Ötizë Kiddei acht hém uit Ley
s

Steenkolen en Pyriet s door onderaardfch Vuur 9

h ;zy in die Stoffen ze f bntltöken , of van

"buiten daar by komende * geboren te zyn.

Bezwaarlyk is het te raaden,.war in de Inge-

wanden des Aardryks gebeurt 9 en te wéetèn

,

of aldaar zodanige Stoffen \ die men meest op

de Oppervlakte vindt, by elkander kunnen ko°

men. Ook is het iets byzonders, dat op een

Steen 3 die door de onverbeeldelyke Hitte van

onderaardfeh Vuur zoude uitgebrand zyn 9 het

kondig Vuur nog vat zou hebben , om hem tot

Glas te fmeïten. Zou men hem niet veeleer

voor een Schuim der Lava houden mogen; 't

welk
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welk reden gaf van zyn oogemeene ligtheid. De I.

vermaarde Vogel fchynt de afkomst tewü- A™?E *:*

len rekenen van een Slymige zelfftandigheid 5 ïi00fd«*

welke de Lighaamen in de Zee zo veel bekleedt ; stuk»

doch dan zou men hem als een voortbrengzel

der Zee moeten aanmerken. De Scheidkunde

heeft 'er Keizel- Aarde, en Aarde van Bitter of

Bronzout , als ook een weinig Yzer - Aarde , uit

getrokken.

Dat het een voortbrengsel van Brandende Hyiseet*

Bergen is , blykt uit Waarneemïngen van vroe vanlkaa?

ger en laater tyd. Niet lang na 's Heilan ds dende Wt-

Geboorte , toen 't Eiland Hiera in de Grickfche

Archipel te voorfchyn kwam 9 of naderhand ,

wanneer hetzelve , met fchrikkelyke Aardbee-

vingen, vergroot werdt, volgde tevens een ont-

zaglyke Regen van Puimfleenen , geheel klein

Afie, tot aan de Dardaoellen, bedekkende. Men
heeft de Zee inmiddels zien opbruifcheo als een

ziedende Pot en andere blyken vernomen van

een onderaardfch Vuur , door 't welke , nu

tweehonderd Jaar geleeden , een klein Eiland

opgeworpen werdt, dat men nog het Verbran-

de Eiland noemt. Uit de Haven van Santorin

kwam in de voorgaande Eeuw , met geweldige

Donderflagen , een uitbarfting, van Puimftee-

nen, alle nabuurige EUanden bedekkende. San-

torin zelf beftaat geheel uit Puimfteen , zege

ïoürnefort, die 't zelve in 't begin dee-

zer Eeuw bezigtigde, en hetzelve zal, buiten

twyfel , op dergelyke maaier als andere Ei-

lan-

III. PEEk. IL STüff,
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I. landen van dien aart , gevormd zyn (i). Ook

^win' 1S zu^s °P Ysland zeer blykbaar, gelyk wy
Hofd-

*
ftrtfcs zien zullen.

stuk. Men vindt den Puimfteen , wel is waar , by
vetfchii-na over den geheelen Aardkloot, doch niet in

lende °
Kleur. aanmerkelyke veelheid, dan in de nabuurfchap

van nog brandende of weleer gebrand hebben-

de Vulkaanen. Van deeze zyn 'er weinigen ,

alwaar by niet gevonden wordt* Wit komt

hy voor op Nieuw Zeeland , aan het Strand

by Napels , by Neuwied aan den Ryn , en by
den Hekla op Ysland. dschgraaiWyéls gewoon-

lykst, valt hy in Italië, voornaamelykomftreeks

Napels , in de Asch, welke Pornpeja bedekt 9

als ook tusfchen Monte Fiascone en Aquapen-

dente» Geel- of graauw geelachtig vindt men

hem tusfchen Koblentz en Andernach aan den

Rhyn, als ook by Nedermennich inde Aardlaa*

gen , op den Molenfteen leggende : roodachtig

in het Gebergte van Vicenza in Opper -Italië:

rood in de Vulk3nifche Asfché , welke Pornpe-

ja bedekt, als ook elders in 't Ryk van Napels,

op den Slotberg te Radicofani , in 't Gebergte

van Albaiio en Viterbo. Men heeft eenzwart'

acUlgen Puimfteen in Groenland op 't Strand

gevonden, en een zwarten by Eger in Bohè-

me , omllreeks Napels , in de Asch • Heuvels

by Rome naar den kant van Viterbo, en in 't

Gebergte aldaar. Dik-

. (i) Reizen naar de Levant, X. DEEL , bUdz, 104,
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bikwils komt ook de Puimfteen met andere T
*

^
Stoffen gemengd voor. Men vindt hem fom- XVIIL
tyds, en dan by grooté veelheid, in Lava in- Hoofd-

geflooten , te Ronca in 't Veroneefché , of in
vruK *

Fouzzolaan - Aarde in 't Gebergte van Albano

en Viterbo ; maar overvloediger in famenge*

groeide of losfe Asfche van den Berg Vefii*

vius , omftreeks Napels en naar den kant vaü

Rome, wordende door het Regen- Water j en

ctoor de Zee , dikwils daar uit gefpoeld. Boven

de Puinhoopen der oude Stad Pompeja , valt

hy fomtyds vol kleine, witte, Schitl - Granaa-

ten* Met andere produkten der Vuurbraakeü-

de Bergen is hy ook wel ondereen gemengd;

(2) Puimfteen van Tzer > die witachtig is% \u

Dit ïs niets anders dan een Yzerhoudende y^t-"

Schuim, dié overvloedig valt in de Yzer-Hut- ïtti»ft5ert*

ten» Niet minder Spongieus , voos en ligt^

dan de Puimfteen komt dezelve voor, en is ge*

meenlyk witachtig. Dewyl *er buiten twyfel

ook natüurlyke is van deezen aart * heeft L 1 N-

^ï^us zé hier betrokken.

(3) Puimfteen van Koper , dié toód is* iifc
Cupri.

Gè# Kopere
w

Fuim&eeitè

{%) Pumex Ferii eaaïbictas, Sy/Ï* Nki* Xlt torn. III»

Gen. 47. Sp. 2.

(i) Pumex Cupri raber, Sy/l* Nas* XXI. Tom. IÏI« Gm<

47. Sp. S»

p
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*• Gelyk deeze in zekere Koper Kies Groeve;

XVni* van ^aarDer&eD 3n Svveeden
, aan de Wanden

Hoofd* als een Zwam uitgroeijende voorkomt, zo vindt

stuk. menze ook op het Eiland Ascenfion, tuïfchen

Afrika en Amerika , dat weieer door Vuur-

braaking fchynt geteisterd te zyn geweest. Hy
is rood , niet glanzig, zeer ligt en uitermaate

broofch.

iv. (4) Puimfteen van Plantgewasfen , zwart en

F^T Zoutig.

Deeze StofFe , die dikwils ook tot harde

brokken famengroeit, is insgelyks een voort-

brengzel des Vuurs , als bekend is , en kan dus

gerekend worden onder de Naniurlyke Zaa-

ken. Men noemtze in 't Hoogduitfch Rus ,

in 't Engelfch Soot, in 't Franfch Suie 9 en in

Italië Fuligine, naar 't Latynfch woord Fuligo*

By ons is zy onder den naam van Schoorjleen»

Roet zeer bekend, en komt, door verbranding,

uit Turf, Hout en andere Plantaartige Stoffen.

Doorgaans is zy zwart, bruin of roodachtig 5

van een los Geweefzel en fterk afgeevende of

befmettende ; Zoutig bitter en walgelyk van

Smaak | onaangenaam van Reuk ; fmeltende

grootendeels zo wel in Water als in Wyn»
geest, en geevende door Destillatie een Loog-

achtigen Geest , Hinkend Water 5 een weinig

fcherp

(4) Pumex Vegetabillum , ater Salinus» Syji, Nat» XII»

Tom. III. Gen 47» Sp« 4.



Ö F D R Y F STB E RE N» 2^,

fcherp Zout, brandbaare Olie en een ta^meiyfe l
gedeelte Aarde ; doch dit alles in verfch.illende

^f,?!^*
evenredigheden, naar dat het Koet door ver- hoofd-
branding van deeze of gene Stoffe komt. Dat stü&«

der Steenkolen is van een byzondere hoedanig-

heid, ea wordt zeer ge-èstimeerd tot Verw-

ftofTe? des men het, in Engeland, met vlyt

bpzamelt : terwyl het gewoone Roet van Turf

en Hout by ons weggefmeeten wordt. Men
heeft daar van echter, in de Geneeskunde,

ïömtyds gebruik gemaakt (&).

(5) Puimfteen, die fyn als Stof ék Zon* **,,
. Jrumex

ülg tS. Cmerariêk
Vuurbérg-

Deeze is niets anders dan eene zeer fyn ,

sc *

bf als tot Zandkorrels , of oók in grootere

Brokken* vergruisde Lava, welke van de Poüz-

blaan - Aarde , die nogthans meest uit fyrt

gemaakte Puimfteeb beftaat, weinig verfchilt,

en door langheid des tyds , door Regenwatet

bf Koude, te famen gebakken, den zogemam-

den Vulkanifchen Tuffteen maakt.

In Italië beffcaan daar uit fömmige kleine Berg-

jes, die men Asch- Heuvels noemt , menigvuldig

in 't Napelfche, omftreeks Romej en elderé

in

(I) Viie BOÉBH. Chm. fioc. s£.

(s) Pémex pulvereus Arenaceüs, Syft. Nat. 3H. TokI,

lil. Gèh. 47. Sp. j. Scotiae pulvaalcats f» Cineiès Viskaii«$«

kttna* Anom. Mn» ^99*

P i
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r- jO Italië, byzonderlyk in 't Gebied van Vene-

XVllli tie > voorkomende. Alle Heuvels , rondom den

Hoofd- Berg Albano
$ zyn van dien aart : zo ook de

stuk. geheele Paufïlip en de in laater tyd ontdekte

AkL
trg

' oude Steden , Herculaneum , Pompeja en Sta-

bia, leggen onder zodanige Asch begraven. Ja

de Oppervlakte des Aardryks , zo in de Zuide-

lyke deelen van Italië, als op verfcheide Eilan-

den in de Middellandfche Zee , beftaat t'eene.

maal uitzodanige'Asfchejdie, by het hevig bran*

den van den Ethna en Vefuvius , zig , als Wolken

,

ongemeen ver heen verfpreidt, den Grond aïs

Sneeuw bedekkende (k). Collini vondtze ook

hier en daar aan den Rhyn , inzonderheid aan

den Oever van een Meir in de Abtdy Lach.

Op Ysland moet dergelyke gefteldheid zyn.

De Deenfche Heeren immers, die voor de Ko-

ninglyke Sociëteit der Weetenfchappen te Kop-

penhagen, nu omtrent dertig Jaaren geleeden

,

dat Eiland ten naauwkeurigfte bezogten, wer-

den 'er overvallen van eenen Nevel en Asch'

regen , die , fchoon de Zón helder fcheen, zo

dik was , dat men naauwlyks eenige Schreeden

vooruit kon zien* Dezelve beftondt uit eene

roodachtige Asfche , waar door de bloote Lig.

haamsdeelen niet alleen , de Kleederen tot op

den Huid en alles wat in Koffers ingeflooten

was, maar zelfs de Mond van binnen zwart

ge.

ik) FëRBER, Brie/e zins WalichUnd. Prag. 1771. p, i i9 .

(I) Olms» und fovelsens Rei/è durch Island, Koppenh*

and Leipzig; 177J. Quarto. II. Th» p, ui.
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kleurd werdt , als uit den Adem bleek. De Paar- I.

den konden daar van niet zien noch eeten , en %2|F
l

t«

twee wierden geheel blind (l). Hoofd ^

Van verfchillende Kleur komt deeze AschsTuiu

zelfs in een zelfden Heuvel , of ook onder den ^ter^

Grond voor. Wit valt zy voornaamelyk by

Rome, agter Ponte Molle; graauw en groen-

achtig op 't Gebergte Albano ; geelachtig ,

roodachtig, bruin en zwartachtig by Vicenza,

als ook op de Ferro - Eilanden ; zwart en dik*

wils gemengd met Puimfteen of Lava , omftreeks

de Vefuvius ; als ook by Vicenza , met Schirl

,

Kalkfteenen en Chalcedoon - Keizeis , die dik-»

wils nietgrooter zyn dan Erwten, doch ook als

Nooten ; fomtyds Water bevattende , doch meest

ledig , hoedanigen ik in 't Gefteente, als ook
daar buiten heb. In deeze Asfche komen , om-
ftreeks Napels , andere vreemde Lighaamen

voor, gelyk Zee • Schulpen , Beenders van Die-

ren , Eikels , Karftengen en andere Vrugten.

Ook is 'er een aanmerkeiyke veelheid Yzer in

vervat,. Dat zy niet onvrugtbaar is, blykt uit

de heerlyke Wyndruiven, welke, zo in Grie-

kenland , als in 't JNfapelfche en op de Eilan.

den der Middellandfche Zee, daar in geteeld

worden , die de kragtigfte en geurigfte Soort

van Wynen , als bekend is, uitleveren (m).

By

(«) Zie II. Deem IV* Stuk, van deeze Nat, Hiflmt 9

foladz. 367, iOB*

p 3
III, Deel. II. Stue,
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h

ï.

' XVIII.
HOOFB-

Vuutbiaa-

fcing van
den Berg

Hekla.

By hét bezïgrgen vaji den Berg Hekla o£
Ysland, die toen in zestig jaaren geen Vuur.

hadt uitgeworpen, fcheen gezegde Heeren de

Witte Puimfteen of Schuurfteen de eerfte uit»

werping van ieder Vuurbraaking te zyn , Lava

en zwarte Puimfteen de tweede , en de derde

of laatfte Zand en Asfche. Dit maakten zy

pp uit de gefteldheid der Heuvelen , welke

dien Berg omzoomen. Zy bevonden hem by-

na geheel uit Puimfteen te beftaan , die 'er

rood, zwart, blaauw en wit voorkwam, allen

origineel : zo dat de verandering van Kleur

,

voorgemeld , hier geen plaats kon hebben. Zy
zagen Verfteend Hout , dat uitgebrand was toe

groven Puimfteen, waar in zy nog deDraaden

des Houts waarnamen. Zelfs vonden zy ftuk*

ken Rots, in Puimfteen veranderd , met klei*

ne zwauachtig blaauwe glanzige Steentjes daar

ïn. En , dewyl die Berg , gelyk de meefte

Vuurbraakers , zekerlyk gemeenfehap met de

Zee heeft , (waar van de Grond , op fornmige

plaatfen, uit Steen- of Kalkaehtige Zee-Ge-
wasfen beftaat ,) zo kon het denkbeeld van Vo-

G E l , ten opzigt van den oirfprong des Puim-

fteens 5 wel zo onwaarfchynlyk niet zyn. De
Hekla, immers, heeft weleer een groote me-

nigte Zouts uitgeworpen. De omleggende Heu-

vels branden nu en dan , als ook eenige andere

Bergen op dat Eiland , die hem ver in hoogte

overtreffen; maar In 't Jaar 1766 ontftondt een,

geweldige Vuurbraaking van dien Berg, wan-

neer
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neer hy Puimfteenen van drie Ellen omtreks 1.

en zwaare Zeilfteenen , uit eene dikke zwarte A™^'
Vuurige Zandkolom uitwierp, die eene Rivier H)OF£/
verilopten ; ja de Zee , daaromflreeks , was 'er , stuk.

ter langte van dertig Mylen , zodanig mede be-

dekt, dat de Visfcbers Booten naauwlyks daar

op vaaren koncien* Een Wolk van Zand ver-

fpreidde zig byna over 't geheeld Eiland en op

het laatfte gaf hy , na het uitgulpcn van een

geweldigen Lava - Stroom , een dikke Water-

Kolom uit* Dit alles was niet gefchied dan

met geweldige Aardbeevingen en een iterk ge-

druifch, als van Donderdagen, die het gehee-

le Eiland deeden beevein

't Gemelde Zand is een foort van fyne Asch , WaarnA

zwartachtig van Kleur en zo doordringende , ?eAsch.
0P

dat zy overal influipt , de Eetwaren bederven-

de en het Gras oneetbaar maakende voor het

Vee. Evenwel wordt het Land, waar op zy
niet te dik gevallen is , 'er vrugtbaarer door

gemaakt. Profes for Kratzenstein nam
de volgende Proeven op die der laatfte Vuur-

braaking De raauwe Asch werdt maar flaauw,

doch fterker, hoe langer zy over een Kolen-

Gloed gehouden werdt, van den Zeilfteen aan-

getrokken. In een gewoon Smeltvuur ziet men
op de Oppervlakte maar eenige blyken van

Smelting, Aan Water geeft zy naauwlyks eeni»

gen Smaak en maakt , door bygieting van '£

Afkookzel van'Galnooten, geen Inkt. Hier uic

leidt 4ïq Heer als Gevolgen af: 1. Dat dit Stof

P 4 uk
III. Deel. II. Stuk-
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AFDEEt.
XVIII.
Hoofd*
STUK.

vi*
Puntex

JMolaris»

Molen-
zeen.

uit eene Vuurbeftendige Yzerhoudende Aard*

beftaat , welke grootendeels haare brandbaar-

heid verlooren bebbe : 2» Dat 'er geen door

Zwavelzuuren opgelost Yzer in vervat zy:

3. Dat evenwel zulks plaats heeft in andere As-

fchen , elders uitgeworpen: 4. Dat, eindelyk,

dezelve grootendeels beflaa uit Puimfteen-

Zand, 't welk naet een klein gedeelte Yzer-

Aarde vermengd is en zynen oirfprong , ver*

moedelyk s uit een verbrande Zwavel -Erts

genomen heeft.

(6) Puïmfleen , die Steenachtig hard is en

Jschgraauw*

Aanmerkelyk is 't , dat gedagte Deenfche

Natuurkenners , die reeds waargenomen had-

den , dat de Strand -Rotfen van Yslard allen

gefmolten Steen zyn , en dat , onder de Geberg-

ten van dat Eiland, zig dïkwüs een geregelde

Laag van Lava bevindt; d'iQ Stoffe vergelyken

by de Molejtjieenen van den Ryn. DeezQ ko-

men overvloedig voor by Niedermennich , in

\ Aartsbisdom Trier , alwaar men 'er Steen-

groeven van heeft en een groot vertier is van

dezelven , zo naar het Brandenburgfe als de

Nederlanden , Engeland en de meefte Noord-

fche

(6) Pumex Saxifqrmis cinereu*. Syfi, Nat. XIT. Gen. 47»

Sp. 6. i.apis l^olaris Rhenaiïus. Cron$t* Mi», §> 2s>4-

Pe*



OF Dl-ïfSTIlRIIÏi 233

fche Rykeru Zy vallen evenwel ook in Bo- I.

heme , Loodgraauw en Yzerhoudende , op de Jvilï
Euganeifche Bergen by Padaa in Italië, by Hoofd»

Altbreifach in Brisgau, en, volgens den Heer STÜK»

Baron van Dieterich, zou de zoge*^^"**
naamde Keizers - Stoel daar uit beftaan» Op de

gemelde plaats, in het Trierfche , legt deeze

Steen- aart by de vierentwintig Vademen diep

onder de Oppervlakte des Aardryks , op een

bodem van digte zeer harde Lava. De Aard-

en Zand - Beddingen , die dezelve bedekken ,

bevatten veele Puirnfteenen en andere voort-

brengzels der Vuurbergen ; gelyk de Steen zelf

vol is van graauwe en witte Schuurfteentjes ,

zwarte Schirl- Naalden, bruinroode Slakken,

als ook witte en groene Glazige vlakken*

De Kleur is zwart , doch fpeelt wat in het

graauwe. Hy geefc aan 't Staalflag eenige Von-
ken } zynde vol grooter en kleiner Holletjes

en Gaatjes, dikwils rond, ovaal of zeer lang-

werpig. In fterk Vuur barst en fpringt hy ge-

weldig» Met een hard Lighaam daar op flaan-

de ,
geeft hy een doffen Klank.

Van den geleerden Wallerius wordt

,

op het gezag van den Heer Guettaro,
die, zo hy meende , deezen Steen wel onder-

zogt zou hebben, dezelve onder de Keyftee-

nea

Petro - Silex opacus , vaüis foraroihuljs inordmate diftine»

lus. Petro- Silex Molaiis. Waljl. Sy/t* Min» I. p, 2*^

III.Deel.II.Sto3.
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ïé nen geplaatst ; hoewel hy bekent , dat dezelve
Afde; l. veel naar de Slakken der Vuurbergen gelyke.

Hoofd-*
Ma '

dr > als men °P zyne leê8inb ag 8eeft> en

stuk. op de overeenkomst , die hy heeft met de

^/^e». voorgemelde Yslandfche Stoffe, buiten twyfel

van VulkaDifchen oirfprong; zo kan men hem
niet dan onder de Puimfteenen plaatzen. Op
dat Eiland , immers , bevondt men het onderfte

dier Stoffe zo hard 9 dat het naauwlyks te be*

werken ware. Het is de fynfte Soort van La-

va, wordende derhalve ook in de Vuurbergeti ,

mooglyk uit gefmolten of verharde Zandfteen

,

geboren (#> By Koblentz s
Arideroach , en

daar omftreeks , is hec een der gewoonfte

Bouwfteenen, hoewel hy meer bekwaam is toe

Trappen en Stylen , dan tot Schoorfteènen ea

Bak- Ovens , wegens zyn barfcen en fpringen

door het Vuur.

Graauw. Van ouds is hy reeds bekend en in gebruik

tfeen, geweest , gelyk nog heden , tot de Steenen van

Koornmolens. De Laagen. die 'er op leggen,

ongevaar vyftien Voeten diep , leveren den

Graauwjleen uit , die nagenoeg van d. n zelfden

aar» is , gelykende naar Wormfteekig Hout

,

of raar een ligte vooze Slakke. Deeze veree-

nigt zig ligc met de Kalk» en wordt veel ge-

bruikt tot hec opmetzelen van Muuren en KeU

$ers. By

(o) OLAFS- mi Pov. Reife durch hlani , II. Th p, 173.

Zie ook IUnouw > Naruur- en Komt - Kabinet VII. D.

Aug. — Der.. 3722, blaciz- 122 , 127

(p) G mei in Natur - Sy/fom, JV. TheilL psg» ai|..
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By Bell , insgelyks in het Trierfche, wordt ƒ,

een Steen gebroken , die naby en onder Laa* Akdeel.

gen van Tras legt, met welken hy van eener- Booppi"

ley zelffhndigheid is, hoewel niet met Gaatjes ^tük*

tzynde. De Heer Colli ni befchryft den- Bak-oveu-

zelven als een mengzel van veelerley kleine
Ste?n'

Steenbrokjes , eenige Blaadjes witte of zwarte

Glimmer è eene fyne'geele Yzer- Aarde, en

eenige zwarte Korrels , die aangetrokken wor*

den van den Zeilfteen. Hy is vol kleine fyne

Sneeuwwitte Cirkelronde Vlakjes , en weder-

Haat de werking des Vuurs hardnekkig , doch

met den Brandspiegel komt 'er wel haast een

Gat in , waar uit Vonken en Vuurftraalen fchie-

ten en op 't laatfle verandert hy in een zwar-

te, glanzige, Glasachtige Slakke mee eenrooden

zcom. Uit de Grond komende, laat hy zig tot

Vloerfteenen en lange Bladen , die gepolyst

kunnen worden, houwen. Men gebruikt hem
voornaatnelyk tot het maaken van Bak - Ovens

en by de Franfchen wordt hy deswegen Pierre q

Faur geheten* Misfchien zou deeze hier ooi?

kunnen behooren Q>)*

(7) Puimfteen , die Glasachtig is, niet po- vrr;

reUS, fumex

Achaat.

(7) Pumex Vitreus folidus. Syfi. Nat. XII. T©m. III.

Gea. 47. Sp. 7. Aehates Islandlcus nJger, CftotfSTfiDT« Min»

0, Z9J. Vitrutn fosfile. Vand» Therm. j. Poms ïgneus La*

pidcus folidus Vitreus. Wall, Sy/l* Mn, Ih p. %?**

UU Dssl. II. Swsi
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j Hier onder begrypen wy die Steenen,wcU

Afdsel- ken in 't algemeen Glas - Achaat genoemd wor-
XVUI. fen f om <jat Zy zjg a|s een Glasachtig Achaat

vertoonen, en fomtyds gegraven of delfbaar

Glas. Glas. Men betrekt 'ertoe, inde eerfle plaats f

jcbaat. de Xslandfche Achaat , aldaa* Rafetinna ge-

naamd, en verder den Ravenfteen van Honga-

rie, als ook de Pierre 'de Gallinace der Fran-

fchen, uit Zuid- Amerika , ja zelfs den Obfi*

diaanfcJwn Steen 9 waar van P l i n 1 1 s fpreekt

:

welke altemaal Vulkanifche Produkten fchynen

te zyn , van eenerley natuur.

Dus vindt men deeze Glas -Achaat zo wel in

de nieuwe als in de oude Wereld , in de koud-

fle niet minder dan in de heetfte Lugtftreeken»

Een geoeele Rots, daar van, legt negen Mylen
van Quito , in het Peruviaanfeh Gebergte, al-

waar hy ook voorkomt , omfireeks de Vuur-

bergen, daar in zynde. By Napels en op ver-

fcheide Eilanden en Kusten van Italië : aan de

Karpatifche en andere Bergen van Hongarie,

paar den kant van Sevenbergen, als ook by To-

kay, daar de gedagte heerlyke Wyn valt: by

Egra in Bohème; zelfs in Saxen, in 't Wur-
sembcrgfe, en aan den Rhyn , alwaar de be-

fchreevene Molendeenen breeken , komen 'er

Stukken van voor»

Meest, echter, is die van Ysïand berugt,

waar van ik een fchoon Stuk heb bekomen ; de

zwarte naamelyk , die 'er zeldzaam voorkomt

in de Zuidelyke deelen ; doch de witte is nog

zeld*
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zeldzaamer , en gelykt veel naar Kryftallen.
f;

Hier van vindt men 'er meest maar, die totAFDEEL.»
XVIII

Knoopen kunnen dienen , fomtyds wat bruin- j^on*
achtig, altoos doorfchynende. In de Noorde-gTUK.

lyke deelen valt de zwarte op verfcheide plaat- Glai*

fen , fomtyds in groote (lukken, doch is niet^
5 aAU

overal even glad en fyn (q).
- In 't algemeen is de Glas-Achaat een Stof-

fe, die zeer veel naar Glas gelykt of naar

Slakken van Lood , hebbende een eigen Glans

,

zonder polyftiog; doorzigtig, en zo hard, dat

zy aan 't Staalflag vonkt ,• broofch eti Schulp.

achtig breekende, Dikwils komt zy met de

Lava, of in dezelve, ja fomtyds aan dezelve

gekleefd voor, of ook , gelyk by Egra in Bo-

hème, flegts op Schiefer aangevloogen ofTap-

vormig, als aan den Vefuvius. De gewoonfte

Kleur is zwart, donker zwart of Pekzwartj

fomtyds met ingeflootene witte Schirl • Granaa-

ten, of kleine groenachtige Steentjes, die uic

korte dikke fpreidende Straalen beftaan. In

dunne Schyven is zy meest groenachtig en

doorfchynende , dat fomtyds ook in groote

Stukken plaats heeft, by den Vefuvius: fom-

tyds als verglaasd over zwarte Lava , of groen

en Bladerig aan de Kust van Algiers» Ook
valt zy by den Vefuvius dikwils graauw, of

zwartachtig graauw , met veele kleine witte

Schirl-

(?) Olass, und Pov* Rtiji iunh Itlmi* II, Th. p, fli t

174-

III. Dbel, II. Stuk*
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i* Schirl • Staafjes of Sterretjes : wit by Egra en
A*^^" op Ysland , als ook Hemelfchblaauw, met ze-

Hoofd- kere Yzer - Slakken , overvloedig in de Vulkani-

stuk, fcne Streeken van het Venetiaanfch Gebied. In

Ad***.
dac van Florence bev^t zy grofftraalig Spies-

glas. Op 't Eiland Ascenfion komc zy ook,

volgens Ösbeck, voor.

De Juweliers betrekken deezen Steen tot de

Achaaten; Eenigen fchynen 'er den Gagatès^

óf zwarten Barnfteen , mede te verwarren. Op
Ysland vindt menze beiden en zy fchynen al-

daar byna den zelfden oirfprong te hebben (r).

Hier van komt het , dat fomaiigen zeggen ,

dat de Glas-Achaat ondoorfchynend is en ge-

polyst kan worden ($). Dit zelve wordt van

den Ohjidiaanfchen Steen verzekerd. De In-

diaanen, in Peru ,
gebruiken den Raavenjleeti (t) $

die aldaar valt , tot Spiegels , en de Opgezece-

hen der Eilanden in de Zuidzee fcherpen met

driehoekige Stukjes, daar van, de punten hun-

ner Pieken en Pylen , zo Forster verhaalt*

Lehman vermoedt, dat dezelve uit te fameö

gefmol.tene Asbest en Amianth^ of Pluim -A-

luin, beftaa ; aangezien die, door den Brand-

spiegel, in zulk Glas veranderen y en dat dé

Yzer-

(*•) ÖL. uniFov.Reife, als'boven. I. Th.p.U?.

(O BRUCKM. von Edelftefou. I. p. 233»

(t) Dac is de Pierre de Gallinace, dus naar een Soort van

zwarte Raaven, in 't Spaanfch Galllinaza , raisfchien ge-

naamd, waar snede de Vsïandlche naam fchync overeen ie

ftemmen»
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Yzerfteen te Olonitz , die in dergelyke Berg- *.

fteenen legt , gewoonlyk zodanige Slakken xvir£*

geeft. Hoofd-
stuk.

(8) Puimfleen, die Glasachtig is en uit Kor-
JJJ*.

r^/j bejtaat. Perlaecus.

Faaiflakkè,

N'et alleen op. het Eiland Ascenüon , maat

ook te Pozzuolo by Napels 9 komt zulk een

Slakke der Vuurbergen voor, welke men des-

wegen Paarlfiakke tytelt. Dezelve beflaat uit

louter witte en gmenachtige Glas - Korrels ,

welke zig , toen zy nog door de Hitte week wa-

ren, aan elkander fchynen gelymd te hebben.

Derzelver oirfprong is duider te raaden.

(9) Puïmfteen * dit naar MetaalJlakken ge* ix.

lykt. ScoriaceüS*
J Lava,

Die Stoffe, welke gewoonlyk Lava genoemd
wordt, behoort zekerlyk ook tot de Samen*
groeizels, door Vuurbergen voortgebragt : hoe*

wel zy van onzen Linn^üs niet in aan-

merking fchynt genomen te zyn. Jk maak 'er

derhalve deeze nieuwe Soort van 3 op \ voet-

fpoor

(t) Pumex Vitreus granulatus, Sy/l. Nat, XII. Tom. IHV
Gen. 47. Sp. S Scorue conftames Globulls Vitteis conglo-

meratis. Cronst. Min. $ 296,

(9) Pumex scorias Metaliorum xeferens. Mihi. Poras Jg.
tieus, Lapideus, facie Terreftri aut ScoaaceS, folidas, Lava,
WALL. Syji. Min. IL p. 377,

HL Deel.IL Stuk.
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r

ï* fpooï van den Hoogléeraar Gm e l i n , met deü

XVJIL Dvnaam van de*voorgaande , als hier beter pas-

Hoofd- fende, Wallerius zegt , dat zy van
«tuk. Aard- ofSlakachtige gedaante voorkomt ; doch

,

Lava
' alzo de Metaalflakken dikwils ook iets Aard-

achtigs hebben, kan onze bepaaling ftand hou^

den*

Het is eene vry aïgemeene eigenfchap der

thans bekende Vuurbraakende Bergen, dat zy

na het uitwerpen van een geweldigen Rook en

daar op volgende Vuurvlarnmen , Afch en Puim-

fteenen , of ook onder hetzelve , een Stroom

van Lava uitgieten. Düs noemt men een Stof-

fe als gefmolten en gloeijend Metaal, welke *

't zy uit den top , of uit de zyden of uit den

voet des Vuurbergs, door Spieeten en Gaten *

welken zy zelfs maakt, uitbarst, en langs de

Aarde vloeit; alles, wat brandbaar en verniel»

baar is,wegrtfimehdeénmedefleepende. 't Duurt

lang eer deeze Stoffe hard en nóg langer eer

zy koud wordt ; ja de bovenfte Oppervlakte

leeds tot zulk een Korst geworderi zynde, dat

men 'er over gaan kan , is het onderfté nog

zo Week> dat men 'er een Rotting in kan fteë-

ken. Fe rb er bevondt de Lava van den Ve-

fuvius, omtrent een Jaar na de uitbarfling , nog

voor de Hand onverdraaglyk heet en rooken-

de (y> Verhardende bekomt zy een oneffe-

[
(v) Briefe aas Walichlmi, jrag. 1773. p» rjè»
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«e, Blaazige j difcwils gegolfde Oppervlakte* *•

naar binnen dichter en gemeenlyk vol Schirl- xviH
Kryftallen , die fomtyds als de geheele zelf- üoofd-s

jftandigheid der Lava uitmaaken, in de gedaan*8* 01^

te van groote Bafalt-Staavem Dus legt zy Lav"*

zig, naar den loop des Strooms, of op de zy-

de en den voet des Vuurbergs, of op de Vlak-

ten daar beneden , of dringt tusfchen de Aard-

lagen in , efö , tot in Zee geloopen > vormt zy

fomtyds Kaapen of Voorgebergten , wair van

men voorbeelden op Sicilië heeft , of bekleedt

den Grond der Zee* De Rotfen, rondom Ys-

Jand s beftaan op veele plaatfen uit zulk eene

gefmohene en verharde Stoffe. Op dat Eiland

komen ook menigvuldige Holen voor en Spe-

lonken, door de Lavaby 'tuitloopen gevormd $

welken men thans gebruikt tot Schaaps- Koou
jen. Hier toe betrekken wy ook het berugte

Honden -Hoi in het Napelfche* en veele ande-

yen in Italië, Rivieren zyn fomtyds door zulk

een Lava - Stroom verflopt geworden* Wie
weet hoe veele Rotfen en Eilanden, in de Oce-

aan , door zulke Uitbarftingen ontftaan zyn.

Öp het Eiland Tahiti, in de Groote Zuidzee

j

immers, komen geheele Bergen van Lava voor,

van welken weder Brokken 3 door Aardbeevin-

gen waarfchynlyk , afgebroken zyn. Dikwils

vindt menze met geheele Laagen Aarde, Asch

of Steenen, die *er naderhand opgeworpen zyn *

bedekt.

In hardheid komt zy veel met de Keizeis Zeiffoü-

Q ovèr-
dishei4

tilïfëEEL.IIiStUKè
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I. overeen , des menze ook tot Straat- Steenea

^Yvm
%

geDru^t *n ^ aPeïs en andore Steden van Italië»

Hoofd Zy is , nogthans , meer of minder Spongieus en

stuk. Yzerhoudende; doch dit verfchilt naar de plaat-

Lava. fQÜ zeer- op Ysland wordt zy aangemerkt

als gefmolten Steen. In Italië fchyrt fommige

Lava van eene Vitrioolifche natuur te zyn ; de-

wyl zy in de Lugt verweert tot een witte Kley ,

en men 'er fomtyds binnen in een dergelyke

StofFe vindt, ja (lukken die half Lava zyn , half

Kley* Op de Oppervlakte fublimeert zig,

twee Maanden na de uitbarfting , een menig*

te wit Armoniak - Zout (w). Niet onwaar-

fchynlyk is 't , dat veelerley Kley -Soorten ,

die men omfireeks de Vuurbergen vindt > daar

uit 5 door langheid van tyd 9 gefprooten zyn»

Wanneer men den oouitputbaaren voorraad der

Natuur in aanmerking neemt , begrypt men ligt,

dat de verscheidenheid der onderaardfche Stof-

fen en de verfchillende menging derzelven , hier

in een groot onderfcheid moeten maaken; ge-

lyk wy nu zullen befchouwen.

verfchii- Sommi* e Lava is zo ligt , dat zy van het

&ieuï.
Landvolk tot Dak -Gewelven gebruikt wordt,

gelyk de bruine die by Egra in Bohème valt,

ate ook de roodachtige , die tevens voorkomc

by den Vefuvius en elders in Italië ,• of ook

graauw , blaauwachiig en zware als een Yzer-

flak,

{w) Febbers Briefe. ih boven.
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ilak 9 gelyk menze meest in het Waldekfe, i

Hesfifcbe en in Bohème , vindt. In 't algemeen AfpisLi

is de Lava van den Berg Ethna Iigter ec poreu- XVIII.

zer , dan die van den Vefuvius. Op meerder
STlj^

diepte is zy, omflree^s de Vuurbergen, gemeenlyk iawtè

digter en vaster , klinkende als Metaal. Zelden

komt zy witachtig voor, gelyk in Nieuw Span-

je, en wit op de Ëuganeifche Bergen. Rood als

Porfier , bloedrood of bruinrood , valt zy al-

daar , als ook by Bergamo , alwaar men die

Sarres heet Rood , wit en graauw geiprenkeld

valt zy tusfchen den Berg Fiascone en Aqua-

pendente. Ik hebze, in groote ftukken , biaauw-

en roodachtig ,* afkomftig uit den Vuurbtrg

van Ternate , een der Molukkes, en die La-

va, by Hoorn in Noordhollaud gevonden , waaf

van ik te vooren fprakO)» heeft dergelyke

Kleur*

De geftalte is zeer onbepaald , doch fomwy Gefhits*

len komt zy voor 5 als onvolkomene Schaalige

Kogels, die van binnen geheel ledig, of aan

de zydwanden met halfdoorfchynende , lange

Straalige, witte of Amethystkleurige, gefpitfte

of ftompe, Sehirlkryilallen bezet zyn. Om den

binnenlten Mond van den Vefuvius vindt men*
•ze als een Tros Druiven , of Takkig als Ko-
raalgcwasfen gedold. Zeer dikwils vormt zy
ïegelmaatige Bafalt-Kryftallen. Zeer dikwils

ii

(x) In 't voorg. Sfcui* , bhdz. 47,

III» Deel. II, Stuk,
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!• is zy vol witte , geele , groenachtige, groene

XVnï" °f zwarte » doorfchynende Schirlftippen , Schïrl-

Hoofd- greintjes, .Blaadjes,- Naaldjes, -Staafjes,
«tuk. en voornaamelyk Scbirl - Granaaten , die ligt

Lava.
verweeren tot een w j c Kieyachtig Meel. In de

Diftrikten van Verona , Vicenza, en elders ia

't Gebied van Verjetie, als ook op den Berg Al*

baco, bevat zy fomtyds kleine Keytjes, vaa

veelerley Kleuren , wit, groenachtig, groen,

geel , rood, zwart of bont, die in Italië voor

Edele Steenen uitgevent, en by 't Gemeen ge-

dragen worden In de Asch- Heuvels by Vu
cenza bevat de Lava dikwils Chalcedoonach-

tige Steentjes , kleirer of grooter, welke fom-

tyds eenig Water bevatten , behoorende tot

de voor befchreevene Waterfteenen (y).

Verraen- ^us van ^e zelfstandigheid 9 Kleur en Ge-
gingen, ffolte , waar in de Lava voorkomt, gefproken

hebbende, zal ik nu acht geeven op derzelver

vermengingen. Aan den Vefuvius is zy dik-

wils met een Soort van Mos bekleed , voerende

ook fomtyds , daar zy de kloven der Kalkber-

gen opvult , Ertfen met zig, Dus vindt men
grofftraalig graauw Spiesglas, in 't Gebied van

Florence; in 't Vecetiaanfche ryke Yzer- Ade-

ren, Lood Erts en Beende, in Lava en in Ber-

gen, die half uit Lava, half uit Kalkfteen be-

ftaan: ook Koper-, Zilver -Erts, Kies en Bruin-

fteea

ly) Zie bladzyde iu. hier voor.
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fleen in 't Diflrikt van Vicenza. Somwylen 1
heeft zy aldaar een gantfch Vlot van Steenko- Afdeed'

lcn icgeflooten , of brokken van Ley , Puim- ^ofd."
fteenen , Kwarts en Glimmer, of Marmer, of iTuK.

gemcenen Kalkfteen , of Verfteende Zaaken. Law%

JDikwils vermengt de Lava zig ook broks-

,

Aders- of Korrelswyze, met andere Aard- en

Steen- Soorten , waar uit dan veelerley famen*

geftelde Steenen , inzonderheid Granieten en

dergelyken Rotsfteeneq , oniftaan. In Italië

zyn daarvan overvloedige voorbeelden. Ook be-

zit ik een Stukje graauwachiige Lava van Frank-

fort , dat zeer aartig is , met geviirifieerde

Kwarts.

Een byzondere opmerking verdient bier n©g Lava van

de Lava van Ysland % aldaar Hraun genaamd

of Ruïnen, dat is , eene verwoesting des Aard-

ryks. Het gantfche Zuidelyke gedeelte des Ei'

lands befcaat uit eene Laag van Lava , eenige

Voeten dik , byna op"
1 ge^yke hoogte als de

Zee ; die met een Laag Steenen is gedekt , waat

op dan de Vrugt- Aarde legt. Het Westelyk

gedeelte is mee Klippen van dergelyke Stoffe

omringd, vol kleine Spaath en Kwarts -Kry-

ftallen. Op zekere Heide , daar in , legt een

geheele Dyk van Lava , waar op gefteegen

men, naarst Noorden* zeven zogenaamde Aard'

Irands Schoorfteenen ziet , van gefmolfen Stee-

nen, die aan de buiten zyde zeer ruuw,fcherp

en van donker Afchgraauwe Kleur , inwendig

hol en als verglaasd zyn. De grootfte is drie-

Q 3 ea-
III. Djeel.IL Stuk.
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I. en • dertig Voeten hoog en agt Voeten breed ,

^xvm met eeDe OPeBm§ van ^"e Voeten
,
en een

Hoofd- open Bodem. Niet ver van daar zyn twee
stuk. helder roode Bergen, ook door Aardbrandont-

^ava' ftaan, veel geïykeode naar de Grond -Lava des

Eilaods voorgemeld. Hier in komen helder

doorfchynende ftukken Kryftal, of liever Glas,

voor. E14ers vindt men daar in Chalcedoon-

en Zeólith- Nieren. De Kleur der Lava- Klip-

pen, aan *c Strand, is zware of rood, doch ook

paarfch , blaauw- of geelachtige Op 't tand

vindt men gebeele Streeken van Lava, die zig

groenachtig bruin vertonen: 't welk komt van

het Mos , waar mede zy door den tyd begroeid

zyn : de nieuwften zyn overal zwart. De Op-

pervlakte is zeer ongelyk , en op fommige

plaatfen tot wonderlyke fïguuren gevormd: zo

dat zy als Beelden van Menfchen en Dieren

vertoont (».)•

De verandering van Kleur, in deeze Lava,

ontftaat buiten twyfel uit de verfchiïlende Me-
taa1deelen,dïe, door 't onderaardfche Vuur tot

vloeijing en gloeijinggebragt, alle andere fmelo

baare Stoffen aangegreepen , Aard en Steenen

tevc ns medegefleept , of ook door Zouten

vloeibaar gemaakt hebben ; maakende dus een

meuwe,,Steen -Soort, of gefmolten Steen, die

digt, zwaar en ongemeen hard is, doorgaans

niet-

te) OI.UI8,
i ün(i POVBLS. Rei/ê dureb hl&nl , als bo-

yen.
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niettemin poreus, en door een fterk Vuur nog jj

veranderlyk tot een zwart of bruinrood, on- Afdeel.

doorfchynend Glas* Dit zelve Werk volbrengt
jjjjjjj

de Natuur, door een fcerker branding, in het stuf.

vormen van 'c Yslands Achaat, hier voor be- £*?*

fchreeven O).
In Italië, voornaamelyk te Padua, Venetië Gebiuik.

en Rome, gebruikt men de Lava, tot het pla

veijen der Straaten, Bruggen en Wegen, tot

de Fondamenten en andere deelen der Gebou-
wen ; zelfs waren de oude Sttden , die men
onder den Grond heeft gevonden , danr mede

geplaveid en 'er grootendeels van geficbt, Ook
zyo de Tempel van Jupiter Arrmon, de Brug

van Caligula en meer andere Gedenktekens der

Aloudheid 5 daar van gemaakt. Men maakc

'er hedendaags insgelyks gebruik van tot Ceel-

den, en 7e>fs tot herftelling der oude gebroke-

ne Beeldzuiien van Orientaalfche Bafa't,? gee«

vende 'er dan den naam van Occidcntaaifche

aan. Eenige Steenen Bruggen daar van komen

by Albano, in de Kerkelyke Staat, by Napels

aan 't Strand op den Weg naar Pozzuolo ,

ter regter hand , als ook tusfchen Portici en

Pompeja , voor Gemeenlyk wordt zy in lang-

werpige vierkanten gehouwen , en dus naar

afgelegene plaatfen vervoerd (&).

Dus,

(a) Zie blad?.yde. 236.

(b) Dus biykt klaar , dat de Lava veel overeenkomst met

q 4 de

HL Deel» II. Stuk,
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£•

?
Dus, de Steenige Samengroeizels, door Vuur,

XVIIL befchouwd hebbende, gaa ik over tot die door

Hoofd- Wateren uit hetzelve, voortgekomen zyn.

XIX. HOOFDSTUK.
Befchryving der Stalactieten o/Drup-
steenën, to Samengroeizels zyn uit Wa-
ter in de Lugt geboren , era dikwils hangende 9

doch ook van den Grond opryzende: van ver*

fchillende aart en hardheid , Kalk -

y Zandig ,

Marmerachtig , CJjpS* , Spaathig en MetaU

lyn: waar toe ook de O verkordingen der Ba-

den en andere Wateren , die van Rockanje ,

enz: zelfs de Zeolithen of Schuimfteenen , en

de Bafalten , die zig als Kanizuilen vertoo»

nen, betrokken zyn.

Dat het Water, zo als men het Natuurlyk

heeft , meer of min met vreemde Stof»

fen is bezwangerd , heb ik bereid* ornftan-

dig

cfe Steeneiï heefr, doch niettemin van de Rotsfteenen (Sa*

xa) aanraerke!yk verfchilt , wa.ir mede zy elders byni ver-

ward wordt , en dat alle Samenuellen der Mineralo-

gie, die voor het jaat 1774 bekend waren , ten dien op-

zigte rnoeften verbeterd worden , als welken geene bran->

dende Bergflofftn erkennen zouden ; getyk de Beet Raspe

{chiyft(Holl.Maatfsb.XVl.D. aSTUK , oiaviz» jgo,; lchynt

my aen wonderfpreuk» Linn.eus hadt reed», voor den jaare

1^8, van Steentn door Vuur gtboren gefproken en Cbon-

stedi zo van dtn Paimfïeen, als van den Molenfteen, het
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dig aangetoond (c). Maar byfter groot is het r
verfchil in deezen. Meestendeels bevat het veelAiDEEL,

Keuken -Zout; gelyk die onmeetbaarej Oceaan, jjgjï
Jbier en daar, wie weet hoe ver, in 'c Aard-sTüx*

ryk dringende , en dus dikwils de oirzaak der

Vuurbraakende Bergen , welken men meestal

vindc in de nabuurfchap der Zee. Op Ysland

fpuït de Hekla, na dat de Vuurftoffen uitge-

worpen zyn , geweldige Waterftroomen , die

veel Zouts overlaaten. Ik zwyg van de me-

nigte Zee-Zouts m het Water van binnen*

landfche Zoute Meiren en van de Kaspifche

Zee* Dat 'er veele Zouten van anderen aart

in de Natuurlyke Fonteinen en Bronnen zyn,

blykt uit de Mineraale Wateren , die of Vi-

trioolifch of Loogzoutig bevonden worden,

doch gemeenlyk ook Mineraale, en inzonder-

heid veele Kalkachtige of Aarddeeltjes bevat-

ten , welke als onzigtbaar in dezelven zwee*

ven , en zelfs voorkomen in het allerzuiverfte

Water. Dus vindt men op Ysland Natuurly-

ke Fonteinen van brandend heet Water, onder

anderen één , de Geyfer genaamd , dat is de

Grinv

Yslandfch Achaat en Natumlyke Metaal - Slakken : om van

Wallerius geen gewag ce maaken , die reeds in 't jaar

1747 een Porui Igr.eus , owder de neifrfoffen, befchreef.

Maar wil hy zeggen , dat 'er meer Steenen tot Frodakten

der Vuurbergen te ftellen zyn , dan men voorheen gedagt

heeft; zo kan ik het f hoewel mooglyk niet in die ultge»

breicjheid, toeftemmen.

(e) Zie 't voorgaande Stuk , bladz. 10*

III.Dj2EL.II.SrUK.
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I. Grimmer, die, by wy'en, een Kolom van Wa-

^XIX* ter è looc,reêt uitgeeft , wtl drie Voeten dik

Hoofd* en meer dan zestig Vademen hoog* Dit Wa-
«tuk. ter, zo wel als dat van de menigvuldige hee-

te Baden daar omftreeks , verkoeld zynde

zuiver , helder en drinkbaar, heeft eene zeer

Verfteeneude Hoedanigheid ; zo dar niet aJleen

de r2nd van het Bekken , maar alles dat men
?er in werpt, met een Steenige Korst over»

toogen wordt (ƒ}.

zyhebben Deeze eigenfehap des Waters komt hier

vee
L rn

r
t *iaris *n byzoodere aanmerking : a^zo zy de

met de oirzaak is van de StalaBieten en Tuffleenen ,

iïïu

ieC
' waar vaD cnze ^^eï twte Geflagten maakt

;

terwyl WaLlerius die beiden begrypt on-

der den naam van Porus , en ze alken door

den byraam Aqueus van de Vulkanifche Pro-

dukteo onderlcheïut. Het zyn Lighaamen van

zeer verfchilïende zelfftandjgheid , Zandig

,

Kalk-, Spaath- Oker- of Mineraalachtig ; wes-

halve de Heer G u e t t a r d die tot de byzon*

dere Kiasfen , waar mede zy in aart overeen-

konen , betrokken wilde hebben. Wat reden

is 'er meer, vraagt hy, omdezelven, wegens

de geftalte , daar yan af te zonderen , dan om
een Beeld , Muntfluk of iets anders van Me-
taal , niet tot hetzelve te betrekken (g) ? De
manier van groeijing onderfcheidtze zekerlyk,

vol-

(ƒ) OlAfs, und Fovelsens Reize \h TheiU, p# 1*6,

enz.
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volgens 't oordeel van de voornaamfte befchry- I.

vers der Delfftoffen*
A
XJX*

De vermaarde Gottinger Hoogleeraar V o- Hoofd-

cel verdeelt die Lighaamen dus (//). De Stof stuk.

fe , welke het Water , *t zy door kooken of
fc
£"

d̂
r*

door ftilftaan , aflegt , allengs verhardende , doot vo.

noemt hy 1. Tophus of Tuffteen , die men
GEL"

ïond , Kegelvormig , Pypig en fomtyds digt

,

fomtyds poreus vindt. Dit gefehiedt , voornaa-

melyk, in de warme Baden, alwaar zodanige

Tuffteen voorkomt van allerley Kleur ; ook

op den Grond dtr Zee. Men vindt 'er veeler-

ley Lighaamen, zo uit het Dieren- als Planten-

Ryk,m vervat en fommig is zo hard, dat hy

zi> polyüen iaat. 2. Dropfteen , Sinter, Sta"

taEtiet , zegfc hy , wordt die fophus :eht een ,

we^ke in de Lugt ontitaat uir her afzypelende

Water. MerJigVtiMig is derzelver figuur. Vee-

Ie Hukken gelyken raar de Yskegels ,• anderen

,

door het druppelen op den Grond gegroeid in

Holen of Grotten , beelden wonderlyke Zaa-

leen. In de Grond, zelfs, kwamen van dit drup-

pelen difs gefralteo voort , welken men Erwten-

en Kuitfieenen plagt te noemen ; zyiide, gelyk

d .• meefte Drupfteenen , van eene Kalkachtige

natuur. In de derde plaats, 3. ftelc hy de O-
verkorfHngen (Incrujlata), van welken aan-

merkelyke voorbeelden aangetroffen worden in

de

(g) Des Stala&ftes. Mm, de 1754.

(h) Aiineral Syfïem Leipz, 1762»

III. Deel. II. Stuk.
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I#
de Zoutkeeten , als ook in veele Bronnen, in»

Afdeel. zonderheid die uit Kalkfteenige en Selenitifche

Hoofd.
^er8en tornen ; waar omtrent de Verfteening

stuk. van net Mos zeer aai tig is , van 't welke men
by Gottingen aanzieolyke Stukken vindt. Hier

toe behoort ook het Beenlym ( OJieocolla) , be-

ftaande uit overkorfte Wortelen. Doch dit is,

gelyk hy zelf aanmerkt , alleenlykeen Tophus,

die zig om de Lighaamcn aanzet : zo dat zy

billyk tot de voorgaanden kan betrokken wor-

den,

fchSng"
Ik zal *n deezen > gelYk altcos » zo veeï moog*

door lyk , de verdeeling van L i n n /e u s volgen , die
1NNiEÜS

*als tusfchen beiden komt , maakende , gelyk

gezegd is , twee Geflagten van deeze Samen-

groeizels , welke evenwel , ik beken het , ec-

nigszins in malkander loopen , zonder dat ik ze

ten caauwkcurigfte kan bepaalen. Hy zegt ,

de Stalattites is een Samengroeizel door mid«*

del van de Lugt ; te vooren hadt hy gezegd,

een Samengroeizel van het Element der Lqgt Q) :

de Tophus een Samengroeizel door middel van

Water, onder Water : te vooren een Samen-

groeizel van 't Element des Waters (k). Die

laatfte is zo wel toepasfeiyk op de Overkorflin*

gen, welken zyn Ed. als de eerde Soort van

State&ieten opgeeft , als het andere op de Erw*

ten*

fj) Concretura Aëris ope. Sy/l. Nat. Éd. XII. Concr.

Elementi Aëreh Syfi. Nat. Ed. VlV.

(k) Concrctum Aquac ope , fub Aqua. Syft, Nat, XII.

Concr. Elementi Aquei* Syjl. Nat, VA 11.





3 Peel, PliAAT XXI.

f"
mi;.
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tenfteenen , die hy onder de Tuffteenen plaatst* E
De Ovcrkorftingen zyn zekerlyk zo min gefor-

AF
^x

Lf

roeerd door afzypeling of afdruiping , als de Hoofd-

Pifolithen door aflegging van een Zetzel in 't stuk.

Water* De Ouden , zelfs Plinius en A-

gr 1 cola, noemden het flegts Steenige Sa-

mengroeizels uit Water of Verhardingen van

Water tot Steen; gelyk men hedendaags fpreekc

van Verfteend Water. Niettemin zal ik die

algemeene benaamingen behouden voor dcezQ

Geflagten.

Schoon het woord Stalaftites van de Ouden

niet gebruikt is, dan voor Pyrietifche of Vi.

trioolifche Stoffen , kan men het nogthans ge-

voeglyk op allcrley Spaathige , Kalkige en an-

dere Samengroeizels toepasfen , mids dat de-

zelven dcor zekere zypeling , afdruiping of

looping van een Vogt ontftaan zyn. Hier onder

zyn ook de Stalagmites en Stiria, die byna hec

zelfde betekenen, vervat. In de eerfte plaats

ftei ik derhalve die Soort , op welke deeze

naam meest toepasfelyk is, naamelyk

Cl) Stalattiet die als uit Rokkenfame?igegroeid *•

ts
t
Spilrond en van Kalkachtige natuur, jinuutiuu

Afdwipen-

Dus algemeener maak ik de bepaaling dan
de%

die

(1) Stala&ites Tunicato - Cruftaceus , teres , Calcareus,

Mibi. Stala&ites Cretaceus , Tunicato - Cruftaceus , Apice
petforato Natrofo. LlNN. Sy/i. Nat. X(I. Tom. III. Gen,
48. Sp« z. Staia&ites Alarmoreus Tunicato - Cruftaceus, A«

I1I.Djeel.I1.Stuk.
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£ die van Walleiuus, welke ze hangende

Afdeel. noemt, daar fömmigeo als uit den Grond op-
XIX» nrroejjen . en zeifs dan die van or zen Ridder,

Hoofd- b J f '

; .

'

stuk. die ze te vooren Marmerachtig of als Mar-

mer , thans Krytig tytek. Wallerius
zegt , dat deeze eigentlyk zogenaamde Stalac-

tiet % „ doorgaans , een Kegelvormige door-

„ boorde , zelden Pypige figuur heeft , be-

3, ftaande uit on-evenwydïge en evenwydige

„ Rokken, voortgebragt van eene eenvoudige

„ of gemengde Kalk -Aarde, ïn vloeijendWa-

„ ter ingemengd * welke , Druppelswyze met

„ hetzelve afzypelende > in de Lugt of ledige

„ plaatfen , na 't wegdampen des Waters

„ ftremt, door de onderling aantrekkende kragt

„ der Deeltjes, Hier door wordt het een

5, Steen aan Rots of Steenen aangehecht en kan

„ nergens anders gevonden worden , dan in

„ Holen der Bergen of in oude onderaardfehe

3, Gewelven , met de Punt nederwaards ge-

„ keerd"

Manier
Verduifteren , heet dit , in plaats van ophel*

van ver- deren. Welk Kegelvormig doorboord Lig-
min£

* haam is niet Pypig ? Het hangen naar om laag

maakt ook geen Kenmerk uit : ais verder blykt

uit deeze na^uwkeu^ge befchryving van de

vorming der Stalaéfcieten door den Franfchen

Akademist Goettard (t).

plee Natrofiis. Mus. Teif. p. 76. N. 2. Stala&ites Calca*

teu* ftillatitius
8 fub Stiliicidio concretus pendulus. Stina

fcsfilis. WALL, Syjs* fiiïh, II. p. gE5* Stala&itcs Conifor-



or Drüpstëenen. 155

;, Het Water zypelt Druppelswyze van 't *•

„ Gewelf
t
eener Grot, Kelder, of overdekte vjgr

„ Geut, en l«gt op den Voer w) dceze Grot Hoofu.

„ de Stoffe af, welke i 't Water hing , en dee-
STyK*

„ ze StofFe krin-pc in een, na ir dat bet Wa-

„ ter wegdampt» Zo nu de Drupp Is fchieïyk

„ op elkander volgen, dan verheft zig vanden

3 , Vloer een Kolom, Pieramied of Kegel, naar

„ de veelheid der Druppelen , of ook naar

„ derzelver aanhoudende of afgebrokene neer-

5, valling» Zo zy n^et menigvuldig zyn , of op

„ verfchillende plaa.fen vallen , dan zullen *er

„ Bolletjes uit ontdaan, die ronder , langwer-

„ piger of platter zyn , naar de minder of

„ meerder fchuinte van den Grond. Hier uit

,, kunnen zelfs Tak maakingen voortkomen

„ als Planten van Sceen en andere fïguuren,

„ inzonderheid, wanneer het Water langs de

„ Wanden van de Grot of Kelder loopt* Als

„ het Water, in plaats van Straalen, eenfoort

„ van Gulp maakt , zullen daar uit vlakke of

„ knobbelige, gefleufde of geftreepte, Plekken

„ groeijen , die men altemaal onder deezen naam

„ begrypen kan."

In de Grotten heeft het éêo zo wel plaats rn Gro^
als het andere ; gelyk uit de Afbeelding en be- xalkbï
fchryving van die zo vermaarde Grot op 't Ei- gen*

land

mis perforatus. Cronstedt Min, Poms Aqux Stillatitius

&c. Wall. Min, 329^

(l) Mem, de l'Acad, R, des Sciences ,de 175+, Tom, I# p. 10.

UI. Deel, II, Stuk,
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£. land Antiparos , door den beroemden Touii«

Xllt*
NEF0RT in 't voorde deezer Eeuw bezogt,

Hoofd- blykbaar is (m). Hier zag rren aan 't Gewelf
stuk. een menigte geknobbelde of gefpitlte Klom-

pen, mee regt nederwaards hangende Steenke-

gels van verbaazende iaögt-e , fomrnigen regc

,

anderen als Festonnen omgedraaid. Op den

Grond verhieven zig drie of vier Pylaaren , als

Stammen van Boomen , vèrfcheide Voeten hoog

en een Voet dik. Ook waren 'er veele Piera-

mieden , opwaards zig uitbreidende , gelyk

Bloem kpoh onder anderen één van vierentwin*

tig Voeten hoogte * met vèrfcheide kranfen van

dien aart. Aan alle kanten zag men als uitge-

ftrekte Gordynen en TafeilakeDs van Steen ,

maakende veele Kamertjes in den omtrek van

de Grot. Doch die Autheur leidt zulks eer

van eene groeijing , dan van eene Waterige

neerdruiping af (yz).

De Kalkachtige Drupfieénen komen meest

voor in de Holen van Kalkbergen , hoewel

menze ook , by Joachims • Thall in Bohème ,

in Schiefer - Bergen , ter diepte van derdhalf-

faonderd Vademen , aantreft. Op Kandia eri

vèrfcheide andere Eilanden in de Middelland

•

fche Zee, vindt men, behalve die van Anti*

paros* dergelyke Grotten* Het Baumans Holj

in Neder -Saxen, is deswegen zeer vermaarde

De
(m) Reize naar de Levant, I. D. hWz. 77

>

(n) Hoe kan men echter anders eene aisgroeijing det

Stoenen begrypen , in welken geene verianging dei Vaten



m
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De Adelsberger Grot munt uit door de af-
Afd^l;

fchuwelykfte Beeltenisfen, van Reuzen, Men- xix/
fchen , Dieren en Gedrogten , daar in op de Hoofd.

gezegde wyze , naar 'c denkelyk is, gefor*
STÜK*

meerd. Voorts komen in Duitfchland niet al-

leen , maar ook in Italië, Spanje, Vrankryk,

Switzerland en Groot Brittannie, Holen voor,

die meer of min Stala&ieten uitleveren. Zelfs

aan de Kaap en in Oostindie , heeft men der-

gelyken (o). Verfcheide oude Bergwerken ,

die een langen tyd verlaten zyn geweest, of

derzelver Gangen , verfchaffen zodanige Ver-

fchynzelen»

Maar, behalve de Bergachtige Landen, val- Aan stee*

len deeze zeldzaamheden der Natuur , alom , ™t\^l'

in oude Gewelven en Waterleidingen van Kalk- Nedeiiand.

fleen. Wy hebben dezelven nader, dan men
misfehien zou denken. De vlytige Natuur-

onderzoeker, de Heer le Francq van Berk-

hey, door zyne Werken over de Natuurlyke

Hiftorie van ons Land , als anders , zo ver-

maard, berigt ons (p) y dat de Drupfteenen al

vry menigvuldig in Holland voorkomen, han*

gende als Yskegels aan oude Putten, Bruggen

en Gewelven. Uit een Put , aan den Leidfen

Burg, hadc zyn Ed. 'er gezien van byna twee

EL

of Vaste deden , door den toevloed der vloeijende Vogten *

plaats kan heW>en
, gelyk inde Dieienen Planten ?

(o) Zie Rumph Amh. Rar. hladz. 3*8,

lp) Nas. Hifi.van Holland* II. D* II.STÜK,bIadZ, 97*9

K
IILDeeuILStuk:,
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I.

HÓO"D
STUIu

Ellen langte ; gelyk hy 'er van een dergelyk ,

^Yviiï'
^och hal ^ z0 ^aD^' rfe Afbeelding gee^ (&)f

Geheel Pypachtig wa«-en deeze , en van eene

Kalkachtïge natuur. Eene andere Soort , zege

hy, ontdekt men in de Beogen, hoven op den

Borg , In de open Legt. Zo heeft zyn Ed. 'er

ook waargenomen onder -an oude Steenen

Bruggen ; gelyk de Vifchbrug te Leiden, de

groote Sluis te Delft , en de Grimnisfe-S'uis

hier te Amfterdam. Men vindtze ir.sgelyks
,

zo hy aanmerkt , aan de Gewelven van Wyn-
kelders en op andere plaatfen. Somtyds ver-

toonen zy zig als eene famengevloeide Kalkach-

tïge Korst , met Golfacbttge verheffingen ;

rnooglyk naar die gelykende, welken c^e Heer

G u e t t a r d afbeeldt , 'm Grotten van Vrank-

ryk gevonden (r). Zy verfchiHen, merkt hy

aan, in Kkur , naar den aart der Wateren of

Steenen, waar zy oit ontdaan , zynde fommi*

gen geel, anderen wit, anderen groen of zwart-

aehtig. De vo ming der Pypachtige Drupftee»

nen wordt vervolgens door zyn Ed. zeer dui-

delyk verklaard fs).

„ Ik bezit aanzienSyke Stalaclieten uit het Bau-

mans - Hol , van byna een Arm dik en vol*

maakt Kegelvormig ; ook kleinere van dien

• aart, Afehgraauwachtig en geel, uit Yorkshi-

re in Engeland, en anderen van Chaumont in

Vrank'

iq)lhll* Maatfchapp, VIII. D. z* Stuk, I. Plaat, Fig,

M- bladz. i8.

Zonder
lïhge Sta-

laftiet.

Pl. XXT«

Ftgn l
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Vrankryk, bedaande uit een geheel Sneeuwwit- j;

te Kalkfpaath, op een Kalkachtige dunne Korst Afdsel;

gegroeid» Maar , behalve deeze Kegelvormige
, Hoofd-

komt die Scala&iet ook voor in eene byna Cy«sTUK*

ïindrifche en zeer aartige figuur, zodanig dat

jnenze Priapolithüs noemt ; gelyk dat Stuk uïc

tnyne Verzameling in Fig. I , op Plaat XXI.
afgebeeld. Hetzelve , naamelyk $ gelykt der-

maate , door de geftalte en dwarfe Rimpels $

als ook door de opening aan 't end, naar
7

t

MaDnelyke Lid , dat een iigtgeloovige het-

zelve voor een Verfteende Priapits zoud aan-

zien: waar by komt , dat het Vleefchkleurig

is. Aan 't agter-end heeft het ook een ronde

Opening, als een dunne Pennefchaft, die wel

twee Duimen inwaards doorgaat. Voorts ziet

men aldaar de Rokswyze faraengroeijing def

Stalactieten.

Zodanig is doorgaans derzelver zelfftandig-

heid, welke van fommigen Schaalig genoemd

wordt, doch zy komen ook Korrelig voor, en

fomtyds geheel Spaathachtig , digt en vast ,

byna half doorzigtig, gelyk die van Chaumont*
voorgemeld ; zo dat zy naar Alabaster gely-

ken , 't welk by fommigen ook voor een Drup*
iteen gehouden houdt (*). De meeden kunnen

tot Kalkbranden dienen, en men vindt 'er, die

tot

(f) Ment, de 1754, uts. Pk» V.

.
(s) Nat. Hifi. van Hall. als boven 9 t>L $y$^
(t) GüEttARD Mem» de 1754. p* tatf»

R &
II L Dsel, II. Stuk.



aéo Stalactieteh
L tot het fmelten der Enfcn gebruikt kunnen

A
vfv

L
' worden , even als de Vloey. Spaathen*

Hoofd- ^ Stélaötet d£<? aZ/er/ry Lighaamen Korftig

l1é
omkleedt.

StalatfUes

incrujianu tj us algemeen dient de bepaaüng te zyn
Orokor- ö

n ., V U,
ftende, van deeze Soort , welke met alleen Plantge*

wasjen, gelyk Likn^eüs, of harde Li^haa-

men , gelyk Wallfriüs ze^t , maar ook

Dierlyke en die geheel zagt en week zyn, ge-

lyk Bladen , Mos en een Bos Druiven, Kor-

ftig omkleedt. Zulke dingen slleenlyk , die ia

't geheel geen Dop , Vlies of vastigheid hebben

,

gelyk Vleefch, hecht zy mooglyk zig niet aan»

Ik zal 'er, evenwel , cïie Korst, we ?ke aan de

Pypen der Waterleidingen groeit , met den

laatflen niet toe betrekken,- alzo dezelve, vol-

gens onzen Ridder , als een Tuffteen der Ba-

den , tot het volgende Geflagt behoort.

Men kan ze noemen Korstjleen
; gelyk men-

ze in Duitschland gemeenlyk Sinter heet en

Tras/el in Sweeden ; maar die benaamingen

fcbynen meer te pasfen op gezegden Tuffteen ;

daar deeze in zelfffan .iigheid mede overeenkom-

flig is, doch in manier van Groeijing verfchilt.

lm-

:

(z) Stalaïïites Crufil ohducens quscungue. Mihi. Stalac-

tites Vegetaulia incruftans. Syfl Nat,. Xü. Tom. III. Gen»

41. Sp I. Stala£t Cretaceus incruftsns. Syft> Nat, VUT.

191 N. u Mu%. Ter/ 76. N. i Sta!. Argillae Calca-

ü* Hypnura invoivens, GgoN* Supell, SS* N 4 6» Porus A-

qU3S
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Immers de Ridder zegt van deeze Soort: 5 ,
op j #

« Gothland komt zy voor , Mosfen omkorften- Afpeel.

5> de;op Oost- Gothland Takjes vanB<>omen; H^^
3, in de Baden allcrley Vaste Lighaamtn. Het stuk.

5, is een witte broofche Korst , waar mede

s, drooge en doode Plantgewasfen overtrok-

3, ken worden : zo dat men 'er geheele Kabi-

9> netten mede vullen zou kunnen als met Ver-

3 , fteende Zaaken; gelyk Picien van Walnoo-

„ ten en honderd dingen meer : voorts met

„ den 1 u f(leen der Baden zeer overeenkom-

5, ftjg, en, even als die, uit Room van Kalk

5> geboren" (y).

Allermeest komen deeze Stalaclieten voor verftee-

in harde, dat is mee veele Aard- en Kalk- ofwateren»

Tarterachtige deeltjes bezwangerde en derhalve

zogenaamde Verfteenen&e Wateren, Dit heeft

inzonderheid plaats by heete Baden en Zout-

werken, voornaamelyk in Ltkhuizen, daar het

wegloopende Water zyne Aarde aan alle Lig-

haamen , welken het ontmoet , aanzet tn aflegu

Veele dergelyke Zaaken heeft men nu en dan

voor Verfteeod uitgevent» Dus wordt veel

gefproken van Vogeltjes met Nest en Eijeren

verfteend ,by de Zoutwerken in Saxen , als ook

in

qwx Cmftaceus circa alla Corpora concretus Wall. Min.»

329. Stal Calcareus Cmftaceus, vel per fe in Canalibus, vel

circa alia Corpora duriora concretus» WALL* Syji. Min.

11, p. 380. Calcarius ex Aqua generatus. CARTH, Min, 23,

(y) Sy/l. Nat ni Tom lil. p. 183,

III. Deel. II> Stus.
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ï. in de Wateren van 't Karlsbad ia Bohemen;

AfDEEL. welke beiden van die natuur zyn , dat zy

Hoofd» net ingeworpene met een Kalk- of TarterachtU

«tuk. ge Korst overtrekken (w). JBovendien heeft

die eigenfchap plaats in veelerley Bronnen

en loopende Wateren of Waterleidingen, waar

door men niet alleen geheele Plaggen Mos , in

de natuur!yke Gettalte , met Steenige Stcffe

overkorst vindt > maar ook allerley dunnere en

dikkere Boomtakjes , Vrugten , Bladen , Plan-

ten ; zelfs Eeenders , Er t fen en Metaalen : ja

Werktuigen door Konst gemaakt. Dus zag

Ferber een Ankertouw met Katktuf over-

toogen. Zilver- en Goud * Ertfen , zelfs Steen-

kolen , vindt men in Hongarie en Bohème met

zulk een Steenkorst bekleed. In Vrankrykgee*

ven de Waterleidingen te Arcueil daar van

aanzienlyke voorbeelden, waar van ik fchoone

Exemplaaren heb ; als ook een uitermaats

raar, van Takken aan malkander gevlogten

Stuk , aanzienlyk groot , uit Spanje medege*

bragt»

Bic van 't Niets is in dit opzigt beroemder dan de

£
a

Bohème, Karlsbad - Wateren in Bohème , van welken
?I
ï;
XX

»»' zeer ^raaWe Overkorfte Zaaken , die men ook

wel Verfteeningen noemt , in de Kabinetten

der Liefhebberen voorkomen. Doch deze druk-

ken, zo oatuurly'k, het Origineeleuit,dat men

(fÖ Zie 't ^oorg. I. STUK, bladz. 2*4, asS*
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'er weinig of g'ene Afbeeldingen van vindt. f,

Van het Dierlyte h-.-b ik daar van zeer fraaije A,?*IL *

Rivierkreeften : van het Phmtaartige, behalve «[oofV.

eene zodanig Verfteerde Arrichok, verfcLeidejTux.

Takjes met Bladen , die in de Breuk zeer zigt«

baar en natuurlik zig vertoonen, als van Palm

en a< deren , doch inzonderheid van Eiken en

andere Boomcn met Bloem en Vragt ; waar van

ik hier een Blad , dat vry natuurlyk is , mee
een Galappel daar op gegroeid 5 in Fig. i 9 op

Plaat XXI, voordel. Aan de agterzjde zyn

de middelde en zyd-Ribbetjes of Aderen dui-

delyk te zien.

Van waar deeze Overkorftingen , welke op

de Breuk zig Kalkachtïg en wit vertoonen , die

fterke roode Kleur hebben, is zo blykbaarniet.

Misfchien zynze , tot fraaiheid , dus geverwd
of befchilderd. Ik vind , evenwel , in de be-

fchryving deezer Bronnen , door een Heer ,

die dezdyen in perfoon befchouwd heefc (x);

dat P leider- Beeldjes 9 &\q men 'er in legt, na

twee Etmaalen verloops met eene geele Korst

overtoogen zyn. De zelfde uitwerking heeft

het Water van die Bron op de Houten Pypen

en Geuten , door welken men het loopen laat

:

want , indien deze^ven niet dre of vier maa.
Iqti in een Jaar werien fchoon gemaakt, zou-

den zy geheel vérilopt raaken. De Hoofd-

Erop

(x) Jfs. Miles, Med. Doffcor. zte Phil, Tr*?tfa&. Vol.

L. p. 15.

VI. Deel II. Stuk:,
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ï« Bron zuivert men in dertig of veertig Jaaren

XIX
L

* eens * ^en merkt aau
» dat deeze Overkor-

Hoofd flingen van verfcbillenden aart zyn; beho ren«

srujr. £Q tot den Tufdeen der Baden, waar van ik

in 't vervolg zal fpreeken.

Deuadeti De Plaats deezer Bronnen , Karlsbad ge-
befctuee-

Kaanl(j a j s een klein Vlek , ongevaar vyf- en-

twintig Uuren gaans van Praag ten Westen.

De heete Baden werden aldaar , nu ruim vier

Eeuwen geleeden, door Keizer Karel den

J\\ , toen op de Jagt zynde , ontdekt ; waar

van zy den naam hebben. Het Vlek is, we-

gens dezelven , tot geryf der Brongasten , die

hec Water in de Zomer komen gebruiken

,

aangelegd, Twee Bronnen zyn 'er, de eene

heeter en kragtiger dan de andere, geevende

een Watergulp uit , van zes Voeten hoogte.

Deeze is omringd met een vierkant van Muur-

werk , door het welke drie Houten Pypen loo-

pen, die het in een Bak brengen, waar uit

het afgeleid wordt in een menigte van kleiner

Bakken , tot de Badhuizen behoorende , die

aan de Rivier gebouwd zyn , ten dienfte der

Patiënten. Het Water is zo heet aan de

Bron, dat men 'er de Hand niet in kan hou-

den. In een Glas gedaan , heeft het eene

Melkachtig blaauwe Kleur, als een Opaal, en

een witaebtig Schuim , dikker in de Baden ,

byna als een Ouwel , en Zoutig van Smaak.

Men kan dit 'er afneemen , en dan gebruiken

de
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de Inwooners hetzelve tot fchoonmaaken, zo t

van de Tanden als van Zilver. A „ ,

Dc&or Springsfeld heeft in een Ver- Hoofd.

handeling over de Karlsbad - Wateren, doorsTinc.

hem in 't jaar 1749 aan 't licht gegeven , uit De aa

t

r

\

Prcefneemingen aangetoond , dat deeze Wate» reu.

ren altoos iets Loogzoutigs bevatten* Uit

ieder Pint kreeg hy , behalve het onzydige

Purgeer - Zout , drie Greinen Alkali , en tien

Greinen van eene Kalkachtige Aarde. Hierom

bruifchen zy ook op met allerley (lag van

Zuuren. En zy komen met het van Kalk ge-

maakte Kalkwater grootelyks overeen. Zelfs

heeft men bevonden , dat zy een aanmeikelyke

uitwerking hebben op Menfchen Blaasdeenen ,

daar in gelegd , die 'er vry fchielyk murw ia

worden en ontbinden: zo dat meoze , meteen

goed gevolg , tegen 't Graveel en dergelyke

Ongemakken gebruiken laat. Galfteenen, on-

dertusfehen, op welken het Kalkwater ook niet

werkt , worden 'er niet door aangedaan , ja

zelfs met eene Kalkachtige Korst overtoogen.

't Aanmerkelykite is , dat deeze Wateren in 'c

geheel niet walgelyk zyn , kunnende Maanden

lang na malkander gedronken worden, zonder

dat het den Patiënt verveelt, eo dus, door de

langduurigheid , ook ftrekkèn tot Geoeezing

van den Steen (}/)

Te

(y) Fhil. Tr&nfan* Vol, XLIX. P.2<for !7?6>p, SPJ,

III. Deel. II. Stuk,
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ï. Te uitvoeriger ben ik geweest in de be-

XIX*" ĉ ^ ry V]ng <*er Karlsbad - Wateren , om dat die

Hoofd- zo bekende O verkorftingen uitleveren. Men
stuk. vindtze , als gemeld is , ook op veele andere

der over- plaatfen en de Korst is van verfchillende na-
^orftmgcn. tuur# Zuiver Ralkacirtig komen zy meest voor

in de heete; doch men vindtze Mergelachtig in

de raeefte koude zogenaamde Veriteenende

Wateren ; Gipsaartig in de Zoutwerken ; als

ook van eene Selenitifche hoedanigheid» Van
Kwarts 9 Chalcedoon, Cacholong, Hoornfteen,

Keuken Zout en Zwavelkies, Kalmynfteen en

Giaskop , vallen O verkorftingen in fommige

deelcn van -rlongarie en Bohème. Men vindt-

ze aldaar ook van Zilver-, Glas-, en Rood Gul-

den Erts, en zelfs van Koperbiaauw by Zel-

lerfeld aan de Haarts.

• Gebruik In de middelde deelen van Italië worden de

*«
M
Bcei-

"

neece Badwaters van St. Filippo, by Quirico ,

den, enz. op eene zonderlinge manier, door zekeren Kon-

ftenaar , gebezigd. Hy gebruikt dezelven toe

verhevene .Afdrukzcls van Medaüjes, Munt-of

Gedenkpenningen ; tor verheven Beeldwerk 9

witter en fierlyker dan Marmer; ja tot Borst-

Hukken en Beelden in Levens grootte. Hy
laat, naamelyk , het heete Veriteenende Wa-
ter dee-er Baden , hoog van boven , in een

groot Vat
, pp een van Hout gemaakt Kruis

neoervallen ; waar van het met geweld, en in

fyne Druppen verdeeld , tegen de Wanden
fpringt, de Penningen , en het gene verder daar

aan
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aan opgehangen is , overtrekkende met eene I>

gladde glanzige Korst. Deeze Tuffteen is uit
A
^£

u

de natuur wit , doch wordt rood , wanneer^00F]>
men het Water door Verwhout laat loopen^TUK.

Zelfs AfdmKzels van Plaaten weet hy daar

door over te brengen in zulken Tuffteen.

Een zonderlinge Stalaótiet van deezen aart, vereende

van by Mouiins in Vrankryk afkomftig, ver- vanMoa-

toon ik hier, ukmyne Verzameling, in Fig* 3.
h
P

n
^ Xxr.

De verbeelding zou 'er ligt Verjleende Rup- &&• *

fen van maaken ; alzo de Lighaamen , daar op

voorkomende , veel gelyken naar Rupfen of

naar de Kwatwormen van Torren ; doch op de

breuk ziet men a dat zy altemaal een rond Gat

in 't midden hebben , 't welk met een kring

*van kleine Gaatjes omringd is en daar om heen

met digte Steenige Korstjes. Die Gaatjes fchy-

nen tot bevatting gediend te hebben van zekere

oogfchynelyke Zaadjes of mooglyk Kinkhoo*

rentjes , waar mede de Moer , daar zy in zit-

ten , op de wyze der zogenaamde Zaad&ee»

nen (z) , vervuld is. Zal ik ze, nu, voor

Verfteende Zeewormen houden , naar de Trilo^

bieten zw^emende , of voor Overkorftingen

van VrugteL ? ïn het laatfle geval kan ik niet

raaden , tot welke Vrugten zy t'huis te bren-

gen zyn. De Rokswyze omkorfting, niettemin 9

doet my daar toe befiuiten, en mooglyk zon-

den

(z) Zie 't voorg. Stuk $ blada. 476»

III.Dm. ILStub^
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j den zy naast komen ann Dadelpitten. De Kleur

"Afdsel- derzelven is van buiten geelacht^er dan de
XIX. Matrix , die vuilachtig u;t den wit araauwen

STUK, Zlet * ö
vetrteend Pfe Zaaken , we'ken men v^or Ferjleend

Brood. £r0Qd heelt uitgevent , zyn wel fpratyds Ver-

fteenie Zee -Appelen of Zee- Paiteitjes, gelyk

ik heb aaneen crki (a t doch anderen, die men
fomtyds Duivelsbrood noemt , groeijen op de

manier dr Sialaciieten. Aanmerke Tyke voor-

beelden he< ft men hier van in 't Baumans Hol,

en wel in de vyfde Grot van 'z zelve, alwaar,

zo de vermaarde Bu uckmann fchryfc ib)

een ^eheele Oven is, door de Natuur gevormd,

op wiens Vlakte, onder het Gewelf, ver-

fcheide ^teengroeizels leggen 5 door 't afdrui-

pende Water ontdaan , van welken men, mee

een weinig Verbeelding- kragt, zeer gemakke-

lyk, een foort van Taarten , Koeken en Pas-

teijen, kan maaken. Veele andere Hiftoriën,

van dien aart, door hem aangehaald, flap ik

over. Zelf heb ik een groot ftuk Stala&iet,

van eene witachtige Kleur, waar in drie ne-

vens elkander leggende bruine Rolachtige Lig-

haamen, byna een Voet lang en een Vuist dik,

vervat zyn , welken men voor Verfteende

Broodjes zoude aanzien. Andere Zaaken, van

dien aart , -behooren tot de toevallige Steen-

s-

fa) 't Zelfde, felacjz. 32j,

{b) Epijl* htu, Cent. I. Ep . 66*
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•geftilteo; zonder dat derzelver oirfprong van j.

Vervloeking, by Menfchen van gezonde Her-AFDEEi2

fenen, eenige plaats vindt.
Hoofo-

Hit r moet , volgens de fchikking van den stuk»

Ridder, ook geplaatst worden de Steengroeijing steen-

van Rackanje , een Dorp ia ons Nederland
, fan*!"?.'

di^t by den Brie! , aan de Duinen geleden* kan
Jc* /

Nevens of na^y hetzelve is een Waterplas ,

jn welke zjg een Bergje vertoont , van rp el-

kander geftane'de Steenen , dat rren de Rots

van Rackanje of Rockangien noemt. De meer-

maals met Lof aangehaalde Heer le Francq
van BttRKHsv , hier omtrent zyne Waa nee-

mingen in 't werk ftellende, oordeelde dat die

Steenen alleenlyk gevormd werden door fyne

Kley of S'ibberdeelj s , rondum de Biezen,

welken hy voor Matten - Biezen hieldt, aange-

zet , die , door het rotten van de Bies om ver

vallende , op den Grond door de rolling en fchuu- -

ïing gefatzoeneerd werden tot ronde Steenen

en allengs vergroot ; doch , hoe groot ook , uit

nkts dan de alUrfubtielfte Kleydeeltjes be/tonlen.

Dit achtte zyn £d, door Afbeeldingen genoeg-

zaam aangetoond te hebben (c). Ook werden

dezelven gepreezen door den Heer Pal las;

Hoogleeraar te Petersburg ; doch die by nader

onderzoek vastftelde , dat dit Samengroeizel

niet van eene Kleijige , maar van eeae Kalk-

aar-

(e) Antw op de Vraag deï Holl. Maatfch» yerhand. VIII»

Deel , Haart. 17^;. 2. stuk, blads. 24. Slaat I.

III. DsfiL. II. Stuit.
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I aarrige natuur ware en van een Dierlyken off*

XIX.
"

*Pr0l,g 9 °P de wyze der Milleporen. Hy ver-

Hoofd- beeldde zig, dat om de driekantige Steelender
stuk. Biezen 3 die aan de kanten van dit Meirtje groei-

RaeXanje. J
en 9 zekere Slym aanzette , maakeride een dun

Korstje , omtrent van dikte als grof Papier ,

in het eerde Jaar ; 'c welk vervolgens verdikt

zynde»tot eene Grondlaag ftrekte voor zekere

Stammetjes , die in de rondte aangroeijende de

verdikking maakten van deeze Omkorfring*

Na het verrotten of omvallen der Biezen , in

het derde of vierde Jaar , zou dezelve de

grondflag zyn der aangroeijing van gezegde

Steenen 9 welke allen , uit het Water gehaald

zynde, van binnen eene zelfftandigheid hadden

als die van 't Korjlig Hoomwier , uitwendig

met een Tarterachtige Korallyne Kont over*

toogen (d).

Gedagte Heer Berkhey kwam hier op

we-

(d) Pali» Elench. Zoopbyt. Hag. ij66. p3g. 268.

(*) Om dat de Eexw. Heer Nozeman gezegd hadt , dat

*tt in zyn Ed. Antwoord iets opzettelyks voorkwam , be-

ixcü&ide dé Korstraaakende Poel van Rackanje, bladz. 41

;

wil hy dat zulks bedttg of eigenzinnigheid betekenen zoude

(N/it. Hifi. van. HolU II. D. II, Stuk, bladz. 979 , 1018 ,

enz.).* terwyi gedagte Heer die woorden, met opzet en op*

zettelykf verfcheide maaien , en altoos in een eenvoudige

zin, als a dejein of data opertk^ gebruikt heeft in 't zelf*

de Vertoog. Holl. Maatfch. XI. D» a. Stuk.

(f) Nat* Hifierie van Holland , ÏL D. II. Stuk, bladJS.

1013 : alwaar hy zegt , dat de Aantekenaar op bladz. 230 %

van 't IV. DEEL der Uitgezakte Verhandelingen, de Afelht

dquatieus of Water • Pisfebed voorftelt , als een Millepes of

Bui-
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wederom ter baan , en , ten onregte , zo hy t
oordeelde, van opzettelykheid f^efchuMigd (e),

A
5^y

L *

heeft zyn Ed, de zaak nog nader ocderzogt en Hoofd-
meent gegronde redenen te hebben om vast te stuk*

ftellen % dat het een Kleyachtige Zandme Tuf* JPV va*

Jteen is; hoewel hy echter toehaat, dat daar in

een menigte Waterdiertjes nestelen , die de
ongelykheden der buitenkorst veroirzaaken en
zelfs fomtyds „ de Tuf(tof gebruiken tot het

„ bereiden van Buisjes of Koraal- Efchara vor-

„ mende Huisjes , welken zy neerleggen op den
„ Tuffteen*" Zeer naby komt zyn Ed. dus 3

hoe groot het verfchil ook fchyne, aan 't Ge-
voelen van den Heer Pallas , die mooglyk
wat fterk ontkend hadt , dat 'er iets Tufach-
tigs in deeze Steengroeijing ware» Maar, wat
de Diertjes aangaat, in dat Meirtjq huisvesten-
de in de holügheden van die Steenen , welke
hoofdza^kelyk Water Pisfededden zyn , heeft
hy in zyne berisping zeer mifgetast (ƒj*

Ik

Duizendbeen : tetwyl die Aantekenaar duidelyk gezegd!
heeft, een MilUpes of Pisfebed, Heeft de berisper toen nog
n.'et geweten , dat MiUepet geen Duizendbeen betekene
welk Dier men in 't Latyn Scotopendra noemt t Of is 't
een opzmehh verdraaiing vm 't gezegde geweest cm
denzelven ten toon teflellen? Waarfchynlyk heeft zyn Ed de»
Heer Nozbman bedoeld; d«r het myne Aantekeningen zyn
Fn dus is 't volftrckt onwaar, dat ik gedagten Water . Pi3fe

.'

bed verward zou hebben met de Wnmïpo {P*kx AamathZ)
gelyk poftoc BBauisy den Aantekenaar, zeer onndelyk

'

ien latle legt, Zyn Ed. moet dat Werk zeer ter Ioops heh\
ben ingezien, om dus verward te oordectep,

III* Dml, XI, Stuc,
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I. Ik wil dien aangaande niets vastftellen. Ik

5ö?|F !
• geloof , dat de omkorfting weezentlyk Tuf-

Hoo'fD- fceenachtig zy ; maar de verdere omgroeijing

stuk. fchync iets te hebben, dat naar de Miileporen

& xx1, zweemt, waarfcbynlyk van Dierlyken oinprong.
'S

' * Dit komt my-vry duideiyk, onder anderen ,

voor, in zodanig een Stukje der gezegde Steen-

groeïjingen van Rackanje , uit myne Verza-

meling , hier in Mg. 4> op Plaat XXI, afge-

beeld. Deeze, van ruim een Vinger dikte, zie

nog om naaren Bies - Steel , die driekantig is

en wel verdroogd , maar geenszins verrot of

vergaan. De Steel komt wederzyds buiten en

zit ruim in de Omkorfting , die een weinig

driekantig is of op zyde platachtig ; doch zulks

overeenkomende met de zyden van de Bies ,

kan ik daar uit niet befluiten, dat het Stuk lang

op den Grond gelegen nebbe. Van onderen , daar

het langfte end uitfeeekt en een gedeelte afge-

broken zal zyn , is een dun Laagje zigtbaar

rondom de Bies ; terwyl al het overige , meer

dan vyf zesde deelen der dikte uitmaaken-

de, bettaat uit eeneknobbelïge aanzetting, van

eene Katachtige Koraal gedaante , als rondom
op dat Korstje gegroeid. Dit moet, derhalve,

van een andere oïrzaak afhangen. Het zelfde

neem ik waar, in groote rondachdge Steenen

van die afkomfc 5 in geen van welken zig iets

Kley- of Zandachtigs openbaart. Zy gelyken

vry veel naar de Efchara frondiporauh Zeeland
,

my door wylen . den Beer Doctor Ba ster
ge-
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gezonden , en hebben niets , 't welk naar de Laags* j,

wyze aangroeijing der Omkorttiagen zweemt. A^deel»

Waarlyk , indien de Tufachtige omkorlling Hüofd-
van de Bies in een Jaar flegts de dikte heeft srux*

Van grof Papier, gelyk de Heer Berkhey Rfavaé

den fleer Pallas toe(temt plaats te hebben,

en in de zelfde, maate Jaarlyks aangroeit; zo

zouden 'er wel zes jaaren vereifcbt zyn ge-

weest 9 tot zulk eene aangroeij'ng van die

Stoffe. Is het dan niet veel waarfchynlyker,

dat zeker flag van Polypen zig op het eerde

Korstje gevestigd en den aangroey in dikte

veroirzaakt hebben ; terwyl de Water -Pisfe-

bedden en andere Infekten , daar op aazende,

de ongelyke holligheden , bultjes én gaatjes *

hebben te weeg gebragt?

fa) Stalattiet die Marmerdchtis is en dist „ nfc

van zelfjlandigheid* folidus.

Marmer»

Volgens de Voorwerpen in het Kabinet van achtiss»

den Ryksraad Graaf van T es sin, waar uic

de Ridder eerst deeze Soort ontleend heeft ,

was het een Steen in de Oppervlakte uit ronde

Knobbels famengehoopt , van binnen in ge-

weefzel naar den Bloedfteen gelykende^ om
laag

(i) Stala&ites Marmoteus folidus. Syfl. Nat, 51T. Tom.

III». Gen. 48. Sp 3. Muu Tesf. 76, N 4, Schreb. Litb»

54. Stala&ites Tesraceus particulis irapalpabiiibus. Cronsï.

Min. $. lï. Stala&ites Calcareus folidus & Cruftofus , figud

incerta. Sinter Calcareum. WALL. S-jft, Min» II. p. 3 8?*

s
IÏL. Duel. II. Stuk.
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I* laag zo digt als Marmer : beftaande voorts de
A^El#

buicenkorst als uit zeer kleine Kryftalletjes.

Hoofd Deeze kwam uit het Karlsbad ; een dergely-

stuk.
fce s die Okerig geel was , van Baden , en eea

K*k' derde , Yzer - Okerig met eene groene Korst j

van verfcheide plaatfen. Zelf hadt hy 'er een,

die om eers Menfchen Been gegroeid was ,

van buiten befprengd met Teerlingjes van

Loodglans.

Het is de gemeene Sinter of Kalkjinter ,

digter van zelfftacdigheid dan de eigenilyke

Drupfteenen , die in veelerley gedaanten voor-

komt in de onderaardfche Holen. Zo Mar-

meracbtig waren die Zuilen, naar Boomftam-

men gelykende , in de Grot van Antiparos,

door Toürnefort befchreeven ,* als bovei*

is gemeld* Wy moeten ons hier evenwel be-

paalen tot de Kalkfinter , die wit voorkomt

in de Holen van den Pek , in *t Engelfche

Graaffchap Derby ; als ook by Markirch in

de Elzas , in 't Baumans - Hol , by Kozors ,

niet ver van Praag in Bohème , in Hongarie

by Schemnits , by Mohad in Sevenbergen en

elders. Ik heb 'er van den Zilveren Kamer
by Kamesdorf in Saxen, als ook uit het Fifch-

bacher Kopervverk by Oberftein in het Nas*
faufche , d;e zeer fraay gegroeid zyn. Zy

Vat-

te) StalaTiitc a MamehnSy en Grape , en Chtux fleurt ,

e» Betsqutt &c* Men vergelyke de Afbeeldingen die de Heer
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vallen ook graauwachtig op dezelfde plaatfen I.

en in de Zoutwerken van Opper - Ooftenryk ;
AZ^Et *

fomtyds blaauwachtig of geel en uit den roo- hoofd-
;

den , by Aken , omftreeks Parys en in ver- stuk.

fcheïde deelen van Italië. Ik 'heb een fchoon Kalkr

Stuk met blaauwachtige Streepen , in groote

Knobbels op Achaat gegroeid, van den Gal-

geberg by Oberftein. Dikwils komen zy voor

als Verfuikeringen of Kónfyt , gelvk de Steen,

die Confetto di Tivoli genoemd wordt; hoeda*

nig ik een aanzienlyk Stuk bezit , 't welk men
zoude aanzien voor Kandy- Suiker, uit Vrank-

ryk , tusfchen Lyons en Geneve , afkomftig»

De hardheid verfchilt, doch zy zyn altoos on-

doorfchynende \ de Oppervlakte is glad, ingé-
s

.

vreten f Knobbelig , Korrelig , Schaalig , Bla-

derig, op veelerley manieren. Somwylen ge-

lykt dezelve naar Prammen ,- ibmwylen naar

Druiftrosfen , naar Bloemkool of naar Bou*

quetten ; waar van zy dan den naam beko*

men (g).

Hier toe behooren veele Zaaken , die men
gehouden heeft voor Verfteende Gember-

wortelen , Boomzwamtnen, Sponfen , Padde»

doelen; als ook en wel inzonderheid een Stuk,

dat ik voor eemgen tyd gekogc heb , onder

den naam van een Verfteende Pad , waar het

grootelyks naar gelykc» yr

(4) Sta»

' Guettabd gegeven heeft , Mem. de l*Ji*d> R< dn Ssien«

ces
9 de <7J4. Tab. 5»

S 2
HL Deel. Iï. Stuk.
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I. (4) Stalaftiet die Marmerachtig is en Takkig

^!P!?L * geviogten.

stuk* Zekere aardge Takklg gevlogtene Stukken,

iv. van eene Sneeuwwitte Kleur, heeft men, om

Fh?F?rruüM zv i° ^e Yzermynen voo?kwaien, Bloem
Takkjge. van <f%er geheten of Tzerbloenu By nader on-

derzoek is ontdekt, dat, fqhuon w.?l i et Yzer

fomwylen in dergel yke witte Bloemen aan-

fchiet , nogthans deeze Stukken gemeenlyk

flegts een Koraalachtige KalKÜnter waren ,

zonder eenig Yzer. In Karin' hie, tot Opper-

Stiermark behoorende ; by Heidenheim in 't

Wurtembergfe , als ook in Spanje, vindt men
deeze Sinter op Yzer-Éits. Zy komt ook in

Bergwerken van andere Metaalen en onderaard»

fche Holen , zelfs Mergelachcïg op gr^amy

Marmer, voor ; gelyk in Switzerland en by

Cosfan, niet ver van Beziers, in Vrankryk.

't Zyn Klompen van veele als door elkander

gegroeide dunne Takjes, van gefyke dikte, aan

de punten (pits ui'loopende, van verfc'illende

iangte, op eere Kalkachtige Korst gevestigd, en

doorgaans Sneeuw- wit , ten minite op de breuk.

Derzelver Oppervlakte is echter iomwylen blaauw
of

f4) Stala&ites Maritioreus Ramulofus. Sy/f Nat. XIÏ.

Gen 48. Sp. 4. JCGP Hydr. 46. Pertum minerali fatum

Ramofum album &c. Cakth. Mm 71. Minera Ftrri alba

geiminans. Wall Min. 244. N, 1. Stala&ites Coialloides»

ïlos rem'fpuzins. Wall. Sy/t. Min. II. p. 388,
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of groen, graauwof roodachtig en niet zelden j;

ziet zy uit den geelen. In Stiermark komt AFDEE ^»

deeze Yzerbloem fomtyds voor met eenen Zil- hoofd-
ver - Ghins , en in hec Wurtrmbergfe , by ->tu*.

Urach, geheel met witachtig geeie Kaïkfpaath-Fa^Mw».

Kryftallen bezec , welke drü kantige pur ten

hebben : des de Klomp zig v urdoet als Kan-

dy- Suiker. Gemeenlyk is zy buister, doch

fomtyds half of geheel d >orfchynende . en

doorgaans K alkachtig. Op de breuk heeft zy

doorgaans Sterswys' uit elkandr r loopende Ve-

zelen en is aldaar zeldzaam Bladerig of digr»

Hier zou men , misfchien , die Mergelach-

tige Steenfpeelingen kunnen t'huis brengen ,

welken in de Heuvels aan den Zeekant by Pi-

fa in Florence voorkomen. Deeze zyn Tak-
kig , als een Koraalgewas , en draagen ronde

Knoppen , die naar Appelen gelyken. Men
heeftze 'er gevonden van eens Mans langte

boog O).

(5) Stalaftiet die Gipsachtig is en digt van v.

zelfjlandighdd.
****
dus.

By de Franfchen wordt deeze Gipsachtige Ala?J«-
. - tenge,

Sta-

{h) FEUBERS Brie/s aas XVdfchlmd* Prag. 1773. p. 349*

(5) Stala&ites Gypfeus folidus. Syjl. Nat. XII, Tem. III*

Gen. 48. sp. j. Stala&ites Gypfeus , peiticnlis impalpabili-

bjis. Cronst. Min, § 2°. Sta!» Gypfofus, Giignaidus,

Wall. Syji. Min. 11. p. 391.

S 3
IH.Dbkl.II.Stuk.
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L Stala&iet Grigmrd geheten , die van de ove«

A
XIX

U rigen verrchi]t
>
door êeeD opbruifching te maa.

HooFr- fee" met Sterk Water. Hier toe behooren de
stuk. meefte Alahajlers uit Spanje, Itaüe en Vrank-
jlata/ier.jyk^ inzonderheid die van Montmartre by Pa-

rys , als ook die van het Wurtembergfe in

Duitfchland en van de Zoutwerken in Opper-

Ooftenryk , de Sweedfche,die men in de Wes-
telyke Zilverbergen vindt , en de Siberifche ,

van Kumgar en Spaskoe , alwaar geheele Ber-

gen van deezen Alabaster voorkomen , in wel •

ken groote , zeer koele , Grotten zyn.

Ondertusfehen moet men hier niet allerley

Soorten van Alabafter begrypen. Daar zyn

Steenen, die men dus noemt, hebbende byna

den aart van Marmer , ten minfte daar in

overeenkomende , dat zy door Zuur opbrui-

fchen , gelyk alle de Oriencaalfche. Ja daar

jfyn Stukken gevonden , half Marmer , half

Albast. Maar veelen groeijen op de manier

der Stala&ieten ,
gelyk die waar van Impe-

rati fpreekt , dat men dezelven vindt in

de Druipholen der Gebergten» Wanneer al-

daar zodanig eene Stofte voorkomt, jdie zig

polyfteo laat en voorts de hoedanigheid van

Alabafter heeft, dan is het die, welke deFran-

fchen Grignard noemen , wordende van ande-

ren

(t) V?d, GijeTTARD. Mem. de FAcad. R, des ScIéksss, de

17545 p» si» &c.

ik) Mm, far 1'AttatrSy ibid» p. 3<*.
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ren Gips -Sinter geheten , om dat zy met Zuur L?

riet opbruifcht , volgens den aart der Gip- ^X.
*

fen (•). Hier van in 't vervolg nader. Daü-Hoofe»

be * ton wil, niettemin , dat alle AkbastersTus.

tot de Stalaftieten behoore , de Kalkachtige

tot die van de Derde , en de Gipsachtige tot

deeze Soort (&).

(fi)
Staladiet die Gips- Spaathachtig en digt

sJ^ites

is van zelfftandigheid* *»%**«.

In zelfstandigheid komt deeze, die volgensft
den Ridder op Sicilië , en wel by Trapano ,

F*< *

Kegelachtig , uit den witten geel , gevonden

wordt, met de Gips overeen, als met Zuuren

niet opbruifchende : doch in gedaante met de

Spaath , zynde op de breuk Bladerig , gelyk

de Gips-Spaathen. Zy valt ook wit in Swee-

den , graauw in Hongarie , en dïkwils zonder

eenige bepaalde geftaïte. In de Lekhuizen der

Zoutwerken, gelyk by Sulz aan de Neckar in

het Wurtembergle, komen ook dergelyke Sta»

laótieten voor. En ik twyfcl niet , of hier

behooren deeze van een zeer fraaije figuur

,

met Sterk Water niet opbruifchende, in Fig.

i, Plaat XXII. afgebeeld , zynde om een Tak-

je

(6) Stala&itss Gypfeo - Spathofus folidas- Syfi. Nat. -XII.

•fom. m. Gen. 48. Sp. 6. Stal, Gy?:ew textura Spa hoil.

Cronst. Min, $; 20, Stal. Gypieo- Spathofus. Wall. Syfl*

Min. II. p, 39 2 «

Q

III. Deel. II. Stuk.



a3o Stalagtietih
** 3e gegroeid , waar van ik verfcheidene heb 9

AF
xÏx' meesc tea aanzien van de Oppervlakte ver-

Hoofd fchillende, die in fommigen byna efFen is, ia

stuk» anderen zodanig geknobbeld, doch altoos Straa-

lig op de Breuk. Van by Dresden heb ik

een Huk gekryftallizeerde Gips - Spaath , dat

mooglyk ook hier zal t'huis behooren*

viïi (7) Stah&iet [die Marmerachtig Spaathig tn

IS? #&* * ™» zelfjlandtgheid.

Spaathige.

Men vindt deeze in de boven gemelde on-

deraardfche Grotten, in Saxen, by Clausthalï

aan den Haarts, in de Krain, in Switzerland,

voornaamelyk in 't Kanton Zurig; in de Tem-
pel van Diana in Languedok , by Bath in En-

geland en in de onderaardfche Holen van de

Piek in 't Graaffchap Derby. Dikwils valt

ze van zeer aanzienlyke grootte en even zo

menigerley Geftake als de gemeene Ka.lkfinter

van de Derde Soort, vormende in^gelyks ver-.

fcheide figuuren en beeldtenisfen» Ik heb zelfs

van 't Eiiand Java flukken van zodanige Sta»

lactiet - Spaath bekomen, die met Kalkfpaath

fameogevoegd zyn. Somtyds komt zy Nier*

achtig voor, en op de Breuk Vezelig gefternd^

gelykerwys de Bloêdfteen. Dee-

(7) Stqtaïïltes Marraoreo • Spathofus fclidus, Syfi 4 Nat.

XU. Tom. lil. Gen. 4$. Sp, 7, A'us,. Tesf, 71. N. 6. Sta-

la&ites folidus paiticulis Spathofis. Cbonst. Mn. § 12. N.

a'. Spatbum molle ex Aqua d flillanre generatum. Cabth.

Min 13. Staladites 5pathofus (olidus figuid dival'a, Wall»

$£. Min, li. spe
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Deeze Stalaöiet heeft haaren oirfprong uit i,

de Knyftallizatie van een Selenidfch Zout, en Afd&el,

wordt ook fomtyds neerhangende ais Yskegels^ë

'

0m

gevonden ; gelyk ik dergelyke Stukken heb. sruit.

Men onderfcheidtze van de voorgaande door

het cpbruifchen met Sterk Water of ander

Zuur ; van de gewoone voorgemeld , door de

doorfchycendheid en Spaathige Structuur. Som-

tyds komt zy voor met Melkachtige Streepen,

en is van Grondkleur doorgaans wit of geel-

achtig , gemeenlyk zo hard , dat zy zig als

Albast laat ilypen en polylten. Te Afchford

in Engeland maakt men zyn werk daar van,

alzo zy tot Medaillons in gebruik is. Som-

mig Albast fchynt hier ook te behooren (/).

(8) Stalattiet die Streepte is met dwarfe Ve- vrn.
Suum

Stiriaceu

Sneepigs

****'*• Sttriaceui.

Deeze , die men Streepige of Vezelige Sin*

ter noemen kan , komt by de Aluinwerken en

heete Baden , gelyk in 't Karlsbad , als ook

by Apono in Italië , fomtyds als eene Steen-

korst , meestal wit , en ook wel wit en rood

gemarmerd en fomwylen met een Kleur van

Koperblaauw te voorfchyn* In 't Kabinet van

den Graaf Tessin was een Boomfiam dus

met

(O Vid. GüETTARO , Mem, de 1754. pag. léfj

(8) StAlaïïites Stïriaceus Fibris tramverfis. 67/?. Nat, XÏT.

Tom, IIL Gea. 48. Sp. 8. Mus, Tetf. ?6. N. 5, $; To»
phus alter. Vand. Dis/. iö#

s 5
IIL Deel, II. Stuk.



aS2 StalactietEn
I. met dwarfe Draaden over oagen, zig vertoo-

A
xïX

L-neDde als AIbast * De hardheid verfchilt,doch

Hoofd- het geweefzel komt met den Draadfteen, die

stuk. men Stirium noemt , overeen.

ix. (9) Scaladlict die Kwartzig is en gekorreld.
StalaSfites

Qutrtzt-
ft£en viridc deeze Kwarts - Sinter in Neder-

JUi.

Kwaitzige. Hongarie , by Schemnts, als ook inde Myn
Grengie van Sweeden , daar zy op Yzer Erts

is gegroeid. Dezelve beftaat uit zeer kleine

doorfchynende witte Korrtltjes s
die met een

gewapend Oog zig als agtkaiuige A !uin-Kry*

Halletjes van Kwarts , te famen gehoopt ea

wit of Roestkleurig , vertoooen. L i n n m ü s

Helt de afkomst uit Water, van om hoog op

de onderleggende Yzer-Erts afgedroopen. Ge»

meenlyk maakt zy een Korst op de Lighaarnen %

zelfs op gedeegen Zilver in Bohème en op ande-

re Metaalen. Hier toe behoorc een Scuk gefin-

terde Kwarts , met Lood - Gianaaten , van Dantz*

berg, myner Verzameling*

x. O o) Staladfret die Kiesachtig is> van veeier

-

Tyritice- yy gedaante.

Kies-

sinter. In de Mynen van Duitfchland is deeze

Kks -Sinter niet ongemeen. Men vindtze op

ge*

(9) Stala&ites Quartzofus Granuiatus. Syji, Net. XII.

Tom. III* Gen» 48, Sp. 9,

(ioj Stolaïïites Pyritkofus polymorphus» Syjl, Nat, XÏIt

Tom. III. Ge». 43. Sp. io«
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gedeegen Goud , op witte ondoorzigtige zuiv. ^ ,

vere Kwarts, in Hongarïe , als ook by Claus- xix»

,

thall aan de Haarts , waar van de StukkenHoopo-

bekend zyn. Ook valt zy op verharde KIey
ST"K*

by Zellerfeld , als mede in Normandie en in#«?/r.*

Northumberland van Groot Brittannie.

Dikwils heeft deeze Stalaftiet eene glanzige

als gepolyfle Oppervlakte 3 fomtyds is zy Druif-

trosachdg , over *t geheel begroeid met drie

en vierzydige Kies - Krystailetjes , of beftaat uic

rimpelige als een Worm gewondene Pypjes.

Ook valt zy wel Kegelvormig, Pypig of Golf-

achtig , en komt fomtyds geheel verweerd

voor» Zy heeft volilrekt den aart van Zwa-
velkies.

(n) Stalaótiet vm Tzer 9 in Cylindrifche fi* xt.

gmr% toumm

TT- -i
yzer"

Hier moet ik t'huis brengen die raare Yzer -Staiadfer.

Stalafikiet my onlangs uit Hongarie bezorgd
L
i£f""

en ooglchynlyk met Goud aangevloogen. Zy
komt uit Stiermarck in Karinthie. Op een

Okerige Korst is een geheele drom gegroeid

van Cylindrifche Scheuten, volmaakt naar die

der Drupfteeren gelykende , als in Fig. 2

,

Plaat XXII, wordt voorgemeld; zynde die al-

len knchbelig, doch glad van Oppervlakte, met
Tepelachtige punten , en met een glans van

^_ Cood

(II) Stala&ltes Feïii, figata Cylifidricl, $Wit

III, Deel, II, Stuk.
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ï* Goud bekleed of Natuu'lyk verguld» Op de

X?X
L

Breuk zvn deeze vStaaven Stra lig , byt a als

Hootl- Bloed (teen of Gtaskop , zo^en-amd. Andere

stuk. yzer Stala&ieien , die in 't ver olg zullen te

pa> komerj , wan eer ik dat Metaal btfchryf ;

gaa ik tegenw-ordig voo*by.

xtt. (12) SraJaóber du Kalmey - Loodachtig is,

Pfa^f*? graauw, poreus en kwbbelig.

rus

Lood- Volgens LiNKiEüs vindt men deeze in

püxxiï, fcaue > die naar zyne befchryving beffoat uit

-% 3. eene Bladerige, eenigermaate port uze , doch

taamelyke digte 3 zeer zwaare, v^fte s geelach-

tig witte en van buiten Knobbeüge Korst*

Zeer fchoone Stukken van dien aart, Sneeuw-

wit , zyn hier onlangs gebragt van Furftenberg

in Scbwaben; waar van ik een gedeelte a 1 hier

in Fig. 3. vertoon. De groene Loodfpaath ,

die op Hofsgrond by Freyberg in 't Schwarts-

wald zo fraay groeit , waar van ik aanzienly-

ke Stuiken heb, heeft veel overeenkomst mee

de Stdla&vten. Men zou hier ook de zwarte

uit Lotharingen , de geelachrige uit Neder»

_ Bretagne in Vrankryk , en de verharde Lood-

Oker, die by Kalle in de Erfel valt, kunnen

t'huis brengen. Weinige andere Mineraalen

zyn 'er, die ook niet by wylen ene ctalao

tietifche Geftslte vertounen ; gelyk de Mala*

chie-

(xaj St'.fa&hes Calaminari - Phimbeus , grlfeus , Porofus

oodfulofus. Sjft. Nat* XII. Gen. 48. $p* II,
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chieten , Bloedfteen , Loodglans , Zwavels , I»
'

Zouten en Vitrioolen ; doch van deezezal op zyn
Aï
xix^

plaats gefproken worden. Ik hebeen Zeolkhifche Hoofd-

Loodlpaath , Stala&ifch gegroeid op een fchoon stuk.

Stuk Oker met Loodglans, die deeze Soort met

de volgende verbindc.

( io) Sfla&iet die Spaathig is geflraali. xvu
Stato&im

Dus maak ik de bepaling, om algemeen
)

2e
f^-^m

%e pasfen op dat zoDderlinge Gefteente , voer steen*

een 1'ge J aren eerstin Sweeden on dekt,'t welk

Zeolithus, dat is Schuimfteen, genoemd wordrfm).

De Mineralogist C ronst e dt, die het zel-

ve in 't jaar 1756 allereerst bekend maakte (ra),

gaf naderhand het volgende beri&t van deszelfs

Eigen fchappen.

„ Het is wat harder dan Spaath- en Kalk-

5 , SiofFen, doch geeft ook aan 't Staalflag geen

5 , Vuur» Het fmelc zeer ligt, voor de Blaas-

„ pyp > gelyk de Borax , tot een wit Schuimig

3, Glas, dat bezwaarlyk tot digthekl en door*

„ fchynendheid is te brengen. Door Loogzout

is

(15) Stala&ites Spathofo - radiatus. Mibi. Stal. Spathofus

rufescens. Èyji. Nat, XII. Tom. III. Gen. 48. Sp4 iz Zeo*

lites Spathofus, Cronst. Min* §é no. Zeolithus» VOG. Min,

1*9

(m) Ik zou het ook Rotm - Aalrfleen vertaaien kunnen j

doch de benaaming van Schuim - Steen drukt beter de eigen-

fchappen uit

(k) Stockb Verband, van 175». p. UI.

III. Deel. II. Stuk.
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L „ is het gemakkelyk oplosbaar, doch met fter-

A!???
L *

f
, ke bruifching; door Borax en fmeltbaar Pis-

Hoofd- 5> Zout, zonder dezelve» Met Mineraale Zuu-
-tuk.

f> ren bruifcht het wel niet op, doch wordt
Zf&b*

^ ai?engs van dezelven ontbonden. Op zig

„ zelf geeft het , in 't oogenblik der Smel-

„ ting, een Phosphoresceerende glans (o).

Toe de Kalkfteen , Gips of Spaath , is dit

Gefteente derhalve , zo hy oordeelt , niet te

betrekken. Hy laat het op de Asbesten vol-

gen , wegens de Straalige ftruttuur. De Hoog-

leeraar Vogel, uit andere grondbeginzels

,

maakt een Hoofdfluk van Smeltbaare Steenen,

(daar hy echter, dat zonderling is, zo veele

anderen, die ook fmeltbaar zyn, zelfs de Schie-

fer en Asbest , om dat zy andere Kenmerken

hebben , buiten fluit $ ) bevattende alleenlyk

den Puimüeen en de Zeolith. Wallerius
maakt 'er , onder de Smeltbaare Steenen , een

Geflagt van , waar in hy tevens den Lazuur-

Heen , Bafalten en Schirl, als ook den Tour-

malin, begrypt (ƒ>} Onze Ridder heeft het ,

om dat de groeijing van alle Stukken , welken

zyn Ed. daarvan gezien hadt, Stala&itifchwas

,

hier t'huis gebragu

Het groeit , zegt zyn Ed., in de fpleeten

der Rotfen. Behalve Sweeden , alwaar het eerst

in de Kopermyn van Swappawarie, omftreeks

Tor-

(o) CKONST. Mineralogie ) als boven,

{p) Lapides Zeolitici, Bafaltïcü Syft. Min.h Gen. zz.
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Tornea in Lapland, ontdekt werdt, heeft men K
het naderhand op de Faroe- Eilanden , in Noor-

F

xjx.
L*

wegen en op Ysland, als ook in 't Gebied van Hooro-

Verona, in Italië , gevonden. Zeer dikwils stuk.

komt het, op Ysland, met Cacholong en Chal-
Zeoütb*

cedoon , in eene groenachtige Aarde, voor.

In Sweeden valt het in Staalfteen , in een

mengzel van Schirl en Granaaten , in Hoorn-

fteen of Kalkfpaath , byzonderlyk in het dub»

belzigtig Spaath op Ysland , alwaar fomwylen
gedeegen Koper of kltine brokjes Hoornfteen

in de Zeolith verfchyt en.

Verfcheiddyk valt deeze Steen -Soort. Die , Sweedfch,

welke eerst gevonden werdt in Sweeden , be-

flondt uit ronde en golfachtige brokken , als \

uit Straalige Pieramieden famengefteld , welke
haare punten in een middelpunt vereenigden.

Van dien aart heb ik een Stuk uit de Verza-
meling van wylen Doktor Schlosser, daar

hy by gefchreeven heeft : dit is de opregte

Sweedfche Zeolith , my door mynen goeden
Vrind Gap, Doktor te Leipzig , in 't jaar

1765, prefent gedaan (q\ Hetzelve nogchans
is wir van Kleur en gelykt volkomen naar die
van Faroe of Ysland ; terwyl de Sweedfche
rosachtig was volgens Linnjeus, en vol-
gens Crowstedt ligt geel. Ik heb 'er,uic

ge-

(q) Cenuinus biel e/t Zeolithus Suecktts * Denxut Amish*
f*mi D.ni Cap, Medici Lipfmfts, Anno 17*5.

III. Deel. ii. Stuk*



288 Stal- ac tieten

ïl gedagte Verzameling, ook eene, waar by was

Afdeel, aangetekend: Rosachtige Zeolith % met Zandige
XIX^

en eenigermaate Kafachtige deeltjes (r). Dee-

huk. ze , uit eene Goudmyn van Smaland in Zweeden

Zeoiitb* afkomftig, zit in een Schieferïg blaauwachtig

Geiteen te, en is hoogrood van Kleur, als Pre*

cipitaar. Dit zyn de eerst bekende Verfchei-

denheden.

Noot- , Uit Noorwegen heb ik een fchoon Stuk van

J^lxci. ^iea a^it, dac mooglyk nader komt aan de

t &g< *• eerst gevondene Sweedfche ,, dewyl het bleek

geel is van Kleur en de Koorn - Aairige geltal*

te zo wel uitdrukt. Een klein gedeelte van

hetzelve is in Fig* 4» vertoond, waar in men
de Straalige groeijïng ziet, die , volgens fonv

migen,het begïnzel is der Zeolithen. Het Stuk

is platachtig en ongelyk , door en door bezet

met deeze Dendrïetiiche Figuuren , waar tus-

fchen zig, op de breuk , kleine zwarte Schirl-

Granaatjes openbaaren.

zeoüth Veel aarrzienlyker komt die Zeolïth van de

ïÜ?oe- Ei-
Farpe- Eilandjes , benoorden Hitland, voor, wel*

landen, fce ik onlangs bekomen heb, in Fig- 5 afgebeeld*

i%. 5. Deeze beeft dikke Spaathige -wit glinfterende

Staafjes, die wederzyds uit een Punt fpreiden*

en zig dus fterk Straalende vertoonen , loopen-

de met de breede enden tegen elkander aan

;

met bruin Mos daar tusfehen gegroeid. Die

Straa-

(r) IZeolhhui rufeicens , PartiiuUs Arenariis 6' ftihaQtrofts*

Locus» Axrifudina Smolandia» %
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StraaIJge figuuren zyn zeer gemeen en eigen j.

aan de Zeolith van deze Eilandjes. Deeze Af^eeu
wordt, by fommigen, gekryfiailizeerde Zeo- H

^IX'

lith genoemd of Gefternde , in onderfcheidiEg STUK#
van anderen, die Bladerig zyn of Korrelig of #w&£,
ook egaal van zelfftaodigheid en digt,deswe-

gen genaamd Vaste* Glasachtige Zeolith (j).

Van deeze worde aangemerkt , dat zy uit Yshndfche*

zeer fyne Deeltjes beftaa , die fameïigegroeid

zyn in de gedaante van Glas byna of Keyfteen.

Zy is meer of min half - doorfchynende , hard 3

met de fcherpe Hoeken Glas fnydende ; op

zïg zelf fmehbaar tot een wit Glas; door Sterk

Water en Vitriool -Olie oplosbaar. Op Ys-

Jand valt deeze wit van Kleur, föintyds ondoor*

fchynende, hoedanig eene roodachtig in Swee-

denis ontdekt* die eenige Elektrieke kragt heeft.

Te Suratte valt deeze geelachtig en ik heb on-

der de Oostindifche Keitjes verfcheide ftukjes

Zeolith gevonden»

De Lazuurfteen kon wel, wegens de fmelt*

baarheid, hier bygevoegd worden, doch dezel*

ve behoort niet tot de Stalaclieten. Ik zal veel-

eer , hier nog laaten volgen , als een nieuwe

Soort, een Steengroeijing van eene verfchillen-

de gedaante»

(14) Sta-.

(s) Zeolitèi particulis ïmpalpabilibus , VitreS fere facie

,

folidus, durior. Zeolites folidus. Wall* Sp. Ha» Zeolites

parus. Cronst» §. 109.

T
III. Deel, il. StuR.
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I. (14) Stala&ict die Kantzuilachtig groeit.
Afdeel»
XIX» ,Hier door verftaa ik de Ba/alten in 't alge»

stuk* meen, en in 't byzonder die, welken met gee-

xiv. ne gevoeglykheid tot de Borax of tot het Tin

fuüfteen.
kunnen t'huis gebragt worden. Zodamge, naa-

melyk, zyn de Steecen d ; e den Reuzen-Dyk,

aan 't MoGrd-end van Ierland, vormen; een

der wonderen van de Natuur. Zodanige zyn

ook die, daar ik in de befchryving van Ysland

van gefproken viad, onder den naam van Ban-

lufieen: als ook die groote Steen , Kolommen
in Duitfchland en de Stukken Bafalt, waar

van men zo veele Beelden gemaakt vindt in

Italië, Die allen, immers, kunnen naauwlyks

tot de Borax worden t'huis gebragt , en fchoon

eenigermaate op de wyze der Kryftallen ge-

groeid , hebben zy naaren oirfprong , waar-

fchynlyk , wel zo veel aan 't Vuur en de

Lugc, als aan Water, te danken (ï).

Hoeda- üe oude Natuurbefchryver Pliniüs heefc

rogheid. den Daam van Marmor Bafaltes gegeven aan

een harde glanzige Steen foort, naar den Toets*

fteen gelykende. Hit r van is de naam afkom-

ftig, die hedendaags gebruikt wordt voor een

Ge.

(14) Stala&ites Prïsmatlce concretus» Mihu Lapides Eafal.

tici. WALL. Syjl* Mm, I. Baialtes. C ronst. §. 72. Stanmira

Cryftallis Coiurnnaribus iiigris. Liww Syft. Nat. VIII. 181,

N. t» Borax Lapidöfus Columnaris politus &c, Sy/i. Nas*

XII. Tem. III. Gen. n. Sp* 3*

{e) Febbebs Brieft nus Walfcbhnd. bladz.
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Gefteente , 't welk , volgens Walleriüs, h
groenachtig is of zwart, altoos Yzerhoudende, ^£&*
Veel by elkander voorkomende , dikwils in Hoofd-
Kloven der Gebergten 9 en met andere Soor- stuk.

ten fomwylen tot Rotsiteeoen famengegroeid. #*$&
Het is door Vuur niet ligt fmeltbaar, maar gaat

dan over toe een Schüimige donkere of zwart-

achtige Klomp.

Van deeze Bafalt plaatst zyn Ed. in de eer* Sooum

fte plaats een digte of vaste , van onbepaalde

figuur; ten tweeden een Spaathachtige , die

klit Teerlingfe öf Ruitswyze glanzige Vlakten

beflaat en ook in zulke ftukken breekt , harder

dan Kalkfpaath , fomtyds in Sterk Water op-

bruifchende en gemakkelyk fmeltbaar door

Vuur (V). Deeze , gemeenlyk Schirl genaamd $

Vak wit of groenachtig , bruin , zwart , in Swee-

den. Ten derden fpreekt hy van eene Bafalt

,

die eene Zuilachtige figuur heeft , met onge-

regelde kanten. Hy noemtze Gekryftallizeerdé

Bafalt, onder welken naam de Schirl - Kryftal-

Jen door Ckonstedt mede begreepen wor-

den , die 'er byvoegt van roodachtig bruine

Kleur, i% hoedanig ook de Bazelfche Tuffteen

»> is

(v) Wat Teerlingfe Vlakten zyn , verfha ik tóiet en ligé

fmelïbaar in Vuur ftrydr tegen de algemeene bepaaling. Ook
isierkt Vogel te iegt aan, dat de Schirl , die hier bedoeld

v/of ie, aanmerkelyk van de Bafalt vetfchille; zynde dé

Seniel raec de Wolfram zeer naa venvand» Min* Syjl« p»
ï?J?.

T 3
IlIsDüEL.II.STUSi



2üï S T A LACÏIETEN
t „ is (zegt by ,) die uit twee zeskantige Scliirl-

A
X^X

L#
» Kiyftalled , dwars over eikander leggende,

Hoofd- „ beflaat , zo dat hem de Roomfchgezindert

stuk.
'i

voor een Kruis draagen , wordende dezeï-

Bafalt
' „ ve Lapis Crucifer geheten (w\

„ Deeze Bafaltlleenen (zegt Walleriüs)
„ zyn Zuilachtig, elders grooter, ja de groot-

,, ften, wdken de Natuur heeft voortgebragt;

„ elders kleiner, doch allen Prismatiek, veel-

s> tyds geworteld en als aan de een of andere

„ zyde uitgehold, ook dikwils overdwars ge*

,, fpleeten • en derhalve uit onregelmaatige

5 , zyden s van vier, vyf tot negen toe, fa-

„ meogeüeld. In dunne brokjes hebben zy

5 , dikwils eenige doorfchynendheid, In Sterk

„ Water geeven zy een Solutie , óle door

„ Loogzout flremt, gelyk de andere Bafalten.

3 , In 't Vuur fmelten zy, op zïg zelf, tot een

3, zwarte Slakke. De betrefckelyke zwaarheid,

„ tot die van Water, is ongevaar als 3§ of 3$

„ tot 1" (Sc).

De Reu- Tot deeze Zuilachtige Bafalt, nu, die ook

^ilcriand.
*n Sweeden wit , zwart , bruin en groenach-

tig , voorkomt , betrekt hy de gemelde groote

ftukken; waar onder die van den Reuzen-Dyk

in Ierland wel de aanmerkelykften zyn. Zy
maaken een zeldzaame beftraating uit, die op

den Noordoostelykften hoek des Lands, in 'c

Graaf.

(w) CRONST. Mineralegle , p. 90.

(x) WALL. Sy/lt Min. Tom. ï, p. $34.
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Graaffchap Antrim, 01 gevaar vier Uuren gaans I.

bewesren Kaap Fair, drie Uuren van het Vltk /V

^
J

^
L;

Coloraine ten Noorden gelegen is. De?<ive h^qfd-

ïieeft cene byna driehoekige figuur. Van nets ruk.

Zuiden , tot eene gaaping van den Oosthoek ,
B*f*h»

is de lengte omtrent vierhonderd Voeten, en

van daar, tot aan het end der ïsoordpunc, lus-

fchen de zes en zeven honderd. Aldaar loopt

zy, met cene flaauwe fchuinte, in Zee, wor-

dende tot by de tweehonderd Voeten door den

Vloed bedekt , en met de Ebbe kleine Water-

fprongen maakende. Van daar terugwaards , tot

aan het end der Zuidpunt , is negenhonderd Voe-

ten, maar die zyde is door de Zee als in drie-

ën ^e'eeld (y).

De Klippen zyn daarom ftreeks zeer hoog,

en 't geen eigentlyk de Dyk genoemd worde

is een laag Hoofd, dat zig van den voet der

Klippen in Zee uïtftrekt, en daar in weg loopt

,

zo dat men het end niet kan zien. Maar, men
vindt decze Steenen ook door het Land ver-

fpreid, tot den afftand van wel vier of vyf

Uuren gaans. Zelfs de Rotfen aan de Zee-

Kust, van Kaap Fair af, tot aan Coleraine,

vertoonden zig als Py'aaren , en in cerzelver

Inhammen maakten dezelven hier en daar een
üeilyk Gezigt als van verfcheide Gaanderyëo

be>

(y) DACOSTl Natural Hï/i. 'of Fhsjïls. p. z§ ^ Men kan

hier mede de Afbeelding PhiL TranJaÏÏ, \ol. XLViU»
Tab, XI. p. *38j vergelyken.

III. Deel. II. Stuk*
T3
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T#
boven elkander , als Gothifche Gebouwen o£

Afdeel. a»s Orgelwerk, hoedanig één , uit eene ry van

HoofJ-
2est1£ Py^arcn beftaande , men omtrent hon-

stuk. derd Roeden beooflen gedagtcn Reuzen -Dyk
Mo/ah* vernam, die van den Eerw. Heer Pococ-

ke, Aarts -Diaken te Dublin, (door wien die

wonderbaare Gevaarte meqr dan een Week
lang waargenomen is ,) aldus befchreeven wordt:

fylaaren De Dyk befiaat uit verfcheide duizenden

Sk
den

(oïlgevaar dertigduizend volgens den Heer

JDrüry, wiens Zuster het zeer fraay in Af-

beelding gebragt heeft
:
) hoekige Pylaaren ,

meestendeels loodregt geplaatst en zeer digc

aan elkander
jg

zodanig , dat hoe ongelyk van

hoekigheid zy ook zyn, geen ruimte daar tus-

fchen overblyft. Sommigen zyn hooger dan

de anderen ; eenigen kort en afgebroken ; eeni-

gen , een groot end ver, van gelyke hoogte ; zo

dat haare toppen als een egaale Straat of Vloer

uitmaaken. Verfcheidene zyn onvolkomen

,

gefcheurd en onregelmaatig, anderen geheel en

gaaf, van een fraay aanzien. Hoe diep zy 'm

de Aarde flaan , is onbekend, maar zeker Heer

heeft agt Voeten in 't Strand laaten graaven en

vondtze van de zelfde gedaante onder als bo»

ven den Grond , zonder het end te ontdekken»

De Pylaaren zyn uitwendig effen , zonder

eenige Streepen , Ribben of Sleuven , en van

verfchillende hoogte ; fommigen maar drie of

vier , anderen tot twintig , dertig en de Orgel*.

pypeo • voorgemeld , tot veertig Voeten , of

daar
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daaromtrent. Haar dikte is gemeenlek by de j,

twee Voeten, of eigectlyk van de vyftien tot^FDREL,

zesentwintig Duimen over 't kruis, en ieder

n

ö(^
Pylaar blyft van boven tot onderen even dik,sTo*

als ook eveneens gehoekt. Zy komen van drie- B*f*iu

tot cegenzydig voor; maar die van drie, vier,

agt en negen zyden, zyn zeer zeldzaam. Men
Vindt , in de Dyk , maar omtrent een haff do-

zyn Pylaaren van vier of agt zyden, en eenige

weinigen van drie of negen in het Land. De ze-

venhoekigen zyn onder de overigen zeldza mist

en de vyfhoekigen veel menigvuldiger dan de

zeshoekigen. Die zyde van een Pylaar , welke

tegen de andere aankomt, is van gelyke breed-

te daar mede ,• hoewel men in een zelfde Py-

laar byna nooit twee volkomen gelyke zyden

aantreft. Dus heeft ieder Pylaar 'er zo veelen

rondom zig als zy zyden heeft, uitgenomen de

buitenften, die het geheele Werk zig hoekig

doen vertoonen*

Geen Pylaar beflaat uit een geheelen Steen , Leden der

maar uit verfcheidene , fommigen tot veertig
pylaaien«

Leden , dat is , uit zo veele Steenen , die als

de Wervels van een Ruggegraat in elkander

fluiten. Deeze bteenen zyn , gelyk men ligt be-

grypt , van breedte als de Pylaar dik is , en

van dikte ongelyk ; dech gemeenlyk omtrent

agt Duimen. Men vindt *er van zes tot dertien

Duim dik 3 en fommige Pylaaren fchynen , twee

of drie Voeten lang , uit één Stuk te beftaan

:

ja men heeft 'er , in de Dyk , één gevonden

T 4 van
III. Deel.IL Stuk.
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I.
a
van twaalf Voeten , met eene enkele verder

^Xvt' liD£ of Naad# Zelden komen, in Gen zelfde

Hoofd- Pylaar , Leden van de zelfde dikte voor, aaa

6TUK. elkander voegende , of in twee Pylaaren op de
Bafyiu ze]fde manier. De bovenfte Steen zal , by voor-

beeld \ zes , de tweede agt , de derde elf, de

vierde negen Duimen dik zyn, enz. Zy fluiten,

ondertusfchen, zo digt in malkander , dat de

Naad naauwlyks zigtbaar is , zo dun als eea

Draad, zonder dat zy aan malkander kleeven.

En decze fluiting wordt veroirzaakt door eene

ronde uitpuiling in de eene en daar op pasfcn-

de holte in de naastvolgende Steen. Wanneer

men op den top van een Pylaar zulk een uk-

puiling aantreft , zullen doorgaans alle de Le-

den daar van opwaards uitpuilen en nederwaards

uitgehold zyn : het tegendeel, wanneer de bo-

venfle Steen eene uitholling heeft. Eenige wei-

nigen hebben twee uitpuilingen , of ook twee

foolltgheden ; daar dan de Steenen boven en oa

der wederom naar gefchikt zyn. Men vindc

ook , doch zeldzaam , Steenen , die wederzyds

byna plat zyn , en volgens fommigen zouden

de bovenfte Steenen, der geheele Pylaaren 1

,

eene platte of byna platte bovenzyde hebben.

De uitpuiling, zo wel als de uitholling, is altoos

Cirkelrond , en verheft zig of duikt twee of
drie Duimen ,• zynde de ronde omtrek ook byna

zo ver af van den hoekigen buitenkant. Dok-

tor M o l y n e ti x heeft waargenomen , dat de

qnderite Leden der Pylaaren doorgaans langer

zyn
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syn dan de bovenden: als ook, dat onder de $£>

inlandfehe veelen voorkomen , met platte Afdeel.

Leden. Hoofd.
't Gefteente (zegt Dacosta) is van een stuk.

diep zwarte Kleur, kunnende zeer glad gemaakt B*f*i*.

en met een fchoonen Glans gepolyst worden,^a^?

't Geweefzel is fyn , zeer fierk, digt en een- Gebeente,

vormig , niet van helderheid ontbloot, 't Is

uitermaate zwaar en zeer hard , flerk vuurende

aan 't Staalflag. Een Uur gebrand, kreeg het

Hegts een Roefb'g befiag 5 maar in een geweldig

Vuur wordt het Glas, en met Loogzout heeft

men 'er, in een Glasblazery, zwarte Glazen

Bottels van gemaakt* 't Verftrekt tot een goe-

den Toetsten voor Metaalen, maar de over-

groote hardheid maakt het voor den Beitel on-

bekwaam, tot Beeldhouwers- Werk of tot den

Huisbouw. In een afgebrand Huis van den

Graaf van Antrïm, evenwel , te Ballimagarry

,

twee Uur gaans bcwesten den Dyk , aan den

Weg naar Coleraine, zag de Heer Pococke,
dat men 'er tot het Muurwerk van gebruikt

hadt.

Wat denkbeeld , nu , zal men van dit Gevaarte Gedijen

maaken ? Zouden de Puinhoopen van Palmy» ohfprou?,

ra in Perfie, naar welken gedagte Heer, het-

zelve van verre door een Oogglas bekykende,

dagt dat het veel geleek, wel met meer regt

voor een verwoede Stad gehouden worden

,

indien men niet wist dat die 'er geweest wa-

re , dan dit voor 't overbjyfzel van eenig

T 5 Werk-
lil. Deel. II. Stuk,
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I. Werkftuk ? Zou het wel onmooglyker voor-

ESfx"- komen , dat deeze Reuzen - Dyk door Men*

Hoofd- fchen • Handen gemaakt ware , dan de Stom*

stuk. Henges
% zo menigvuldig in Engeland en Schot-

s/a/*,
]ancj

^ u j t
c;tecnen van verbaazende grootte en

dikte , pp anderen gelegd , in 't midden van

Heijen , daar men niet begrypt hoe zy gebragt

of opgeregt hebben kunnen worden ? Terwyl

die Steenen, niettemin, uit de plaatzing en 't

gene men 'er by gevonden heeft , buiten twy-

fel tot Heideofche Tempels gediend hebben (z)a

Voeg hier by de Hunne * Bedden , in Drenthe

,

van verbaazend groote Steenen : de Water-

leidingen en Bruggen door de Romeinen ge-

maakt : de Pieramieden , door hun uit Egypte

overgevoerd en opgeregt* Uit die alles blykt,

dat die Reuzendyk , met zynen aanhang , zeer

wel een Werk van Menfchen Handen zyn

kon , en , lag hy op een andere «plaats, men

snogt het vooreen overblyfzel van den Toorcn

van Babel houden.

Ketfchynt Waar vindt men , naamelyk, in de Natuur

wêtkte*
1
' een Werkftuk van die regelmaatigheid? Pylaa-

wn* ren, die Loodregt (Taan, digt tegen elkander;

de tusfeherwydte, daar zy nog overblyft,met

brokken Steen gevuld en naauwkeurig gefloo-

ten. Pylaaren, die uit Geledingen beftaan, zo

net in malkander gevoegd , als men zig kan

ver.

f2) Zie Tegenin* Staat van Gr* Eriitannk, Amft» 17SS»

%ladz, 124 &c.
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Verbeelden | vast zonder eenigSement, en on- I.

wrikbaar voorden alles verilytecde en verwoes- A*D
';^
L•

tende tyd. Pylaaren , nevens elkander op een hoofe-

ry geplaatst , boven op een Rots a nagenoeg stuk,

yan gelyke hoogte, die zo verbaazende is, dac Ba/ett.

men op 't Schotsch Eiland Staffa 'er vindt van

zeventig Voeten. Pylaaren, wier Geledingen

zo verfchillende zyn als ik heb gemeld en dus

buiten kyf niet door eeoe zelfde oirzaakvoort-

gebragt.

De Heer VV aller ius bybrengende , dat Men houdc

fommigen het ook voor eenigen Heidenfchen Natuwlyk.

Tempel of deszelfs overblyfzelen houden $

vindc geen beletzel , omze als natuurlyk te be-

fchouwen; dewyl zy aan elkander famengelymd

zyn en derhalve ook fameiigegroeid 9 en 'er zeld-

zaam een gekrystallizterde Bafalt voorkomt , die

geen Spieeten overdwars heefr. Dat zy in ver-

fcheide deelen verdeeld zyn, en het verheven-

roede gedeelte van den bovenften Steen ia de

holle Oppervlakte van den volgenden fluite,

hangt , volgens zyn Ed. 5 buiten twyfel , van de

fplyting des Steens, onder *t droogen , af; ge-

lyk men voorbeelden heeft , dat andere Stee-

nen, onder *t droogen en fplyten, in Bolletjes

van elkander breeken (a).

Meermaals heb ik getoond, dat die Minera-

logist , voctsftoots pver de dingen heen loopen-

de,

(a) Syfi. Min. Tom. I. p. 335«

IILDssl.II.Stuk.
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£• de, door onoplettendheid in groote misflagea

^XIX
EL

' vervalIen zy* ^e voorgemelde Engelfche Hee-

Hoofd- ren, welke deeze Pylaaren zolang en zo aan-

stuk. dagtig befchouwd en veele Stukken daar van,

$*M. gclyk Pococke, medegebra^gt hebben, die

hy in zyn Tuin, te Dublin, opgeregt heeft;

verhaalen ons dat de Steeren, waar dezelven

uit beilaan , alleenlyk in malkander fluiten en

niet famengehecht zyn ; zo dat menze met

weinig geweld van elkander fcheiden kan , als.

wanneer de brokken , op fommige plaatfen

daar tusfehen zittende , als voorgemeld , van

self afvallen. Eeoigen flegfcs , die wat vast

Tandswyze in malkander zitten , kunnen ver-

draagen , dat zy te famen .opgeligc worden.

De platte Leden zelfs hangen alleenlyk aan

elkander, door de drukking van hun gewigc(fc).

Wat overeenkomst, nu, heeft dit, met aan

elkander gelytnd en famengegroeid te zyn , ge-

lyk Walleriüs verhaalt en 't gene hem tot

een bewysreden zou ftrekken ? Wat overeen-

komst , bid ik U , heeft die overkonftige

Sluiting der Geledingen van deeze Pylaaren ,

met toevallige fplytingen, door het barden van

een Steen onder 't droogen ? Waarlyk die

(b) They a'dapt themfdvcs , on alt fides > in the articu-

lations , fo exaóHy , one to the other , as it is posfible tot

two bodies , that are only contiguous and nor cohering.

Item. Most Joints feparate very eafily, hut fóme , which

ate more ihongly indented 3 coheie ftrongfy cnough , to

be*
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Sweedfche Heer hade beter gedaan ; in plaats i;

van op zulke denkbeelden een OnderHelling te AT~
f

E
I**

vestigen , zig te houden aan zyn laatfte ge- Hoofd-
zegde : „ misfchien kunnen degenen, die op sim.

„ de plaats zelf deeze Kryftallen onderzoeken , Ba/atu

3> ons een beter denkbeeld aangaande derzel-

„ ver vorming verfchaiFen (c)"

Reeds twintig Jaaren en langer voor dieöenkbed-

laatlte nieuwe, verbeterde Uitgave van zyndevor-

Samenftel , waar in zyn Ed. dit te berde brengt , J^f^f
was zulks reeds uitvoerig gefchied (d). Die

Heeren nogthans houdenze ook voor een

Werk der Natuur* Ten opzigt van de Leden

der Pylaaren , hoedanig een NatuurJyk Werk-

ftuk men misfchien nergens anders vinden

zal , onderftelt Pococke, om de volgende

redenen ; 9 , dat de verfcheide deelen deezer

„ Pylaaren in 't eerst gevormd waren ; of in

„ de geftalte van een Cylinder , met het op-

„ perfce end, zo niet de beide enden, van

„ eene Klootfche figuur ; of dat dezelven

„ Klootfch waren ofplatachtig Holrond. Want,

„ (zegt zyn Ed.) het is waarfchynlyk , dat

„ toen de Steenige S toffe zig in een vloeibaa-

3, re ftaat bevondc , en de bedding van de

„ Rots

bear the being taken away in pairs, hem, They ftand urn*

ted by means of their welght and-presfure , Cq that a fiml

fbrce wil fever them. Dacosta. Fes/, p. Z56, z$j,

(e) Syji. Min. Tom. I. p. 336.

(d) Da Costa. Nat.Hi/ï.ofFotfh, Lond. 1757,

lil. Deel. II. Stuk,
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I. „ Rots geformeerd werdt , waar op zy groeit
A
XIX

L
'

''
^e

*
^ec ^°^ c

•
^at aan ^e ^ots raa^te

>
no§

Hoofd- » ia beweeging bleef; maar dat, ca verloop

stuk. ^ van tyd, eenige deeltjes der Stoffe, die de»
Ba/alt. ^ ze py|aaren famenftelde, ontwikkeld van de

*, Waterdeeltjes
9 ophielden te beweegen en

„ de deelen deezer Pylaaien , die digtst aaa

99 de Rots zyn, in Cyiindrifche of Klootfche

i, Lighaamen vormde, Zo veel, nu^ op een-

9% maal , of in een zeer korte tyd, gevormd

„ zynde , als tot de eerde Geleding zig uit-

„ ftrekte 5 werdt misfchien , door verandering

„ van het Saizoen of eenjg ander Toeval , de

„ Stoffe zo veel verdund, dat de vorming op-

„ hieldt ; maar dezelve vervolgens op nieuws

„ beginnende , door vermindering Van \ Wa-

59 ter 9 gefchiedden andere bezakkingen van dë

99 Stéenige S toffe, op gelyke manier 9 tot aan

„ de tweede Geleding , en dus al voort , tot

99 dat de geheele Pylaaren gevormd waren.

5, De top nu , van het laatst gevormde , verhei

$! ven zynde, moest, waarfchynlyk, het gene

5 , daar op gevormd werdt hol worden, 't zy

„ door zyne zwaarte of door meerder week-

je heid. Door zydelingfe aanperiing der om-

„ leggende was inmiddels de hoekigheid van

s9 deeze Steenen te weeg gebragt."

Hier moet dan zulk een Steenmaakend Vogt

onderfteld worden op een Rotzigen Grond (lil

gedaan te hebben , en dus als in eene Kom ver-

gaard te zyn geweest , zonder aatfpoeliog of
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gemeenfchap met de Zee. Hy onderftelt , dat £

hetzelve van natuur geweest ware om zeszydi
X1X>

ge Kryftallen en driezydig Spaath te vormen , Hoofd-

gemengd niet een zeer fyn zwart Zand. „ Toen 8TÜK *

3 , de Kryftal en Spaath zig vereenigd n , en
EaJalu

5, een onregelmaatig Lighaam vormden , vulde

„ het fyne zwarte Zand d tusfchenruim ten en

„ maakte zodanigen Cylincrifche of Kloot-

„ ronde Lighaamen, tot Log toe zagt; maar in

>9 dunne Horizontaale plaatjes gelyk Talk

,

3 ,
hoedanig zy meestendeels fchynen te zyn ,

„en, indien men groot geweld gebruikt,

3> fcheiden zig de Steenen tusfchen de Gele-

„ dingen in zodanige Plaatjes , welke zig ook

„ in de verweerde deelen van deeze Pylaaren

„ openbaaren"(e).

Indien de Steenen , die de Le^en dar Pylaa- Vervmrïag

ten uitmaaken ,
plat waren, zou men die Plaats, opzigte?

wyze vorming eenigszins begryp n kunnen ;

maar wat overeenkomst heeft dezelve met

Kryftalfchietingen , en deeze , wederom , ftroo-

ken weinig met bezakkingen van Aardachtige

deelen tot het vormen van Klootfc^e Lig-

haamen » omtrent van hoedanigheid als Leem
of Potaarde , bekwaam om door de drukking

der zwaatte een Bolronde of Holronde Op-
pervlakte aan te neemen. In die verklaaring is

dan alles door malkander gemengd , ten einde

het

{e) Pkih Tran/att. Vol. XLVIU. Fatt. 1. p, 230,

III. Deel. ILStüe^

y
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I.
* het een of andere te verkiezen. En , alles wel

"Twfjr* *n aanmerking genomen zynde, zou het nog

Hoofd- meer met een muw Werk van Menfchen

s tuk. Handen , door een geweldig Vuur verglaasd *

fchyrien te ftrooken f/).
stoipifche Merkelyk opheldering acht men aan dit On*

derwerp toegebragt tezyn, door andere Stuk-

ken van dien aart. Te Stolpen, een Kafteel

den Keurvorst ''van Saxen toebehoorende , aan

de Grenzen van Bohème % omtrent drie Mylea
van Dresden, vindt men een groote trop Py-

laaren , doorgaans anderhalf Voet dik en veer-

tien Voeten hoog of hooger , op een gedeelte

van welken dat Kaïteel en de nabuurige Hui-

zen gedicht zyn. Zy {taan zeer digt aan el-

kander , op ryën , loodregt ; zynde meeften-

deels zeven* en zeskantig, hoewel men 'er ook

vyfkantlgen onder aantreft , maar vierkantigen

zeer zeldzaam* Uitwendig zyn zy glad, zon-

der eenige Streepen , van eene dof zwarte kleur,

zo hard , dat menze naauwlyks met een Moo#

ker kan in Hukken flaan , en zwaarwigtig* Om-
ze tot Aambeelden te maaken voor Boekbin-

ders en Goudflagers, moeten zy met een on-

getande Zaag, door middel van nat Zand, afge-

zaagd worden; waar mede voor één Stuk wel

agt Dagen tyds verloopt* Ook is het een zeet

goede Toetsfleen (g>
Meer

ff) Opmttkclyk is 't , dat men aan de Haven van Dun-

har , en elders aan de Kust van Schotland , dergelyke Fy*

laaien vindt. Peil. Trans. Vol. LH* |>.$8,iQi*
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Meer plaatfen zyn 'er in Duitfchhnd , daar 1.

óergelyke Pylaaren voorkomen* Agrico- ^DÊ u
t a , en na hem Lachmund, gewagen van hoofd-
een Heuvel tegenover 't Kasteel van Marien- stuk.

burg in't Hildesheimfche, volSteenen Balken, iiaf«it*

die hier en daar uitfteeken , ook tropswyze ge-

plaatst, naar zwart Marmer gely kende. In Si-

tezie vindt men ook zbdanigen en by Eifrnbach

in Thuringen is een Heuvel, genaamd Billftein,

daar een menigte Steenen worden uitgegraven

,

van drie tot agt Voeten lang , en van een hal-

ven tot byna een geheelen Voet dik, die meest-

al fcheef vyfhoekig zyn. Men heeft 'er halve

Cirkels van dergelyke Pylaaren , digt tegen

elkander Schouwburgswyze geplaatst. Sommi-

gen ftaan regt , anderen fcheef. Zy zyn har-

der dan Key , niet aandöenlyk voor Sterk Wa-
ter , van kleur uit den blaauwen zwartach*

tig (ft). Ook vallen dergelyken in het Keui-

fche en elders in Europa ; zelfs in de R hyn ,

van Andernach naar Unkel vaarende, komen
troppen voor van hoekige Pylaaren of Kant-

zuilen , die in 't Water ftaan.

Strabo verhaak, dat de Bafak der Ouden Ew*ifcb*

by dergelyke Kantzuilen in Egypte voorkwam.
EafaU*

Veelen hebben ook de gedagte Europifche voor

eene zelfde Soort van Steen aangezien, en zy

Ver-

ft?) GES», ds Fig. LapU, p. 20. &c.

(W Att. Pfas. Md, Vol. jt, App p m : daar men ds

Afbeelding vindt van den Heuvel Killftein»

v
1'I.DEEtli.STÜK.
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ï» verfchilt 'er , inderdaad , weinig van. De zwaa-

A
XIX

L
' fiëne^ is alleen , hoe men 'er zo groote Beel-

BooFD- den van heeft kunnen maaken 5 als nog heden
stuf.

te Ronie gevonden worden* Hierom hebben
u

fommigen gedagt , dat de Bafalt der Ouden

Laagswyze zou gegroeid zyn (i); maar aan*

gezien op 't Schotsen Eiland Staffa Bafalt -Zui-

len zyn , van vier of vyf Voeten dik en ze«

ventig Voeten hoog , vervalt die bedenking

t'eenemaal (K).

De meefte Orientaalfche Bazalt is zwart

of zwartachtig graauw , doch verfchilt ten op-

zigt van de ingefprengde Stoffen* Men heefc

'er met kleine witte Schubbetjes, die vermoe*

delyk Schirlachtig zyn 5 en op de breuk zig

vertooncn als Aderen van Kwarts. Deeze is

de gemeende* Een andere heeft , in het zwart

»

digt ingeftrooide , zeer kleine witte , Granaat-

achtige KryHalletjes, en zwarte glanzige Schirl»

blaadjes daar tuslchen verfpreid. Een andere

is Golfswyze zwart en wit gemarmerd. Men
vindt 'er ook met Granietachtige banden , of

breede Streepen van roode klein - korrelige Gra-

niet , en eene , waar in de brokjes Kwarts ,

Veldfpaath en Glimmer , die de Graniet fa-

menftellen 5 los verfpreid zyn. Een andere

zwarte bevat groote Granaatvormige Schirl-

Kryllalien , en een allerzwartfte groenachtige

Vlak-

(i) DA COSTA. Fotfilit p 263,

ik) GMEtt Natur - Syjlm* II. Th. p, 124*
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Vlakken van Hoornblende. Deeze wordt van $
de Steenhouwers Egyptifche of Nephritifche a^

1^
Steen geheten. Van een geheel groene vindt Hoofd/
men op het Kapitool voortrefFelyke Beelden* STUK*

Daar is, eindelyk , ook een groene, digt be-
£afaiu

fprengd met kleine Kryftallyne Schirl (lippen ,

van grootte als een Speldenkop , welke de

Steenhandelaars noemen Pedochiofo , dat is

,

Luizige Bafalt (j).

Men heeft in 'teerst gedagt, dat deeze Stof- oirfprong

fe door een foort van Kryftallizatie geboren ten.

a

ware, en de Franfche Heer Guettard
heeft zulks , in een Vertoog over de Bafal-

ten, met kragt beweerd. Maar, na dat men
de Bafalt - Bergen in Bohème, en inzonderheid

dievanFadua, Vicenza en Verona, in Italië,

alwaar eenige Lava • Bergen ten decle ofgeheel

uit dergelyke Kantzuilachtige Ligbaamen be-

ftaan , naauwkeurig bezigtigd heeft , is men
begonnen over te hellen tot het Gevoelen, dat

de Bafalten haaren oirfprong hebben van het

geweld des Vuurs. Dit heeft de Heer Des-
mar ets, onlangs , in een Vertoog, aan de

Franfche Akademie der Weetenfchappen voor-

gedragen» 't Valt , in de eerfte opflag* wel

is waar, wat moeielyk zulk eene regelmaatige

Prismatieke figuur van eeneSmeltinge des Vuurs

af te leiden: maar, aan den anderen kant, daar

de

(/) FERBER Brief(f am JValfehtencl* p, 371»

Va
III. Deel. II. Stuk.
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ï- de Kryftallizatie zelden zonder uitdampingé

XIX
*' door Vuur 8efcmecJt: > eQ meö zc ŝ bevonden

Hoofd- heeft, dat die in 'c midden van de Lava ge-»

stuk. fchied ware , zo is 'er geen zwaarigheid, om
het een met het andere famen te voegen.

Italiaan- Zo onderftel ik dan , dat een Kryftalfchïe-

Bcigen.

3

'tend Steenachtig Vogt , door 't geweld des

Vuurs , gedwongen zy , om zodanige Stoffen

tot eene Stalactietifche groeijing te brengen.

Dus vindt men , midden in de Italiaanfche

Lava's , dikwils een groote menigte van witte

veelhoekige Schirl- of Granaat • Kryftallen ,

wier figuur niet minder regelmaatig is!, dan die

der Bafalten. Deeze Kryftallen, du, moeten

noodwendig geduurende de fmelting der Lava

geformeerd zyn ; dewyl een zo groote menig-

te derzelven , van zodanig eene foort en fi-

guur , nergens tot nog toe aangetroffen is , ia

eenig Gebergte van den Aardkloot. Hierom

is 't niet te denken , dat zy reeds gevormd

met de Lava uit de diepte zouden zyn uitge-

worpen. Te minder , alzo zy zelfs voorko-

men in de Bafalten , die men hedendaags in

Italië graaft of vindt , W3ar onder die volko*

men naar de Orientaalfche , hier voor opge-

teld, gel yken , en dat veelerley Schirlblaadjes

in de famen gebakken Asfehe der VulkaDen ge-

vonden worden. Ook bewyzen zulks de Eer-

gen , half van Lava , half van Zuilachtige

Bafalt; gelyk onder anderen de Duivels -Berg

in 't Gebied van Vicenza 3 aan de Grenzen van

t



of Drupsteenen. 309

't Veroneefche* Deeze beftaat grootendeels I.

uit vier- vyf zes en zevenzydige harde zvvar- ^IX*
te Kantzuilen , fcheef overend (taande met den HoofdJ

top naar 't Westen ; tervvyl de zyden des Bergs stuk*

van Lava zyn en de Voet van Kalkfteen. Ver»
Baf*lt*

fcheide andere Eergen , by Padua en daarom*

ftreeks, zyn geheel famengefteld uit Bafalt fm).

Somtyds verwart men zwarte Marmer of

Kalkfteen, Yzerhoudende Spekfteen of Jaspis-

Soorten , met dezelve ; doch behalve de fi»

guur , die in gehouwen Werkftukken niet waar

te neemen is , kan het onderfcheid ontdekt

worden aan de uitneemende zwaarte en hard-

heid der Bafalt. Gelyk men deeze, in de Zuï-

delyke deelen van lalie, tot Beelden, Voet-

ftukken , Gewigten en ander Werk bezigt

,

zo maakt men 'er in de Noordelyke deelen ,

als ook aan den Rhyn en in Bohème , gebruik

van , tot het plaveijen der Straaten , of ook toe

Fondamenten van Gebouwen , tot Muuren

,

Poorten , Bruggen , Paaien , Veld- en Markt-

fteenen. Dat men 'er ook Toetsfceen en

Aambeelden of Klopfteenen van vervaardige
ft

heb ik te vooren reeds gezegd.

Deeze Steen - Soort is niet vry van andere ver-

mengingen. ScopoLi vondt 'er, behalve Kei-

fels- en Yzer -Aarde, ook Aluin -Aarde in, en

Lehmann, in de Bafalt uit de Boheemfche

Tin-

(m) FEREERS MrUfe, als boven, p. 64*65*

v 3
1ILDeel.II. Stok,
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t Tinwerken , behalve Yzer- en Keifel- Aarde

,

XDcT Tin ' In Sweeclen V1'ndc men daar in, behalve

Hoofd- de Schirl , zo wel Zeolith en Loodglans, als

stuk. Blende* In die van Ierland heeft men een
£a/aii.

groote w jtte Kornalyn gevonden.

fl. xxiu De gelïalte is dikwils vier, doch meest zes% ** f Vyf ? fomtyds zeven, tot cegenhoekig. Drie-

hoekige Kantzuilen daar van zyn zeldzaam , 't

welk dat Stukje Bafalt van Bornltedtel in Sa*

xen, in Fig. 6, op PK XX1L. afgebeeld , te

raarder maakt. Op de zyden is het , als ge-

woonlyk , geftreept , aan de enden afgebroken

en op 't eene aangefleepen ,- waar door het zy-

ne glanzige zwartheid openbaart. Sommig n

komen ook wel aan de enden puntig voor, doch

dit is gemeener onder de SchirJ - Kryftallen ,

welken ik , als van een andere natuur, dewyl

zy in de Bafalt geboren worden, tot een an-

dere plaats befpaaren «al , zo wel als de As-

fchent rekkers of Tourmalins , waar van thans

in Tyrol gevonden zyn , die ik bezit, vol-

maakt Schirlachtig en niettemin zo fterk wer-

kende als de besten van Ceylon.

Ysiandfche ln het denkbeeld , dat de Bafaltfteenen , met
ceil

" de Zeolithen naverwant, en mooglyk van den

zelfden oirfprong afkomftig , als een Samen-

groeizel uit Water in de Lugt, door Vuur 9 tot

dit Hcofdftuk behooren , word ik nader be-

ves-

(*)I)e Deenfehe Natuurkundigen hebben hem Saxum

Tcphaceum albïdum Celumnate ftve Bafaltïforme geheten» Ik

volg
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vestigd door den Tslandfchen Baulujleen , te j
#

vooren gemeld (nj. Een hooge Berg, BaülaAFDEEu

genaamd , in de Westelyke deelen des Ei- H
XlX*

m

lands, door zyne witheid en fteilte van verre STUIU

zigtbaar , is de eenigfte plaats van dit zonder- Ba/du

linge Gefteente. De Top van deezen Berg

beftaat geheel uit eene zwart verbrande La-

va , maar het midden ten deele uit gedagte

Steenfoort, welke zig bygrcote Stukken, van

twee of drie Ellen lang , een half Voet en

daar boven dik, vertoont. Zy ftaan regt over*

end, zyn van vyf- tot zevenhoekig en taame-

Jyk hard, doch men kanze houwen. De Kleur

is van buiten bleek rood, van binnen wit en

fcherp op 'c gevoel , egaal van grein en digt,-

maar de buiten fte bleekroode Schors, ruim een

Stroobreed dik , heeft kleine fyne Gaatjes. De
zwaarte is middelmaatig en minder dan van den

gewoonen Zandfieen. Hoewel hunne zyden

niet allen even breed zyn , fluiten zy digt in

malkander. Men vindt 'er ook fomwylendrie-,

vier-, agt en negenhoekigen onder.

Daar is op veele plaatfen , aan de Oevers

inzonderheid , van Ysland , eene foort van

Zuilachtige Steenen , van eenige Vademen hoog

en drie of vier Voeten dik, welke in 't uiter-

lyke aanzien, in Kleur en Glimmerglans, deeze

Bau-

volg hier hunne befchryving van deezen Steen» Olafs. und

Povels. Rei/e durch hland. Koppenh. and Leipz» 1774,
I. Theill. p, 74.

V 4
III. Deel* II, Stuk.
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ï, lufteenen fcbynen naby te komen , doch zy

Afdbel- verfchillen daar van, zo zy oordeelen, vooral

JP\* m
door den oirfprong : alzo zy denken dat de

stuk. laatstgemelden uit heet Water geboren zyn*

Bafdt. Immers deeze Baulufteenen hebben de eigen-

fchap van de Tufachtige Overkorftingen der

heete Bronnen. Hunne Grondftof achten zy

eene uitgeloogde Aarde te zyn , welke , na

dat het Zetzel en het Water daar van gefchei-

den is
9
meer door eene inwendige en onder-

aardfche, dan door eene van de Zon en Lucht

veroirzaakte Warmte» is gedroogd en verhard

geworden. Dit , meenen zy, bewyst de uit-

wendige Gatige Schors, welke, na dat de Stof

in hoekige deelen was geicheiden , door de

Hitte des Vuurs , fterk in de reeten werken*

de , tot die geflaïte was gekomen. De Kry
ftailizatie willen zy hier niet erkennen ; want

,

zeggen zy, men weet, dat de meefte, onder

Water geRaan hebbende Aardfoorten , die niet

tot Ley worden , door uitdrooging in zulke

hoekige üguuren barden , waar van men by

Zomer een voorbeeld vindt , aan de uitge-

droogde Leemputten. s , Zo is 't ook op Ys-

„ land; (vervolgen zy) komc men ter plaatfe

„ waar gedagte Steenfoort aan den Oever ge-

„ vonden wordt , boven op de Klippen, die

„ gemeenlyk effen zyn; dan ziet men, dat de

9, reeten der Zuilen boven wydst en met Aar-

,, de gevuld zyn , wordende, hoe nader aan

f , den Voet, hoe kleiner. Boven op de hoog-

fte
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„ fte Bergen van dat Eiland komen deeze 1,

f%
Klippen voor, waar dikwils een Myle gaans AfdeelJ

„ geen Kruiden groeijen , en de Zuilen veel
HoOF|J.

3, dikker dan de gemelden zyn." siuk,

Mooglyk zyn deeze Steenen , die men cot Ba/du

Grafpaalen en andere gebruiken bezigt , door

het geweld des Vuurs nog niet tot die ge-

fteldheid gebragt als de voorgemelde Ba fait-

Zuilen. Men vindt op Ysland ook Kegelvor-

migen van dergelyke Kleur , doch harder en

zwaarder en niettemin veel poreufer, aan den

voet van gedagten Berg Baula , zynde waar-

fchynlyk afgebrokene Drupfteenen. In een

merkwaardig Hol op dit Eiland , natuurJyk in

deLavazo'tfchynt gevormd, vonden zy Drup-

fteenen , die door het Vuur meer of min ver.

glaasd waren ; gelyk door hun een Klipftuk

,

met zulke gefmokece Stalaéïieten , in Afbeel-

ding is gebragt (o>

(0) Als boven Pi* XVU Zie p. iz8 , enz. De Deenfche

Natuurkundigen , xo ev?n gehield , heb ik hier op 't oog.

XX. HOOFD.

V 5

lil. DEEL* II» STU&



3H De Tüfsteenen

Afmel. ^^®^^^^^^®^®^8®SJ
XX.

*

Hoofd'- XX. HOOFDSTUK*
STUK,

Befchryving der Tüfsteenen, Toph i g*.

naamd , uit Water geboren in het Water ;

cnderfcheiden in Metaalachtige , tot welken

de Oehr of Aardige Tzer - Erts , en Een-

voudige, tot welken de zogenaamde Erwten*

fleenen 3 Kuitfleenen, Pepertkentjes , Schulp*

fteenen, het Beenlym (OJieocolla ,) de Gem*
berfteenen of verjkende Wortels , Schiefer*

nieren, enz* belmoren*

Die Voortbrengzels der Natuur, onder de^

Samengroeizelen , welke eene Groeijing

hebben , eenigermaate zweemende naar de

Kryftalfchieting ; in het voorgaande Hoofdftuk

befchouwd hebbende 9 komen wy thans tot de

zodanigen , welke alleenïyk uit een Zetzel of

bezinking van Water , dat met Aardachtige

of andere zwaarwigtige deelen bezwangerd

is, bellaan, en dus onder Water en uit het-

zelve zyn geboren. Men noemtze Tufjieen

of

(p) De Heet Mendez da Costa , Fosfi p. 136, be-

weert , dat die den naam van Topbus gevoerd hebbe by

de Romeinen , en van Porus by de fïrieken; een Steen,

zegt hy , in 't allerimnöe niet overeenkomende met de O-

verkorftingen , die men d^kwils vindt aan de Oevers en op

de Beddingen van Rivieren en Bronnen; nogthans fpreeken

de
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of Tuf , naar het Latynfch woord Tophus, dat I.

by de Ouden gelyknaamig was met Porus %^!j£**

betekenende een voos, zeefachtig Gefteente^Hoo^D.

dikwils van eene Zandige natuur. De vraagSTUK»

is, of men het onderfcheiden moet van dien

ligten poreufen Zandfteeo , waar van groote

Rotfen zyn inde nabuurfchap van Andernach

aan den Ryn , welke tot Bouwfleen wordt

gebruikt ; zynde , zo fommigen willen > by de

Ouden ook bekend geweest onder die benaa*

mingen (p>
De geleerde Wallerius hadtden Tuf-

fteen aldus befcbreeven. ,, Het is een ligte

5, loafe Steen , fomtyds digt van zelfftandig-

3, heid 3 fomtyds poreus en Pypig ; van ver-

3, fcheiderley figuur en kleur , zynde uit de

3, Mineraale deeltjes , welken het flroomend

3, Water losgerukt en met zig gevoerd heeft,

„ te famen gelymd , en , na dat het Water

,, minder vloeijende of ftilftaande geworden

3, is 9 daar uic door bezinking nederge-

3> legd (q)."

On2e Ridder ocderfcheidt de Tuffteenen ia

zodanigen die Metaalachtig zyn, eecig Mine-

raal

de meefte Autheuren , welken hy op dien Zandfleen aan-

haalt, onder den naam van Topèus , duidelyk van deeze

laatfte en uit Eruckihann blykt , dat die Zsndfteen van

een zelfden oirfprong zy.

(q) WALL. Min. Eer!. 1750. pag. 411. Vergelyk Bepk-

KEÏ , Nat, Hift. van Holland , II. D, z. Stus ,btedz. 57.9 ,

die zyn Ed. een weinig 3nders heeft begreep en,

III. ÜEEL. II. &TUK.



3i5 De Tufsteen en

I. faal of Oker bevattende , en in Eenvoudige ,

Afdeel. van een Ka-kige , Zanüige, Kleijige of Sele-

Hoofd' nlt ĉhe höèdariighiid. Met de eerden maakt

stuk. by een begin , als volgt

gelende.

I. Metaalachtige.
(i) Tuffteen die Zandig Kkijig is van vee»

Tophus lerley gedaante.

Deeze, die in Duitfchland, gemeenlyk, den

naam van Tuffftein , Tophjiein of Duchjiein %

en van Nakelbrod of Mom in Sweeden voert ,

komt voornaamelyk op den bodem en aan de

Oevers der Rivieren 3 inzonderheid van Ver*

fteenende Wateren , voor ; alwaar hy , zonder

eenige bepaalde geflalte , by enkelde niet fa.

menhangende Stukken, nedervalt en verhardt,

Dus vindt men hem in Lapland , in Dalekar-

lie, Angermannland en andere Provinciën van

Sweeden , als ook op zeer veele plaatfen in

Duitfchland, inzonderheid overvloedig by Lan«<

genzaltza, in het Keur-Saxifche gedeelte van

Thuringen en te Konings - Lutter in hetBruns*

wykfe (r). Hy is graauw of witachtig t van

een Foreufen , zelden vasten digten famen-

baog.

fi) Tophus Glareofo -Argil!dceuspolymorphus. Syji. Nat,

Xit. Tom. III. Gen* 49. Sp 1 Porus Aqjeus folidus &c.

WALL. Min. 331, 420. Tophus fojidus Marga eus &c. To»

phus polymoiphus. WALL Sy/ï Min. \l Sp. 124» p- 394t

Marga indurata amorph*, Cbonstedt. /Hin, 0. 281 BRUCKMf»

Thts. fttbt< Duc< Brm'.v. p. 95»
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hang. Kalk • Aarde en Kley zyn de voor- I;

naamfte grondftoffen , waar hy uit beftaau UitAp^L «

hoofde deezer vermenging kan hy als Mer- Hoofd-

gel, en, wanneer de Kalk • Aarde daar in de*TUK*

overhand heeft , als toegifc gebruikt worden

om de vloeijing van wreede Ertfen te bevor-

deren. Dikwils , echter , bevat hy ook Zand

en gemeenlyk tevens Yzer- Aarde, weshalve

hy, door een Sterk Vuur gebrand, een hoog-

roode Aarde wordt. Men gebruikt hem in

Duitfchland veel, tot het bouwen van Kelders

en Grotwerken. In Sweeden valt hy ook

zwartachtig , en wordt in Finland als Pot-

lood gebruikt van de Ingezetenen. Zyn Ge-

ftalte is Pypachtig , Penningrond , Kegel- of

Zuilvormig, enz. Op plaatfen , die overftroomd

geweest zyn , komt hy ook wel in 't Mos of

Gras , of onder Hoorentjes en Schulpen voor.

Mooglyk zou men hier dien wonderbiaren Lu<iut

Steen kunnen t'huis brengen , gemeenlyk Lu*
f*'

1"™'"9

dus Helmontii, en by fommigen Ludus Para
pL . Xx«n.

celfi genaamd (x)« Men vindt denzelven niet %• !•

alleen in Engeland en Lotharingen , maar ook

by

(r) De Afbeeldingen , door Bruckmann van de Over-

gioeijingen, daar door gemaakt , gegeven, toonen het vee
fchil aan van deezen Tu'fteen met de Stala&ietifèhe Ovei*
kortingen, te vooren befchreeven»

(j) Tophiw fafibüis fhvo-fuscus , Figura GJobulari ve!

Columnari , in Segmenta Spatho Calca/eo dirifus. WALL»
Sy/t, Min II. Sp. 4*$. p # 3j»s»

HI« Deel* II. Stuk»
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I. by Koburg in Saxen , en in 't Gebied van
A
XX^

L
* ^ononie in Lombardye. Het is een Mergel-

Hooitd. achtige Tuffteen, van bruin geelachtige of
stuk, Afchgraauwe Kleur , doorgaans platachtig Kloot-

rond, a?s door middelfchotten , overlangs en

overdwars 5 in veele Klompjes verdeeld; wes-

halve de Oppervlakte zig met Kalk - Spaathige

Streepen 3 van witter Kleur , doorreegen ver-

toont. Om dat de groote Klieren, die men
ConglomeratcB noemt , doorgaans zodanig ver-

deeld zyn, noem ik hem Klierfteen* Wegens

de middelfchotten geeven 'er fommigen den

naam van Septaria aan. Door affchraapen geeft

hy een graauwachtig Poeijer : door Calcinee-

ring verliest hy de helft van zyn Gewigt : door

fmelten wordt hy tot een digt zwart Glas, Van

Sterk Water wordt hy met flerke! opbraifching >

Schuim en Rook , ontbonden , en in de bruin

geele Solutie, hier uit ontdaan , maakt deindrui-

ping van Wynfleen - Olie geen beweegiog ,

maar daar komen Bellen in, van welken, dat

aartig om te zien is, Draaden gevormd wor-

den , die, zich hechtende aan den bodem en

wanden van het Glas , als dikke zwartachtige

Spinnewebben voorkomen. Met regt mogt

dan deeze Steen den naam van Speelende of

Speljleen van Helmont , voeren (t). De Af-

beel-

dt) Die feenaammg , echter , wier toepasfing men niet ze-

leer wees , wordt ook aan andere Zaaken gegeven» Som-

migen verdaan 'er des Menfchen Blaas - Steen dooi. fiit L"m

di Okum apud Scrodeeüm» Pharm, V* £54,



T O P H I GENAAMD. 319

bedding van zodanig eenen , waar in zelfs die I-
^

Spaathfchotten driedubbeld zyn , geef ik in *|ff

*

Fig> 1 , op Plaat XXIII , uit myne Verza- Hoo?i>.
|

meling.
STÜK>

(2) Tuffteen die Kleijig Okerachtig is,, door' ^\
boord en rokkig* pertu/us.

Doorboor-
de.

By Upfal in Sweeden , als ook in Finland

aan het Strand , komt deeze Tuffteen voor.

Het zyn niet anders , dan gladde Schaalige en

Rolachtige ftukken van Yzerhoudeode Kley t

byna gelyk Belemnieten , in de langtc door-

boord en Yzerroeftig van Kleur. Zy hebben

den oirfprong , zo LiKNiEus zig verbeeldt

,

of van Wortels , die dus door een Steenmaa-

kend Water overkorst zyn , of van Wormga.
ten in het Aardryk , in welken dat Vogt die

Stoffe aan de kanten hadt afgelegd. Hier toe

zullen de Zandige Oker - Buisjes , tusfchea

de Oker -Zand Beddingen in ons Land groei-

jende , welken de Heer Berkkey afgebeeld

en befchreeven heeft, behooren (v). Ook heb

ik, van dien aart, een fchoon Stuk geel Oker-

Tuf , gevonden op den Loesberg by Aken ,

al-

(z) Topbus Argiflaceo-Ochraceus pcrforatus mnicatus»

Syfi. Nat. XII. Tom. III. Gen. 49. Sp. 1. Terrificatum Vc-

getabile Radicis. WALL. Min. $39.

(v) Nat. Hifi* van Halland , II. D* II. STUK , bladz»

286. ïlaat VIII. Fig. F, G, H en C.

III. DEEL» II, stm*
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L alleenlyk hier ia verfchillende , dat het niet

XX*"
doorboord zv > maar m *

c midden een bruine

Hoofd» Kern heeft , om welke het waarfchynlyk is

stuk. gegroeid.

m. ^) Tuf(leen die Zandig Okerachtig is , met

Marinui Schulpen befprengd.
zee-Tuf.

Als eene derde Soort plaatst de Ridder hier een

Klomp , die aan de Oevers van Oostfriesland

,

by de Ebbe 9 op den Grond der Zeö gevonden

was en in het Kabinet van den Graaf van Tes*

sin gekomen. Om een Yzeren Bout, welke

op een half Pond gerekend weidt, was zy aan*

gegroeid tot de zwaarte van twee - en - vyftig

Ponden, met eenige Schulpen daar in gekleefd;

Hy fteltze geboren te zyn , uit Zand , ge-

mengd in het door Zeewater ontbonden Yzer

,

en befluit daar uit, hoe zeer hetzelve dus ver.

meerdere,- aangezien men uit die Klomp, door

zuivering en fmelting , drie Ponden Yzer kreeg*

Hier toe betrekt hy een Tuf, uit Zand, Schul-

pen en brokjes Steen, door Yzer - Vitriool tö

famen gegroeid, by Gronoviüs gemeld,

die daar t'huis brengt een Yzer Erts uit de

Zee voor onze Kusten , waar in ook Schuïp-

jes

(i) Topbus Arenaeeo - Ochraceus testis adfperfus* Sy/l*

Nat. XII. Tom* IH. Gen. 49. Sp. 3. Muu Tesf. 74. N. 9.

Tophus connatus ex Arena , Conchis &c. Vittiolo Ferti cöa*

litis. Grom. Sufw. ss.

(w) Epijï. Itin. Ceöt, I. Ép, 41, § z$4» i9>« T. *. 6
13» iu
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jcs ftaken en een Klomp van brokjes Yzer .
AFr, k

'

EL
-

met Tarter , Zand en Schulpen overkom , bei- xX*
den door Bruckmann befchreeven en af- Hoofd.

gebeeld (w). Die Klomp, of met Yzer • Oehr
STüK'

gemengde Steenbonk vol Schelpen, welkende

Heer JBerkhey zo fraay in Plaat vertoont,

hoedanigen, zo zyn Ed» aanmerkt , dikwils aan

onze Stranden , voor Scheveningen en 's Gra*

venzande , aanfpoelen ; als ook dat Stuk Oker-

Zand met Hoorntjes, in de Katwyker Zand-

beddingen door zyn Ed. gevonden (&*) , gee-

ven een nader denkbeeld van deezcn Tuf*

fleen»

(4) Tuffleen die Zandig- Okerachtig is en tv.

Korrelig. jf*»*n*n
Zand- Tuf*

By de Bronwateren komt deeze , zo Ltï&.

njeus aanmerkt, menigvuldig voor. Zy be«

ftaat uit famengehoopte Zandkorreltjes , los

famengegroeid en gekleurd door een Okerig

Water.

Hier moet ik t'huïs brengen de ZandigeSta*

latZieten van den Heer Güettard. Zyn
Ed. vondt dezelven overvloedig omftreeks

E-

(x) Zié Nat. Hift. van Heiland. II. Ö. II. STUK, Pl«

IX. Fig. D , E.

( 4 ) Topbfts Arenaceo - Ochtaceas Granulatus. Syfï. Nsi.

XIÏ» Tom. III* Gen. 49 , Sp. 4. Tophus partïculis Arena-

ceis concrems* WALU Syfi, Mn, U, p. $$?* Sp. 4*7*

x
Hl. Deel. II, Stok.
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Jjk
Etampes in Vrankryk , in een Gebergte, dat,

Afde kl, tot verbrecding van den Weg naar Orleans,
XX. doorgegraven werdt. Het waren grooter of

stve. kleiner bollen van Zandfteen 5 fommigen tot

vier Voeten dik; anderen , Tropswyze famen-

gevoegd , niet grooter dan Hagel of Kogels;

fommigen hard , anderen broofch. In andere

Steengroeven kwamen 'er hem voor, die naar

Paddeftoelen of naar Merfchen- Hoofden ge-

leeken ; in 't byzonder één , die een geheel

Eorstftuk affchetfte* A l

d

rovandös, tnerkc

hy aan , heeft reeds gefproken van Steencn ,

in Italië gevonden , die naar Herfenpanncn ge-

keken , Cranites genaamd , of naar Herfenen

,

Cerebrites ; anderen naar Testikelen , welke die

Autheur Orchites noemde; hoewel zyn Ed.de

gelykenis zo ver niet trekt (y). Men zou 'er ,

zegt hy , dus menigvuldige Vertooningen s

van Vrugten , Kaas , Brood, Koeken en an-

dere zaafcen , in kunnen vinden; gelyk Al-
drovandus van Cucurbltes 9 Similagites ,

Laganites en meer Steenen gefproken heefr.

Dus zou men een geheelen Tafel kunnen toe-

richten , aTs met Verfleende Spys en Vrugten (%).

Van dergelyken aart fchynen die Steen -Ge*

Halten te zyn , welken de Heer Salerne,
eer

(y) Mem, de VAcad. R, des Se, de 17;$ % p. 37# &c,

D. 1 4.

(s) Vid. At?. Phys. Mei, Vol» VII. p. 283,

(a) Zie bladz. 112, hier voor.
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eer hyde voorgemelde Dendrieten aantrof (a)± !•

ontdekte. Komende by Cavereau , een klein
xiT;

Gehugt aan de flinkerzyde van de Loire, ne* Hoofd-

gen Mylen beneden Örleans , kwamen hem , ter STUK «

regter en flinkerzyde , een menigte Steenen

voor , van buiten bruinachtig , van binnen wit

,

die zig vertoonden als brokken van Menfchelyke

Lighaamen. Hier zag hy een Köp, daar een

Romp, wat verder Armen en Boenen, Maar,

*c geen hem meest ontzette , verbeeldde het Lig-

fcaarn van een Vrouwsperfoon , *t welke , fchoon

donder Hoofd , Handen of Voeten, zo fraay

was , dat hy het gaarn zoude met zig genomen

hebben* De Armen en Beenen waretf alleen

-

lyk wat dun naar de gezetheid van het Lyf
en zo digt aan 't zelve , dat het Stuk naar eert

Momie geleek. Zekere Priefter hadt 'er eens

een Steenen Kindje gevonden , dat hy in zyn
Kabinet bragt en tot verwondering flrekee

van iedereen. Aldrovandüs, merkt hy
aan , hadt reeds van dergelyke Steeneu , on-

der den naam van Anthropomorphites , gewag

gemaakt 5 waar van fornmigen een Been, ah»

deren een Aangezigt , anderen een geheel

Menfch affchetüen (&) Vergelyk hier mede de

Veifleeningen van Menfchen en Dieren * in Afri-

ka en elders, voorgemeld (c>

(5) Tuf.

(h) Mem. de Maiht 6* Pbyt* Tj^m. II. p« 2.

(5) Zit 't voorg. STUK, bladz. 158, 19$.

X *

IïLDbel.1I.Stuk,
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Iè (5) Tuffteen die Aardig - Okerachtig is.

XX
Hoofd- ^en Yzer-Eris, die men op veele plaatfen

stuk, der bekende Wereld , hier en daar, op Vel-

v
-, den die of Moerasfig zyn , of weleer geweest,

TubaiLi- aantreft, is van den Ridder hier geplaatst, om

*Yzer-Tuf.

^

at zv buiten twyfel eenen Tufachtigen oir*

il xxin, fprong heeft. Men noemtze Moeras- of Moi*
**•»• der - Erts , ook Veld- Erts en Veld -Steen dl

Tzer-Tuf. Zy valt ook wel onder Water,
en de Klonten der Okerlaagen , die in deZand-

beddingen van ons Land , aan den Duinkant,

worden gevonden , zyn van deze hoedanig-

heid $ doch wel allermeest het Oehr , dat zo

y?z\ in ons Holland hier en daar , als op de

hooge Landen in Gelderland en inzonderheid

naar den kant van Deventer, in Overysfcl

voorkomt , (het zy dan broofch of vast,) hoort

hier t'huis* Van den zelfden aart, als die by

Deventer valt, heb ik deeze Veld- Erts ook

van Ceylon , Sumatra en Java in Oostindie

,

bekomen. Maar, dewyl zy eigentlyk behoort

tot de Yzer*Ertfen , en vry veel goed Smelt-

Yzer uitlevert , fpaar ik derzelver omftandige

befchryving , tot dat ik van de Yzer-Ertfcij

fpreek. Thans willen wy maar letten op de

byzondere gedaante, in welke zy, volgens

den Heer Linn^üs, verfchynt.

Men

(5) Têphus Humofo . Ochraceus. Syjl, Nat. Xir.Tom.IHV

Gen, 49. Sp. 5. Minera Feai Calciformis. Cronst4 Mn, $ 200,

N.
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Men vindtze in Sweeden Erwtachtig ii de i,

Moerasfen van Schonen; als ook Penningach- Afdfel*

tig, naar de Sraaknooten gelykende, of Koeks- ^^\m

wyze, die veel zweemt naar de Koeijen -Stront stuk*

op de Weiden* By de heete Baden komt dik*

wils een Korrelige , als Hagelklornpen , voor 5

«n in Switzerland een dergeïyke Yzer- Erts,

die de gedaante van Musket - Kogels heeft

,

roodachtig van Kleur en digt. Van deezen

^aart zyn waarfchynlyk de Yzer- Boontjes van

de Kaap en elders, als ook de Boonen-Erts

zogenaamd. Een der grootfte Kaapfe Yzer-

Boontjes vertoon ik in Fig 2. Voorts heb ik

een Yzer(teentje van grootte als een Duiven-

Ey, met byna zodanige verdeelingen als Fig.

! Verder valt deeze Tuf in onbepaalde h>

guur , by Bonken , Klompen en Brokken , ge-

lyk de voorgemelde Oehr van ons Nederland

en zelfs die van Oostindie , meest donker geel

of roodachtig graauw van Kleur. Somtyds is

zy week en bryzelig; fomtyds uitermaate hard

en naauwlyks met Mookers te vergruizen.

Buiten twyfel beftaat deeze Yzer -Tuf uit

eene vermenging van Yzer met Aarde en Zand ,

bevattende ook hier en daar , naar de gefield

-

held des Lands
? ingemengde Mineraalen ; zelfs

Zilver in Saxen en Goud in Hongarie. Zy zal

op dergdyke manier, als andere Tuffteenige

Stof-

N. 2. Fesrum Liqjofutn Mi.nera, fusqa > facie Tej;reft& vej $co-

siacea , fubaquofa. WALL. Syfi. Min* II, p« 2$$,

IIL Dbel. II. Stuk.



2(5 DE TUFSTEENEfif

ï. Stoften , door bezinking naamelyk s geböien
A
xx

L#
zyD

>
°nder Water'

Hoofd-
stuk, (o*) Tuf(leen die Tzmg Oherig is s in dt

vi. lonkte gegroeid,

deroxyltn,

Houtach- jn Duitfchland komt, volgens den Ridder a

ïl! xxiii. ^eeze voor > *e °f Meelachtig met Oker be»

&&• 3' groeid 3 of in de gedaante van den Erwten-

(leen , geheel Yzen'g , zig vertoont* Zy ge-

leek volkomen naar rottig Hout, welks Stof-

fe in een Bloedfleenige Yzer - Erts veranderd

,

doch de tusfehenruimten of als uitgevreten

met geele Oker , of met ronde Yzerkorrels

gevuld waren. Dergelyke komt wel onder

de voorgaande Veld- of Moeras -Erts voor
#

Van het met Yzer - Erts doordrongen Houl

zal menze niet gemakkelyk onderfcheiden. Ik

heb , onder anderen, een Stuk van Pirna, van

deezen aart, Doch nader zou ik bier t'huis

brengen , dat Stukje Celiuleus Yzer van

Namen , in Fig. 3 , op Plaat XXIII 9 afge»

beeld; 't welk weezentlyk uic Laagen beftaat

van Yzer , en daar tusfehen zig vertoont

als uitgevreten en beftooven rnec geele O-

Jcer,

(7) Tuf-

(€} Tephés Ferreus Ochraccus , ïcijgitüdinsliter enatus»

ffgfiê Nm, XII. Tom. III. Gcq. 45». Sp» 6*
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(?) Tuf(leen die Zandig-Tzerig is en rond. i.

Afdeel.

Deeze komt dikwils in de Grond voor, ter x^-
grootte van een Pruim of Appel, zegt L i ^- ST,^

S

üiEüs, van rondachtige figuur* Zy gelykt vit.

Daar eece hsrde zwaare Yzer - Erts , zynde q$£
Zandig Okerig en dikwiïs gerokt, Waar- Kiootach-

fchynlyk h zy uit Yzer omftaan, dat in nat "ffixni.

Z «rjd zig van het middelpunt naar den om- **# *•

trek heeft uitgebreid. Ik heb zodanig een

ÏCogel, mooglyk uit Schwaben afkomitig, die

Zandig Okerig is en gerokt , in 't midden een

Kiukhoorentje bevattende 3 dat Glanzig is ver-

leend. Hy is in 't midden doorgebroken en

de helft vertoont zig , als in Fig. 4 is afge-

beeld. Mooglyk zvn die ronde Stceren, wel*

ken men zo overvloedig in het Biunswykfe

gevonden heeft, als ook veele rondachtige zo.

genaamde verfteende Vrugten , hier toe betrek-

Icelyk (c). Ik heb zodanige ronde Kogels, die

tot de Aiendv;».enep behooren , als door de

rammeling zig openbaart.

(8) Tufftren die Okerachtig Vitrioolifch is. rr .

VVJ -

v y au
KltrioUeuSt

Hier door verftaat de Ridder het Grond- fche.

l°'

zet. *%. u

(7) Topbui Arenofo - Ferreus fuhrotundiis, Syjt. Nat.Xll.

Tom, lil. Gen. 49. Sp 7.

(e) Zie. Beückm. Tèts4 Bruusv.p. s0> Tab. 5 - Io.

fa) Topbus Ochraceo* Virrlclkus. Syft* Nat, XII» Tom.

III. Gen. 49- $p. 8.

x 4
III. Dsel. II. Stuk.
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i; zetzel, in de Vitriool -Ziederyën zig hechten*

Afpeel. de aan de Pannen, Ketels en Kuipen, 't welk

Hoofd- gr00£endeels mt een See *e O^er beftaar. Mis-

stuk» fchien zou men hier de meefte Pyriet - Kogels,

zo van Ncrmandie als uit Engeland en zelfs

- uit Ooflindie, betrekken kunnen ; alzo die meest-

al eenig Vitriool bevatten. Ik breng hier t'huis

die zonderlinge Champignon -Kies van myne
Verzameling , welke uit Pyriet , in een Krans

van Markafieten geworteld , is famengefteld ,

en dus zeer aartig zig vertoont. Zy komt uit

Stiermark: zie Fig. 5.

n. (9) Tuffteen die Zwavslig is, wanflaltig ,

sJphutTus. uitgehoekt, van buiten Meelachtig.

Swaveiige.

Deeze zou niets anders zyn dan zuivere

graauw-geele Zwavel, meestal van een zeer

ylcn famenhang , die zi* uit Zwavelig Wa*
ter nederzet. Dus vindt rnenze in de Gangen

en Bakken der meefte warme Baden , die van

een Zwavelachtige natuur zyn en aan de Oe-
vers van zodanige Wateren. Ik heb kleine bol-

letjes geklonterde zuiver geele Zwavel, Trops-

wyze aan malkander gegroeid , die men hjer

toe betrekken zou kunnen.

IL Een»

£9) Topbus Sulphureus, amorphi^s, fiimofus , castus Fa«

finqfus. Syji. Nat.KiU Tom. III. Gen, 49* Sp, 9.
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IL E E N V O ü D I G E.

(10) Tuffteen die Aluinachtig is, Laagswj-
h^Lm

ze famengepakt , digt en graauw. Hoofd*
STUK*

Zo noemt Linn/eüs de graauwe Schaa- x.

lige Sinter, welke zig in de Geuten, KuipenM^?*"J
en Bakken 3 der Aluinwerken aanzet, allengs ris.

verhardende. Hy vondize, in die van Andra«Tut
h"n"

rum, in Schonen, een Vinger dik en zo hard,

dat men ze naauwlyks kon breeken. Zy ge-

leek naar Verfceend Hout en bruifchte niet

met Sterk Water. Bovendien nam zyn Ed»

op den bodem der Pannen , daar Aluin in ge-

kookt werdt, een Steenachtige verharding waar A

die zig als Marmer vertoonde , zynde graauw ,

van binnen gefprenkeld , hoekig in 't breeken

en geen Vuur geevende aan het Staalilag
9

Zoutig van Smaak. Een Sinter , die ik heb ,

afkomltig uit een oude Bergbouw , met Steen

en Kolen gemengd, van Saalfeld, fchynt van

dergelyke natuur te zyn.

Ci 1) Tuffteen der Pispotten. xr.

Urinariuu

- Pis- Tuf.
Geen

(ie) Tophus Aluminaiïs, fupeiffratus , compa&us
, grï-

fcus. Syji. Nat. XII. Tom. 111. Gen. 49, Sp. 10. Tophns

Aluminaris giiseus &c. Tophus Alnminaiis codhis. lt é Scan,

122.

(11) Tophus Urina; Matularum. Sy/l. Nat. XII. Tom. UI,

Gen. 49* Sp. 11.

X s
JU. D£SX..IX,Stvic»
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I. Geen andere wordt hier bedoeld , dan die

A*£eel. Steenachtige Korst , welke op fommige plaat-

Hoofd- ên » daar de Menfchen geduurig hun Water

stuk. loozen , of ook daar men hetzelve , 't zy door

onachtzaamheid, 't zy met voordagt, eenigen

tyd opgaart en flaan laat, aangroeit» Dezel-

ve heeft, in eigenfchappen , veel overeenkomst

met den Blaas - Steen.

xii. (12) TufHeen der Ketekn , die Kalkachtte
Tiphus .

**

Leïetinus, **«

Kftel-

Naar de hoedanigheid van het Water, dat*

tot Theedrinken of anders , op zig zelve ge*

kookt wordt , groeit aan den Ketel , indien

men dcnzelven niet fchoon maakt, allengs een

Konlig heflag , zynde doorgaans van eene

Kalkachtige natuur, volgens de bepaaling van

Linnjeus. Zyn Ed. merkt aan , dat hec

overvloediger uit Bronwater dan uit Rivierwa*

ter ontftaa* Het zuivere Regenwater, onzer

Bakken, geeft daar van het minde; maar Put*

water , inzonderheid dat hard is en brak , zo

veel te meer. De eigenfchappen zyn naar den

aart van het Water verfchillende. Men noemt-

ze

• fia) Tcphus Calcsreus Lebemm. Sf/fi Nat. XII. Tom.

III. Gen» 49. Sp. ir. SCHR1B. Lith. 85. Forus Aqueus

Aqua fïmpüci generatus. Wall. JMin. 297. Tophus faHbi»

Is terreftris Aqua fïmpiici generatUS. Lapis Aqueus. Wall.

Sjft, Mm, II. p. 35>2. Sp. 4z*.
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ze Waterfteen of ook wel Ketelfteen. Zy is I.

door Vuur fmeltbaar , zegt VV aller i us, Ai
?^

l*

cot een doorfchynend Glas. Hoofd-
stuk.

(13) Tuf(teen die Kalkachtig is en Kor* xrr.

reik, JF"Ms.

Baden- Tuf.

De heete Badwateren, die de hier voor be-

fchreevene Stalactietifche Omkorftingen maa-

ien (d) 9 leggen aan de kanten der Bronnen ,

Bakken en Pypen , een Zetzel af , als voor-

gemeld is , 't welk dezelvcn, indien zy niet

om zekeren tyd daar van gezuiverd werden s

geheel verdoppen zou* Hetzelve verfchilt

,

in natuur, zo zeer niet van dezelven, als in

gedaante. Het beftaat , «aamelyk , als uic

een Kalkachtig Zand , dat brocfch en geelach*

tig is , aan de buitenzyde begroeid met byna,

oczigtbaare Kryflalletjes , zegt de Ridder.

Doch anderen merken aan 3 dat deeze Baden*

Tuf niet alleen in de Kleur, die doorgaans wit

is en iomtyds donker bruin, groen- of geelach-

tig, naar de bygemengde Mineraale Stoffen;

maar ook in aart groocelyks verfchille : alzo

men fommige geheel Kalkachtig , anderen ge-

mengd aantreft , met deeze of gene Aarde (e).

Zo

(ig) Tophus Cakareus Granulatus. Syft. N*t Xlf.Tom. HL
Gen. 49'Sp. 13. Lapis in CanaJibus. Vaud. JJhf. 18.

(d) Zie bladz. zó 3 , blei voor.

(e) "WALL. Syft. Min, ÏJ. p, 38*. Vogel <& incruft. Atft
Gott, 17 5t* €>&, hem. Min. Syft. p. as 7.

IILDzelALStuKs
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ï. Zo aanmerkelyk , nu , als de Overkorftingen

Afdeel. ^r Karlsbad - Wateren in Bohème , zyn , zo

Hoofd- uitmuntende zyn ook derzelver Tuffteenen.

sTüff* Men heeft 'er Stukken van , meer dan een

van 't Handbreed dik , Marmerachtig wit, en door-

jr^xxni.fneeden met roodachtige dunne Laagen. Dee-
f& *. ze groeijen aan den Mond der Bron , en in

derzelver onderaardfche Holligheden komen

zy veel harder voor, gelykende naar Alabas-

ter-Spaath met eene fchoone mengeling van

Kleuren : terwyl die in de Pypen van eene

Zandige natuur en helder geel zyn, worden-

de van het Volk als een zagt BytmiJdel op

Zweeren gebruikt. Van de eerstgemelden kry-

gen zy Stukken , ók fomtyds groot genoeg

zyn , om Tafelbladen van te maaken , en

,

fchoon afgefleepen , door het pol y sten een

glans bekomen als Jaspis. Het is een voornaa-

me Fabriek van die plaats , deeze Tuf tot

Snuifdoozen , Tabaksdoozen , Rottingknoppen

en Roks of Broeks-Knoopen te verwerken.

Een ronde gefleepen Plaat daar van , in Te-

kening naar de Vesting * Achaat gelykende ,

vertoon ik hier in Fig. 6 9 op Plaat XXIII.

De Kleuren fpeelen , van het bruine , door

het rosfe en het geele , in het ifabelle, mee

eene fraaiheid , gelykende naar die van fom-

mige Dendrieten^ Ik heb 'er ook een weergaa

van 5 met eene verfchillecde Tekening. Aan
de agterzyde zynze , op een geheel andere

manier , Wolkig gernjrmerd.

Per-
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Dergelyken fraay roodachtig bruin , geel en i;

wit bonten Tuffceen , verfchaffen ook andere ^2®$*"

heete Bronnen. Men vindtze in de Eifenba- Iïoo^
cher en Glashuttner Baden in Duitfchland , als stuk.

ook in die van Raufchenbach in Hongarie. De
Tuffceen van Konigslutter in het Brunswykfe

,

drie Mylen van de Hoofdftad , is tot het bou-

wen der meefte Huizen aldaar gebezigd, in-

zonderheid tot de Kelders , waar in men de£

Brunswyker Mom bewaart (ƒ>
Verfcheiderley Tuffceenen leveren de heete v*n rs*

Bronnen op Ysland uit , doch onder dezelven
an '

is de Witte een algemeene Schors of Korst,

derzelver Kanten en de naby zyn^je Steenen

,

Schulpen of ftukken Houts, bekleedende. Deeze
Korst is als met Wratten bezet en in hardheid

zeer verfchillende. Somtyds kan men ze met

de Nagels afkrabben , fomtyds is zy zo vast als

Yslandfch Agaath. Men merkt aan, dat dezel-

ve eer Kïey- dan Kalkachtig zy; als niet op-

brüifchende met Sterk Water. Dit heeft zy

met andere Steenachtige Samengroeizels van de

Yslandfche Bronwateren gemeen (g).

Hier behoort, wegens ;de hoedanigheid, het vet/leen**

zogenaamde Verfteende Water van Oberftein.
'

Watei>

Dit zyn wanftaltige Klompen en Stukken , waar

van ik verfcheidene bekomen heb , van buiten

roodachtig , van binnen Spaathachug wit, doch

van
*

(f) BRüCKM. Thef. Bruntv, p. 57»

(g) OLAIS. and POV. R f i/e* *• Th » ?• 7*«

III. Deel. II» Stuk,
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I. van eene Kalkige natuur. Het Water, door

A
*J?!5

L,
de Gangen der Bergwerken locpende, maakt

Hoofd- zodanige Samengroeizels van aanmerkelykè

stuk, dikte en zwaarte»

xiv. (14) Tuffteen die Kalkachiig is , uit ver-

Oouthmï fcheide Erwtachtige gskorstte Bolletjes

Ktücta. famengehoopt.

Onder de Delfftoffen komen , behalve dé

Verfteeningen van kleine Hoorntjes en Schulp-

jes, die zig fomtyds zodanig vertöonen, dat

menze voor Veriïeende Zaaden aangezien en

Zaadjleenen geheten heeft (hj) ook voor, die

men Kuitjleenen noemde , zig verbeeldende *

dat het Verfteeningen waren van de Kuit of

Bijenjes van Visfchen (t)* Om die reden gaf

men daar aan den naam van GÖlithen, in 'c

Hoogdüïtfch Rogenfteine. Verfcheide voornaa*

me Lithologiilen , waar onder Scheuchzer*
Baijer, êruckmann; zyn van die Ge-
voelen geweest , waar in zy bevestigd wer-

den , doordien zy , met een gewapend Oog ,

daar in meenden zelfs het Wit en Doijer van

een Ey te onderfcheiden. Een ronde zwarte

Stip,

f14) Taphus Caïcaréus , Globulis Pififormibus Crufhtis

Cösigeftus. SyJl*N&t* XII. Tom. III. Gen» 49. Sp. i4.Topb.

Calc gloraeraius &c. Mus> Tesf. 74. N. 3. Topluis Calca-

iius Thermarum. Syjl. Nat. 189. N. a. Ssala&ires Tefta-

CCUS Globulofiis. CSOKST. Min* §• 12. Pifa Carolina.

Wollij.
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Stip , fomtyds in het midden van ieder Eitje fe

voorkomende , zon dan het Doijer of Vrugt-
AFvï:t '

beginzel zyn. Maar dit maakt de zaak te on» Hoofd-
waarfcbynlyker ; alzo in de Kuit der Visfchen, stük»

voor dat die gefchooten is , niets zodanigs plaats

heeft, aan den eenen, en de verbaazende veel-

heid , in welke deeze Steentjes op fommige

plaatfen voorkomen, aan den anderen kant. Ia
5
t Halberftadfe, by Hammersleben , kanmenze

by Wagens vol verzamelen en in zeker Stadje,

genaamd Weferlingen , zyn byna alle Huizen

van zulk een Gefteente gebouwd. Voeg hier

by, dat menze aan de Bronwateren ook ver-

zamelt ; 't welk den oirfprong nader aan»

wyst.

Wy moeten hier , tot onderfcheiding , een

weinig Uil ftaan. 't Gefteente , dat hier be-

doeld wordt , beftaat byna geheel uit ronde

Bolletjes» Van dien aart komen 'er voor, wel»

ken men, met een Vergrootglas, duidelyk kan

zien, Ver(leende Hoorentjes te zyn. Dit baart

derhalve geen zwaarigheid* Anderen, die tot

de Helicieten behooren,zyn op de breuk, of

door afflyping , aan de Spiraale draaijen ken»

baar GQ. Onder de Heliolithen of Aftroieten

ko-

Worm. JUms* 52* Staladtftes Calcareus , GIobuMtfs *c&

Oolitbus. Wall. Syfi* Min, 11. p. 983* sp. $r$«

(h) Zie 't voorg. I. STUK s blsdz. 476,

(j) 't Zelfde, bladz. aóz.

ik) Zie 't voorg. I. STUK, bladz, 4jtf*

Hïj D2XL. II.StUK»
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ï- komen ook voor, omtrent welken meii zlg ia
AF
XX

Li
ge^eePen Paatjes vergisfen zou kunnen ; in*

Hoofd- dien niet gelet werdc op de Sterretjes in de-

stük. zelven (l). Van de Porpieten zynze niet zo

gemakkelyk te onderfcheiden. Hier moet men
ook op het inwendige acht geeven , dat in

dezelven Straalswyze of Raderachtig is , gelyk

ik die befchreeven heb (m) : terwyl de Oölithen

zulks misfen, hebbende in 't midden een Stip,

welke met verrcheide Rokken , die zig op de

doorfnyding als evenwydige Cirkeltjes vertoo-

nen , is omringd*

Kuit- Daar is een Soort van Marmer, genaamd
Marmer.

flammites 5 dat door LiKNiEus afgezonderd

' wordt van dit Gefteente. Het verfchilt, daar

van , zegt hy 5 doordien het wryfbaar is en

Sneeuwwit-, uit de Baden geboren: dat Mar-

mer, in tegendeel, hard en Laagachtig, Afch*

graauw , digt, aan den Zee -Oever eertyds

gegranuleerd. Dus zouden wy dan hier moeten

uitfluiten de Kuitfteenen 5 over welken Bsück-

manj* weleer een geheel Vertoog gefchreeven

heeft, zeggende daar van : dat het een foort

van Rotsfteen is , uit ontelbaare Bolletjes

,

welken hy voor Verfteende Kuit hielde , fa*

mengefteld , waar van fommigen de grootte

van Geerst Cenchrites , anderen van Slaapbol-

len - Zaad 9 Meconites genaamd, en nog minder,

heb-

(i) 7Je GueïtaHD. Mm, Tom. III. VL *£, 47,

(m) L STUK , als boven , bladz« 5 ©5.
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hebben. Van Kleur waren eenigen geel, an* j

deren wit ; eenigen rood, anderen bruin; ec- A^dbel,

telyken wit in een rood of bruin Gefteente ^
xx*

leggende , en fommigen graauw. Men hadt 'er STüK.

gezien in een bruine Matrix , wie van Kleur in

't midden rood : welk door 'e aanfiypen een fraai-

je Vertooning maakte. Van dergelyken Kuit*

fceen , zegt hy , worden in de Nootenberg

,

by de Stad Brunswyk, (dus wegens de menig-

te van Hazelaaren , die 'er op groeijen, ge-

naamd ,) jaarlyks wel honderd Wagen - Vragten

gebroken , waar mede men dagelyks aldaar

Huizen bouwt en de Straaten plaveit. Ook
is de St. Andries-Kerk in Brunswyk 9 een zeer

groot Gebouw , geheel opgehaald van zulk

Gefteente , waar onder voorkomt dat donker

rood is , met Bolletjes zo klein, dat menze

naauwlyks zien kan met het bloote Oog (rc).

Hier behooren 9 evenwel , de zogenaamde Feper*

Peperfceentjes (Piperltes) , welken ik, zo los
Steenties*

als in een Klomp famengegroeid , heb , van

eene bruinachtige Kleur. Deeze , uit Noor-

wegen afkomftig , zitten zo dige tegen elkan-

der, dat men geen blyk kan vinden van eenig

ander Gefteente, en ge!yken,zo door de groot-

te als door de ruuwheid , zeer naar Peper, ter-

wyl zy ook allen van gelyke grootte zyn. Met
een Vergrootglas zie ik dat zy uit Schilletjes

of

(v) Spee. Phyude O'ólhhis, ad calc, Thei.Bruntvktnfts,

Y
III. Djsel.IL Stuk.
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li of Bastjes bellaan, en dat de 'uuwneii door

AFH l
kleinere zwarte Korreltjes als Zard, daar bui-

Hoo ten aangegroeid, veroirzaakc worde. Onder
stuk. de vier Soorten van Oölitben , welken W a l-

lëiuüs voorgeflcld heeft , z e ik tiet w^ar

deeze t'huis te brengen zyn.

Eiwten- Oie Autheur maakt zyne eerfte Soort van
eenen. ^ geneD 9 welken Linn^us hier eigertlyk

bedoelt , dat is de zogenaamde Pifoliiken of

Erwtenfteentn , Orobias genaamd , by fommi-

gen , of Fhacolithen : waar van Biuickmann,
meergemeld , de Afbeelding geeven zou (o).

Al wederom heeft hy hierin zeer misgeta^

;

want Bruckm^nk zegt uitdrukkelyk , dat hy

van ceeze niet fpreekt , willende daar over

een byzon de\r Verroo^. ichry ven , en de aange-

haalde Figuur wyst flegts een grooter Soort

van Oönthen of Kuitfteenen aan. Walle.
riüs onderfcheidtze door den Bast , ais ook

door de Meelige zelfftandigheid van binnen,

en dat het Gedeente $ waar in zy zitten, zo

hard niet zy , als de Matrix der laatstgeineld* n.

Voorts merkt hy a^ 9 dat fommken als groo-

te , anderen als kleine Erwten zyn , en dat

menze vindtin Bohème, Engeland, Gothland.

Van de Boheemfche heb ik drie of vjerderley,

die haaren oirfprong genoegzaam aan de Tuf-

acbtïgheid van het Gefïeente openbaaren.

Die

(o) Spie. Pbys. de Qëlithis* Tab» XXV. N. 3. WALI*
$yjl< Min* II. p. 384.

f
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Die van de kleinfte Soort , weinig grooter .
ï#

„

dan de gemelde Peperfteentjes en wat oiigelyk XX.
van grootte f vullen hetzelve , en zyn van de Hoofd.

zelfde Kleur , naamelyk geelachtig vuil wit#
8T"K *

Aan deeze blykt reeds duidelyk 9 dat zy uitf^m*

verfcheide Rokken of Schilfers , over elkan«

der, beilaan. Die van een andere Soort, om-
trent van grootte als gedroogde witte Erwten ,

vry egaal, zitten in een Sneeuwwitte Kalkach-

tige Korst , en hebben deeze aanmerkelyke

byzonderheid , dat onder haar bekende witte

Kalkachtige Schors een andere legt , die hoog

Oranjekleurig geel is. Dit fchynt niet door

de Lugt veroirzaakt te zyn. Een derde Soort,

blykbaar Stak&ietifch , bevat niet alleen zo

kleinen , ja kleineren dan de eerfle , maar ook

middelmaatige als de tweede en zeer grooten,

als gedroogde witte Boontjes 3 welken lang-

werpig» plat en van onregelmaatiger figuur zyn.

Van 't gezegde hoog geele Korscje» komt 'er

ook eenig blyk in voor*

Het Stukje , dat ik $ als eene vierde Soort pL . xniL
van Erwtenfteenen , hier geheel in Afbeelding Fi*< 7%

mededeel, PI. XXIII, Fig, 7, is in verfchei*

de opzigten merkwaardig. Duidelyk vertoonen

7Jg daar in de Laagen van de Stalactietiicbe

Korst der Baden, overlangs, waar wederzyds

de rondachtige Bolletjes ingekast zyn* Een
derzelven is van de grootten , en heeft nevens

fcig de holle Doppen van andere zodanigen , als

ook verfcheide Bolletjes van de kleine Soort*

Y 2 Van
XII. Deel.IL Stuk;
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X. Van de meeflen komen hier ledige Dopjes
A'Fdebl. voor , die in de holte een byzonieren Glans,

Booïd a ^ s van ^Paa! * vertoonen
,
zynde in één der-

sjtuk. zelven , die ten half doorgebroken Erwtje be-

'ÈrjufM* vat, de inwendige Samecfteliing uit K alklaag-

jes, tot het midden toe, te befpeuren, als men
ziet by Letter a. Daar tusfchen komen , in en

op de Sraladtiet - Korst , veele kleinere, byna

als Geerst of Slaapbollen - Zaad, voor : d< s men

hier byna alle verfcheidenheden by elkander

heeft.

Het zyn Zo blykt dan, uit het een en andere, dat het

geen Erwten 2yn , noch Linfen, Wikken of

dergelyk Zaadj 't welk anders, in deeze Bron-

nen geworpen , zeer wel overkorst zou hebben

kunnen worden (p). Want, fchoon 't waar is,

dat het dunne Oranje- of hoog geele Korstje

,

('t welk fommigen, als gemeld is, regelmaatig

omkleedt,) gereedelyk het denkbeeld gceve van

de Schil eener dergelyke Peulvrugt , wier bin-

nen fte dan vergaan zou kunnen zyn of ver-

teerd ; is 'er naauwlyks reden te bedenken van

eene zo ongelyke en onregelmaatige figuur ,

die in de losfe Erwteiieentjes, welken ik heb,

nog meer doorflraalr. Derhalve hoewel zy f

by 't Gemeen , Pi/a Carolina , dat is Karlsbad-

Erwten ,
geheten worden ; houden wy ze voor

Tufachtige Natutirfpeelingen, door de bewee-

ging van het Water, zekere Kalkachtjge Ker-

nee

(p) Zie WALCH, VerJïeerJs Zadfe* , III. D. Wadz, 103,
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nen overkorilende , gefprooten. Dit geeft re- *•

den van derzelver rondachdge , doch onregel- ^
maatige figuur en ongelyke grootte , in een Hoofd-

zelfde Klomp. Want het is wat anders met STüK#

de Hagelbolietjes , 6\q in de vrye Lugt ge-y^™"**

vormd worden uic Druppels van gelyke groot

<

te. Hier zyn de Bolletjes , in de vorming ,

aan geduurige drukking en ftooten onderhevig»

Zie verder, wocrdelyk, hoe de Heer Holl-
MANN zulks verk'aare (q).

„ By aldien Wateren, met een Steem'ge en oirfprohg

3, Tufacbtige Stoffe vervuld, op eenige plaats k^ftin^n

„ rusten , en op hunne oppervlakte, uit de

'

c Water«

„ een of andere oirzaak , bezet raaken met

„ Lugtbel'etjes ; wordt de omtrek van die

„ Belletjes dikwils , in korten tyd a zo ftyf, dat

„ zy byna gelyke naar een zeer fyne Eijcr-

s, fchaaf , óie zelfs, door byten met de Tan-

s , den onderzogt, een kennelyke knariing ver-

,, oirzaake. Deeze Stoffe, derhalve, indien zy

„ zig hechte aan Korreltjes, door het Wa«

„ ter heen en weer gewenteld of gerold , be*

3, kleedt dezelven gemakkelyk met een zeer

9J dunne Schors , waar , kort daar ca , een

„ andere om heen groeit , en om dezelve

5 , wederom anderen , agtervolgelyk ; maakende

jl
dus te famen , zelfs midden in het Vogt

,

„ een

(q) S'jll. Comn-jent. in Reg» Stie*t, Soc, p* ïpa, WALS»

Syfié Min. II. p. $%6,

lifc Djuw.. II. StüK.
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I, een zodanig Kogelrond Ligbaam , waar zig

Affebl. i9 dergelyk een Zandje, als 't ware voor mid-

,_
xx

- ., delpunt. ingeflooten bevindt."

stue. Te meer nog wordt men bevestigd in dit

Erwten* denkbeeld , om dat van Yzer dergelyk^ Tuf-
fieenen., ., ac |1Uge Steengroeijingen bekend zyn* Dus

heeft men niet alleen de gemelde Boonen-Erts

en Yzer -Boontjes, maar ook een Erwtachtige

Yzer -Erts van Marsdorfr , door den vermaar-

den Bruckmanh In Afbeelding gebragt CO »

die daar van zegt : „ Men vindt in Hesfen

2S dergelyken Yzerfleen , niet ver van Hom-

5, burg , in zulk een menigte , dat daar mede

p twee hooge Ovens san den gang gehouden

3, worden. Het Yzer , dat daar van zonder

3 9 byvoeging van andere Yzerfteenen komt,

„ is regt goed en het Zweedfche gelyk. Zy

„ worden in een Dal, meer dan een half Va-

9i dem dik , by glad Kalkgefteente leggende

5, gevonden, en het is zeker, dat men reden

,, heeft zig te verwonderen, hoe de Natuur

„ dergelyke famengehoopte Kegeltjes, en wel

„ in zulk een menigte , heeft kunnen vor-

„ men."

oii-fprong Dat 'er ook nog een andere manier van

p£giu
mi"" groejjing deezer Zaad- of Erwtachtige Bol-

Gfoicen* letjes zyn kan , leert ons de hier voor be-

fehreevene Zand -Tuf, zynde de vierde Soor£

van dit Geüagt , buiten twyfel door afdrui-

l Ir) Epljt* hm, Ceiut. I. Ep, $U T. s
?
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ping van Okerig Water, in de Drupfteen-Ho- i.

len
, geboren. Laatstgemelde Autheur heeft Afbeul.

zulks zeer duidelyk aangetoond in die van hoofd-
Hongarie , alwaar men op den Grond, zegtsru

hy, kltine Bergjes ziet, van ontelbare zoda- -

^

nige Verfteende Druppelen, de onderden van

grootte als Zand of Geersuaad, de middelden

als Erwten, de bovenden grooter, doch zel-

den zo groot als een Hazelnoot. Hy heeft

dezelven in Afbeelding gebragt en zegt , dat

zy byzonder geleeken naar Verfuikeringen»

Dar nevens voegt hy een gedeelde Klomp van

zodanige StalaÖieten , volkomen naar een i*rui.

ven - Tros gely kende ; hoedanigen de Heer

G u e 1 t ürd in Vrankryk ook gevonden heeft

en afgebeel 1 t%

Ëindelyk kunnen deeze Erwten deentjes, zo of dooc

de Heer Walleriüs zig verbeeldt , ook Glrte 'lde
3 op ono

ontnaan uit eene inwendige beweeging naar Ung.

Gis ing gelykende. Want eene weeke Kalk-

klomp , daar door in Borrels opgeheven > kan

dezelve door fpatten afwerpen in een o nakors*

tend Water , 't welk dezelven dan afs Bolle,

tjes vormt en doet aangroeijen. Hier moec

men zig erinneren, hoe zulks by de uitdamping

van Konferven en dergelyke Papachtige Stof-

fen, plaats heeft» Dan zal men zig over de

me-

(s) Brucrm. Eftfl. hm. Cent. L Ep. 3. De Belhiifs La*

pideis Liptovicnübus Hungaiids, Guett. Mm» de i;54 3

m fupra.

y 4
III.D£Bt,II,STyK,
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!• menigte van zodanige Bolletjes , over derzelver

XxT" verfchillende grootte en zelfftandigheid , niet

Hoof d- meer behoeven te verwonderen , noch vreemd
stuk» vinden, dat zy maar op eenige piaatfen voor-

komen. Ik heb een Tufachtïge Overkor (ring*

waar in zig de blyken van zulk eene opborre-

ling duidelyk voordoen.

xv. (ij) Tufüeen die Kalkachtig is, uit hrohjes

YtfaetuL van Schulpen famngehoopu
Sehu'p-

$een.
Doorgaans komt deeze voor, daar men Kalk

vindt , voornaamelyk in Vrankryk , Spanje,

Engeland, zegt Linnjus. Te Kadix wor*

den 'er Huizen van gebouwd. Zy komt het

Schulp -Marmer zeer naby, maar heeft geen

Steenige hardheid. In 't Kabinet van den Graaf

van Te s sin bevondt zig zulk een Steen,

waar in meo de Hoorntjes naauwlvks met het

bloote Oog ontdekken kon. Eevoorens heb

ik, onder de Verfleeningeo , van dergelyken

gefproken (t).

Eeenlytn.

xvi. (i6> Tuf&een die Kalkachtig is , en byna
GfaeoUa. 'Rolrond) doorboord.

Zeer

(15) Tefhm Calcarius gfomerstus e Testarum fzagmen»

«is. Syjl. Nat,, XU. Tom, 11 1. Gen. 49» Sp. is.

(t) Zie 't voorg. Stil'k, bladz. 475.

(16) Tophus Calcacius fabcylindticus , perforatus, Syft.

flat. XII. Toni, lil, Gen^^Sp. if. Mus. Tesf. 7%, N* 2.

Tophus Margaceus Cylindiicus pafbtaius. Vos. Min. 2s%*

To.



TOPHI GENAAMD* 345

Zeer bekend is dit voortbrengzel der Na- £
tuur, dat men, uit een verkeerd denkbeeld $

Afdkel;

van ouds Ofteocolla , 't welk Beenlym betekent, Hoofd-
genoemd heeft , als dienftig tot het fpoedigerstuit.

doen famengroeijen van gebrokeoe Beenderen , o/ieocolia,

en naderhand , toen men de ydelhesd van dit

denkbeeld begreep , geheel tegenftrydig , als

naar gebroken Beenderen gelykende , Osjifra-

gus* Ook noemen de Duitfchers hetzelve

Beinbruch, dat is Beenbreuk, Beinwelle, WaU
Jlein , Bruchftein en Steinbein of Steenbeeo ,

met het Latynfch woord OJteolühu* overeen-

komftig. Sommigen hebben het , als naar een

Boomftam gelykende, in 't Griekfch Stelechi*

tes geheten, 't welk misfchien daar van daaa

kwam , dat men daar in eene Groeijing, als

van Boomachtig Koraal, meende plaats te heb-

ben. Veeleer zou men het Rhizolithus noe-

men mogen, dat is WorieHleen; hoewel dit

ook niet in de volftreklte zin moet opgeno-

men worden. Het zyn, naaiuelyk, geen Ver-

fteende Wortelen, maar alleenlyk overtrekzcls

van Wortelen: des Walleriüs in dit op-

zigt,

Topïms Arg'Use Ramofus et Fistulofas GBON. Supt 16. N.

8. Stelechites Radix pettificata, Cortice Arenaceo Lapides-

cente. WOLT, Min. 43. Baum. Mn, u p. 194. Petrificatum

Veg. Kad. Atborum. Walï.. Min, 335. Sfa"a5h Calcareo.

Aren* circa Radicem Vegetabilem concreru?. Ofteocolh*

"W&LL Syji. Mn. 11. p. 382. Larva Argillacea, Argilla in-

nat^, Ofteocolla. Ceonst. Min. $. s8ï» OfteocoUc, thiL

Trim, 1745- &c, &c «

?5
III. Dbjsu II. Stuk.
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1. zigt , ten aanzien van zyn eerfte bepaaling,

"^XX
L

* door VoGEL £e re8c berisPc wordt
*

Nader-

Hoofd- hand heeft hy zyne bepaaliog beter gemaakt

,

stur noemende het een Kalkig Zandige Statacliet ,

ojitmtia. ron(iom een Plantaartigen Wortel jamenge^roeid*

Men zou zyn Ed. nogtha> s daaromtrent oolc

mogen vraagen , of 'er andere zyn dan Plant"

uartige Wortelen?

De Olieocolfa is , volgens deezen , een

witachtig > grys of geelachtig famen^roeizel

als Steen , met eene onefFene Opper lakte ,

doorboord , gelykende naar een Boomftam of

gebroken Been , en , op fommige plaa^fen ,

oirfpronglyk uu een fyoe Zardige met eene

Kalkachtige Aarde gemergd , op anderen uit

eene Mergelachtige ; waar door diep in de

Gro< d overgebleevene Boomworte !en eerst om-

korst worcien , laatende % na dat zy vergaan zyn

,

hunne figuur en een opening in het Samen -

groei zei over.

De Hoogleeraar Vogel hadr aan gemerkt

,

da bepaling van onzen Ridder goed wa-

re, mids men Kalkachtig in Mergelig veran-

derde. Hier door onderfcheidt hy zdfs de an-

dere Steem'ge Overtrekzels van Wortelen van

het

(v) Verleende Zaaien. 1 il. Deel, bladz. 29.

O) De Heer Walleriüs hieldt de Qfleocolla voor Ver-

ileende Wortels van den Zwarten PopeUer , niet Kalkach»

Eig, zeggende êat^ als zulk een Boom, op een Zandigen

€iond groeijende 9 afgehouwen weidt of verderde, dan de

Woi-
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liet Beenlym, De geleerde Walch, nog- I.

thans, acht ook hetzelve zo wel van eene Kal- xx
U

kig Zandige als aaneen Mergelige natuur voorHooFD-

te komen , en zondert daar van af die omkor*sruK.

ïlingen , welke uit Tufwater ontftaan (y).o/fc»«#«t

Gronovius hadtze een Kley - Tuf gehe-

ten 5 en Bruckmann verhaalt , dat zy te

Berlyn in 't Zand groeit. Anderen merkenze

aan, als eene Zandige omkoriling van Worte-

len. Lïnn^us befchryftze dus*

„ Een lange Spilrondachtige famenhooping

„ van Kalk -Aarde, fpongieus, oneffen, wit-

3, achtig, opbruifchende , met een gladde ope-

„ ning Pypachtig doorboord : gebooren uit

„ eene zeer fyne Kalkftoffe , met Zand gemengd

,

3, en diep begraven Wortelen, van Pyn- Eike-

„ Esfcheboomen (w) , omgroeid. Deeze Wor-
„ tels 9 door verloop van tyd en vogtigheid

3 , verrottende , geeven gelegenheid tot de

93 groeijing van het Beenlym , terwyi hunne

„ holligheden gevuld v/orden met eene Kalk-

,3 achtïge Aarde , welke in Water ontbonden

3, is aangebragt. Dit leert bet Ceiachtige Ge*

3, weefzel van Hout, Bast en Vezeler , waar

3, mede de brokken , als menze uitgraaft, digt

3, omvat zyn. D, Gleditsch» Ep. 1747."

Van

Wortel aanflonds begon in Steen te veranderen ; doch de

Heer Berkhsy fcesfc naar zcdanïgen, in onze Zandgronden 9

tevergeefsch gezogt. Nat» Hzjïork van Holland, IU P, 11»

Stuk, bladz, 2142.

IILDEEfcaïI. Stuk,
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I. . Van dien aart valt deeze Stoffe in Silezïe en
Apdeel.

jn iiet Brandcnburgfe by Sonnenburg, niet al-

Hoofj". *een » m3ar °°k °? andere plaatfen 1#n Duitfch-

stük laad, in Hongarie , in Itaiie, Switzerland en

ofteocoiia Zelfs in Engeland. By Frankfort aan de Oder

pes. fchiet de OfteocoÜa ter diepte van twee Mans

langten onder de Grond, roet een Stam van

dikte als een Arm of Been , en Takken als de

Vinger (x), Jn Vrankrvk heeft menze ins-

gelyks ontdekt , van eene Mergelachtige na-

tuur en week ; ten minde by Etampes , een

Stad twaalf Mylen van Parys, aan het begin

, van eene Rivier 3 die in de Seine uitloopt.

Hier komt zy aan den Oever voor , in eea

verheven Grond, in de gedaante van Pypen,
die van drie of vier Duimen tot één of ander-

half Voet en langer zyn, de meeden Cylin-

drifch, van een half toe een Duim dik, fom-

migen platachtig of half Rolrond ; fommigen
Kegelachtig, eenigen krom als Hoornen of
driekantig ,• anderen als uitgegroefd ; doch al-

len met een ruime Pypachtïge holte , van bin-

nen glad en doorgaans overlang!» gedreept,

loodaebtig geel , of vuil wit ; terwyl de uit-

wendige Oppervlakte fchoon Mergelachtig of

Krytwtt zig vertoont. Men vindt geheele

Klompen van zodanige Pypen , verwardelyk

ondereen gemengd , by de gemelde Stad (y).

Over

(x) ThiU TrtfK^jff.abridg-..byLowTH©EP. Vol. 11. p. 461.

(y) GUETTABD, Mem. fur 1'Ofteocolle d'ÊtJiupes, Mtm%

de l'Acai. dt Paris de 1754, p« &9*
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Over derzeiver vorming hadt de Heer Go- ï*

£ t T A R d verfcheide bedenkingen , tot dat
F^u

hy eindelyk begreep , dat zy buiten twyfel Hoopd-

door Tufachtige O verkorftingen van het Wa- STUS '

ter der Rivier veroirzaakt waren , en gegroeid

om de Steelen van verfcheiderley Planten, of

ook om derzeiver Wortelen* Dit past hy toe

op die van Etampes in 't byzonder, erkennen-

de, dat zy elders ook wel Riet of Boomwor-

telen tot haare vorm gebruike , en dac Om*
korftingen daar van voorkomen, naar den aart

des Gronds , Zand- » Kalk- , Mergel- of Steen ,

ja zelfs Kies of Yzerachtig , gelyk de Heer

Gleditsch wil (z).

Het Pypje, uit myne Verzameling in Fig. wortel-

8, PI. XXIII, afgebeeld, gdykt zo zeer daar J*Wj£iii.

de gemelden van den Heer Güettard, by Fi&* * > *

Etampes , dat ik het als van dergelyken oir-

fprong moet befchouwen. Het is, als 't wa*

re, uit twee Pypjes, nevens elkander, famen-

gefceld, die Spilrondachtig loopen, en dus heü

Stukje aan 't eene end fmaller maaken. Van
binnen is het geheel open , met verfcheide

oneffenheden , en heeft dunne Wanden , van

buiten ook rauw Kalkachtig en over 't geheel

bruin wit van Kleur, en, met fterk Water op*

bmifchende , fchynt het Mergelig te zyn. Het

an»

(z) Obferr. fut la veritable Ofteocolle* Hifi» ie VAssd*

ét Berlih ,m 1750.

III, Deel. II. Stuk.
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I* andere, van Fig. 9 , toont duidelyker de ft-

XX
L

* ^uur van een tortel, en fchynt daar van een

Hoofd Overtrekzel te zyn , uit Kalkachtige StofFe ,

stuk. meC Zandkorreltjes , die 'er zeer zigtbaar op
ojïmQ a,

|eggeQ ^ van |3Uiten omkleed. Dus is het van

buiten graauw , van binnen wit , alwaar het

niede een zeer ruime Pypachtïge holte heeft,

geheel doorïoopende, en twee Gaten op zydê 5

daar zekerlyk Sprugtels zullen gezeten hebben

van den Wortel. Dit Stuk is van Bareuth af*

komftig.

De Ofteocolla , die men in de Winkels

koopt, heeft geen zo blykbaare Wortelachti-

ge figuur , noch zo ruime holligheid , zytide

ook veel knobbeliger begroeid, en als geheel

uit Kalk beftaande» Dus is degene, die in

zekere Landitreek aan den Rhyn , de Berg-

Itraat genaamd, zo veel gevonden wordt» In

't Kabinet van den Graaf van Tessik kwam
ze voor ter dikte van een Arm, vaster en glad-

der dan gewoonlyk» Die by Frankfort valt

wil B r u c k m a k n dat van zulke Mergel zy ,

als de Tuf van de Bron der Digteren , daar

dezelve, zegt hy, ook in groeit, en van wel-

ke Mergel men aldaar Kalk brandt (a\ Ook
ïpreekt hy van een witte, weeke, Aarde en

Zandige, van Warnits in de Ucker-Mark van

't

(a) Epift. ltm Cent* II. Ep< 7X.

{k) Ibid. Ep, 71. p. 907.

(«) Epift t hm, Cent. I. Ep, 5?.

%
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't Brandenbui'gfe, een half Uur van Suckow(&)* £

In zyn Kabinet hadt hy , vanMasfeï uit Silezie, xx#
*

verfcheiderley Ofteocolla's , inzonderheid eenHooFj*»

Pypige Yzerachtige , die Glas fneedt als een
STüK#

Diamant (£> Van defgelyke vindt men ook °^mUa'

by Kuindmann gewaar gemaakt, als mede

van eene Zandige en van verfchillende figuur,

Sponsachtig 9 Pypig , Takkig en Kogelrond*

Volgens Hermann vondt men 'er te Mas-

fel één , die blaauw was en Zilverhoudeode,

Het Kalk- of Gyps-achtig zetzel der Bron-

wateren van Karlsbadin Bohème, wordt door

Gesner en Korftig Beenlym , by de Duit-

fchers Wallftein, geheten, om dat het de kragü

zou heoben van Beenders aan malkander te ly«

men , in leevende Menfchen Qd). Dus heefü

men oudtyds zig verbeeld, dat de 0fteocolla 5
in en uitwendig, tot aangroeijing van het Been-

weer , dienftig zoude zyn , en men heeft ze
ook tegen den Wit en Vloed en afkopende
Koortfen , aangepreezen* Hedendaags komt
zy , onder de Geneesmiddelen , naauwlyks ia

aanmerking,

{17; Tuffleen die Kalkachtig Kleijig is , zon* xviu
Topbui

ArgUla*
ceus

jQ Kley-Tilfl

der bepaalde figuur. aT^m**

(d) C* GESN. de Fig. Lap. p. 30.

(i7> Tophm Calcario-Argillaceui amorphiw. $yê, Nté*
XII. Tom. 111. Gen. 4*< Sp, J7,

III. D8EI* II, STOK*
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' È In Westmannland , een Provincie van Swee»
AF
xx

SL
* ^en ' was deeze ^en RidcJer voorgekomen

, die

Hoofd- na^ een Vleefchkleurige Kley zodanig ge-

stok. leek, dat menze 'er niet, dan door een SteQ-

nige hardheid , van onderfcheiden kon. De
Gotüngsr Hoogleeraar Gmelin vraagt, of de

verharde Slym , welke zig op den Bodem en

aan de Oevers van Staande Wateren aanzet,

niet ook hier behooren zou ? De voor be-

fchreevene Omkorfting van Rackanje mogt

,

indien dezelve van een Kleijige natuur ware ,

en geen byzondere figuur had , hier plaats ver-

dienen.

Gember- Ondertusfchen meen ik tot deeze Soort te

pl^xxW. kunnen betrekken , fommigen van de zoge-

&S' i- naamde Gemberfteenen ; gelyk ik een daar van

uit Voigtland heb, welke zig, als in Fig. u
Pu XXIV, uit Kalkachtige Kley famenge-

groeid vertoont, behoorende tot de gefigureerde

Steenen, die aldaar menigvuldig voorkomen^).

Brüc.kmann heeft een geheel Hoofdlluk

van deezen Gemberfteen , die hy wil uit Zand-

korreltjes , door eene Lymige S toffe , waar-

fchynlyk Kley, famengegroeid te zyn. In de

Zwart Spanjer Steenbreuk voor Weenen hadt

by daar van een menigte , in grof Zand leg-

gende, aangetroffen ("ƒ). De figuur derzelven,

boewei naar Gember - Wortels gelykende , is

geer onbepaald.

(UO

(e) Vid. AB* Phys. Mei, Vol. VII. p. 281.

(f)-TAes. fébu Duet JBrunsv. p, 121* Tab. aj 4 Fig 5,



Tophi genaamd; 353

(18) Tuffteen die Kalkachtig is en Tolrond, j;

met veel Rokken , van Fmnen op elkander ^J?^.
1^

leggende. Uooud*
STUIt#

By Helfingburg in Svveeden , niet ver van xvnu
Landskroon , is in een Klove des Aardryks Tophüs

deeze Tuf ontdekt ; die ook omflreeks Oster- tus,
ina'

walde, in Nederfaxen, valt. Zy is zeer zeld- Tolacht,'&«

zaam , zegt Linnjeus, en byzonder. De ?l
f£?

1**

Steen beftaat uit twee Laagen , waar van de

bovenfte uit veele Kegeltjes famengefteld is

,

nevens elkander geplaatst , die in even zo veel

Kegelvormige Holletjes fluiten van de onderde

Laag. 2o wel deeze als de Kegeltjes beftaan

uit Rokken, aaar 't midden allengs verkorten-

de, even of een menigte Peperhuisjes, al klei-

ner en kleiner , in malkander gedoken waren.

*t Gefteente is graauw en fomtyds wryfbaar ,

fomtyds zo hard als Marmer. Walleriüs
geeft 'er de Afbeelding van en verbeeldt zig,

Biet ten onregte, dat dit zonderlinge Verfchyn-

zel door zekere opborrelende beweegïng in de

weeke Tufklomp , onder het opdroogen , ver-

oirzaakt zy; Hier in word ik nader bevestigd,

door

(18) Tophut Calcatius Turbinatus, nmUicorticatiis , inter-

ne imbricatus. Sy/l. Nat. XII. Tom. 111» Gen. 49. Sp. ig«

Stala&ite* Conis concretis excavatis. Cronst. Min. iz. N.

4. Tophus Margaceus , Conis turbinatls, muItipUci Cortice

concentiico prasditis &c. Wals*. Syjl. Mm. 11* p, 398» Tab,

lt Fig- 36, A, B.

z
lil. Deel» II* Stuk.
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I.

ÜFDEE;

Hoofd.
STUK*

XTX.
Tjpbut

SpatbofuSi

SpaathJge.

door een Stuk van dergelyken aart, uit Hert*

' dein Yzerwerk in 't Baden.- Durlachfe, hier

in Fig. i 9 op Plaat XXIV , voorgefteld, al*

waar zig de Verdiepingen van eenige zodanige

Tolachtige Holligheden, met haare trapswyze

Wanden , openbaaren. De Tuffteenachtige

groeijing is zeer blykbaar aan de verheven

Kegeltjes op de andere zyde , hebbende dit

Stuk eene blaauwachtig Afchgraauwe Kleur.

(to) Tuffteen die Spaathig is> rondachtig s

gerokt , met Zaagtandige randen.

Uit het Kabinet van den Heer Ryks-Raad

Graaf van T e s s i n (lelt Linnjüs ons dee-

ze voor, als een rcndachtige Steen, met Schil-

len gerokt als een tJijen, zwart, en de randen

Zaagswys' getand hebbende. Volgens S e b a ,

zegt hy 9 was dezelve uit Oostindie afkom-

ftig.

Een Spaathïgen Tuffteen heb ik. uit Switzer-

land , die wel niet rond , maar een hoekige

Klomp is , aanmerkelyk, doordien zig daar in

veelen bevinden van die kleine Dobbeljleentjes 9

zo groot naauwlyks ais Peperkorrels, van wel-

ken men aldaar Fabelen verhaalt. Alzo dezel-

ven by Romeinfche Oudheden voorkomen

,

zouden het die zyn , met welken de Krygs-

kneg-

(19) Tophtti Spathofus fubrotundus Tunicatus marginibos

ferratis. Syft. Nat, XII. Tom. IJl Gen. 49. Sp. 19. Spa»

thum Oxbiculatura , Tunkatum &c. Mus, Tesf. p, 14, N* u
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fenegtea gedobbeld hebben over *s Heilands ï.'

Rok. Dus verhaalt men , dat zy by Baden »
Af
|^*

vier Uuren van Zurich, diep in de Grond zou-hoofö-

den gevonden wördeti; gelyk ik losfe heb, een stuk»

weinig grooter. Dit Stuk Spaath wederfpreekt

die vertellingen : alzo het hier en daar met eenig

Mos begroeid is en dus Oppervlakkig fchynt

te zyö. Voor 't overige is. de menigte en de

ItfeiDte deezer Dobbeltëeentjes te groot , ora dac

denkbeeld te begunftigen., Zy zyn zeer netjes,

moöglyk van Speküeeh , gemaakt , en veeleü

met het juifle getal van Öogeö voorzien, als

de gewoone Dóbbelfteenen.

(20) Tuffteen die VFetfteenig en ïondachtig **<

fjj üit Éokken famengejleld. c?weuu
Wet""'

Men zou deeze , 20 wel als de voorgaande» nige,

fechaalige of Schilferige Tuf noemen kunnen ;

iüaar ik volg den bynaam van den Ridder ,

die aanmerkt dat dezelve in Westgothland % eéa

frovincië van Sweedeni valt, en de plaats be-

paalt te Moesfeberg. Hy hadtze bevoorens

Weijleeti die eenigermaate vast is , van egaah

Zdndige deeltjes , Plmtig gerokt zyhde 9 gehe-

ten. Zy Ü rond , en als een Uijen uit Kor*
ften farnerigefteld , die geelachtig Afchgraauw

2yn, geftremd door Yzerhoudend Water.

(21)

(io) TopMs Cótaceus fubrotiindiis Tunicatiis* Syfi, Nte.
XjU. Tom. UI. Gen. 49. Sp. 20. Cos fbhdtuscula , Faxfc'cfó*

lis ^renaceisaequalibujiTunicafo-lanaeJlof** Mis, ÈèsjVfK '$
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j (21) Tuffteen die Leyachtig vast 9 fJnsvor*

Afdbel- mig is en zwart.

XX.
Hoo*d- Deeze, die in de Mynen van Aluin -Schie-
STUK»

xxr fcr voorkomt , is in grootte zeer verfchillen-

Topbui
<je. ]y[en viodtze van die van een Eikel toe

Ltnticula- . , ,
r«. die van verfcneide Vademen , en dus ontzag-

ei" Jyk groot. Dikwils vallen zy in Sweeden Ko-

gelrond, en worden dan , wegens de Kleur,

Zwartballen geheten , hoewel zy meesten-

deels als een Lens, Linze * of als een Neet

,

plat gedrukt zyn. Linn^eüs hadt ze voor-

heen tot het Geflagt van Rottekruid betrok*

ken» Zyn Ed. vondtze in een Aluingroe-

ve van Oeland van geftalte als een rond Brood,

zo hard , dat men meer moeite hadt om ze aan

Hukken te flaan , dan tot Keizelfteenen. Zy
waren op de breuk volkomen Pekzwarr. Ge-

heel op 't Vuur gelegd
, gaven zy een flag als

een Piftoolfchoot,met een flank van Knoflook,

zoet op de Tong , doch zeer fchadelyk , als

van het Rottekruid , dat 'er in zit 9 afkomftig.

Niettemin worden zy, eenigen tyd in de open

Lugt leggende, door Regen en Zonneichyn

t'eenemaal in eene zwarte Aarde ontbonden. In

de

(21) Tophus Schiftofus folidus Letnicularis ater. Syft. Nat*

XII. Tom. III. Gen. 49 Sp. 21. Schistus xudis Renifor-

mis. VOG. Min, 15$. Arfenicum Schifti Lenticularis atri.

Syft* Nat. Vriï. 170. N. 8. Swartbatlar. It. OèU 78. Kior-

telftenar. lu Wejlgttb* 21*. Kataewar. /*• Scan* iso, i49.

Tem
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de Hunneberg, van Westgothland , kwamen zy L

Staalzware voor , ovaal, Bladerig als een Ui-
F

xx.
L *

jen, met geel Oker daar tusfchen. Sommigen Hoofd -

hebben een Zwaveligen, anderen een ftinkendeSTÜK«

Reuk, byna gelyk Aspbalt , Joodenlym of als

Zwavel - Lever , volgens Cronstedt, die

ze achtte uit eene Kalkaarde , met Zwavel en

Vitriool - Zuur gemengd , te beftaan. Dikwils

bevatten zy ook Kies, gelyk Vogel derge*

lyken in de Schieferbreuk by Goszlar vondr.

Sommigen kwamen deezen Hoogleeraar voor

als Klompen Kies, die met een bekleedzel van

Schiefer of Ley overtoogen waren. In de

Illmenauer Bergwerken , zegt hy, zyn dezelven

niet ongemeen.

Hier komen die Schiefer -Nieren in byzon- PL . XXIVV

dere aanmerking , waar van ik te vooren in *»*• »•

't voorbygaan fprak (g), als dikwils het Ge-
raamte van Visfchen bevattende» Daar ko-

men ook fomtyds Kruiden in voor, en Lan-
g i ü s zou 'er het Afdrukzel in gevonden heb-

ben van een Tulp , zelfs met de Meeldraad-

jes» Menigmaal hebben zy holtens van bin-

nen , met Kwarts - Kryftalletjes aangefchooten
,

ja ook wel een Waterig Vogt inhoudende (h),

Daar

Terra Calcarea Phlogisto & acido Vitrioli mixta. Cronst.
Mn. $. 24. Schiftus figura detcrminatl , Renifoxmis. WALL»
Syfl. Min, I. p. 360^

(g) Zie 't voorg. I. Stok, bladz. 24*.

(b) Vogel Mm* Sypm. p. ij5.

Z 3
ITI. Deel II. Stuk.
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I, Daar toe behooren ook die Bonken , in de

Ameel, Engelfche Koolmynen voorkomende, als Stee*

Hoofd- nen KD°bbels, van eene paarfchachtige Kleur
3»

§tur» fpiytende wanneer menze in de Lugt legt , en

dan dikwils Biezen of Planten vertoonende
,

$e 'er ingedrukt of afgedrukt zyn (i). Zelfs

die Steen , naar een Zee - Ajuin gelykende ,

mt den Eiffel , welken ik hier voor be-

fchreef (k) , zal van deezen aart zyn. Ik geef

hier , yan een zodanige Schiefernier uit Enge-

land , die zeer plat is , en doorgeflagen van

binnen een Mosachtig Gewas vertoont , de

Afbeelding, in Fig. %. Men kan 'er de Schil-

ferachtige fameogroeijing als Ley uit zien. De
Kleur is paarfchachtig donker rood. Daar is

geen blyk van Zwavel of Pyriet in waar te

jDéemen. Ik heb een andere 9 die zeer verhe»

ven is en byna Eyrond , van de zelfde Kleur.

Van deeze vind ik by Wai.leriüs geen

gewag.

xxii. (223 Tuffteen die Leyachtig is % uit hrokjes

Sityt9j*i ;
famengegrmd.

Schiefet»
*

Deeze 5 die zig in '% Kabinet van den Heer

Graaf van Tessin bevondt , was van Hel-

lekis op Kinnekulle, een Gebergte vanSweedfch

Lap-

(i) Zie hier voor bladz* 41* 43.

(k) Bladz. 50*

(zz) Tepbus Schistofus ftnftulii coagulatus. Syji, Nat» XIU

Torï* ! 1 1. Gen. 49. Sp. . iz. Mus, Tet/l 74. Nr 5,
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Lapland , afkomftig. Mooglyk behoorc hier i.

toe de Korrelige Kolen • Schiefer van den Hun- A
*£J

Eu

ceberg in Westgothland , welke den Heer HoOF^,
Wallerius toefcheen als uit kleine brok- «tuk*

jes vette Ley famengefteld te zyn. Dezelve

was uitermaate h3rd , gloeide niet fchielyk ia

*t Vuur en gaf weinig Rook, brandende geens-

zins , maar verviel , na langduurige gloeijiog ,

tot witte Asfche (J).

Nu gaa ik over tot den

Derden Rang

der DelfflofFen 9 naamelyk de

AARDEN.
In 't algemeen kan men daar van zeggen *

dat het Stoffen zyn zonder famenhang, indien

zy niet door bykoming van eenig Vogt worden

famengelymd Hierom kunnen zy ook, droog

zynde , al maaken zy een Klomp uit, gemakkelyk

fyn afgefchraapt , gewreeven of tot een Poei-

jer vergruisd worden ; als wanneer zy, meest-

endeels, door den Wind verftuiven* Men
heeft de figuur der Stoffelyke deelcjes, waar

zy uit beftaan, (indien dezelve bepaald is) , nog

niet kunnen waarneemen* De ongemeene fyn«

heid

(/) Schiftas Carbonarius Granularis* WAI.5.» Sy/i* Min* h
p. 359*

III. Deel, II. Stuk.
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I* heidderzelvenblykt,dewyl zy onzïgtbaarzwee-

AF
yy

EL
' ven in de ^g^ m haD§eD in

'
c Water (*)• Zy

Hoofd- zyn > evenwel , door Water niet ontbindbaar,

stuk. noch door Olie of eenïg Scheidvogt, hoewel

zy zig byna in alles mengen. Geen Dierlyk of

Plantaartig Lïghaam is bekend , dat niet zyne

vastheid heeft van Aarde. Veele Steenen en

andere Delfftoffen en de meefte Ertfen der

Mineraalen, de Zwavels en Zouten, beftaan

'er voor een groot gedeelte uit. Op zig zelve

is de Aarde, de fynheid hebbende van Stof,

Hgt ;
gelyk uit het verfluiven blykt ; maar %

met eenig Vogt gemengd, zwaar, zakkende

op den Grond in 't Water.

Geflagten De Heer LlNN^ üs heeft vyf Geilagtea

yan Aar- voorgefteld : waar van het eerfte bevat de Af*
4*n '

leidelyke Aarden , onder den naam van Okeu;

als haare afkomst hebbende van Metaalen. De
vier anderen > Oirfpronkelyke door zyn Ed. ge-

tyteld, onderfcheidt hy in Zand als een ruu*

we\ inKLEY als eene Lymerige; in Kalk,
als eene opbruifchende 5 en in eigentlyke Aar-

de, welke zyn Ed. verbrandbaar noemt, Wy
zuUecze in die orde befehouwen.

XXL HOOFD.
(*) De Heet Berkhey zegt, dat de allerkleinfte KIey«

of Aardftofjes de gedaante van Zand hebben, dat is, rond-

achtig zyn {Nat> HiJÏ> van Holt, II. D. I. Stuk , bladz.

230, *ji.) Zyn Ed. zal mooglyk de eerfte zyn, die dezek

ven heeft gezien. Welke zyn dan die fyne deeltjes het Oog

ontglippende , iets ruiget , daar hy van fpreekt ? Of is 'et

kleiner dan allerkleinst, en, zo zy het Oog ontglippen
x

koe kan m en dan e gedaauic beicaouwcu ?
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XXL
XXL HOOFDSTUK* ^arp.

Eefchryving der Okers of Metaalhoudende

Aarden , ofverkalkte Mineraakn ; gelyk die van

Yzer , Koper * Lood , Spiauter , Bismuth ,

Tin, Kobalt en de Bloemen of Kryftalfchie-

tingen van die zelfde Metaalen , als ook van

het Zilver en Spiesglas, enz*

Hoewel de Okers eigent!yk mm Metaal*

Kalken zyn , welke haare brandbaare

grondftoffe , en met dezelve tevens haaren

glans, haare vastheid, haare Smeedbaarheid s

en de overige eigenfcbappen van een volkomen

Metaal verlooren hebben; behoorden zy ech-

ter hier in aanmerkiüg genomen te worden.

Tot de Metaalen , naamelyk , kan men , om
dat zy degedagte eigenfchappen misfen, haar

niet regtftreeks betrekken , en hoewel zy

,

met den Zwarten Vloed (m) gefbolten, we-

der volkomen Metaal uitleveren , zal menze

naauwlyks onder de Ertfen pïaatzen ; als in

welken het Metaal pf blykbaar of vermomd
is

(m) Die Ffaxus niger wordt van Cremsr Tarsari €» Sal-

peter gemaakt, zie hhdz* 19; , foiej vóoi,

Zy
IUJ5bei.II. Stüs.
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I, is of gemineralizeerd (n)> Evenwel zyn zy
A7JEEL. zwaar(jer jan ^e arj(jere Aarden, en hebben

Hoofd dikwils een aanmerkelyke Kleur, van het Me-
«tuk. taal afkomftig , frnekende in een fcerk Vuur,

zonder byvoegzel, tot Glas; maar,Laagswyze

met Kolen in 't Vuur gecalcineerd , leveren

zy weder haar Metaal uit.

Onder de Soorten van Okers, door denRid-

der opg«. geven, zyn de eerften Stof- of Poei*

jerachtig , de laatften Tak- of Draadfchieten-

de , als volgt.

L Stof- of Poeijerachtigo.

1, (i) Oker van Tzer , die Poeijerig is en geef.
Ocbra

cleïokcr. Veelerley benaamingen voert deeze, die men

gemeenlyk Geel Oker of Tzer • Oker , in 't

Franfch Ochre faune noemt , in Duufchland.

Men heetze Gilbe, of Eifen<Gilbe> Kollerfar»

be , en , als de Kleur wat hoog is , naar Saf-

fraan trekkende , by fommigen Seefchaum of

Stemmergel: Kyïlerfarg in Swéeden. Eenigen

van

(is) Nuiunt dut Nativum, Larvatum , Mineralifatam.Ov&s.

't onderfcheid en de eigentlyke betekenis dier benaamin-

gen in 't vervolg nader* Ziet inmiddels het; voorgaande

Stuk, biadz. ^4.

(1) Ochra Ferri pu'verea lutea. Syft. Nat, XU. Tom.

lïï Gen 50 p. 1 Mus. Tesf. 106. Ferrum terreum lu-

teum fnabile WoLT. Min 31. Ferri Terra praecipkata non

Minera.ifac4. Wall. Min. 205. Ferrum acido folutum &
psxcipitattun Coloie Ifovo, WALL. Syjl. Min* II. p. i$ «

4

Mi-
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yan die benaamïngen zyn daar van afkomflig, S
4at meoze gebruikt om geel te verwen, XXI.

L*

Overvloedig wordt deeze Stoffe in de Ka- Hoofd-

naalen en Verlaatbakken der Staalwateren ver- STÜK*

gaderd. Men vindtze byna de gehcele We» GafrQfcN

reld door. Zy valt in Noord - Amerika , ia

Postindie en in Europa op menigvuldige plaat*

fen. Aan den Zee • Oever , in een gedeelte

van Sweeden , vondt men eene Aardiaag van

geele Oker , die aldaar tot Lederbereiden ge*

bruikt werdt , geevetide een fchoone geele

Kleur (a). Elders waren 'er Moerasfige Vel-

den mede bedekt, waar onder een Bedding

van bruine Oker, dikwils ter dikte van een

EUe (p> Hoe de Qkerlaagen door het Zand

van den gemeenen Grond onzer Duinen loo*

pen , heeft de kundige Heer Berkhey seer

fraay in Plaat gebragt, en zeer omftandig be-

fchreeven (q). Ook vondt zyo Ed. Oker m
alle onze Kley - Gronden , en wyst de groeï-

jing derzelve, zo Aderswys als by Klonten,

yx Afbeelding zeer duidelyk aan (r). De mee-

fte , echter a die in ons Land voorkomt, is

grof

Mlnera £em Calciformis &c. Cronst, Min* $. tQOt Ocfaia

fiaya. It. Sean. 123, 152.

(ö) Stockfi* Verband, IV. Band. p. 22*

(p) Dé zelfde XII. Band. p. ££

\q) Nar. Hi/l. van Holi. tU t>* 1. STÜX , Êl. !!• »„

Hoofdft. bl. 38.

(r) De zelfde II. S^üS, hhdzt 373. EU VJ* £%. C^ %

IU.DxiL.II.STinË
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17 grof en Zandig, ja dikwils maar geel gekleurd

Afdeel. Zand ; hoewel men 'er ook enkelde brokjes

Hoofd- ^ne 8eele Oker aantreft (j> In Engeland,

stuk» komen , behalve de grove Zandige , de fyne

Ceel-Oker. Okers overvloediger voor, zo van eene enkel

geele, ais van Saffraankleur. Deeze laatfte

valt Plaatachtig , is ruuw en Poeijerig van

oppervlakte ; zy geeft aan de Handen af en

kleeft aan de Tong , doch fmelt in de Mond

weg, bruifchende geweldig op in Water. Men
vindtze fomtyds op zig zelf een Bedding maa»

kende , fomtyds in loodregte fpleeten der

Rotfen, fomtyds by losfe Bolletjes in andere

Beddingen. Zelfs omftreeks Londen komt zy,

Goudkleurig, in aanmerkelyke Klompen voor(f);

By Petzenftein , een Dorp niet ver van Neu-

remburg , wordt met de roode tevens een zeer

fchoone Citroengeele Oker -Aarde gegraven,

en by veele honderde Ponden Jaarlyks van

üaar door geheel Duitfchland vervoerd (v).

Behalve de Kley, die zeer dikwils van de

Oker doordrongen wordt , vindt menze ook

,

gelyk by Moersfeld in Keur • Paltz , dus in

Kalkfpaath; by Orpez, niet ver van Presnits,

in Bohème , in groote en kleine (lukken Hout

;

by Hodrits, niet ver van Schemnits, in Hon-

garie , in Goudhoudende Kwarts. Ik heb

Stukken van 't een en andere. In de Twee-

brug-

(s) Het zelfde , hhiz. $94*

(t) Da Costa F9sfih, p, $s+
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bfugfe Groeven, als ook by Mofchellandsberg ' * ,

en daar omftreeks , breekt zy dikwils met Ci- xxi.'

naber of gedeegen Kwikzilver. Te Stahlberg , Hoofd-

by Lemberg, alsook by Weibach in het Span-
5TUK*

heimfe , vindt men dikwils Cinaber in Oker-
G"l

~ okfir*

klompen zitten» Te Carlsgluck breekt gedee-

gen Kwikzilver ; by Wolfftein en Munfter-

Appel Cinaber ; by Jan Georgeftadt in Saxen

vermomd Zilver; by Freiberg in Saxen Lood-

Spaath ; by Dognaska in Temeswar Bannaat

gedeegen Koper, als ook Schirl-Kryftallen ,

daar in* By Spitzenberg in de Paltz , als ook

by Kirchheim in 't Nasfau- Weilburgfe , is zy

in de Cinaber - Ertfen ingefprengd*

In Kleur fpeck de Oker , tusfchen Geel

,

Rood en Bruin , met oneindige veranderingen.

Men vindtze bleeker , donkerer, doffer, hei*

derer , en fomtyds , gelyk in Saxen en Swit-

zerland , naar 't groene trekkende ; dat ver-

moedelyk van eenig Koperig bymengzel ont-

fhat. De gewoonde is de gene , die men
Okergeel noemt , van welke , door branden in

'c Vuur, een roode Oker, tot fchilderen , ver-

vaardigd wordt» De Smaak is anderszins ook

famentrekkende en eenigermaate Zuurachtig,

kunnende deeze Oker , in plaats van door Konst

gemaakte Yzer-Kalk of Yzer • Saffraan , zelfs

in de Geneeskunde worden gebruikt, Ook
is

(v) Bruckm. Ep. Urn* Cent-, III. p« a&

III.Dfi«L.II.STUS«
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K is zy oplosbaar in de Mineraale Zuure Gees»
Afdeel. ten» In zekere Provincie der Noordelyke dee-.

HooW- len van Perfie » wordt van dergelyke Oker

Sïöju door fmelting een broofch Yzer gemaakt.

il O) Oker vanTur> dis Poeijerig is en bruin*

r£
ir* rood.

Rosfe

ötoti
In uitgedroogde Meiren van Sweeden komt

cteeze Oker , Rost genaanid, dik wils voor ^ als ook

in Yzergroeven op andere plaatfen. By Schem-
nïts in Hocgarie heeft zy eene Kwarts geheel

doordrongen 5 in zekere Groeve , by Johan Ge-

orge Stadt in Saxen , zit 'er Hoornzilver op

,

en in de Sweedfche Provintie Westmannland

breekt 'er gedeegen Koper ïh; De eigenfchap

komt veel met dié der geele Oker overeen,

doch zy verfchilt op zig zelve in Kleur, val-

lende , hoog, met of donker rood. De laatfïe,

welke ook roode Yzerfchïeting , bruine Yzer-

Molm of Yzer - Saffraan (Crocus Martis) geheten

wórdt , komt voor op de hooge Gebergten van 'c

Switzerfche KaDton Appenzell ; op de Kalvarïërt-

Berg by Schemnits in Neder - HoDgarie 5 hier

en daar iti Saxen, in Sweeden en als Sinter

by 't Karlsblad in Bohème. By Schlaggen-

wald breeken daar in Tingroepen , by Przü-

bram

(1) Öchra Fcrri pulverea rufa. Sy/l. Nat, XII. Tom. IIT.

Oen. so. Sp» *. Ferrutu acido cotrofum mbriiia. Wall;

Syft. Min. II. ö,w
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bram Loodfpaath , en by Kacharinaberg in Bo- fc;

heme Koperkies. Alle deeze drie verfchei- AftjeeU

denheden worden donkerer door 't branden. hqJÏÏZ
Bruinachtige Oker graaft men by Konitz 5stuk.

jriet ver van Neufohl , in neder - Hongarie. Bmine

Bruine t die gemeenlykst uit den geelen ziet i
oker

* *

ook Braune of Eifenbraune genaamd , is de

gemeende. In de Nasfau- Weilburgfe, Twee-
brügfe en Keur - Paltzifche Kwikzüver- Groe-

ven , te Mofchellandsberg , Stahlberg * Lim-

berg en Wolfftein , als ook in het Fifchbachet

Koperwerk aan den Rhyn , is het een zeer

gewoone Gangftof. Men vïndtze in de Cina-

ber-Ertfen aldaar fterk ingefprengd. In ze*

kere Groeven van Saxen zit 'er Hoornzilver

op ; by Schemnits in Hongarie breekt ver-

momd Zilver * by Kamesdorf in Saxen wie

Gulden daar in. Ook is zy op deeze plaats

overvloedig gemengd in andere Yzer - Ertfen.

Zwartachtige of zwartbruine Oker valt opzwartaefc.

fommige plaatfen in Saxen, Dikwils doordringttlfie *

zy de Kwarts en kleurt dezelve : hoedanige

Kwarts men in Sweeden vindt ,• als ook mee

Tinfteen, niet ver van Eibenftock in Saxen

,

met Loodfpaath by Zellerfeld aan de Haarts,

en Goudhoudende by Bugganz in Weder-Hon-

garie.

Deeze bruine Okers worden door 'c bran-

den rood. Dus maakt men 'er een konflig

Roodaard van , doch dat weeker is dan het

natuurlyke. Ook maakt men 'er in Saxen

fraaije

III. Dsei. II* Stuk»
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Il fraaije Verwen van, tot Miniatuur -Schilde»
AF
XX^

U
reD '

waar vaQ ^ ver ĉnei^eDe
»

behalve de

Hoofd' natuurlyken , heb, bleeker of bruiner x helde-

stük. rer f donkerer bruinrood. Men vindtze zeer

dikwils in de Krytgroeven van Engeland, in.

ronde Holligbeden , alwaar zy uit een ont-

binding der Pyrieten voortkomen, 't welk

blykt, alzo men fomtyds Klompen ziet, die

half Pyriet zyn, half Oker. Somtyds komen

ook Pyrieten voor , enkele korflen zynde

,

daar mede gevuld , en de meefte Pyriet - Ko-

gels uit Normandie , gelyk ik verfcheidetie

heb , zyn daar mede overtoogen; Ook valt

zy in de Zandbeddingen van ons Land (w),

ui. (3) Oker van Koper, die Poeijerachtig is en

°5*rJ groen.

Bcrggroeji.

Gemeen]vk noemt men deeze Berggroen, in

't Franfch Verd de Montagne , of Verdet na-

lurel, als een natuurlyk Spaanfch Groen, JE-

rugo nativa , waar van mooglyk de Sweedfche

rjaam Erg afkomftig is ; in Engeland Copper*

Rust en Kupfer-Grun in Duitfchland* Hier

toe behoort de Chryfocolla der Ouden.

Men vindt het in de Koper -Groeven , daar

het

(w) Nat. H*ft. wn HoU' ak boven, bladz. 39 j.

&) Ochra Cupri pulverea viridis. SyJI. Natt XII. Tom,

III. Gen. 50. Sp. 3. Ochra viridis Chryfocoila. f. Viridc

montanum. DA Costa Fosf. 100. Cuprum folutum & cor-

tofam prsciphatum viiide» WALL. Mn. 278. N, 3. Cu-

prum
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het als een beflag zit op andere Ertfen ,niet zei- I.

den in gemeenfchap met het Koperblaauw. De A^tL*

Bergwerken van Sweeden en Engeland, nog hoofo^
thans , leveren daar van weinig uit ; msar te stuit.

overvloediger valt het in verfcheide deelen van Ber&'

Duitfchland, Bohème en Hongarie. By Mar-

kirch, in de Elzas 3 zit het op Wit Gulden;

by Oraviza in 't Bannaat van Terneswar , op

Koper Glas -Erts; in Stiermark op Kwarts en

Thonfchiefer ; in de Felicitas - Groeve , by An-

driesberg aan den Haarts , op zuivere , by

Rusfenika in 't Rusüfch Lapland op onzuive-

re Kwarts. Van Markircb heb ik Lazuur en

Kopergroen, met Zilver, op Bergfteen. In

Siberië komt het, overvloedig, in fyn en grof

tot Steenen famengebakken Koperhoudend Zand

voor* Niet minder gemeen is het by Falken-

ftein in Tirol, by Bulach in 't Wurtemberg-

fe , by Seifen en Saida in Saxen* Somtyds

vindt men het ook in de Wolffteinfe Kwik-

zilver- Groeven. By Zellerfeld aan den Haarts

breekt Loodfpaath ; by Mariafchnee , in het

Teweswarer Bannaat f gedeegen Koper; by
Bufchweiler in Tweebrugge , ais ook in het

Trierfe , Koper - Vaalerts ; by Lauterberg op

den Haarts Koperkies ; by Veldentz kleine

Kwarts- Kry(lallen of witte Topaazen , daar

in*

prum arrofam viriele terreftre. CARTH. Min. 70. MineraCu-

pri Calcifotmis pura pujverulenta. Cbonst. Mm, §, i$a»

^Etugo nativa. Wall, S;yy?. Min* IL p, a85*

Aa
III. Deel» II. Stuk.
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I* in. Met andere Koper- Ertfen valt het by

*
XX?" KatnarinebcrS in Bohetne , by Mchlbach ia

Hoofd- 't Weilburgfe en met gedeegen Koper in Kwarts

«tuk. in een gedeelte van 't Gebied van Florence :

Mtrggroen>mQt fcnoopig Koperglas te Stahlberg in hec

Tweebrugfe ; met roodachtig geele verharde

Yzer-Ktey 5 in Lava, in 't Venetiaanfche. Ik

heb het op gedeegen Koper met Haair - Koper

,

als ook op zwarte Koper - Erts , van Kames-

dorf in Saxen , en op Koper Pek- Erts van

Konits in 't Schwartsburgfe 5 op Koper Glas*

Erts van Sahlfeld in Thuringen* Somtyds

komt het in Kalkfteenen en Kalkfpaath voor,

die het geheel doordringt en kleurt.

Het Koper - Groen wordt in de grootfte

veelheid , en van de fynfte foort , verzameld en

bereid in Hongarie , alwaar men het door

vrasfchen zuivert. Ik zal hier de Manier op«

geeven , hoe zulks gefchiedt; zo als de ver»

maarde Biujckmann die zelf a in 't jaar

1724, waargenomen en befchreeven heeft (x).

Manier „ De Chryfocolla of Berg » Groen wordt

%$ï*
m

# vergaderd te Neufohl , in het Bergachtig

Hongarie.
sy Landfchap Herrengrund genaamd , in Hon-

3, garie , alwaar de Waters der Koper -My-
„ een vol zyn van die Stoffe. Om dezelve

„ te bekomen , leiden de Mynwerkers die

„ Wateren , door een menigte van Houten

» Py

(x) Spijl* Uw Cent. 1. Ep« ju
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9> Pypen , in groote vierkante Bakken , van I.

a breede Planken gemaakt , waar in het Wa- AF2«jL'

3, ter deeze groene zelfftendigheid aflegt Wan-HooFo*
„ neer zy dus een groote veelheid van die stuk*

« Oker vergaderd hebben , doordien de Bak- &WK
„ ken met een dikke Koxst daar van overtoo-

5, gen zyn , dan laaten zy 't Water weg loo-

„ pen en fchraapen de Oker af, die zy droo-

3 , gen , en in drie Soorten fcheiden. De eer*

3, fte die de flegtfte is, komt uit de bovenfte,

3, de tweede of middelfoort uit de tweede

35 Bak , en de derde , die de fynfte en van

3, de meefte waarde is, uit de onderde Bak:

3, want de Bakken zyn , ten dien einde, bo-

3, ven elkander geplaatst , zo dat het Water

,, uit de een in den ander vloeije. Men legt

3, dit Berg -Groen , afgefchraapt zynde , ia

3, de heldere Zonnefchyn te droogen, en pakc

3, het vervolgens , tot verzending , op. De
f ; flegtfte Soort is onzuiver, gruizelig en don-

Sï ker groen ; de middelfoort wat zuiverer,

„ doch de derde heerlyk helder groen. Van

„ de twee eerften wordt, door nader was-

s , fchiog en zuivering 5 ook nog een fyne

3 , Soort gemaakt.

Doktor Bruckmann merkt verder aan

,

dat deeze Oker alieenlyk vergaderd kan wor-

den uit zeer ryke Aderen van Koper -Erts,

als zyrjde weezentlyk maar een Koper door

Zuur opgelost , en in de gedaante van een

Poeijer neergevallen» Het Koper, in de My-
Aa 2, nm

III. Deel. ILStüe^
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I- nen , door Vitriolifche of Zwavel - Dampen

^xxr verknaaêd * WOfdt d°or Water afgefpoeld ;

Hoofd- dat de Zuuren te veel verflapc, om 't Me-
STUK» taal langer op te houden» Misfchien is ook
&rgSrce». ft t Water van eene Kalkachtige natuur, waar

door het Koper neergeftooten wordt. Door

het met brandbaare Stoffen te fmelten , im-

mers , krygt men 'er zo veel Koper uit, dac

men het onder de rykfte Koper -Ertfen zou

kunnen tellen. Door het in Mineraale Zuu-

ren te laaten ontbinden , bekomt men uit de
Solutie , met Yzer daar in te werpen , ook

een zuiver Koper. Door branden wordt hec

donkerer en fmelt eindelyk t'eenemaal.

verfcMi. Gemeenlyk valt het Berg- Groen flegts aan-

lendheden, gevloogen , als gemeld is. Dus heb ik het

op een fchoon Stuk masfief gedeegen Koper

,

van 't Eiland Timor in Oostindie. Geen Ert-

fen of Steenen , byna, zyn 'er te bedenken ,

daar men het dus niet op gevonden heeft. By
Konits in 't Swartsbergfe komt het ook voor

in doorfchynende Kwarts - Kryftallen , waar

van ik een fraay Stukje heb. Somwylen is

het geheel Poeijerachtig ,• gelyk men het, be-

halve in Hongarie , ook in Lottharingen, in

Thuringen , in het Wurtembergfe , in Tirol

en op 't Eiland MarteDique aantreft. Somraig

heeft een losfen famenhang , zo dat men het

met de Vingers kan vergruizen ; gelyk het

dus in Hongarie voorkomt , als mede op de

Pyreneefche Bergen. Ook valt het wel ia

ronde
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ronde Korreltjes, die men Kopermkken noemt , 1.

of Stala&ietifch,- gelyk iü ïiro! , in Thurin- Af^ebu

gen , in Engeland en in Siberië, Davila yj^Sl
vergelykt een dergelyk Koper- Groen, van de stuk.

Pyreneefche Bergen , in geftalte by Bloemkool. Berggrotn,

Veele Malachieten zou men daar toe berrek-

ken kunnen. Het komt ook in Kryftallen

voor ; hoedanigen D a v 1 l a , die donker groen

zyn , befchryft uit Lotharingen , als kleine

Naalden, nevens elkander geplaatst (y) 9 en

Gronovius een dergelyk Stuk van Zel-

lerfeld aan den Haarts. Men vindtze gemengd

met kleine Spaath- , Kwarts- en Lood -Kry-

ftallen (z)>

Veeleriey trappen van Kleur doen ook het

Berg -Groen verfchiHen , 't welk, by vaste

Klompen voorkomende , op de breuk of digc

is , geïyk Jaspis, en fomtyds vettig als Spek*

Heen; of korrelig, byna gelyk Zacdfleen: of

Vezelig , waar toe de Fluweel Erts behoort,

die ik zeer fchoon heb van Kamesdorf in Sa«

xen , op Yzer - Oker : of Bladerig op Lever-

Erts van Koper , in de Pyreneefche Bergen

,

en met Koperkies in Saxen , by Freyberg ;

of Sqhaalig , dat men Schiefer - Groen noemt

,

in Nieuw Jork » op de Pyreneen, by Falken-

Hein in Tyrol, en by Saska in 't Bannaat van

Temeswar. Men vindt de Schaalen, daar

van,

(y) CataUg. rai/cnnS. Tom. II. R< fai.

(s) Gmel. Natur-Syjiem- IV. Th. p, fiS6,

Aa 3
XH.Dm.tt. Sn»
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f« van , fomtyds a's Doolhofswyze ondereen ver-

^?^*ward. Vol holletjes en gaatjes, byna als een

Hoofd. Lava of Puimfteen , valt het wel eens by
stuk. Lauterberg op den Haarts, als ook op de Py»

reneefche Bergen,

iv. (4) Oker vm Koper, die Poeijerachtig is en

Ochra blaauw.
CupTl.

Ecrg-

blaauw* jylt voert ook den naam van Bergblaauw ,

in 't Franfch Azur de montagne , of Bleu de

Montagne , in *c Latyn Coeruleum montanum ;

by fommigen Azuthum , dat mooglyk Azu*

reum zal betekenen , gelyk men 't in Italië

Azzuro tytelt. Eenigen noemen het blaauwe

Koper -Erts, anderea blaauwe Koper -Oker of

Koper - Blaauw.

Zeer dikwils komt het als een beflag, of

aangevloogen , voor , rnet Koper - Groen , op

andere , inzonderheid Kalk- en Yzerhoudende

Koper -Ertfen ; zelfs wel op verharde Klom-

pen Koper- Groen; gelyk by Falkenftein in

Tyrol , of op Paauwenftaart Koperkies in Bo-

hème , op Vaal - Erts in 't Wurtembergfe 3

Kasfau • Weilburgfe , den Elzas en Sweeden,

op Koper Zand -Erts in Saxen, by Mala-

chiet in Siberië , en met verfcheide Koper-

Ert-

(4) Ochra Cupri pulverea coemïea, Syjl. Nat. XV* Tom.

III. Gen. 50. Sp. 4. Cuprum arrofura coeruleum teneftre.

C&Rm Min, je. Cuprmn Solurora praecipitntuin coeruleum.

Wall.
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Ertfen by Kamesdorf in Saxen. Maar ook, *•

zonder deeze, vindt men Bergblaauw op Ley xxl
%

jn Rusland en by Su Bel in Vrankryk ; op Hoofd-

Kalkfpaath , by Sahlfeld in Thuringen ; op STÜK*

Kwarts in de Elzas en Languedok ; op on- ^^]
zuivere roodachtige korrelige Kwarts by Bu-

kch in 'c Wurtembergfe ; in Kwarts en Lood-

fpaath by Zellerfeld op den Haarts, in Zand-

fteen op verfcheide plaatfen ; in witte Hoorn*

fteen by Thierberg ; in witte Kamvormige

zwaare Spaath by Talkenftein in Tyrol; op

Kwikzilver -Ertfen by Wolfdein in de Paltz

en by Kircheim in 't Nasfau - Weilburgfe ; op

bruinen Yzerlteen by Mosfchellandsberg in hec

Tweebrugfe ; op Kobalt - Oker by Sahlfeld

;

ook in verharde graauwe Kley by Vogel ia

TyroK By Bulach in 't Wurtembergfe , als

ook in Siberië, doordringt het dikwils Kwarts-

Kryftallen , en kleurt dezelven fraay. By
Mehlbach in 't Nasfaufche breekt Wit Gul-

den , by de lange Hecke in het Trierfe Ko-

per Vaal «Erts, by Schneeberg in Saxen Ko-
baltbloemen en by Saska gedeegen Koper daar

ïn. «

Buiten twyfcl omftaat dit Koper • Blaauw

uit eene ontbinding van Koper door eenig

vlug

Wall* Mn, 25°. N. ü Cuprura corrofum & folutum, a

Mineris defttu&is praecipitatusn coeiuleam. Coeruleum mon»

tanum. WALL. Syfi. Min. IL p4 289, Müjeia Cupri Calci*

foimis. Ckonst Min* p. *iö.

Aa 4
ULDekl.II.Stux.
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vlug Loogzoutig Vogt of Damp. Want daar

Apdeew door gee^c net K°Pe* > als bekend is , een

XXI, Hemelfchblaauwe Kleur uit. Ook bruifcht

Hoopr- hetzelve gemeenlyk met Zuuren op, en heeft

- * bvna altoos Kalk - Aarde met zm verbonden,

blaauw. Men kan het y gemakkelyk , in Loogzoutige

Vogten oplosfen, en het onderfcheidc zig van

het Berlyns 131aauw , doordien het aan Sal Ar-

moniak- Geest een blaauwe Kleur mededeelt

Dat her dikwils voorkomt in en op klompen

van Koper -Groen , kan evenwel plaats heb-

ben: want eerst kunnen die Klompen gedold

zyn , en naderhand het Blaauw daar by geko-

men» Immers het is zeker, dat ieder een by-

zondere en geheel verfchillende oirzaak moet

hebben gehad»

Het Koper -Blaauw verfchilt ook in Kleur,

die helderer is of donkerer, doffer of leven-

diger, doch altoos naar het zogenaamde La-

zuur of Hemelfchblaauw trekt , hoewel het

fomtyds uit den paarfchen of violetten ziet.

Het komt of aangevloogen voor , als een be«

flag 9 gelYk gemeld is , of ingefprengd , en

wel Bladerig , gelyk in Languedok, in de Ei-

zas en Siberië; of Fluweelachtig en zo zagt

,

dat het zig met de Vingers fyn laat wryven,
y
i welk men Zwavelblaauw noemt , by Sahl-

feld in Thuringen. Aardachtig als Poeijer

komt

(a) DA COSTA Fosftlit p. 103

*
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komt het op zig zelve voor, by Falkenftein j;

in Tyrol , als ook op de Pyreneefche Bergen.AFy^f

L*

Steenig verhard , in 't Franfch Bku de Mon^00 m̂

tagne Pierreux genaamd , vindt men het in stuk*

Siberië , in Sweeden, by Freiberg in Saxen, ,.
Bergm

en by Bulach in 't Wurtembergfe. Dus heb

ik het van daar met Groen in Kwartzige Gang-

fteen , en van Staatfeld by Eifenach in Flets

en Spaath ingefprengd. Ook wordt het by
'

kleine Korreltjes , als Raapzaad 9 in een zeer

donker groen gekleurde Aarde , uïc Ierland,

gevonden (a). Op de breuk is het dikvvils

Korrelig en gemeenlyk wat glanzig ; gelyk

men het dus vindt in Tyrol en in Thuringen.

Dikwils is de Oppervlakte flerk glinlterende,

doordien het uit zeer kleine Kryftalletjes be-

ftaat , die fomtyds grooter en zeer aanmerke-

Jyk zyn , gelyk wy naderhand zien zullen,

Sommig is op de breuk digt en vast, in Si-

berië , Hongarié , Temeswar en in 't Zalts-

burgfe. Met Kalk - Aarde vermeügd , maakt

het den Arrnersifchen Steen , uit welke, door

Konst het Bergblaauw gehaald wordt , dat

men tot Schilderen met het Penfeel gebruikt.

Hier van nader onder de Koper Ercfen.

(5) Oker van Koper - Nickel , die Poeijerig is %
en uit den groenen geelachtig, Ditjvi^W.

Nickel-

(5) Oehra Cnprï Nickeli pulverea viridi - flavescens. Sy/l QJ*et<

Nat* XII. Tom. III, Gen. sü. Sp. 5. Niccolum Calciforme

Martiale. Cronst. Mn, $, *53. p. x&x*

Aa 5
III. Dmu II* Stuk.
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I; Dit zonderlinge Metaal , van eene witach-

Afdsel. tig roode Kleur, als 't ware uit Koper , Y-
XXI

zer, Spiauter, met Kobalt en Rottekruid fa-

stuk. mengeileld , 't welk men Koper -Nickel noemt 3

in 't midden deezer Eeuw ontdekt, krygt een

beflag van deezen aart. Dus komt het , by

voorbeeld , voor , in de vyf Boeken Mofis ,

by Andriesberg , op den Haarts ; als ook in

de Louifa Chriftiana by Lauterberg, aldaar;

in Rappold by Schneeberg , en , io zwaare

Spaath, in de Morgenfter by Freiberg in Sa-

xen. Ook valt het in 't Zakzburgfe, en fom-

wylen zonder Koper- Nickel , in eene Zilver-

houdende Kley, in Wermeland, en in West-

mannland, in Sweeden, in de Bastnas - Groe*

ve, breekt 'er Kobalt in.

Het beflag , uit de verweering van de Ko-

per -Nickel, en op dezelve, ontgaande , is

van eene Appelgroene kleur en ontbindt zig

in alle Zuuren donkergroen. Men kan het

niet anders houden, dan voor een natuurlyke

Kalk van dit Metaal, *c welk zyne brandbaa-

re Grondftoife verloorea heeft, en gelyk dee-

'ze van natuure altoos Yzer met zig voert

,

vindt rneo ook de IMickel - Oker byna nooit

zonder Yzer- Kalk*

•

vi. (ó) Oker yan Koper Glas -Erts, die Poelje-

Cypr*
a

rfe m dm^er Rotstkïewrtg is.

Kopei- Wal-
B.CC5U

{<> Qthra CupiiVitiaii pulverea obfeme feauginea. Syfl.

Nat.
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Walleriüs noemt deeze Roode Koper- I.

Oker , en fommigen , zegt hy , Kofer.- Roest'AF£"h
Zy gelykt veel naar de rosfe Yzer • Oker , en hooïd-
wordt in de Kopergroeven , 20 van SweedensTuiu

als elders, gevonden, alwaar zy uit de ver-

weering van Koper Glas. Erts ontftaat. Niet

altoos ontbindt zy zig geheel in Zuuren , en

heeft zeer dikwils, vreemde Lighaamen onder

haar gemengd. Met brandbaare Stoffen ge«

fmolten geeft zy overvloedig goed Koper,

Niets bepaalds heeft zy in haare Geftalte, en

doorgaans een losfen , fomtyds een Poeijerach-

tigen Samenhang haarer deelen. Dus valt zy

by Saska, voornaamelyk in de Lieve Vrouwe
Rots , en by Oravifa in 't Bannaat van Te-
meswar, als ook by Falkeflein in Tyrol. Het
is een waare natuurlyke Koper -Kalk,

Deeze Koper» Koest komt in verfchillende jOL
trappen van Kleur voor. Men vïndtze rood &oo&

in Hongarie, ja geel- of Cicaber» rood: bruin-

rood in Sweeden , in Tyrol en by Oravifa *

daar zy rood afgeeft aan de Handen, Som-

wylen , gelyk in Smaland , doordringt zy de

Kwarts ; of , in Hilarius- Groeve by de Moldaw

in Temeswar Bannaat, doorfchynende dobbel*

fteec

Nat, XII. Tom. 111. Gen. jo, Sp. 6. - Mrnera Cuprï Cal.

dformis pura & indursta Colore mbro. Chonst. Min, §.

193- Cuprum corrofum & folutum, a JMinerts Cupri des»

tru&is pnecipitatum , iubrum. WALL, SS§$? &K w f»*

209.

ÏII.D£EL.ILSrujs;f
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I. fteen-Spaath , en kleurt dezelve rood. By
Afdeel. Oravifa breekt 'er gedeegen Koper in. Bruin,

Ho*r'- meest al geelachtig, dat men Koper -Bruin

stuk heet, valt zy , ook in witte verweerde Veze-

Koper lige Asbest , in verfcheide Mynen van Hon-

garie , in Tyrol , in het Nasfaufche , en in

Dunckler by groot Kamesdorf in Saxen. Op
deeze laatfte plaats breekt Vaal Koper -Erts

en by Saska gedeegen Koper in hetzelve.

Koper- Zwart van kleur , genaamd Koper - Zwart ,

Zwart, heeft zy altoos Yzer - Kalk met zig vermengd 5

en valt overvloedig op verweerde Koperkiezen

aangevloogen ; gelyk by Falkeftein in Tyroh

In Gluc brunn eo Langenberg, by Memun-

gen in Franken , breekt 'er Kobaltbloesfem

in.

vti. (7) Oker van Lood , die Poeijerig is en wit-

Lood*
o&er. Meest komt deeze op Loodglans en andere

Lood-Ertfen aangevloogen voor, uic welker

verweering zy ontftaat. Het is een waare na-

tuurlyke Lood- Kalk, welke, met brandbaars

Stoffen in 't Vuur gefmolten , weder volkomen

Lood wordt ; ja , voor 't overige , met het

door Konst gemaakte Loodwit veel overeen-

komst heeft* Zeer dikwils is 'er Kalk- Aarde

en-

(?) Ockra Plumbi pulverea albich. Syft. Nat. XII. Tom,

Hl. Gen. 5 o. Sp. 7, Plumbiim facie & confiftentia Terrea.

Wall. Syfu Min* II, p. 31a. **Plumbum terreftreOchra-

ceum
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onder gemengd, en dan, inzonderheid, bruifchc
I#

zy op met Zujaren. Haar deelen hangen ge« Afdeed

meenlyk maar Poeiierachtig famen , dochfom- „ XXI#

, i i • %> i t t^i/> Hoofd*
wylen -zyn zy , gelyk m 1 yrol en de Elfaz , STüK#

te famen gebakken, of, gelyk by Call inden Lood-

Eiffcl , te famen gefinterd : maar ook alsdan °^r'

is zy op de breuk dof en Aardig en maar

half hard ,• kleurende ook gemeenlyk af aan de

ViDgeren.

Deeze Lood -Oker valt in zeer verfchillen-

de Kleuren» Men vindtze wit of witachtig

,

natuurlyk Loodwit genaamd , op Loodglans

,

als gezegd is , in Sweeden , Engeland , den

Elfaz , Eiffel , Saxen en elders. Zeer zeld-

zaam is deeze vry van Kalkdeelen , en altoos

ryk van Lood. Ik heb een zodanige op 'c

Lood , daar de Westerkerks Tooren , alhier

,

boven mede gedekt is , vergaderd , van eene

Schilferige zelfftandigheid. Graauw vindc

menze in het Trierfe , als ook met fynkorre-

lige Loodglans , by den Wilden Man op den

Haarts: blaauwagtig in de Loodberg in Schot-

land: groenachtig in Saxen en by Monnash in

't Eogelfche Graaffchap Derby. Deeze laat*

fte bruifcht niet met Zuuren op. Geelachtig

komt zy voor in die zelfde Myn , als ook

geel, doorgaans tusfchen Zwavel- en Citroen^

kleur.

ceum» CARTH. Min* 66. Cemsfa nativa. Cbonst. Min, §9
'

is*. N - i« fim
Mineca Fiumbi Calcifocmis pura pulverwlems,,

ld. $. J7.

III. Dw.» IL Stuk;
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I» kleur. Dus valt zy insgelyks in Siberië en

XXI* by Johaogeorgeftadt in Saxen : roodachtig by

Hoofd- Bleyftadt in Bohème, in Tirol elders, Deeze
stuk. twee laatften bruifchen gemeenlyk. Een roods

o flf'
Lood - Oker , die men Bleygilbe noemt, zyn*

de een natuurlyke Menie of Minium Lunare 9

graaft men by Call in de Eiffel , by Johan-

georgeftadt in Saxen en by Grossbol ; een brui-

ne in de Siberifche Groeven, by Saska in het

Bannaat van Temeswar én by Bleyftadt in

Bohème. Deeze is dïkwils met Yzer - Oker

gemengd en een zwarte, by Schemnits in Hon-

garie, met Loodfpaath. Van gemengelde Kleur,

graauw en wit, met of zonder zwart, als ook

geel en rood , valt deeze Lood -Oker byGrofs-

hol, met Cinaber by Rohfelden in het Twee-

brugfe en met Loodglans in der Holle op den

Haarts.

vin. (g) ^er van Spiauter, die witachtig is.

Ocbra

sfaatet-
Deeze > die men natuurlyke Spiauter - Bloem

bioem. kan heeten , komt op den Westelyken Zil-

verberg in Svveeden , als een beflag der Spi*

auter-Ertfen, voor , en men vindtze, volgens

de Sweedfche Natuur - onderzoekers , ook in

China. Vermoedelyk behoort de witte Kala-

mynfteen ook hier, en in alle Kalmey bevindt

zig

(8) Odra Zinci albïda, Syjl, Nat> XII, Tom. III. Gen.

se*
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Kig de Zink onder de gedaante van een Oker. !•

Geelachtig, als met Yzer- of Lood -Oker ge-
A
™xï?

mengd , valt zy ook in Engeland. Hoofd»
stuk.

(oj Oker van Bismuth , die Poeijerig is en ix;
"' jachtig. M%%&u

Bismuth*
j

Deeze wordt altoos Poeijerig en murw , ok«.

doorgaans op verweerde Bismuth - Ertfen aan-

gevloogen , gevonden. Zy is, gelyk alle ei-

gentlyke Okers , zonder glans , en fmelt met

brandbaare Stoffen, in 't Vuur, tot een waa-

re volkomene Bismuth (b). Men vindtze

graauw by Johangeorgeftadt in Saxen, die uit

het Centner tagtig Pond Bifmuth geeft: ook

witachtig geel , in de Sweedfche Provincie

Helfingeland , en groenachtig geel, zo aldaar

als by Schneeberg in Saxen. Veelen geeven aan

eene bleeke Kobaltbloem , en ook wel aan

eene Spiauter-Etts 5 den naam van Bismuth-

bloem ;

(9) Ochra Wismuthi pulverea flavescens, Sy/l. Nat. XII.

Tom. lil. Gen. $o. Wismuthiim terreftrè pulverulenturn

flavesrcns. Wall. Sy/l. Min. 11. p. 209. Wismuthum Cal-;

ciforme pulverulenturn. Cbonst. Min. & 223. Flos Wis-
muthi. Just. Min, ids.

(b) Zonderling is 't, dat men de Letter W , anders in

't Latyn onbekend , buiten noodzaake hier ingevoerd neb-
be , in navolging van den Hoogduitfchen naam Wïimuth

%
waarfchynlyk van JVeisf t wit, afkomftig. De Hooglceraae

Vogel fchreef Bismuthum. Wy volgen de Franfchen , die
ttt/Bismut heetcn. Het wordt van fommigen met de Ma-
cafiet verward.

UL Djebl. II, Stuk,
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,Ê S bloem f doch met deeze moet men de Bi**

xxi. muth*Oker met verwarren.

Hoofd-
stuk, (io) Oker van Tin, die ros -geel is2

x.
Oebra Om wat reden de Ridder thans de Oker
Stannt. , .

ïto-oker. ww Tm uitgelaten hebbe, welke hy voorheen

tot een Soort gemaakt hadt , begryp ik niet.

Zyn Ed. (lelde de plaats , daar menze vondt

,

in Engeland , alwaar , volgens Da Costa,
een dergelyke voorkomt , die Ochra Anglica

of Eogelfche Oker genoemd was door Wor-
mjüs en andere Autheuren , en waar toe

zyn Ed. de Room/e Oker van Woodward
t'huis brengt. Ook de Tslandfe van Wor-
mius , dagt hy daar toe te behooren, zo

wel als de donker gsele , in de Rammelsberg

by Goszlar gegraven wordende , daar Brück-

mann van fpreekt (c). Mooglyk zal deeze

door Whleriüs tot de Yzer - Okers be-

trokken zyn 5 alzo hy daar van een Soort op*

geeft, welke, met Zuuren opbruïfchende , ge-

]yk deeze , hem een mengzeï fcheen te zyn

van geele Oker met Krytachtige Aarde (d).

Dit is een harde zwaare Oker, (zegt hy,)

van eene zeer hooge of bruin geele Kleur

,

van een vast , digt > regelmaatig geweefzel

;

met

( 10) Ochra Stanni fulva. Syfi. Nat. VUT. Gen. 47. Spi

6, Stannum Calciforme. Ceonst» Min* §. 180. Ochra An-

gtica. Woem. Mus. p. 17. Merbet. Pin. aig. Charl. de

Fosf. p. 219* N. 5. &c, Ochra Romana. Woodw. Cat. U
a. 29» Ochra Islandica. Wo&m. M*h p* 17, Chirl, uts*
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met een ruuwe Poeijerige Oppervlakte en . *•

fterk afkleurende aan de Handen. Ook kleeft xXI*
Zy aan de Tong , fmelc vaardig in de Mond Hoofd»

en is onzuiver. In Water verbryzelt- zy op
8TJK#

flaarjde voet tot een fyn poeijer. In 't Vuur

wordt zy een weinig harder en krygt eens

'

donker paarfebachtige Kleur. Men graaftze

in Somerfetsbire by Briilol, als ook in Mon-

rnouxhshire , alwaar zy opgemaakt wordt tot

groote Ballen , daar men jaarlyks een groote

menigte van uitvoert , naar vreemde Lan-

den»

Doktor Woodward vondt deeze Oker

in een Loodmyn in Arkendale , in 'c Graaf-

fchap van York , als ook in een Kolengroeve

by Cockermouth , in Curnberlaod; alwaar zy

door 't Water neergelegd was in holïïgheden

,

aan den bodem van den toegang , waar hec

over heen pasfeerde. Het is gemeen, zegt de

Doktor , in de toegangen van veele Kolen-

groeven in 't Noorden , en ik houd het voor

't Okerig deel der Kolen, welk door Water
2$ uitgetrokken. Die Heer geeft ook de zelf-

de Soort op van Rome , waar men ze , zegt

hy , in groote veelheid graafc , en hy hadtze

insgelyks uit Nieuw Engeland bekomen.

Het

(e) Ochra obfeure flava. Brucem. Ep. hin, III, p, xfy

Hu.
Cd) Ochra Feni flava, Colore luteo, ALcalina. WALL. Syfö

Min. 11. p. 259.

Bb
Hl, Deel. II. Stuk;
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Het onderfcheïd van de Yzer- Okers, hier

Hoofd
stuk.

I.

XXL* voor befchreeven, beftaat daar in, dat zy met
Zuuren opbruifcht ,• terwyl die van een fa-

meetrekkend Zuurachtigen Smaak zyn , a^s

gemeld is. Het zou gerrakkelyk te onderzoe-

ken zyn , of 'er weezentlyk Tin in ware. Ik

hebze hier, op 't gezag van gedagcen Autheur,

geboekftaafd. In Kanada valt een dergelyke

opbruifchende Oker , doch minder geel , gro-

ver en ruuwer dan die van Vrankryk O). De
Okerachtige Mergels , waar van ik verfchei-

dene uit Oostindie heb 3 zullen naderband in

aanmerking komen.

xt.
Oebra

Cobalti.

Kobalt-

Oker.

(il) Oker van Kobalt, die Poeijerig is en

roodachtig*

Zeer bekend is deeze , die men in de Groe-

ven zo overvloedig als de eigemlyke Kobalt-

Erts » en gemeenlyk by dezelve aantreft. By
Almond in Dauphioé, in Vrankryk, breekt

gedeegen Zilver ,• in de Pelikaan - Myn , by

Sahlfeld in Thuringen , Köbaltbloesfèm daar

in» Zy is ligt, gemeenlyk zeer week, op de

breuk dof en Aardig ; zynde een waare Na-

tuur-

|T(*) Mem. de VAc, des Scienees de Paris , de 1752. p. i$t9

(11) Oebra Cobalti pulverea fulva. SyJ?. Nat» XII. Tom/

llï. Gen. 50. Sp. 8» Ochia Wisrnuthi rubra. Syji* Nat,

VIII. p. 205. Gen. 47. Sp, 7. Screb. Lub, ia«. Cobalti

Minera colore mbro vel fla/o, Wall. Min» 2$+, CoboN

tutê
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tuurlyke Kobalt -Ka^k, zonder bepaalde gefta!- j.'

te, fmeltende zonder toegift in 't Vuur tot Afdeel,
XXT

een blaauw Glas , en met brandhaare StofFe jCOVp t

tot een echten Kobalt- Koning. Zy is echter jtük.

nooit volkomen rein , overvioedïgst met Kalk

van Rottekruid , fomtyds met Yzer , zelden

met andere Metallyne Lighaamen of Aard-

foorten vermengd,

Deeze Oker wordt ,
gelyk andere Kobalt-

Ertfen , voornaamelyk gebruikt tot de berei-

ding van Smalt of Blaauwfel. Louter aangevloo-

gen roemt menze Kobalibejlag , en dus komt

zy voer, op andere Kobalt -Ertfen. Daar zya

'er , die ze in naam verwarren met de Kobalt»

bloefem, welke wy ftraks befchouwen zullen.

Maar, wanneer zy als gefmoken is en ge*

klonterd , dan heet zy Kobalt - Sinter. Men
kan deze veekyds tusfehen de Vingers tot poei-

jer wryven , en dikwils is zy zo lugtig als

Stof, gelyk de meefte roode als ook de blaau-

we , van de Vachimfche Alpen in Karinthïe ,

de groene van de Diefskasten en de zwarte

van de Erts -Stollen , by Sahlfeld in Thurin»

gen. Somtyds komt zy verhard voor , en vale

van verfcheiderley Kleuren of op zig zelve

of

tam Oehraceum rubtuixi. Carth. Min* 5*. N. *. Mir.era

Cobalci Calciformis Cake Arfenici mixta. Cronst. Min* 0.

246, Cobaltura facie & confiftentia terrea. Ochca Cobalei.

W51L. Syfi, Min* II. p» i*t.'

Bh 2

HL Deel, II. Stuk,
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I. of op Koper -Vaal -Erts , in Koperblaauw of

Affeel. Zandfteen, omftreeks Sahlfeld in Thuriogen ,

HeoFD.
en in §raauwe verharde Kley, by Freyberg in

stuk. Saxen*
,

Rood* Jn Kleur is deeze Oker ongemeen verfchil-
c fie# lende. Gemeenlyk valt zy roodachtige en wel

zeer aangenaam Perfikbloemen of Appelbloei-

zel-rood, op verweerde Kobalt -Ertfen; dat

men dan eigentlyk Kobaltbejlag heet , of- op

Slakken -Kobalu Ook komt zy das voor, in

geelachtige en bruine 9 of ook in bruine
, graau-

we, geelachtige en zwarte Kobalt -Oker, op

Bergblaauw , Koperzwart en Zandfteen , in

Saxen, Thuringen en Frankenland. By Kons-

berg in Noorweegen valt zy dus in ondoor-

zigtige wicte ; aan den Schimmelberg in Kor-

relige t
en elders in Saxen in onzuivere geel-

achtige Kwarts : op Kwarts - Kryftallen , in

geelachtige zwaare Spaath ; in graauwe ver-

harde Kley en in zwarte Leyfteen by Sahl*

berg. By Stirling in Schotland breekt 'er

Koperkies in. Men vindtze ook veel te Ka-

mesdorf in Saxen en bleekrood by veele Eis-

muthbloemen, die men 'er dikwiis mede ver-

ward heeft, dat ook Linn^us zelf bevoo-

rens deedt. Verfcheide Stukken heb ik mee

dit beflag van Sahlfeld in Thuringen, waar

uit blykt dat hetzelve als de grondflag of hec

beginzel is van de Kobakbloefem , eigentlyk

zo genaamd.

witte» De witte, gemeenlyk Witte Kobalt geheten 9

ïs
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Is in tegendeel zeer zeldzaam. Men vindtze L.

in WolfgaDg en Eberhard, by Alpirspach in ^Jh
'z W urrembergfe, en op witte heldere Kwarts-Hoo'».*

Kryftallen by Schneeberg in Saxen. Deeze issru*u

zeer Jigt , murw en als uit kleine klompjes

famcngeftdd ,
gelykende naar een witte Mer-

gel, doch fp^elende ook wat in 't groene. De
Wurtembergfe breekt in eene met Kopergroen

doormergde G^Dgftoffe , en geeft een gcede

Smalr.

Een Geelachtige Oker van Kobalt komt Geeie.

voornaamelyk by Sahlfeld , in de Gezellen-

zech, in Jeremias- Groeve Korrelig, en in ver-

harde Kley, of met groene Kobalt- Oker 9 in

witte zwaare Spaath, in Laurensgluck, en met

roode Kobalt -Oker inde Ziivere Kamer voor.

Een geele, die men Geele Kobalt noemt, vak

in Wolfgang en Eberhard by Alpirspach in 't

Wurtembergfe. Zy is breukig > grofkorrelig

en ligt , heeft veeltyds een rood beflag en geeft

goede Smalt. Daar is dikwils Koper - Pek-

Erts, en fomtyds ook gedeegen Koper, inge-

fprengd.

Geelachtig groene Kobalt - Oker , die men Gmen.;

ook wel verward heeft met de Nickel-Oker J
achtige*

komt in het Wurtembergfe voor: Grcenachti*

ge 9
met zwarte vermengd a by Aiwa niet ver

van Stirüng in Schotland en met wit Gulden

by Mehlbach in 't Nasfaufche : Groene by
Freyberg in Saxen , doch voornaamelyk by

Sahlfeld in Thuringen.

B b 3 Brui-
DL D£££. II. «Stuk,
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I. Bruine Kobalt - Oker , die gemeenïyk Le-
A?desl^ verkleurig is , va3t in de Juliana by Kames*

Hoofd'-
rforf en m de tienduizend Ridder - Myn by

stok. Annaberg in Saxen , by Meicurgen in Fran-

Bruine, ken, en in verfcheide Mynen by Sahifeld in

Thuringen. Somtyds breekt 'er Rood Gulden

en ook wel roode Kobalt -Oker in. Gemeenlyk

is zy, zo wel als de zwarte, Yzerhoudende.

Blaauwe, De blaauwe Kobalt - Oker onderfcheidt zig

niet gemakkelyk van het Koper- Blaauw. Men
vindtze op de Vachinifche Alpen in Karin*

thïe, en in de Pelikaan by Sahifeld in Thu-
ringen. Ik heb van daar een Stuk dat zeer

fraay is, op geelachtige Flets, die misfehien

ook Kobalthoudende is, bezwangerd met Gips-

Spaath en zwarte Kobalt -Oker, waar tusfehen

zig hier en daar Koper -Blaauw vertoont en

'elders wederom blaauwe Kobalt - Oker , meest

op de Spaath aangevloogen , en duidelyk aan

de Blaauwzelachtige Kleur kenbaar. Ook heb

ik een Stuk Steenzout uit Opper- Ooflenryk ,

*t welk dau- door ten deele blaauw is gekleurd.

^waic Zwart en zeer dikwils blaauwachtig , komt

eene Kobalt- Oker voor, die men Kobaltmolm ,

zwartwolkige Kobalt - Aarde , of ook zwarte

Kobalt noemto Decze vak in Zandfteen by

Snrliog in vSchotland , als ook in verfcheide

Mynen by Sahifeld , zelfs in Gips - Spaath en

Kwarts, en in de Kloven der Kobalt by Ei-

benftock in Saxen, Dikwils vindt menze, in

X Wurtembergfe, in Kleyachtige Berg -Aarde,

of
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of ook , by Wittichen in 't Furflenbergfe, in ï.

roode zwaare Spaath , fomtyds met Schubbige ^jFf"
Gips-Spaath geheel doordrongen. Zy geeft Hoofd.*

aan de Handen af als Roet , zynde los en STÜK*

licht, niet zelden Niervormig en houdt altoos

Yzer. Somtyds heeft zy een rood beflag en

geeft , ten -min fIe de Wurtembergfe , zeer

fchoone Smalt. Zwartachtig valt een Kobalt»

Oker bv Sahlfeld en Afchgraauw in het Saltz-

burgfe.

(ia) Oker van Kwikzilver 9 die geelachtig xn.

rood is. M°„t%.
Kwik"

Deeze Soort maak ik van een Stukje , 't Aaide^

welk ik bekomen heb van Ober-Mufcheln in

het Tweebrugfe, onder den naam van Kwik*

Aarde. Het is geelachtig bruinrood , doch on-

gelyk van Kleur , op de eene plaats byna

gantfch bruin geel , op de andere Cinaber-

rood. Aan de Vingers geeft het af en is

zagt , zeer ligt af te fchraapen. Het zal bui-

ten twyfel die wryfbaare Cinaberzyn, welke,
volgens den Heer Wülleriüs, Aardachtig

is, naar roode Oker gelykende en dikwils Op.
pervlikkïg aan de geftreepte Cinaber kleeft.

Wanneer men in aanmerking neemt , wat cinabsr.

de Cinaher zy , is het te verwonderen , dat

onze Ridder die ook niet onder de Okers ge
plaatst

(12) Oshra Mercurii rubro . flavcscens, Mihi, Cinnabarif

ftiabilis. WALL. SyJ. Mn. II. p. 150.

Bb 4
HL Deel, IL Stuk,
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I. plaatst hebbe. De Oker bepaalt zyn Ed. te

Afdfel. zvn de Aarde van een ontbonden Metaal, be-

Hoo d- ftaan^ê uti zeer ^ê^ne gekleurde deeltjes. Veel

ar^s, Cinaber komt niet minder Aardachtig voor,

dan de befchreevene Metaal - Okers , welke

zo wel haar Mineraal wederom geeven , en

met niet meer omflag, dan de Cinaber. Dee-

ze alleen is door Zwavel en Vitriool
; gelyk

de anderen door de Zuure Geeften of Dam-

pen van dergelyken aart , tot een andere zelf»

ilandigheid vermomd ; doch de Wederopwek*

hing of hertelling in de voorige geaaante f

door Vuur, zo wel als die onderhevig.

J1
!!* ('3) ®^QT van Bruinfieen i die Poeijerig ü

Magnefta- dl ZWürt.
Bïuinfteera»

Men noemt deeze Bruinfleen - Aarde , of wee»

ke wryfbaare Bruinfteen* Zy toont zig akoos,

als een beflag* op verweerden Bruinfleen, en

fchynt ook alleenlyk door deszelfs verweering

ontdaan te zyn. Zeer voos is zy en week,

op de Breuk gemeenlyk dof en Aardig 9 fom*

tyds glinfterende, By Bulanskoi, ia Siberië,

vindt

O?) Oihra MagneHs pulverea nigra. Sytt. Nat t XIU
Tom. UI. Gsn, s© Sp+ 9* Magneüa ftiabiiis Terriformis*

CBOKST. Mn. $. 114.

(f) De Bruinfleen zogenaamd, ïn 't Latyn Magnefia %

js een StcfF?. van Yzerachtigt; gedaante , doch maar zeer

weinig ©f geen Yzes inhoudende j hoewel zy door den Rid»

«der bevoerens , mei de üseeftc Misieralogiftea , cader de

I*
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vindt menze ia dunre Blaadjes op Kwarts* l
Van Kleur komt zy zwartachtig voor in En- AL^?L '

geland, als ook by Schneeberg in Saxen : rood-|jJOFD^

achtig bruin in de Myn van Upton by Exe-sTUK.

ter, als ook in de Laagen van zwarte Vitri-

ool - Schiefer by Goldberg en Leyzersdorf io

't Sikzifche Vorftendom Liegnits. Aan het

Glas geeft zy geene zuivere Violette, maar

eene troebele roode Kleur (f),

\h Digt Haairachtig uitfchietende Okers.

Of óqqzq bepaaling op alle de volgende

Soorten toepasfelyk zy, laat ik daar. Ik zal-

ze flegts agcervolgelyk befchryven.

(14) Oker van Yzer, die uitfchiet en tos is. xw.
Ochra

Dat zeer bekende voortbrengzel , 't welk Yzec^

men in Sweeden Rost > in Engeland .Rust 9
in

Rosst%

?t Franfch Rouille, in Italië Ruggine of Ru*

bigine ty telt , wordt vaoLiKK^us hier t'huis

gebragt. Mooglyk om dat het, door een Ver-

grootglas befchouwd zycde, een geregelde ff-

guur-

der -Ertfen , of in 't Geflagt vin Yzer 9 vas geplaatst*

tegenwoordig als onbekend , in 't Geflagt van Molybdce-

uum ; gelyk wy naderhand zien zullen, in de verglazia-

gen wordt zy gebruikt om eene Violette of blaauwachtig

paatfche Kleur te geeven aan het Gis-,

(14) Ochra Feni germinans mfa, Syjl, Nat, XII. Tom,

lil. Gen. 50, Sp* xo.

Bb s
IILD£«l,ILSyuk.
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I, guurmaaking , óie naar eene Kryftalfchietirg

Afdeei. gelykt, vertoone ? De Latynfche naam, Ru-

Hoofd^ ^S° of Ferrugo , betekent ITser - 2£om , en,

6Tük# dewyl ze zo gemeen is , dikwiis alleeDlyk

Het is niets anders dan Yzer , door zuure

of andere knaagende Dampen , die in de Lugt

zweeven , of Zoutige deelen in Water ver-

vat, tot tene roodachtig bruine, wat harde,

en zig aan de Tong hechtende Kalk vervree*

ten. Het vertoont zig, op alle zo ruuw als

bewerkt Yzer , te ligter, fchielyker en over-

vloediger, naar dat hetzelve minder glad h 9

minder fchpoii gehouden wordt of meerder

bloot gefield aan eene vogtige, fcherpe mee

zuure Dampen befmette Lugt. In 't Vuur

houdt het zig als andere Yzer -Kalken.

xv.
Ochra

\Mrttgo»

Koper-

Roest,

(15) Oker van Koper , die uitfehiet en groen

is.

Gemeenlyk wordt deeze genoemd Koper»

bloemen ofStraalig Koper -Groen, in 'tFranfch

Verd de Montagne Strié, dat is Streepig Berg-

groen , en behoort tot de Koper -Roest, die

men Erg noemt in Sweeden of natuur]yk

Spaanfch Groen. De Ridder merkt aan , dat

het een Koper, uit het voorbefchreevene Ko-

per-

(1$) Ochra JEtis germinans viridis. Syst* Nat» XII. Tom.

lil. Gen. 50. Sp, 11. Cuprum arrofurn viriele ftriatum. Carth.

Min,
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per - Groen herboren , zy. t'Is ten minfte ze-
m
U

ker 5 dat hetzelve dikwils tot een grondllag xxl/
verflrekt voor deezen Bloemen. Hoofd-

Men vindtze meest op of met andere Ko- stuk,

per - Ertfen in China , in Siberië , op Koper*

glas; by Dognaska als ook by Saska in Hon*

garie , op Dropfteenachtige Malachiet ; in 't

Bannaat van Temeswar, voornaamelyk in Ma*
riabrunoen 5 in Herrengrunde by Neufohl in

neder- Hongarie; by Falkenüein in Tyrol, als

ook by Bulach in 't Wurtembergfö , zeer

overvloedig op andere Koper- en Koperhou-

dende Zilver - Ertfen» Voorts hier endaar in

Saxen , voornaamelyk by Freiberg , met Ci-

naber,* te Kamesdorf, Zellerfeld, en Lauter-

berg op den Haarts ; als ook tusfchen Bonn

en Neuwied aan den Rhyn, te Rheinbreiten-

bach , te Moschellandsberg en Cau 'ebach in

Tweebrugge; hier en daar in Lotharingen, in

't Keulfche en in Cornwall, op graauw Ko»

perglas.

In eigenfchappen komt het overeen met Atlas»

Koper- Groen , doch is van een vaster faroen- w"ci-E««

hang zyner dcelen en niet dof maar glanzig

op de breuk. Het komt donkerer of helderer

groen ,
gemeenlyk zeer aangenaam Grasgroen

voor j en beftaat uit meer of minder , korter

of

Min. 30. Cuprura viriele plumofum. Wolt. Min. 30. &-

xugo ftriata, Wall. Min. 260» N. 2. fl?rugo nativa Cry-

ftallifata. Wall. Syst* Min, il, p, a87.

III. D2EL. II. Stuk,
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ï#
of langer , Haairachtige Vezelen of Naaldvor»

Afdeel. mige Kryftalien. Somtyds is het maar aan-

XXI< gevloogen of ingefprengd; fomtyds heeft het

stuk,
" een aanmerkelyke zelfftandigheid» De Vezel-

tjes zeer fyo en voor het bloote Oog niet

zigtbaar zynde , mee een Glans, noemt men

het Atlas -Erts, als Daar Zyde van dien naam

gelykende. Wanneer de Vezeltjes zigtbaarer

zyn en door haare veelheid, cverendiïaande ,

een doffe Vertconing maaken , dan geeft men

*er den naam van Fluweel- Erts aan. Hier me-

de heeft de Roest , die zig fomtyds aan Ko-

peren Werktuigen of Vaatwerk, door fcherpe

Vogtea of Vogtigheid, openbaart , veel over-

eenkomst.

veder- Hier van verfchillen de eigentlyk zogenaam-

ft!*xxiv.^e &®perb!oemen. Deeze maaken eene Sters-

.

Kg.** wyze of Bloemachtige figuur, met grove Straa-

len, uit een middelpunt fpreidende, langs de

vlakte van den Steen of Erts , waar op zy

zig bevinden. Men vindtze ook by Knop-

pen, van ovaale , ronde, of Nierachtigc fi-

guur, met Straalen, die naar het midden loo-

pen. Van de gezegde Fluweel -Erts heb ik

zeer fraaije Stukken van Kamesdorf in Saxen,

mst Koperbruin en zwarte Koper -Erts, als

ook met geele van Andrïesberg op den Haaris

en in Spaathige BergilofFe van Blankenburg ia

't Zwartsburgfehe. De eigentlyke Bloemen
,

die men Gepluimde of Veder - Erts noemt

,

vertoonen zig zeer fraay op een Kwartzigen

Berg-
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Bergfteen van Sleits in Voigtland ; gelyk in I»

Fig. 4, op Plaat XXIV, is voorgefteld, Haar A^|
E

^
;

Straalen hebben den glans van Atlas, enleg-HooFD-

gen in een perk van doffer, donkerer, FIu-stuk,

weelachtig Koper - groen ,• 'c welk een zeer

fraaije vertoooing maakt. Dergelyke heb ik

op een Zand -Flets van Kamesdorf en knob-

belig in een Staia&itifche Kwartzifche wit-

te Yzerfteen van Breidbach in de Paltz. Ook

heb ik zodanige Koperbloemen los en op zig

zelve, Knopswyze of Knobbelachtig gegroeid.

Die Kogelachtige, en op de oppervlakte Haa-

nekamswyze Kryftallen , welken men by Fal-

ken dein in Tyrol vindt , zouden misfchien

ook hier kunnen behooren.

(iö) Oker van Koper, die uitfchiet en blaauw *vr-
Ochta

**• Cuprigo,

Koper»

In de eerfle plaats wordt hier bedoeld een bloem»

Bergblaauw, dat, op dergelyke manier als het

Berggroen , gefheepte of Sterswyze Schietin-

gen maakt; 't welk by Sahlfeld zou voorko-

men. Het is, gelyk de Poeijerige blaauwe Ko-
per - Oker , veel zeldzaamer , daa de groene

Ko-*

(16) Ochra Cupïi germinans ccerufea. Syji. Nat. X1L
Torn. lil. Gen. 50, Sp. 12. Ochra ponderofa elegantisfime

cceruea. D&costa Fos/. io5. Mus, Teif, 10$. Ochra Ve«

neris Terra" Calcarea inixta. CROKST. Min. $. 194. N. 1.

Cuprum caeruleum Plumoium. WoLT. Min. 30. Coeruleuns

montanum fuperficiale, WALfc» $yft* Min, II. p» *$Qi

lILDEttL.II.STUX«
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I. Koperbloemen. By Bulach, in het Wurtem*
Af^el' bergfe, heeft men de voornaamden. De Heer

Hoofd* Davila hadt daar van, in zyn Kabinet ,

stuk» groote fchoone Stukken, op Kwarts- Droe-

zen. Het Blaauw was ten deele gekryftalli-

zeerd in kleine dunne Plaatjes, met verfchü-

lende helling naar eikanderen ; ten deele Naalds»

wyze gefchooten als de gefternde Bloemen

van Spiesglas. Op eea ander Stuk was de

geheele Oppervlakte bedekt met een geftreept

Lazuur , van Naalden by groote bondekjes

Sterswyze gefchikt. Verfcheide Stukken met

gefternd Koperblaauw hadt hy uit Saxen

,

Saltzburg en van andere plaatfen (g). Ik

hebze op een Okerachtïgen Yzerfleen , uit den

Eiffei by Keulen.

Gekryftat- Behalve dit komt 'er ook een gekryftalli-

iizeerd zeerd Bercblaauw voor, dat men in 't Franfch
aerg-

blaauw. Bieu de montagne cryftallizé noemt , en in 't

FiS. s' Hoogduitfch Kupferblau - Kristallen. In Sibe-

rië valt dit , als ook in Hongarie 3 in eenige

Saxifche Groeven , in Tyrol, in 't Wurtem-

bergfe, in 't Nasfaufche , in Thuringen, Twee-

brugge en Languedok. Zeer fchoone Stukken

daar van hadt de Heer Da Costa uit de

Gebergten van Medenbeck in Wallachie ont-

vangen , en hy verbeeldde zig dat het over-

vloedig in China moest zyn , vastfïellende dat

het blaauw der Porfeleinen daar mede werdt

ge-

(g) PAvïLA Catal. rai/onnê Tom . II. p. 5©$.



Metaalhoudende Aarden, 399

gefchilderd. liet zie meest op andere Koper- *•

Ertfen en op Kwarts - Droozen* Ik heb een xxi.'

Stuk gekryftalüzeerde Spaath die glanzig wit Hoofd-

is, vol van dergelyke Kryiïallen, die ten dee-
ST

-

]e afgebroken zyn , in Hg. 5 ,op PJaatXXlV,

afgebeeld. Zy zyn donker Lazuurblaauw

,

taaraelyk vast en hard , glanzig op de breuk

,

en in 't Vuur van den zelfden aart ais andere

Koper- Kalken , maar ryker , leverende byna

de helft Koper uit. Uit de Solutie van Ko-

per in Geest van Armoniak -Zout krygt men
dergelyke Kryitallen , doch zo beftendig niet

,

wier Kleur wel haast in Groen verandert. Veel

Koper -Blaauw beltaat uit zeer kleine KryHal-

letjes als Zand , die fierlyk als Diamanten

glin fleren ; gelyk ik dus een Stukje van geel

Koper heb , met groene Fluweel - Erts in zulk

Blaauw zeer aartig gefchakeerd: maar anderen

van deeze Koper - Blaauw - Kryflallen vallen

taamelyk groot. Sommigen zyn platachtig ,

anderen pieramidaal , met vier of meer lang-

werpig Ruitvormige zyden , en eenigen veel-

hoekig, gelyk men by Saska vindu Somtyds

zitten zy, gelyk by Falkeftein In Tyrol, op
Kogelvormig Koper -Blaauw; doorgaans veele

by elkander, en dan of eveowydig, gelyk by

Oraviza in Hongarie voorkomen, ofzy loo-

pen Straalswyze uit een middelpunt, by Bu-

lach in 'c Wurtembergfe , als voorgemeld.

(1?)
ia. Duin. Sim
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ï. (17) Oker van Spiesglas 5 die uitfchiet en

'Afdeel- fooJ f/ è

XXI.

stük.
D" ^e ^rts van Spiesglas valt byna altoos

xvtï. Straalig en op dergelyke manier gefternd als

Stm
h
o* gezegde Koperbloemen ; doch deeze wnrdt

spiesglas, hier zo min bedoeld als de roode of anders
B ocrn

* gekleurde Antimonie - Erts , welke uit Vezels

of Plaatjes beftaat , in Hongarie en Saxen voor-

komende. Hier worden flegts de Bloemen van

Spiesglas bedoeld , die als een fyne Wollig-

heid of Fluweel op andere Spiesglas - Ertfen

groeijen 9 en zekerlyk mede door de werking

van eenig bytend Vogt of door de Lugt onc-

flaan. Zy hebben dikwüs ook eene Sterachti-

ge gedaante. De Kleur is fomtyds fchoon rood

,

of paarfchachtig of blaauw of groenachtig

geel 5 ja men vindt ook wel die allen by mal-

kander* Zodanig een Stuk heb ik uit Hartz-

wald , dat met alle deeze Kleuren fyeeh , van

zcqt fyne Vezelachtige Spiesglasbloemen op

geftreepte Spiesglas - Erts , in witte Kwarts.

Da vila hadt dergelyke Stukken, metKleu-

ren als een Duiven -Hals, uit Hongarie, zelfs

met gefternde Pluimen of Vedertjes , als ook

eo

(17 > Oebra Stibii gerroinans rubra. Syfl. Nat, XU, Tost.

HU Gen. 50. Sp. 13. Sriblum Fibris Capiltexibtis fparfis.

Sy/t. Nat, VIII. *72. Antimonium xubmm plumoftim.

Wolt. Min, 17. Antimonium raagna Copia Sulpburis

minexaiifatum &c« Wal ju Mi», sgs. Anfim* Sulph. mine*
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«ene die graauw en paarfch was gebloemd, op *
een blaauwachtigen korreligeD Kwarts-Steen ( h). XXI>

'

Van een dergelyken , die ik van de Oude Hoofd.

Hoop in Braunsdorf by Freïberg bezit , roes
STUK*

fchoon paarfche eenigermaate gefternde Bïoe ^xxiv,"

men, geef ik in Fig. 6 gedecltelyk de Afbeet- ffr **

ding» Somtyds komen deeze Bloemen ook

zwart voor , of graauw , by Joachims - Thall

in Bohème , en zy zyn Goudhoudende in Se-

venbergen en Hongarie, Zilverhoudende in Sa-

xen. Ook vindt menze by Ilmenau ïn Thu-

ringen. LrNN^us zegt dat zy in Vrankryk

t'huis en ryk van Yzer zyn. Men heeft My-
nen van Spiesglas gevonden in Poitou en Bre*

tagne zegt Pomet, die nooit het Hongiri-

fche hadt gezien (£). Dav i la hadt een dig-

te, vaste Antimonie-Erts ; met eene Zwavel*

achtige Oker omkleed, van Moulins in'tBour-

bonnois. Men h^eftze ook, uit Siam in Oost-

indien in Vrankryk aangebragt. Ik hebze, be-

halve Duitfchland en Hongsrie , uit Enge-

land , uit Toskanen en van 't Eiland Corfika in

de Middellandfche Zee*

(18)

nl. Lanae infter V'Mh CapiUaribus fèparttls. Wai.!» Syfi*

Min. II. p 197 Flo^Ci Antim^nii. VöG. Mn. 495.

tb) DAV. C&tal raifmné Tom. IJ, p. 376*

(i) PomET des Drogucs. Libr IL p. 54*

Cc
III. Dm. II. Stuk.
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1. (i2) Oker van Zilver, die uitfchiet enzwart*
AfdeeL. achtig is.

XXI»
Hoofd- Niet het Haair • Zilver , dat gedeegen is,

xviu.
van Freiberg ïn Saxen

» maar een Vederach-

Oibra tig gegroeid Zilver, mee Antimonie, Zwavel

'vcdef.
' en Rottekruid gemineraHzeerd , dat men Ve*

zilver*
der -Erts van Zilver of Veder -Zilver tytelt,

wordt hier bedoeld. Men vindt hetzelve in

de Zilvermynen van Saxen, gelyk by Brauns-

dorf , in ondoorfchynende korrelige Kwarts f

voornaamelyk in de Hofnung Gottes, in Kwarts

en Arfenikalifche Zilver - Ertfen , als ook im

gelobten Lande, byFreyberg, in zwarte Schub*

bige Blende , by Hodritfch op onzuivere Y«

zerhoudende en in de oude Aarons - Stollen

,

in witte Kwarts als verzonken * by Schemnits

iq Neder- Kongarie*

Grtauw- Gemeenlyk is de Kleur zwartachtig blaauw

;

ïu'xxïv. gelyk ik dus een zeer fraay Stuk van Him-
*'&• 7 * melsfurften by Freiberg heb , zeer fyn ge»

haaird, maar de Vederachtige Schietingen ver-

toonen zig veel duidelyker in die van Witti-

gen in 't Furftembergfe , niet minder raare %

graauwachtig geele Zilver- Stof, in Fig. 7. af-

gebeeld , waar van de Takjes als met Kryflal-

letjes begroeid zyn, zelf kantig en puntig uic-

loo-

( 18) Ochra Argenti germinacs nigricans. Syft. Nat* X17.

Tom» 111. Gen. 50. Sp. 14. Argentum Fibtis re&is tenuis-

fimis friab. nigricantibus. CAR^H- Min* 76. Argenr. Aai

üm, Sulphui* Mineralifamm Capiliaie. Crowt* Min. §*

UK
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ïoopende; getyk men die aan een zodanig Ve- .**'-.

dertje, hier in langte eens vergroot , by Let-
F

xxl*
ter a kan z\< th Deeze Stof moet ook hier Aoofd-

t'hu ; s gebragt worden, alzo het Haair Zilver
5TÜK'

zulke Schietingen niet maakt.

Deeze Veder Erts houdt maar weinig Zr* witte»;

ver, dikwils niet meer dan vier of a£t Loot,

zelden over 't Mark in de honderd Ponden;

maar daar is een Witte van Hodritfeh die tot

geven Mark uit het Centner geeft. Dezelve

beftaat uit Haairachtige fyne Sneeuwwitte

als Wol zagte Vezelen , nu langer dan korter,

meest regt , zelden , gelyk im gelobten Lande)

by Freiberg geflingerd , ook zeiden vastfamen-

hangende, en meestal in de Moer verftrooid

leggende, fomtyds evenwydig, maar ook Sters*

wyze gedraald f by Schemnits in Hongarie*

Davila hadt , behalve de blaauwe, ook zw»t$;

greenachtige en zwarte Veder - Ertfen van

Zilver , en volgens Wallerius zyn de

s&wartachtïgen de gemeenftcé Het Haair - Zil-

ver, dat gedeegen is, moet hier van uitgezon-

derd worden j maar onder het Zwart -Gulden,

dat een Zilver - Erts is , door Rottekruid *

Zwavel en Koper , gemfneralizeerd , komen
Takfchietingen voor, die hetzelve hier zouden

kun*

tji. Na *• Argent. Stiïphare Arfrtiïco & Antimohio mi-

neralifatum. Waix. Mm 191. Idem Miner4 ïluttipfft Vil

xadiati W\LL. Syst. Aiin, ÏU p, $i$¥

Ge a

llh DEEt. II. Sïwr.



404. De Okers of

E kunnen betrekken, en zekere witte Vliesach-
A
*XXI

L#
**& BlaadJ

es 9
of fyne Flaairt

J
es

» als Schim-

Hoofd- mei, in gezelfchap van het Hoorn -Zilver op
stuk, geelachtige Ley voorkomende , of in Kalk-

fpaath als geweeven , welken de Berglieden

Lappig Zilver heeten, zouden misfchien ook

hier kunnen behooren.

xix, 0°) O^er van kobalt, die uitfchietende is 9

öchra paarfch van Kleur.
Cobaltzgo»

bloemen." Als de laatfte onder de Okers ftelt de Heer
LiNN-ffius deeze voor, die men eigentlyk

Kobaltbloemen , in 't Hoogduitfch Koboltbluthe9

in 't Franfch Fleurs de Cobalt Jlriées , tytelf.

Men vindtze in de meefte Kobalt- Groeven ,

gemeenlyk in en op andere Kobalt -Ertfen
,

doch zo veel niet als 't voorheen befchreevene

beflag. Dus vallen zy by Stirling in Schot-

land, en in Loodglans by Annaberg , als ook

in ondoorzigtige witte korrelige Kwarts of in

witte zwaare Spaath , in Rappold by Schoee-

bergin Saxen. Op groene Kobalt- Oker vindt

menze by Sahlfeld in Thuringen, als ook by

Meinungen in Frankenland, en op 2warte Ley

by Wittichen in 't Furftembergfe en by AU
pirspach in 't Wurtembergfe.

De

(19; Ochra Cobalti germinsns pnrpurea. Syfl. Nat. XII.

Tom. III. Gen. 50. Sp. is. Cobalrum Ochraceura rubnim.

CAfiTH, Min,, $S. Cobaldbliuhe. Fios Cobalti. Gesn, Heao

/ Jcel
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De Kleur is Appelbloefem of helder paarfch Af
||^

l:

Tood , en de geftalte komt ook zeer veel met Hoofd*
die der Bloemen van Spiesglas overeen , hoe- stuk.

wel zy kleiner va tien in dat Stuk, uit myne p^xxiv.

Verzameling, gedeeltelyk hier afgebeeld in

Tig. 8. Het beftaat uit korrelig gekryftallizeer-

de Kwarts , en is afkomftig uit de Myn van 't

Witte Hart, by Schneeberg in Saxen. Ik heb

gekryftallizeerde roode Kobalt - Bloemen , in

weeke Kalkfpaath
% met Leyachtige Bergftoffe,

van Sahlfeld in Thuringen. Dat dezelven geen

Kobalt zouden in hebben , gelyk onze Ridder

uit Henckel verhaalt, ftrydt tegen de Waar»

neemirgen van anderen , die aanmerken, dat

zy door Calcineering maar omtrent de helfc

verliezen
,

geevende goede Smak en Kobalt-

Koning.

Deeze Bloemen vertoonen zig als famenge- Kryftai-

fteld uit dunne , langwerpige , KryHalletjes f
cn *

fomtyds wac breeder vallende , zo dat zy als

vierzydige Kantzuilen gefchapen zyn, met fpit-

ze punten , hebbende twee ofvier zyden fcherp-

hoekig vierkanr. Deeze Kryftallen zitten of

ongeregeld en tropswyze by elkander, gelyk

te Wittichen , of fpreïjen zig Sterswyze met

Straalen uit , gelyk in het afgebeelde Exem-
plaar.

Hier

kei. Mn. 107. Cadtn. U. N. 37» flos Cobalti germinans.

WAU.. Syft. Min, II. p. i8r.

Cc 3
IÏLDKELjLSTÜff.
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.-. 1* Hier zou ik de befchryving der blaairwa

xxl
tL

" en ëroeDe Tzerhoudende Aarden > op 't voeu

Hoofd- fpoor van den Gottinger Hoogleeraar J. F.

|Tü«. Gmelin, als Soorten, (doch zeer onzere*

geld, dewyl zy geerszins tot de Uitfchietende

Okers behooren,^ kunnen laateo volgen {k).

Maar 5 aangezien de eigentlyke plaats dtrzel-

ven onder de Kleijen is, alwaar onze Ridder

van £ea Blaauwe en Groene Aarde op 't arti-

kel B4us fpreekt CO , z\ ik > om herhaalin-

gen te vermyden, waar in geiagte Hoo-'een

raar ten deezen opztgte als elders vervallea is*

3va vooi beeld niet volgen.

(&) Natur • Syjlcm, des Min&ral - Rekbs. IV. Theill p«

(/) Volgens zyn Ed hadt de Heet Linn&'js geen gewag

van die Aarden gemaakt ; 't welk my zo niet vooikomt»

$eJyk wy in 't volgende Hoofdftuk zullen z^en.

4» - « {» «
'é * *

XXII. HOOFD.
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I.

XXII. HOOFDSTUK» f™™
m

Befchryving van de Zanden; waar in de

verfchilknde denkbeelden over derzelver Oir-

fprorsg onderzogt en de Middelen , om de ge-

weldige Verltuivingen te beletten , voorgefield

worden. Nuttigheid der Zand - Velden en

Zandgronden. Schatten des Zands 5 Fyne ,

Grove, eenvoudige en vermengde Kwarts-,

Glas-, Schulp- , Keizel- ; Gou ,-.-, Tio , Y-
zerhoudende en andere Mintrad Ie Zanden*

Over het Zand , in 't algemeen, zyn de verfchii-

eedasten der Geleerden zeer verfchillen- J

,

en
?
e

1 t l. j u i u denkbeei-J
de. LiNNiiüs hadt hetzelve bevoorens aan-den.

gemerkt als de eenigite oirfprongelyke Aarde ,

uit welken al!e andere Aarden en Steenen

,

door inmenging van verfcheide Elementen , ont*

Haan zyn (ra)* Naderhand fielt hy hetzelve

van Zee- Water geboren, uit de neervallende

Slagregens gekryftallizeerd te zyn en eindelyk

op 't Vaste Land geworpen («> Volgens den

Heer

(m) Syfi. Nat, Ed. VIII. p. ai9» Dus heeft de Hoog-

leeraar Vogel hem begreepen. Ik denk dat onze Ridder

ook de Metaalen meende, alzo hy zegt , toium Regnum La-

•pidewn : en wel Eiementerum ope , dat is door middel, hut»

pe of werking , der Elementen.

(n) Syfi. Nat. XtU p. l$6.

Cc 4
UI.Deel. II* Stuk,

1
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A y Heer B u f f o n is het Zand , benevens de Kley >

XXIl/ de Stoffe , waar uit hec bicnenfte des Aard-

Hoofd- kloots beftaat , en deeze zouden , ten tyde
stuk. toeQ de ^ar^e haare geftalte kreeg, toe Glas

geworden zyn (o). „ Op die verglaasde Stoffe,

„ [waar uit hy nog fielt het binnenfte des

„ Aardkloots te bettaan,.] lagen de Zanden ,

5, die niet zyn (zegt hy) dan brokjes Glas, en

5> op dezeiven de nog ligtere deelen 5 naame-

,, lyk , de Puimfteenen , Schuim en Slakken

5>
van die verglaasde Stoffe , welke de ver-

33 fcheiderley Soorten van Mergels en Kleijen

5 , voortgebragt hebben , onder een bedding

3, van Water 9 vyf* of zes honderd Voeten

3, dik, door verdikking der Dampen, toen de

3, Aardkloot verkoelde , geboren. Dit Water

„ leid overal een Slykerige Korst af, gemengd

3, met alle Stoffen , welke zig kunnen opheffen

3, en uitwaafemen door 't geweld des Vuurs

,

„ en de Lugt werdt gevormd van de fyntte

„ Dampen 9 die door haare ligtheid zig ont-

3, wikkelden van de Wateren en daar op blee-

a, ven zweeven (p)?
9

Gevoe- Geneuglyke Droomen mag men zeggen ! De

buiïon. Aardkloot moest vloeitaar zyn by de Schep-

pinge , om door 't rond draaijen zyne Knol-

ronde geftake te bekomen ; en zulks was ge-

fchied door eene fmeking der GJaswordende

Stof-

(ö) Vo'gens Vogel, Mineral?.$y/lem t p, s**
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Stoffen; maar, hoe kwamen de Zanden, die, 1

na de (tolling van den Glas . Kloot , daar op^xn*
lagen , van dezelve afgezonderd ? Die is , wan- HoofdI

neer men 't gene in de Fornuizen der Scheid- STüK#

kundigen of Glas - Ovens gefchiedt, gadeflaat

,

volftrekt onbegrypelyk. VVel werpt het gefmol-

ten Glas , onder 't gaar worden , een Schuim

op , maar geen Zand , 't welk toe deszelfs

Grjndftoffe dienende daar in verfmelt. Indien ,

overzalks , de door 't Vuur Glas wordende

Stoffen , het inwendige des Aardkloots uitmaa*

kende , by de Scheppinge gefmolten en tot

Glas geworden waren , zo kon op dien Glas-

Kloot geen Laag van Zand zyn blyven leg*

gen, onder 't Schuim.

Meer opmerking verdient het gezegde van P** *\«

den Heer Büffon, dat de Zanden niet an- GUs'Se-"

ders zyn dan brokjes Glas. Een dergelyk Ge* ftaa*

voelen hebben de genen gekoefterd , die dezel-

ven achtten van Glasaartige Steenen te zyn af*

gebroken , en door de fchuuring op elkander

rond gemaakt. Aristoteles heeft die

denkbeeld reeds ter baan gebragr. 't is ze-

ker, dat fommige Zanden veel*; brokjes Steen,

Spaath of Mineraal, en vergruisde Conchyliè'n,

bevatten } maar 't gene wen eigentlyk, en op

zig zelve, Zand noemt, is te egaal vangroot-

te , om door zulke wisielvalligheden te zyn

ge-

(p) BUÏFON ƒƒ(/?• Nat, Tom I. O&ivo. p. $37»

Cc 5
ïlï. Deel. II, Stuk*
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j, geboren. Het fchynt veeleer van ecne Kry
Afdeel. ftallyne of Kwartzige natuur te zyn , en is,

5
XXII. voigens den Ridder, door Kryftaliizatie voort*

Hoofd-
,

&
. , ; D

J
;

stuk* gekomen uit troebel Regenwater (4).

Denk- „ Ik heb reden om te denken, zegt Doktor

lisxEa?" » L 1 ster (r) dat Zand eenmaal geweest zy

„ het buitenfteen algemeene bedekzel des Aard«

„ kloots: om dat alleonze Noordelyke Gebergten

„ 'er nog hedendaags , meer of min , mede bedekt

„ zyn , en, hoe hobger de Bergen zyn , hoe meer

„ en hoe grover het Zand is ; als ook , om dat

,a de Rivieren, die in de Bergen ontfpringen

,

„ hetzelve nog dagelyks in groote veelheid af-

9 , brengen* En dat het dus, naar alle waar-

„ fchyclykheid , alle Eeuwen door, geweest

„ zy , federt dat de eerfle Regens op den Aard-

„ bodem vielen, komt my des wegen geloof

-

„ baar voor , dewyl 'er de Zee - Oevers en

9i Monden der Rivieren gemeenlyk mede be-

99 bolwerkt zyn : buiten en behalve de Zandi-

3> ge Zee - Gronden op demeefte phatfen, en^

3, 't gene een klaar bewys febyot te zyn voor

$ de langte des tyds, is dat, wanneer men de

„ laage Gronden by deeze Rivieren , die al-

„ toos, zo veel men weet, Veenachtig zyn

M geweest, zo diep doorboort, dat men der-

„ zelver Bodem ontdekt, dit Bergzand zig in

„ groote

(q) Abena. Cryftalilzatio Plavialis Aqa* tuibid*. Syg,

Mau XII. Tom, III» p. é.
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Èi groote veelheid openbaart , en op eeoige L

„ plaatfen daar onder wederom Veen, en °n- ^XU*
„ der 't zelve eeD nieuwe Zandbeddïn^ Nu -ioofd*

i9 weet men dat het Veen lang werk heeft om*™**
„ te gr^eijen , als meestendeels beftaande uit

„ de Bladen en Wortels der Planten. Een

„ anJe^e bewysreden haal ik uit de groote hard-

9> heid en b> gevolg uitmuntende duurzaamheid

9i en onveranderiykheid van deeze Delf(toffe,

9i Want , m,ewel veele dingen Zand geDoemd

„ worden , wegens de kleinheid en weinige

„ famenhang of droogte van derzelver Kor-

„ reis , behoudt nogthans dit flag van Berg-

„ Zand , boven alle anderen , zyne natuurlyke

99 en oirfprongelyke grootte, en is niet, ge»

„ lyk veele andere Zanden, door wryving van

„ Steendeeltjes tegen elkander gevormd , maar

3 , van eene beftendige en duurzaame figuur ;

5, weshalve ik meen reden te hebben om te

a> onderfte]!en,dat het bekwaaout zy geweest,

„ om tot een uitwendig bekleeizel te ttrekken,

9% van den ^dkloot."

Nader zou de beroemde Li ster zyne Dat hec

gedagten hebben kunnen Ct< rken , door die af-J^
gryzelyke Woeftynen van barre Zanden , in Meedzci

de binnen - deelen van Afrika, wier oirfprong kiootfgè-

misfehien verklaard zou kur ncn worden door de weesE Zy'*

geweldige ukgulping van den Oceaan, die ik on»

der-

(r) PUI Trans* abridgd by LOWTHDB?. Vol. IL p^Si.

'
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I. derfteld heb, by den Zondvloed, over Euro.
A
XXII^ P 3 en een £edeelte van de nabuurige We-

Hoofd-* reldsdeelen , plaats gehad te hebben (x> Daar

stuk» door, immers, kan het Zand, 't welk de Op-

pervlakte des Aardkloots bedekte , naar alle

kanten zyn afgefpoeld, maakende dus die al,

woelende Zandbanken aan onze Kusten , enDui-

Den(t), die men alomme vindt, en naar den

anderen kant, die magazynen van Zand in Afri-

ka, onbevatcelyk uitgeftrekt en in veelheid on-

afmeetelyk^

Men vindt Ten opzigt van het Zand dat onder in de

laageLan. Grond zit , van laage Landen , gelyk die van

ondefden
ons bolland » en °^ hetzelve voormaaïs bloot

Grond, gelegen hebbe , maar naderhand door eene

Kïeyachtige bedding van één of twee honderd

Voeten hoogte bedekt geworden zy; terwyl

men, in tegendeel, in de laatere tyden, met
Hïftorifche zekerheid, niet anders weet dan van

affpoelingen en wegfpoelingen van Landen , ia

onze Gewesten : kan men niets vast/tellen

,

dan dat het tegenwoordig zig aldaar bevindt.

Men vondt het by 't booren van de zo beruch-

te Put in 't Oude Mannen Huis, hier ter Ste-

de , onder een Kley - bedding van meer dan

honderd Voeten dikte , die honderd Voeten

diep

O) Zie 't voorg. Stuk , bladz. 189.

(tj Do&or LiSTEn , voorgemeld , verbeeldde zig,d^t d?e

Zanden , op onze en de Franfche Kusten , aan de Noord-

zee en 't Kanaal , van de Engelfche Kust , die nvecst ufc

verheven Gronden van Kryt en Kei&eJs, door hem IVtold:
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«diep, en veertig Voeten onder 't Zand lag, j;

waar op geheid wordt : dus ter diepte vanAPDEFLj

tweehonderd Voeten onder de Oppervlakte , hoofd
*

alwaar men 'er , wederom , ruim dertig Voe- stuk.

ten diep in gegraven heeft* Men oordeelt

doorgaans , dat de Stad legge op een Staart van

het Muider Zand. De zeer kundige Heer Berk-

iiey, die flerk over dit onderwerp redeneert,

fchcen eenigzins te twyfelen , of dit Zand ook

zoet Water verfchafte (v) ; maar zulks is , of-

fchoon het met die Put , en een andere , by ons

geheugen, op 't Amitelveld gegraven , niet ge-

lukken wilde], volkomen zeker. Men vindt op

andere plaatfen , in deeze Stad , zelfs niet ver

daar van daan, op de Reguliers- Graft, geboor-

de Putten , zo men 't noemt , die goed drink*

baar Water , zuiver als Regenwater, uitleve-

ren* ja by de Oude Kerk legt dit Zand zo
hoog , dat ordinaire Putten zoet Water gee-

ven. In Noordholland is 't ook bekend, dat

een geboorde Put goed Water verfchaft. Al-

daar boort men flegts door de vaste Kley ,
die zonder Heywerk goede Grondflagen voor

de Gebouwen geeft» Het is evenwel, in dit

opzigt, overal niet eveneens.

Jammer is 't, dat zodanige diepe Grondboo- Het w^
rin- zamk

genaamd , beftaat , zouden afgewaaid en door dan Regen
afgefpoeld zyn : maar dit vind ik niet waarfchynlyk.

(v) Natuurt. Hiftork van Holland II. D, I. $tu& , blads,'

116, enz,

UU DjëEL. II, Sm,1
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t ringen niet menigvuldiger in 't werk gefteH

^XXn" wor<3en : waar ^oor men iets DaJers aangaande

HoofdI de gefteldheid onzes Laods ontdekken zoude.

stuk» Van het boveclle, dat omtrent tot vierentwintig

Rynlandfche Voeten gaat, terwyl men op de

helft dier diepte dikwils Welzand vindt , heefc

gedagte Heer ons een zeer fraaije Schets ge*

geven (»• Te Marly la Vüle in Vrankryk ,

niet ver van Parys , vondt men op omtrent

zestig Voeten diepte Zand , dat met eenige

veranderingen aanhieldt tot de diepte van hon-

derd Voeten. Te Modena, in JLombardie s ,

komt byna overal , op omtrent zeventig Voe-

ten diepte 9 het Welzand voor , dat alsdan fchoo-

neZoet water Putten uitlevert C#)-

van w*ar Voor de onderflelling* dat het Water in dit

teihcbbe!*
Welzand doorge^ypeld Zeewater zyn zoude ,

vind ik geen de minfte reden. Zelfs die Wel»
len, Bronnen en Putten, van zoet Water aan

onze Stranden en in de Duinen , maaken zulks

geenszins waarfchynlyk } noch baaren eenige

belemmering in. deezen (y). Gceven niet de
Zandduinen geduurig helder zoet Water uit ?

Zypelt hec uit dezelven niet zo wel in de Va»

leijen en Strandwaards ais naar binnen ? Dus kan,

men dan zeer wel, in 't Zand der Stranden

,

ca

fxw) fn 't zelfde Stuk, Plaat T« blada. u.
^jc) GëSNER de Petrificatis. p, ioz Sec.

(y) Nat t Hifi, van Holland , als boven, bladz. iio»

\k) Vergelyk dezelve , II, D. II. STUK. bladz. #?fy
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na Regenig Weder , zoet Water vinden. En , *•

dat Water, 't welk in 't onderaardfehe Wel-^||£*
zand huisvest , komt buiten twyfel van bin- Hoofd*

nenflands en moogiyk wel uit eene onafgebro- stü*»

kene gemeenfchap van die diepleggende Bed*

dingen met den bodem der Rivieren, Men
weet . immers , dat het Zand , hoe dik ofdun J

klein of groot , van uitgeftrektheid , het Wa?
ter door laat loopen , ten einde toe (z).

Hier zou nu in bedenken komen, of het Aloudheid

Zand , van welks overvloedigheid mqn al vroeg '

gewag vindt in de Heilige Bladeren (a) ; ook

als eene Grondfloffe des Aardkloots gefchapen

zy, dan naderhand voortgebragt. De groote

Boerhaave achtte het zeer verkeerd, dat

men het voor een Aarde hield,* al zo het uit

Kryltalletjes beftaat 3 en niettemin Helde hy

,

dat het tot de vrugtbaarheid des Aardryks

noodwendig vereifcht werde , als doorloop ver-

fchafFende aan het Water (&). Zo moet het

zig dan ook reeds in het Paradys bevonden

hebben; ja in die Schepdaad begreepen zynge*

weest , door welken de Aarde vrugtdraagend

Kruid voortbragt. Sommigen * niettemin, on«

der-

fa) Het Zaad van Abraham en Jakob zou ten uiterfte ver-

menigvuldigd worden, als het Zand dat aan den Oever des

Zee is , ontelbaar in menigte, Gen, XXII. vs. 17. XXXII»

vs. i2, enz. Dat niet gemeten noch geic'.d kaa wodoi*

Jerhm. XXXIII. vs. 21. Hos. I. vs4 10»

{b) CkemU, Vdl, I» p. 6é$«

III. Deel. IL Stuk,

*\
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k derftellen, dat het uit Kley voortgekomen zy s

^XXlT* die wederom fleSts een bezinkzel is van Water.

Hoorn'- De Zandkorrels zouden , of door de fyne

«Tui. Aarldeelen zelf, of door een Aardfmout, of

door Zouten of door de beweeging der Wa-
teren , tot een Steenachtig Gruis en fcheidbaare

Korrels gegroeid zyn £*)

De oïr- De meergemelde Heer B erkhey, die dit

^rongdoor fcnryft , hadt vry duidelyk aangetoond , dat de

uit Aani- Hoofdftoffelyke deelen van Zand en Kley de

2SaJ
esee

" zelfden zyn ; naamelyk ongemeen en byna <w-

eindig fyne Aarddeeltjes ; welken zyn Ed* zig

verbeeldt, dat in de Beddingen des Aardryks,

door eene meerdere famenftolling,en dooreene

hun natuurlyke vettigheid of andere Aard-O-

liën, en door tusfchen komende Zouten (d),

verbonden zynde , eindelyk van die Beddingen

los geweld , door de fchuuriog van 't Zeewa-

ter tot eene rondachtige gedaante worden fa*

mengefleepen , en dan , in ftiller Wateren ver-

voerd , onder de Aarddeelen nederzinken (e).

't Is niet te ontkennen, dat zulks zou kunnen

gefchieden ; doch voor de Vorming van zulke

groote menigten van Zand , als 'er op den Aard-

bodem zyn , op zo hooge Gebergten en zo ver

van de Zee afgelegene plaat fen, en, daar het

zo vroeg na de Scheppinge reeds in zulk een

veel-

(e) Zie Nat* Hij% van Bolland, alt boven , black 667,

(dj Door Zouten fchynt avn Ed» hisr , naderhand, Kry-

flaïraaakcnde Vogten te veiftaan.
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veelheid aanwezig was> fchynt die Stelling *.

toiec zeer gunftig. Ook is het moeielyk tebe- ^XIU
grypen , wat de reden kan geweekt zyn, dat Hoon**

uit een zelfde Stoffe , door de zelfde byko* STÜÉ»

mende middelen , op eene zelfde plaats , Zelf-

Handigheden zouden geboren worden , die el-

kander zo ongelyk zyn als Kley en Zand ; ter-

wyl de eene valt onder de andere en tot be*

hulp derzelve ftrekt.

Wylen de geleerde Walch heeft een opzette* De oït-

ïyk Vertoog gefchreeven over den Oirjprong j£°Js
g el

m Zands (ƒ). Na dat zyn Ed. daar in , ten vogens

uitvoerigfte , het oude Gevoelen > der genen

die ons gewoone Kwartzige rondkonelige

Zand, van eene afbrokkeling der Kwarts- Rot-

fen en Klippen 9 door de beweeging der Zee-

baaren 5 afleiden , als onmooglyk , be&rcedea

hadt , bewyst hy zulks nader % doordien het

geenszins overeenkomt met het Gefteente van

zodanige Rotfen, maar meer met de Glasaarti-

ge Kwans- en Kryftaldroezen , die in befloo-

tene holligheden van Steenen -

9
en in Kloven

der Rotfen , groeijen ; zynde derhalve voor al*

Je aanftooting en affchuuring beveiligd» Dat

het van gefloepte Zandbergen in Zee zou ko-

men , neemt de zwaarigheid niet weg : wane

dan moest men nog onderzoeken , van waat

óerzelver Zand afkomüig ware» Dewyi 'et

öok

(e) DéieineTIiD.T. StuÉ , bladz. 231» 23».

(f) Naturforfcher UU STUSi, 1774, Art, IX, p, !§$©

Dé
nu i sel* u, sïub»
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ï# ook, buiten twyfel, veel Bergen van anderen

xiu' Steenaart in de Zee zyn ; zouden de deeltjes

Hoofd- daar van, zig onder het Zand mengende, of op
stuk. • ze]vej een geheel andere Stoffe uitleveren*

.
" Alzo nu het Zand , waar van wy hier fpree-

roetGias- ken* uit Kwarts- Korreltjes beftaat, befchryfc

»wMgeS t
*yn Ed * » vervolgens , in de eerfte plaats de

zelfstandigheid der Kwarts, „ De zelve is (zegt

», hy) uit eene Glas- of Keizel- Aarde te famea

„ gefield , en van deeze gelooft men, dat

„ zy de eigentlyke eerfte oirfprongelyke of E*

,, lementeele Grond - Aarde zy* Deeze Aarde

„ is wel overal , in alle Lighaamen van de

„ Ryken der Delfftoffen , Planten en Dieren

,

,, voor handen , maar zy is niet in enkele

„ Korreltjes voos en droog zigtbaar,* vertoo-

3, nende zig aan ons of vloeibaar en dan maakc

„ zy een weezentlyk deel des Waters, (zo

M wel van het zoute als van het zoete ,) uit/g);

„ of tot Steen verhard , en dan bevindt zy zig,

„ zuiver en ongemengd , in de zuivere door-

5 ,
fchynende Kwarts- en Kryftaldroezen , in de

i9
zuivere doorfchynende Keizeis , ten zuiver»

„ fte in de Diamant; of gemengd, en wel of

„ met Metallyne Verwen in de bonte doorzig-

„ tige Edele Steenen, of met fyne Kley- Aar-

5, dea

(g) „ Dit is de Aarde , die uit het zuiverde Water ,

/, door wryven , (chommelen , uitdampen en deftilleeren %

„ vooit^ebragt kan worden. Zie BesgmAnns Wkyfa Erd~

wt kefchieibung* S, 4© 8*
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5 , den in de Hoornfteenen , of met fyne Kalk- %

„ en Gips -Aarden , in de Kalk-, Gips. en A£^
,, Vloey-Spaathen." Hoofd-

Vervolgens nog nader de vorming van Kwarts stuit.

en Kryftal verklaard hebbende, merkt hy aan, ^°
e
°-

n

be<"

dat wanneer onzigtbaare esnflagtige Aarddeel- des wa-

tjes in een Water zyn , dezelven door de be-
tcis '

weeging des Waters te famen geftooteo wor-

den , zo dat zy aan malkander klecven en een

Korreltje maaken, 't welk, door zyne vermeer-»;

derde zwaarte, in 't Water neerzinkt. Dkkomc
vry duider voor , dewyl wy altoos zien, dat

bewoogen Water de Aarddeelen opneemt, wel-

ken het, door ftilftaan en rufte, vallen laat. Zyo
Ed, verklaart zulks door de Tufbronnen , alwaar

de Tuf allermeest groeit , daar zulk Water

door vallen en gulpen fterk bewoogen wordt,

maakende Kalk -Korrels , ut welker famen voe-

ging de Tuf(teen ontftaat ( h ). 3 , Kon men
„ deeze Kalkkorrels haar Slymigheid benee-

„ men, en ze zonder dien op den bodem laa*

„ ten vallen , dan zouden wy een Zand be*

„ komen , 't welk uic loutere rond gemaakte

„ Kalkkorreltjes beltond(iJ» Nu .willen wy
« ia

</&) De Vraag is f of dit algemeen waar zy* In de Bron»

nen van 't KatUbad wordt de zw^arfte Tuf by den oirlprong

,

alwaar het Water zekerlyk de mee&e deweeging heeft, vet*

aameld; z?e hier voor, bladz. 3?j.

(i) Dit zon eenïgeroiaate met de akfeai grocljen 1e Erwten*

fteeneu,tevoorenbefchreeven, kunhen itrooken; zicbladz^gg»

Dd a
IILDbel.1I.Stuk.
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^ „ in plaats van de Kalk- Aarde de Gïas-Aafdö

Afdjel. „ (lellen, en iedereen zal begrypen, dat met

^Xïï
« „ dezelve gel>ke werking der Natuur mees

sim* " gefchieden. Uit de onzigtbwe Glas -Aarde

i% worden, door de heen en weder bewee^ings

„ des Waiers,GiaskorreIs, welke op den Grond

,, vallen, even als de Kalkkorrels; doch, de-

„ wyl haar de Slymigheid, aan dezelven eigen,

„ ontbreekt, zo kunnen zy ook niet, gelyker-

5 , wys die , te famen bakken , maar blyven aaa

„ enkele Korreltjes leggen , en die famenhoo-

„ ping noemt men dan Kwarts 'Zand.

verhïndo » Terwyl nu deeze Glas - Aarde in alle Wa-

deizen.*
1

*> teren
» a * s een weezenïb^ deel derzelven

,

„ bevindlyk is(£), zo kan ook ieder Water,

„ wanneer 'er geene verhinderingen bykomen

,

*, ons Kwarts -Zand leveren. Welke zyn die

„ verhinderingen? Wy betrekken daar toe ten

i, deele de ruste, ten deele de tusfehenkomst

,j van ongelykaartige Stoffen. De deeltjes der

,, Glas -Aarde moeten door de heen eo weder

„ beweeging aan elkander geftooten en daar

9
:

, door tot famenhang gebragt worden: wes-

„ halve in ftiiftaande Wateren, by voorbeeld

„ in Vyvers , in 'c geheel geen Zand , in zagc

„ vloeijende weinig, maar in zuike Wateren,„ daar

(k) Tndien zy de EUmenteeie Aarde van alle Ligbaaraera

is, gelyk de Heer Wa*.ch bevoorens gefteld heeft , dan zou

das het éene Element een weezcntlyk of Esfentteel «kei

van het andere zyn , 't welk ftrydt tegen ons denkbeeli

van de rier Elementen i
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^ daar een fïerke heen en weder beweeging ï;

s, plaats heeft, veel Zands geteeld worde W^-Kf™-
„ Terwyl ongelykaanige Lighaamen den fa. hoofd-

„ menhang der gelykaanigen verhinderen, zostue»

3, kan het zelfde gefchieden , wanneer by 't

3 , famenkomen van twee deeltjes der Glas-

„ Aarde zig daar tusfehen een derde bevindt;

3 , maar, gefehiedt dit niet, en de naby elkan-

s, der leggende deeltjes raaken , niettegenftaan-

„ de de bygemepgde Kalk - Aarde , nog aan

„ elkander , zo on titaan 'er Kwartskorrels ,

„ even als uit de Kalk -Aarde Kalkkorrels , en

„ beden vallen onder elkander gemengd op

„ den Grond : weshalve bykans ieder Tuf- en

„ Kalkzetzel bygemengde Zandkorrels heeft.

„ Wanneer de enkelde onzigtbaare deeltjes oireaak

„ der Glas -Aarde 3 door de famcnkleevingmetfcht^k-

„ anderen van gelyken aart, in een bewoogenSUUI%

3, Water tot zigtbaare Glaskorrels worden ,

„ zo kunnen zy zig wel niet , gelyk in een

9i rustend Water , regelmaatig in een bepaald

j, getal van zydenen hoeken aanzetten , enecne

,3 Droezige geftalte aanneemen , maar niette-

,, min zal hunne figuur altoos roadachtig moe-

*> ten.

(t) ttat het in de zodanïgen door fterke affpoeling ont-

bloot en famengehoopt worde ; tetwyl het in ftilftaande

en naag bewoogene Wateren met Slibbec begïoeit, is biyk^.

baaier, dan de teelinge de» Zands.

D4 j
IVL Deel. II. Stuk.
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I.
' „ ten uitvallen» De Korrels van den Tof*

IAfdbrl. Heen hebben reeds deeze geftalte . en zo

I-IooKD* " veel te rneer moeten ™ ^er Glas • Aarde

stuk. 55 zodanige hebben» Terwyl de Kwartfen on*

5> der de Steenen de fiardfleo en vastflen zyn

,

„ zo moeten wy aan de Korrels, uic welken

„ zy beftaan, de kleinfte grootte toefchryven:

„ wanc, hoe vaster een Steen is , hoe fyner

„ en kleiner de Korrels zyn , uit welken hy is

9 , famengefteld. De kleinfte grootte, nu, moe*

5> ten wy ons als rond voorftellen : want als

s, dezelve hoeken had, zou men zig altoos nog

3> een kleinere kunnen verbeelden , die daar

s , van was beroofd. Aangemerkt dan , in *c

3 , Water, een ieder zulk onzigtbaar Glaskor*

3, rekje een menigte dergelyken rondom zig

99 en nevens zig heeft 9 en derhalve in een

,, heen en weder zig beweegend Water van

„ alle zyden tegen anderen aangeftooten wordt *

„ zo kan, by de daar uit volgende famenklee-

3 , ving , wanneer dezelve ,
gelyk ligt te be-

a> grvpen is, van alle kanten gefchiedt, der-

„ gelyk klein onzigtbaar Korreltje, waar zig

„ meer anderen aanhechten, geen andere dan

„ eene rondachtige geftalte bekomen. Dus

„ zien wy ook , dat de Zandkorrels gemeen-

„ lyk roodachtig zyn,

Bttvaakt 5 Ais deeze Kwartskorrels zig in de Zee
Verftykin- . . .

"
.

gen en 35 precipreeren, dan vermengen zy zig met die

keniaïeV» Kalkachiige Slyk , welke de Zee-Tuf en

ji Kalklaagen des Zee- bodems vormt. Hier

** ver-
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*, verharde zig het Sediment , of het wordt , ft

„ nog voor zyne verharding, deels door eene A^^
T"

„ ligte beweeging der Waters, deels door Vul- Hoofl-"

„ kanifche uitbarfting, in de hoogte geheven, stuk.

3, De verharding des Sectiments op den Grond

„ der Zee gefchiedc ter plaatfe daar de Zee in

9, ruste is : maar hier uit bevroeden wy ge-

„ makkelyk , waarom niet ligt eene laag der

„ Vlotbergen , 't zy Kleijig zynde of Kalkaar-

» tig , geheel vry is van alle bymenging van

„ Zand. Zelfs hier uic blykt de voortbrenging

„ der Zandachtige Mergels en andere Steen-

„ foorten , die in haare zelfftandigheid eene

3, bymenging van Zandkorrels t'over duidelyk

„ doen blyken.LWordt, in tegendeel, met de

95 Zee-Slyk een menigte van het Zandig Zec-

„ zei opgewoeld, en van het bruifchend Wa-
„ ter mede voortgerukt ; daar kan niets anders

„ dan een foort van eene zogenaamde Ferjly-

„, king uit volgen. De Zandkorrels zyn zwaar*

5 , der dan de Kalk- en Kleyachtige deelen , welke

3, zig in 't Zeewater bevinden, en zakken der-

,3 halve , wanneer het Water gantfchelyk tot

3» ftilftaan komt , eerder op den Grond, wor-

3, dende daar door van de ongelykaartige Aard*

3, ftoffen der Zee afgezonderd. Zy vallen ne-

3, der, wanneer de overige Kalk- en Kley-

33 deeltjes nog van 't Water gedragen worden ,

,3 in welken als dan van het Zand niet meer

,j dan dat fyne overblyft, 't welk even zwaar-

Dd 4 ?> wig»

XII. Deel. II. Stuk
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j, „ wigtig is als zy. Daar door ontftaan 9 op

^ncffi 3, den Z^e bodem , in zekere {trekkingen.

,

Hoofd- » Zandlaagen , en uit dezelven Zandbanken.

fTthfe „ Hier bouwt de Zee, als *t ware, haare Ma,-

„ gazynen a uit welken zy het Zand aan den

„ Oever voert , of aan de Rivieren mede*

a> deelt*

Heter^it >* Dat het Zand ook in de Rivieren en Bee-

ookinR*- ^en groe jjen kan 3 js blykbaar uit het voo
(

-

¥?eke«.
?5 rigc , en wordt door ODbetwistelyke Waar-

35
neemingen bevestigd» Ter plaatfe daar dei

„ Watermolens Dammen noodig hebben, dis

„ eeü flerke heen en weder beweeging des

3 , Waters veroirzaakeo , zal men gemeenlyk

„ veel Znods aantreffen, Ruifchende, en by*

,3
gevolg zig zeer fterk beweegende Beeken ,

, al zyn zy nog zo helder en klaar, zonder

3^ eenige de aUerminfte Slykengheid, hebben

„ nogthans altoos Zand by zig. Zulke Bee*

„ ken ontfpr nren uit Bronnen der Bergen *

it in welken het Water ten fynfte doorgezee-

3, gen is; zo dat het zelfs veel kleinere Aard-

3 , deeltjes^dan de Zandkorrels zyn, heeft moe-

„ ten terug ïaaten. Dik wils zypielen zy, in 't

9,
Gebergte, cioor Aarden , daar niet een eenig

5I Stofje, veel mindereen Zandkorrel, onver^

n hinderd door komen kan. En evenwel voe-

,, ren deeze Beeken Zand met zig, niettegen*

3, ilaande zy d'kwiis uit Bergen komen, die„

?i
naar aUe vergoeden , geen. Zand ingeftooten.

,3 heb*
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,, hebben (m). Schept men by de Bron, en £
f

„ laat het gefchepte Water . hoe lang ook , ™xï\?

I, ftaan, zal zig geen Zandig Zetzel openbaa- Hoofd-

„ ren, Terwyl, nu, cogthans deeze Beeken STÜK »
*

5 , in haare loop, dikwils veel Zands afleggen,

3, zo is de Vraag ? van waar zy dat hebben

„ bekomen ? Zou men daar door niet in 't

5, vermoeden vallen 9 dat ook in zulke kleine

„ Beeken een verzameling van zuivere Glas-

s , Aarde gefchieden en dus Kwarts -Zand ge-

„ teeld kan worden.9 '

Aangezien de Hoogleeraar Walcb dit (luk Dm Uii

zo oplettende hadt behandeld, heb ik het tè
f
ïnc f

aTd
^.

omftand'ger .voorgedragen. Omtrent de hoofd-

fteffeiyke üeelen van het Zand, een allerf-ynfie

Aarde 9 komt hy mee den Heer Berkhey
overeen , maar al waren derzelver byoa on-

zigtbaare deeltjes , gelyk de laatfte zegt , van

figuur als de Zandkorrels , is het nog zeer

moeielyk te begrypen, hoeeene famenvoeging

derzelven,op zig zelv^, doorfohynende Kwart*

zige Zandkorrels zou kunnen vormen. Ja, 3I

pam men Zouten, Olie en andere Vettighe-

den , tot behulp 5 was nog die famenvoeging s

zelfs van doorfehynende Korreltjes, oogfehy-

nelyk daar toe onbekwaam; veel meer nog vaa

on*

(m) Dit verraoedea is evenwel %o gegrond niet, aange-

zien by het breeken van Bergen dikwils menigten Zmds
voor $pn dag gekomen zyn.

Dd 5
IU. OeJBL.IL STEK»
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'

I. ondoorfchynende ; gelyk men (lellen moet die

Afdbfl» der Elemenceele Aarde te zyn. Zou niet zo

Hoofo"
we* in

'
c ^ater een beginzel kunnen zyn van

stuk. de Zandkorrels , als van de Kryftallen en Kei-

uit ecne zeis. Immers de Heer Wallerius zegt (»)

stoffel dat 3 5> aangezien alle Waarneemingen bewy-
.wateicn,

sj zeDj dat de Zandkorrels uit eene vloeibaare

„ Sloffe zyn ontftaan , men het Zand beflui-

„ ten kan $ by de Schepping te zyn voortge-

f9 bragt , niet alleen , maar ook nog dagelyks

„ voort te komen uit eene Lymerige Stoffe,

£, die in de Wateren gemengd is en allengs

„ daar uit* door verdikkinge, verhardt, nadat

„ zy in Korrels is verdeeld.* Alleen blyfe dit

laatfte moeijelyk te begrypen,, en daarom heb-

ben fommïgen zig verbeeld, dat het door Kry*

door Coz- ftallizatie zoude geboren zyn. In een Brief

liyftaHi/ van Do&or van Schefpler te Damzig,
aatie. aan den Heer Hofraad Walch, merkt die

Heer aan, van gevoelen te zyn, „ dat 'er

„ een geduurige Voortteeling des Zands plaats

v hebbe , dat hetzelve in Water uit Keizel-

„ Aarde ontftaa, en wel door middel van eece

„ Coagulatie , dat is eene ftremming , zonder

„ Vorm of bepaalde figuur ; in welk opzigc

s> alleen de oirfprong des» Zands van eene

„ Kry-

fn) WALL. Syji. Min. II. p. ut.

(o) Naturfor/cher. XI. Stue , p. ia*.

(p) Nat. Hijï, van Holland, als boven , bladz» 234»

(ƒ) DA Costa Fosfils» p. iao»
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3, Kryftallïzatie 'verfchillen zoude"(o% Het L

Zand immers komt onder veelerley gedaanten ^^yh
1 *

voor , en men zal rr.ooglyk onder duizend tf
",
D ,

Korrels geen twee vinden , die volmaakt van stuk,

cene zelfde figuur zyn , wanneer menze

door 'c Mikroskoop beichouwr. Dat zulks

van de eïgenfehap der Kryjialmaakende Vog»

ten afhange (p)

,

geloof ik met; maar wel, dat

het veroirzaakt worde door gedagte fchuuring

tegen elkanderen door 't Water ; even als men
zulks in de Diamanten , Edele Steenen en Kri-

zels, waarneemt*

Niet minder verfchil is 'er onder de Autheü* verfchil-

ren over de Rangfchikking. Sommigen, die^ng-

het Zand als van eene Keizelachtige natuur fehikking,

befchouwden, wilden, dat het van de Aarden

geheel afgezonderd moest worden (q). De
Heer Hill fchikt het onbefchroomd onder

de Kryjlallen (r) , en maakt 'er een Rang van

,

tusfciien de genen die regelmaatig gehoekt, en

die niet hcekig zyn , gelyk de Kryftallyne

Keizeis ; merkende de Zandkorrels aan , als

gebrokene, onregelmaatig gehoekte, en in de ge-

daante van em Poeijer {s). Dus heeft zyn Ed.

hetzelve naderhand in zyn Sameüftel ingevoegd»

Anderen oordeelden (t) dat het als een byzon-

de-
(r) Wie het onder de Steenen geplaatst nebbe (Nat, Hifi.

van tlolL ïl 4 D. U. St. 9 bladz. 666.) weet ik niet.

(s) Fosfiis arranjred. Load. I77*» P* i|3* - 140%
(t) Berkheï Nat9 Hifa v£x UêlL II, D. iu StüK^

bladz. 667

,

III. QsutlL Stuk»
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T
dere Klasfe tusfchen de Aarden eD Steenen

^Cfd'eel. behoorde te worden geplaatst, metcUn Heet
XXIL Walleriüs, die het niettemin op 't end

der Aarden , en dus onder dezelven , fchikt,

met den tytel van Harde Aarden (v). Vogki,

noemt het een Keizelige Aarde, welke hy tus-

fchen de Kalk- en Mergel - Aarden gerangeerd

heeft (V)« Woltersdorff maakte 'er Glas*

wordende of Glasachtige Aarden van (x). De*

wyl veele Zanden Okerachtig zyn, misfchien,

en wegens de overeenkomst van natuur, heeft

onze Ridder dezelven hier , zeer gevoeglykj

als een Geflagt, plaats gegeven, tusfchen de

Okers en Kleijecu

Zyn Ed. zegt 'er van , in 't algemeen
, „ dat

„ het een Aarde is van Water , beftainde

„ uit onderfcheidene ,
gekorrelae , drooge ,

,, harde , ruuwe Deeltjes , die voor Water niet

„ doordringbaar zyn, noch door hetzelve fa-

„ mengelymd kunnen worden A en niet ont-

„ bindbaar door Zuuren." Men heeft 'er vao

zeer verfchillenden aart , gelyk thans blyken

zal uit de befchryvinge der Soorten.

(i) Zand dat Kwartzig is , rondachtig van

Arena Korrel , en als Glas doorfchynende.
mbilis, p .

puinzand* „
ndl '

(v) Syft. Miih II. p. 87, &c.

(ïü) Mineral Syftem. Leipz, 17*1. p. 46,

(x) Syftem* Minerale. Berh J755»

(1) Arena Qaartzofa romndata diaphana hyalina. Sy/f.

$ï&ti XH. Tom. lll« Gen. si, Sp, ï, Glarca mobilisiiraaifn*

palpahilis M\d* albicaiw. Wall« Min» $$• Axena-QuurzoHk
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h
Bui:en twvfel beoogt Linn^ds hier het 4

gemeene fyne witte Zand , dat , hoewel in ze- xXU.
ker opzigt onvatbaar, nogthans zigtbaare Kor- Hoofde

reis beeft, en daar door verfchi f c van het Meel-
STUK*

zand, ftraks te bsfcbryven. In 't Water maakt

hetzelve het Welzand uit , dat men in 't Hoog-

duitfch Quellzand noemt ; op onze Duinen h
het Duinzand , en door fterke opdrooging worde

het Stuifzand. Ook behoort hier toe het Trieb-

zand der Duitfcheren , dat is Driftzard ; wel-

ken naam zy zo wel geeven aan het laatstge-

melde , als aan dat vogtige , 't welk de Rivieren

met zig afvoeren en in Zee brengen , naast

overeenkomende met het Welzand, Men vind,t

het byoa overal aan de Stranden en ik heb van

de Kaap der Goede Hope 5 met eenïge Bloem-

bollen , even zodanig wit Kwarts • Zand, als

het gemelde van onze Duinen is , bekomen»

Met regt kan het Duinzand genoemd worden

,

dewyl deszelfs eigenfehap is, dat het door ge*

weldige Verftuiving die Zandbergen maakt, wel-

ken wy Duinen noemen , en deswegen is het

in Vrankryk onder den naam van Sable moitvant9

in Italië onder dien van Sabbia movente bekend.

Ver-

wobilisfima impatpabilis fluida ëlbteins. WALL, Sjfl. AHk9

II. p. 104. Ar. Quartz. tenuior , particiilis injequalibus a«-

gulatis. ld> ibitl, p. roj. #, Arena Quartz. Vento volatiüs.

Sy/i. Nat. VIII. p. 2oS « N. 3- Arena fubtilis mobilis levis.

Carth. Min 30. 0. Ar. Q,, rotundataarqualis. lbii. N. 4-

y

t

Ar. O^ irapalpabilis* IbU. N. a, Mu^ Tufk il®ê

III. Dsel. II» Stuk,
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j. Verfchrikïyk zyn de uitwerkingen , door dte

AvbÉBt. Stuifzand nu ea dan veroirzaakt. Ik wil
XXII

Hoorow niec ^Pree^ea van de Zand- Woeftynen in 'c

«Tos. binnenlle van Afrika of in Arabie, gemeenlyk
ceweidige de Zandzee genaamd, om dat het Zand 'er zig

gen fomwylcn Golfswyze beweegt , en wel eens

geheele Karavaanen , van Menfchen en Bees-

ten , verfmoord heeft. Zulke toevallen zyn ge-

beurd in die verfchrikkelyke Vlakte , Zaara ge-

naamd, bezuiden Barbarie, welke jaarlyks door

Ingezetenen van Marokko , Tripoli en Egypte ,

doorgereisd wordt naar het Land der Negeren,

tot het inkoopen en afhaalen van de zoge-

naamde Arabifche Gom en andere zaaken (y).

0>k zal ik maar ter loops gewagen van een

Zandregen , in Zee , niet ver van de Kusten

van Noord -Amerika, cu ruim zestig Jaar ge-

leeden waargenomen , die meer dan een Et-

maal duurde, en waar van het Zand , naar 'c

gemeene fyneZand gelykende,aan de Koning-

lyke Akademie der Weetenfchappen , teParys,

door Pater FEuiLLéE vertoond werdt (z>

Nader kunnen wy die uitwerkingen befchouwen

in een Berigt van 't gene gebeurd is aan den

Zeekant van Neder - Bretagne : te weeten.

san de Omftreeks de Stad St. Paul de Leon is, aan

Kust van den Oever der Zee, eene Landftreek, welke
Vcankrvk 3

voor

(y) Zie 4e befohr, van Afrika , ïn de Tegen-va, Staat van

alk Vvlkpren t bïadz» 309, en decze Nat, Hifi. IU D. II,

STUK ffbiads, $79 1 5 80.
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voor den jaare 1666 bevolkt was, en federt 1.

geheel onbewoonbaar is geworden , door een ASg^*
opftapeling van Zand , die dezelve ter hoogte HoOFD.

van twintig Voeten bedekte , en van jaar tot stuk»

jaar meer Gronds innam* Van dat tydpunt Dwzandi

afgerekend , hadt het meer dan zes Mylen ge-

wonnen* In het overdekte Land zag men ,

Jiier en daar , nog eenige Toorecs en Schoor-

fteenen uitfteekeo. Men was zelfs voor eene

Overftuiving van de Stad , wier ongemeen hoo-

ge Tooren de Zeelieden in 't Kanaal tot een

Baken verftrekt , bekommerd. Dit Zand kwam
van een Bank, zig ter langte van vier Mylen
uitflrekkende , maar weinig boven 't Peil van

volle Zee , en Noordooftelyk van daar gele-

gen ; des de Verftuiving niet gebeurde dan

met een Ooften- of Noordooften Wind. De-
wyl die Bank nogthans in hoogte niet vermin-

derd was , fcheen dezelve geduurig een nieu*

wen toevoer te moeten bekomen uit de Zee,'

welke ook merkelyk Veldswon op die Kust(ay
In 't Groot Brittannifch Graaffchap Suffblk , lu Gr00,

wel tien Uuren gaans van Yarmouth ten Wes- Brtoannie

ten, en düs binnenslands, gebeurde, in 't laatst ïands"

"

der voorgaande Eeuw , een dergelyke Zand-

Verftuiving. Dat Graaffchap, 't welk een ge-

deelte der Oostkust aan de Noordzee, bezuiden

die

(z) Hifi. de VAcad% R. des Sciences , de 1719 , pag. z9,

Qt) Hifi. de l'Accdt R% dei Sciences , de 1722 , pag. iq«

{II.Dsbl.II. Stuk,
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h die Stad, uitmaakt, gre?*st Noordwestwaafda

XXIl!"
aan Je wyd uitgeftrekt^ Veeoen van Cambrid-

Hoofd- gcshire , dat door de Oufe van Norfolk , be-

stuk. noorden SufFolk , wordt afgefcheiden. Tus-
Duinzand

fcheQ £ly ^ een Stad .

in die Veenen op een

Heuvel leggende , wegens haare aanzienlylc

hooge Domkerk vermaard, en Thetford, op

de Grenzen van SufFolk en Norfolk gelegen s

waren eenige Zand - Duinen , die door *c ge*

weid der Zuidweste Winden , by Stormen *

allengs zodanig verftooven zyn * dat zy wel

vyfbonderd Morgen Gronds bedekten. Zon-

derling is 't, dat dit Zand, al voDnroi ?ende 5

geduurende dertig of veertig Jaaren tyds, ein-

delyk zyn vaart byna verloor , toen het aan

een fchuins neerdaalende Land (treek kwam ;

maar , deeze Valley gepasfeerd zynde , en ko-

mende aan een opgaanden Grond, vernieuwde

het zyn geweld , vorderde in twee Maanden

tyds wel een Kwartier gaans en overfteJpte

honderd Morgen goed Koornland in dat zelve

Jaar* Eindelyk bereikte het Downham , een

Vlek of Steedje tusfchen Thetford en Bran*

don gelegen , dat 'er byna door overftelpt

werdt en de Rivier gedeeltelyk geflopt, die

een groot behulp was om deezen Zandloop te

ïhiiten. Anderszins zou Norfolk daar door a!*

lengs ten grootften deele overftroomd zyn. Men
hadt,

(è) r/.ü. Tranfaïï. abridg. by LoWTHöRF. Vol. Ut p*

$35.
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feadt , niettemin * in dat Graaffchap dikwils k
Procesfen , wegens Landen die weg gewaaid xxn

*

waren , zo men 't noemde. Want die voort- Hoofd*

rollende Zand fleept de Landen , die veelal STÜX*

Zandig zyn , of wel derzelver vrugtbaare bo-

venkorst mede , laatende dus niets over dan

een barren Grond (&).

In Sweeden , alwaar de Grond der Vlakten in sw<*.

veelal Zandig is* ten minfte in de Zuideiyke Vukke
*

deelen , heeft men , zo de Ridder aantekent (c) ,
Landen»

dergelyke Ver ftuivingen* Het drooge Zand
wordt door den Wind tot hoopen famenge*

dreeven, zegt zyn Ed, , als Sneeuw , en over*

ftclpt , door zyne plaats - verandering , Akkers 4

Velden en Landwooningen. „ Ter wederzy-

„ de van de Rivier , inzonderheid aan den

3 , Zuidkant , lag, op de hooge Velden by A*

,> huis, een menigte van Driftzand* Hetzel-

51 ve is wit , zuiver en fyn ; want, wanneer

9 ,
grove deelen onder 't zelve gemengd zyn,

5> blyven die leggen , en de fynere waaijen wei

s, een halve Myl verder voort; gelykmen zulks

„ des Winters best aan de Sneeuw kan zien»

„ Op zulk een wyze doet dit vliegende Zand

„ de Rivier verdroogen en de Akkers verzan*

„ den. Het neemt geheeïe Velden, die eeni-

„ ge duizend Schreeden uitgeftrekt zyn , in*

,, Het omringt de Bosfchen en itapelt zig,

q) Sy/l. Hat. £<l. XII. Tom, rr. p . l9€%

Ee
, Iti.'DeklILStux.'
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I. 5, by deze! ven, tot zulk een hoogte , dat men
Afdeel

j$ de toppen der Boomen naauwlyks kan zien»

Hoofd- » ^eJfs de Helm wordt '

er zodanig door over»

stüx. „ Helpt , dat het Zand geheele Heuvels maakt,

„ die, wanneer dit Gras vergaan is, wederom

3, verffuiven, en?« (d)."

Midcïc- Dat gedeelte van Sweeden , 't welk men
Un daar Halland noemt , een kleine Landftreek aan 't
tegen» *

Scriager - Rak , by de Zond, benoorden Scho-

nen» die dus aan de Zuidwcste Winden zeer

is bloot geftVld , heeft van dergelyke Zand*

verftuivingen veel te lyden. Geheele Land*

goederen zyn daar door verwoest , en ver-

fcheide anderen ,
ja veele Dorpen , werden mee

den oï dergang gedreigd , door de verzanding

haarer Landeryën. Het Zard hadc 'er Heuvels

©f Duinen gemaakt van meer dan vyftig Voe-

ten hoogte» Met Schuttingen van Stroo en

Ryst heeft men dit Driftzand wel willen be-

dwingen , doch weinig daar mede uitgevoerd

;

alzo het blykbaar is , dat deeze Vyand , hoe meer

men hem tegenftaat , hoe fterker woede oefent,

pus is men in Set ónen , in 't algemeen , ge-

vallen op de aanplanting van het Duingras +

Helm genaamd , op de w^ze van onze Hol-

landers. Zy noemen het Zee-Gras en een an-

dere S i ort Zand- Haver (e) ; we'ke aan de Oe-

vers van Gorhland overvloedig van zelve groeit,,

belettende greotelyks de Verftuiving van het

Zand,
(d) LlNNN Sckonifcber Rei/è. Lcipz I7J<5« p. 104.

(O Amndo Arenaria Lsnn. & Elyraus Arenaiius, JEjuuL,



Glasachtige Aaröew. 435

Zand , en Itrekkende dus tot bewaaring der t.

Zee-Oeveren (ƒ) ^Xlf*
By Engelholm in Schonen was de geWooneffOOFD

*„

manier van voortteeling der Helm en Zand- stuk.

Haver, dat men derzelver Aairen in den Grond ^«üf*' va» Hein*

Irak» Dit kon van Maart af tot ïn den Herfst e» zand*

gefchieden , doch het was best in April en
Havcu

Mey , om dat men dan , daar van , in de Herfst

nog Scheuten kreeg , en anders niet voor 'c

volgende Jaar. Men. deedt gemeenlyk drie of

Vier Aairen , in ieder Gat , dat men niet den

Hiel van de Schoen drie Duim diep maakte ,

en dan aanftonds met Zand weder vulde en digt

tradt* Deeze Gaten waren ongevaar een half

Elle van malkander , en het geheele Veld , dat

meir dus beplant hadt , werdt met gevlogten

Rys of Teenen bedekt, om het weg ftuiven

voor te komen* Men hadt ook Proeven ge-

nomen, om de enkele Zaaden van Zand»

Haver en Helm te zaaijen , maar de Plan-

ten , die van de geheele Aairen kwamen»
breidden zig beter uit ; des men het meest

anders deédt. De manier der Hollanderen *

om de Helm te verplanten , werdt beter gé*

oordeeld van den Heer Lidüeck, die zyne

Aanmerkingen deswegen medegedeeld heeft (g)»

Verfcheide andere Planten en Gewasfen , die

in het Zand wel groeijen willen en daar toe

die*

(ƒ) Strik?'- Verband III. Band. p» all»

;

(g) De zelfde XXI. Baud. p, uo»

Ëe %

HL Deel; II. Stuk.
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X. dienen zouden kunnen , zyn door zekeren Dok-
A
XXII

L'
tor M ° N T ! N

'
Laod " Medicus in Halland ,

Hoofd* omftandig voorgedragen (h).

stuk. Dewyl de (trekking onzer Kust , van den
p,a" t

f
n Hoek van Holland af tot aan de Helder,

van Helm
.

'

en Rujg- Noordooitelyk rs, zo hebben onze Zand-Dui-

nen geen zo geweldige Verfluiving naar bin-

nenslands , als zy anders wel door Stormen

uit den Zuidwesten zouden lyden (i). Niet-

temin is de Verfluiving derzelven zo aanmer-

keïyk , dat men in 't voorfte der Zestiende

Eeuw reeds zorg gedragen vindt, om dezelve,

door het befteeken der Duinen met Helm en

andere ruigte, waar onder Kruipwilgen, Brem,

Braamen en Doornen begreepen waren , daar

voor te befchutten» Qok werdt het beweiden

der Duinen tot vernieling, of het weghaalen

van die Ruigte, op zwaare Boeten verbooden»

Sedert is die beplanting van onze Duinen, met

Helm , wel in trein gebleeven en wordt nog

op hooge order onderhouden : maar, het zy
men de Plantzoenen niet wel uitkieze* of niec

wel behandele , of dezelven niet genoegzaam

door Stroo of andere ruigte voor 't uitdroo*

gen en voor den Wind befchutte , of geen be-

kwaamen tyd des Jaars daar toe in acht nee-

me; men ziet de meeften verdorren, en dus

worde

(h) De zelfde XXX. Band. p 176.

(i) De Zuidweste Wind maakt geen regt/lreekfen aanval

op onze Kust , gelyk ik elders gemeld vindt , maar waait

lang» dezelve heen , een weinig affchampende. De Noord-

wejte.
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wordt het beoogde nut daar door niet ver- &
kreegen (k). A

xxn*
Dit zal zekerlyk de reden zyn geweest, dat

HoOFj)
'_

de Hollandfche Maatfchappy der Weetenfchap-sTus.

pen, in 't jaar 1773» de Prysvraag opperde: Prymaag

welke Boomen, Heeften en Planten , behalve deq^ü^
Helm en Sleedoorn , op onze Zand - Duinen ter

weeringe der Zand - Ferftuivingen zouden geplant

kunnen worden , enz. Het beletten der Ver-

ft uivingen, die de Landen, aan onzen Duinkant

gelegen , zeer benadeelen , fcheen het hoofd-

Oogmerk van die Vraag te zyn , en derzelver

oirzaak de weinige voldoening der twee gemelde

Plantgewasfen , die aanleidiDg gaf om bekwaa-

mere te zoeken tot dat Oogmerk. De geleer-

de Heer Dr. le Francq van Berkhey
heeft wederom hier van den Gouden Eerprys

weggedragen , zo door zyn Ed. beantwoor-

ding van die Vraag, als de nader opheldering

ten dien opzigte. Nog drie andere Antwoor-

den over dit Onderwerp , het eene van den

Heer Daubenton, het andere van den

Heer Dentan, en het derde van den Ho-

venier der Akademie- Tuin N. Meekbuug ,

te Leiden > zyn in het voorleeden jaar 1780,

on-

weflclyke , die zelden zo lang duurt , ftaat 'ei vlak op

aan , en doet meer nadeel door de hooge Zee.

(k) Zie de Vtrhand. van de Bolt. Maatfchappy der Wh^
Htfcbapptn , te Haarlem, »7$o. II. D, z en 3. iTUK.

Ee 3
I1I.DeeLcII.Stuk.
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I. onder de Verhandelingen van gedagte Maat*
Afteel. fchappye , tevens aan *t licht gebragr,

Hóöïo ^a d;It §edagte Heer B e r k H e y , door wiea

stit*. dit fluk her uitvoerige is behandeld, een Lyst
De Helm oegeven hadt van de voornaamfte Duinplanten *

doom best ous Land eigen , van de Boomen af tot de Mos-
fiefeemd. feïï toe ^ <je Heefters en Kruiden ingeflooten;

vondt zyn Ed,, onder meer dan anderhalf hon«*

derd derzelven , niet meer dan negen - en - twin-

tig, die op onze Zandduinen de Zee- Winden
kunnen wederftaan, en das in fhae zyn op de

Voorduinen , aan 't Strand , tot weering der

Verftuïvingen te dienen. Onder deeze even*

wel zyn de mtnften op zig zelve daar toe in

ftaat, en zouden, naar naaren aart, zo zorg-

vuldig moeten behandeld worden , dat , zo zyn

Ed. oordeelt , de genen , die men van ouds

daar toe gebruikt heeft , misfchien nog wel de

besten zyn. Dus ftelc zyn Ed. een manier

voor , om aan den Zeekant het gulle Zand

,

van welks Verfcuiving zyn Ed. een Afbeelding

geeft , te bewaaren. Dit zoude, zo hy zig

verbeeldt , kunnen gefchieden } met afgehakte

of uitgedolven Takken of Stoelen van den

Sleedoorn, (even gelyk zulks aan den binnen-,

kant der Duinen door de Boeren gefchiedt,)

tot genoegzaame diepte in het Zand te poo-

ien, en, tusfchen dezelven in, de Wonekak-

ken of lange kruipende Slierten der Braamen

fe vlechten , en naderhand , als de Grond en

het
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het ligte Stuifzand beklonken ia , Helm te plan- . h
ten; waar van de manier, ze als dit gewoon- xXU*
lyk gefchiedt, met de gebreken, die hetzelve Hoofd-

dikwils doen mislukken , door zyn Ed. onv 8TÜK *

ftandig voorgefteld worden. In Zeeland be-

poot men de Duinen met Strompelen, zynda

Bosfen Stroo , die tusfehen de HeLmplantea

worden mgefcooken , of ook , by dringend ge*

vaar , wel op zig zelve gebruikt , dat mede

aan onzen Duinkant dikwils gefchiedt»

Terwyl wy dan, in ons Vaderland, genoeg- Duin-

zaame Planten ten dien einde hebben , <mids
x™^

es_

de zaak maar wel behandeld worde,; zo fcheen fe»j Wg«ui

de aanbieding van den Heer Daübenton, om teis'jow.

daartoe de Chjneefche Jasmyn te leveren , niet

alleen overtollig, maar het was ook zeer twyfel-

achtig , of dezelve onze Zee-Lugt zou kun-

nen wederftaan. De Heer Dentan meenr,

dat men by de Helm en Sleedoorn zou kunnen

voegen de Zand- of Duin • Wilg , en de Duin*

les/en of geele Besfen ( lj 9
ais ook de Ligus-

ter, Diftels en Zee -Kool , welke laatften ge-

zaaid konden worden van Zaad, dat men ge-

makkelyk in de Duinen kon 'aaten vergaderen.

De Duin -Brem hadt zyn Ed. daar niet onder

geteld , om dat die zo geweiuig van de Kony-

nen opgevreten wordt , dat men de jonge

Plantzoenen naauwlyks daar voor kanbefebut-

ten» Zon»

(l) Salix Arenan'a & Hippophaë Rhimnöides»

Ee4
lII.DsfiL.il. Stuk*
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I. Zonderling is 't , dat deeze Heeren niet

YYTr
L

' In byzondete aanmerking genomen hebben de

Hoofd' Zandhaver (m) , een Gras - Plant , welke in Swee«

stuk* den ook daar toe gebruikt wordt, als wy ge-
zand- z jen hebben. De Heer Mee u burg, niette*

min , maakt 'er wel degelyk gewag van , on-

der de van hem tot Zandkeering voorge(lelde

Plaotgewasfen, en merkt aan, dat dezelve by

Katwyk, tegen den voet der Duinen groeijen-

de , het zelfde te weeg brengt , dat men , op

andere plaatfen , door het planten van Heirn

en Slee - Doorn zoekt te bekomen. Zy heeft

kruipende "Wortelen , die het Zand vast ver«

eenigd houden , breede Bladen , zeer tegen de

Verftuiving dienftig , en maakt zo groote, zwaa*

re Aairen* dat hy dezelven, fomtyds , meer dan

een Voet lang en een Duim dik gevonden

hadt. Derhalve zou men deeze Plant gemak»

Jyk door zaaijen kunnen vermenigvuldigen, Zy
groeit voorts in de Duinen by Zantvoort, en

overvloedig aan den Zeekant buiten Harder*

wyk.

Andere Voorts pryst die Hovenier, in 't byzonder %

wasfènf" de nuttigheid aan van de Ligujler , daar men

geheele Duinen mede bedekt vindt, de Syrin*

gen, de Chineefchem andere Jasmyn, Sumach,

Vlierboom , Brem, Zand -Wilgen en Genever*

hom ; als akemaai Gewasfen zynde , die op

dor*

(af) Elymus Arenauus* Zie Gobter Flora Btfeica, Dv 29,
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dorre Heijen zeer wel voort willen en aldaar ï. *

zekerlyk de Zand - Verftuivingen beletten (n). ^Jf*
Maar , is die Zand - Verftuiving aan den Strand- hoo*i^

kant wel zo fchroomelyk, om zo veel omflagssrui,

te vereifchen ? De Heer Dentan meent. °f?ie

1 e-j n middelen
dat zulke zorgen , als zyn Ed. opgeeft , voor- dienftig

gemeld, behalven het beletten der Verftuiving
z

J"zl£*
in weinige Jaaren een Schat van Brandftoffe

voor dit Land opleveren zouden , en dat men

dus de natuurlyke Dyken , waar door zyn Ed,

de Zandduinen verftaat , verfterken zoude te-

gen den Oceaan (o ). Ik twyfei niet, of voor

het eerde zou men veel meer dienst hebben van

de beplantiDge der Wegen binnenslands , by-

zonderlyk in de Kley - Gronden , alwaar die

Schat veel gemakkelyker was te vinden» Wac
zou doch het fchraal Gewas op die barre Zan«

den tot Brandftoffe van eenig belang uitleve-

ren? En , de verfterking der Duinen tegen den

Oceaan aangaande, is 't niet onwaarfchynlyk,

dat dezelven meer fchade dan voordeel zouden

doen.

Wat heeft dien verbaazenden Zanddyk, tus- t>e zani-

fchen Petten en de Heider, meer dan ander- J^J 1
'*

halve Eeuw, voor Zandverftuivingen befchut ? vetftu ' fi

Toen ik 'er , voor veele J aaren , op was , weet

ik niet aaa de Zeezyde iets anders gezien te

heb-

(n) Dit alles kan omfhndig gelezen worden
9 in Het

voorgemelde IX. Deel van onze Hol!. Maatfchappy.

(o) Aldaar, Igadz. s*. HL Stuk»

Ee 5
!!! Deel» IJL Siw

f
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I. hebben dan Zand , met een Zeeftrand, geheel
A
?XII

uit Nolleu of laage Duinen beftaande. Die Dyk,

Hoofd- niettemin , is in de zelfde (trekking als onze

stok. Kust, en dus zo wel aandefchuuing derZuid-

jtorasM^weste , als aan den regtftreekfen aanval der

Noordweftelyke Winden bloot gefield. Men zou

kunn.n denken* dat hy van Aarde, Kley of

dergelyke vastere StofFe dan Zand , gemaakt

was en naderhand met Zand overflooven , ge-

lyk ik dit daar van gemeld vind (p) ; doch het

is my onbegrypelyk , van waar men daar ter

plaatfe zo veel dier Aardftoffe zoude bekomen

hebben, om in de tyd van twee Maanden zulk

een Dyk, van tweeduizend Roeden langte, te

maaken (q). Het kan ook niet wel asders zyn

,

of hy moet van Zand gemaakt zyn geweest;

dewyl men hem , omtrent den tyd des aan-

legs zo 't fchync, reeds de Zand'Dyk noem-

de (r). Daar was in 't jaar ióio, den 23

January , met een Noordwesten Wind een zo

geweldige Watervloed geweest , dat men dit

middel beiloot aan te wenden, om de inftor-

ting van 't Zeewater over 't Koegras voor te

komen. Deeze Dyk cu, ten minfte voor een

groot gedeelte Zand * heeft hec zonder aan-

aanmerkelyke Verftuiving tot heden toe gehou-

den ; daar men aan den Hondsbosfche jaarlyks

zo

(p) Hedend. Hijlorh XVIII. Deel of Befch*. van Holland,

feladz ?7*.

(^j Velïus Knnyk van Hoorn dooi S . Centen i 740. bi. j 3^
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zo groote kosten heefc moeten doen en dik- I.

wils gevaar geftaan van doorbraak. Dit komt xxuu
hier vandaan, dat men aldaar, op een wat uit- Hoofd*

fteekende hoek van 't Strand by Petten, deSTüK-

Zee met geweld heeft te keer gegaan ,* terwyl
Dumzafui '

men, op 't Koegras, aan de Zee heeft toege-

geven, en dus het Strand behouden, dat veel

meer te lyden heeft van den flag der Baaren,

die by hooge Zee tegen de Duinen aanboizea,

en van de fchuuring der Stroomen , door wel-

ken de hoek van Holland aan de Maas , en die

van Huisduinen, zo fterk afgenomen zyn, dan

van de Verftuiving der Zee -Duinen door den

Wind.
Uit aanmerking hier van is, tot beantwoor- d* ver-

ding van een opgegevene Vraag, door een zo- behoud en

genaamd Genootfchap hier te Amfcerdam j£
b

SS!?
welke de beste middelen zyn , om Nederlands den aange*

Zee 'Stranden te behouden en verbeteren, enz.
p

een Verhandeling aan 't licht gekomen (ƒ) ,

wier Autheur , die niet onkundig fcheen van

de gefteldheid onzer Duinen , en daar toe ook

een bekwaame Woonplaats hadt, zig verbeeld-

de, dat men veel beter zou doen, met al de

ruigte aan de Strandzyde der Duinen weg te

ruimen , en die tot gul Zand te maaken ; het

welk

(r) D. BURGER Kmn. van Medenblik<, bf* ?I4.

(s) Verband, over de Zee- Stranden , euz. door JAN Nis»

aop, geadnaitieerd Lan4meeter te Schooi!* Amfleidam»

|IL Deel. IL Stuk.



444 ÖK Z A W 1) £ 14 OF

I. welk dan, door Verftuiving , een glooijende ge«

&FDEEL. daante zou verkrygen , langs welke de Zee,

Hoofd" ky hoog Water , zou kunnen oprollen , in

stuk. plaats van haar geweld te oefenen tegen de

fteile kanten der reeds door den Wind, tus-

fchen de Ruigte, hier en daar uitgeholde Dui-

nen. Dergelyke Glcoijing, merkt hy aan, zou

ook door Menfchen arbeid kur>neD gemaakt

worden, en, gemaakt zynde, kon menze met

Stroo befceeken. Zyce bedenkingen grondt

hy op dergelyken Stuifberg , binnensduins ,

door zyn Ed* waargenomen, en geeft tot ver*

klaariog daar van , en van de Strand - Duinen ,

eene Afbeelding.

Ik wil het een en andere , uit gebrek van

Ondervinding, niet beoordeelen, doch ge ]oof f

dat 'er een aanmerkelyk verfchü, ten dien op-

zigte, plaats heeft aan onzen Zeekant. Het

gene op de ééne plaats dienflig is, zou mis-

fchien nadeelig zyn op de andere» Langs een

gedeelte van onze Kust houden de Duinen het,

zonder dat men 'er eenig werk van maakt, en

daar is ook de breedte derzelven zo groot, dat

men geen gevaar loopt van inbreuken der Zee.

Elders zyn zy, niettegenftaande het geduurig

Helm en Stroo planten , aan Verftuivingen

onderhevig , die wei het mcefte nadeel doen

aan de binnenlandfche zyde. Zou men dan,

niet

(O Jerem. V. VS. Ï3.

(v) Zie de Nat, hijls van HelkrJ, 1U D. II. Stuk,

bïadz. 705 , enz.
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aiet daar uit befluiten , dat het Zand op zig ï;

zelf een goede Zeeweering is ; „ daar God xxil/
„ hetzelve de Zee tot een paal gefteld heeft Hoofi>

„ met eene eeuwige wet , om daar over niet
8TÜK*

„ te gaan , hoe dat ook haare Golven zig be-

„ weegen en bruifchen (t)"

Het Zand is op zig zelf onvrugtbaar. Niet- Nut det

ternin weet men van onze Duin-Valeijen nog JaXel?
1

een aanmerkelyk gebruik te maaken, even als dcn *

van de wyd uitgeftrekte Zandvelden , omftreeks

Naarden , in het Gooy , Gelderland en het

Sticht, doordien dezelven begroeijen met een

bovenkorst van Aarde , die Voedzel aan Schaa-

pen geeft» Dit zelfde heeft aan de Oostzee ,

in Pommeren en 't Mecklemburgfe , als ook
omftreeks Hamburg, in Sweeden, Engeland

en elders, plaats. De Afzandingen , hier en daar

ondernomen, maaken ook goed Bouw- en Weid-
land van onze Duinen (v)* Aard- Appelen en

Raapen worden zeer fmaakelyk in 't Zand ge-

teeld» Met behoorlyke Mestiog zyn de Zand-

velden tot den Koornbouw, het teelen van Ta-
bak en wat dies meer is , zeer bekwaam (w).

Zonderling is 't, dat, hier in Amfterdam, Verfchii.

om ftevigheid voor de Gebouwen te heb- 1S^a*
ben , dezelven op Paaien of Masten moeten
ftaan, van veertig, vyftig of zestig Voeten

lang-

(w) Zie het Antw. van den Heet BEBKHfi?orer 't gebruik

en de verbetering der Landen i Holl* Maatfsh, YIII» ü£Ei,£
1 Stuk, bladz, 1 10, enz.

'UU DfifiuII, Stuk*
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AttniiL.
laügte

* dïe io '* Zand Selieid worden ;
't welk

XXU."düs tot een vasten Grondflag {trekt voor dé
Hoofd- onbevattelyke zwaarte van een zo eroote Stad
stuit •

»•»*»«*

Z>mland^
x^ Zon<teI*nS > zeg >£, is dic- s daaroudtyds

"het bouwea op een Zandgrond tot een zinne-

beeld diende van een reukeloos beftaan , in dé

lieilige Bladeren (y). Aan den anderen kant,

wederom , werdt het Zand gebruikt tot beftrooi-

jing der Worftelperken , by de Romeinen , om
te vaster te kunnen ftaan 2 des die 'er zelfs

den naam van voerden ( % ). En hedendaags

weeten wy 3 hoe moeielyk het gaan is en hoe

los men ftaat in 't Zand , dat op Vloeren ge*

worpen de Voeten ligt doet uitglyden; 't welk

voor de Kampvegters en Worftelaars zeer na*

deelig zou zyn geweest. Wy zullen dit wac

na*

(x) Dit fchyiit onbeftaanb&ir met die grmè weekheid deï

Gronden , om laag, waar van gezegde Heer {Nat. Hi/i. van

Holt, II, D. I. S* bladz. 2 39 ,> fpreekt , zéggende , dat men

hier te Lande, van diepte tot diepte, al weefer Gronden aan*

treft. Ook ftrydt zulks volftrekt tegen zyn eigene afbeel-

ding van de beddingen te Amfteriam .'Pi. l.j , daar men

de bovenfte vyftig Voeten veel weeker Grond gevonden

heeft, dan vyftig Voeten laager, en honderd Voeten laaget

> enz. Ook is het zonderling , dat zyn Ed. het gevoelen van

Henckel zo gegrond acht, die een weeke Aarde tot een

grondflag ftelt, uit welke vervolgens, door faroengroei-

jing, de Steenachtige liergen en Beddingen zouden geboren

"
zyn.. 't ïs te verwenderen , dat zyn Ed, hier van een boe*

zem des Aardkloot* fpreekt , even als of men , met onze

gwavingen, tot eenige diepte in den Aardkloot ingedron-

gen ware. Een Houten Globe , van twee Voeten middei-
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nader overweegen , om te zien of 'er reden te !•

geeven is van die tegenftrydigheden. XXH.*
De Zandgronden * inderdaad , zyn hier te flooFD-

Lande zo los niet , of zy kunnen genoegzaame **vk« •

Hevigheid geeven tot Grondvesting zelfs van ö*to***

zwaare Gebouwen. Men moet derhalve de

Gelykenis van den Zaligmaaker begrypen, als

gezegd van een agteloos Mer»'ch , die zyn

Hu>s ma sr los weg hadt nedergezet op of tot

weinig diepte in het Zand , en letten dan op

den geweldigen aanval van Slagregens, Wa-
ter'ïroomen en Winden, die door wegfpoeling

van den Grond hetzelve fchielyk konden on*

dermynen en geheel doen in (torten Die Zand-

grond, waar in deeze Stad op geheid wordt,

hadt,

lyns , wet Schryfpapier f^eplakt zynde , is men nog zo diep

naauwlyks pekomën als de dikte van dat Papier» Tn Bergachtige

Landen heeft men tienmaal zo diep gegraven (zie myn I.

Stuk , Madz, 6$ ); niet altoos uit de toppen van Bergen,

die meer dan een vierde van een Myl boven het waterpas

der Zee verheven zyn : zo dat die kleine diepte van onzer

Ainfterdamfe graaving , in deezen, weinig uitdoet , en me»
bêwyst 9 ten opzigt van de weekheid van den Grond om
laag Een diepte van twintig Ellen , op welke men , volgens

Boot , in Vlaanderen Bosfchen gevonden heeft, f zie Madz.

7, hier voor,) korrit byna overeen met die van het Zand,

daar in Amfterdam op geheid wórdt , en die Boomen heb»,

ben w^rfchynlyk niet geftaan in een weeke Grond.

(y) Matth VI. vs. 26 , 27.

(z) In Arenam descendere. J^ulz,, Prové Arenarius, qni

in Arena feu Amphitheatro pugnat. LIP8. d: Ampbith* Cap»;

III.

iïi, Debl* II. Stuk*
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l #
hadc, op de onderzogte plaats, onder zig een

Afdbel- harde Kleybedding van honderd Voeten dik-
XXII. te ^a^ £)j c verklaart de ftevigheid van deeze

«tü£. - Grondvesting. En hoewel men los ftaat in

Zand , dat op gelyke Steenen of Houten Vloe-

ren legt, zal zulks nogthans geen plaats heb-

ben f wanneer Zand geflrooid werde op een

Grond van natte Kley of Aarde , hoedanig

mooglyk die der Worftelperken is geweest,
schatten Maar zonderling is 't, dat Mos es reeds

k

*gefproken heeft van de bedekte verborgene din*

gen des Zandt (b). De gemeene Overzetting

heeft verborgene Schatten in 't Zand* Men
wil dat het eigentlyk moet zyn , glad gemaak-

te of glinfterende Schatten des Zands (r), en

dan zou *er, zo fommigen meenen, het Glas,

als van Zand gemaakt wordende , door te ver-

ftaan zyn ; doch dat is wat ver gezogt : waar*

fchynlyker Edele Steenen, welke zeer dlkwils

in Zand gevonden worden. Immers dus vindt

men ook van Zand en deszelfs Steentjes mel-

ding 'gemaakt (d). In het Zand der Rivieren

op Ceylon worden menigvuldige Keyfteentjes,

en onder dezelven de Edeje Steenen gevonden»

Uit de Diamant -Mynen van Borneo, in Oost-

indie , heb ik geelachtig Zand bekomen mee

«en menigte Steentjes. Doch misfehien gaat

die

fa) Zit de Afbeelding , Nat, Wit, van Holland, II. 0,

{, Stuk , Plaat I.

(k) DEUïEa»N, XXXIII. vs, ip»
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dié zegenwenfch van Moses over Isfafchar B
en Zebulon, welke de Kasten bewoonen zou- xXIU
den, nog verder, aanduidende , dat zy dus Hoofd*

niet alleen den overvloed van den Koophan 8TÜ*9

del ter Zee , maar ook de voordeden der Rivie-

ren zouden hebben, ten opzigt van het Goud,
dat zig in 't Zand bevindt. Men weet, hoe

dat hetzelve in veele Rivieren van Europa

voorkomt , en tot weezentlyke Schatten ftrekt

,

voor de genen , die naby dezelven woonen.

Hoe het Goud , in andere Wereldsdeelen ^

ook dikwils in 't Zand gevonden worde, zal

ik nu niet ophaalen. Het legt , dat zonderling

is , niettegenfiaande zyne overmaatige zwaar-

te, meest Oppervlakkig op den Aardkloot.

Men heeft het zelfs uit Zand van den Rhyn,
naby de Grenzen van onze Provintiën, ge-

puurd (e).

Nog verder ging het Ontwerp van den be- Goud in

rugten Bech er , een Hoogduitfch Chymist jZa££
aiA!

die omtrent den jaare 1670, en vervolgens f

ter baan bragt, dat het mooglyk ware, uit het

Zand onzer \
Duinen Goud tehaalen. Verfchei-

de Proeven , daar omtrent gedaan , hebben

zulks aangetoond , en men behoeft geenszins

daar aan te twyfelen; doch de veelheid is zo

klein, dat de onkosten, naar alle gedagten,de

voor-

(e) Zie Uitgezogte Verhand. U D. bl« I8tf«»

(d) JESAIAS XLVIII. vs. 19.

(«; Zie 't voorg. Stok , bladz. 31,
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*• voordeden zouden te boven gaan. Ook moest

XXIL* rnen ^n wein^e Goud bekomen uit het Y-

Hoofd- zer, dat zig vry overvloedig in onze Duin-
8TÜS zanden, en roooglyk wel in de meefle Zan-
Duinzand ^n ^$ A2LY^\001S meer of min bevindt, ge-

lyk wy vervolgens zien zullen (f ).

Nuttigheid Veeleer zyn de Schatren des Zands , by

maakeaT ocs > te zoeken m '
c £eb™ik, 't welk van dit

Zand gemaakt wordt tot bereiding van het

Glas. Hier toe is hetzelve zo uitmuntende,

dat de Engelfchen en Duitfchers nog dagelyks

het Zand , waar van zy hun zo beroemd wit

Glas maaken , uit onze Duinen en Beddingen

haaien moeiten f zo Doktor Berkbet
fchryft (g) , die voorts aanmerkt , dat zulks

jen voornaamfte plaats beeft op de Harger

Zandery in Noordhollaod , dus genaamd naar

het Gehugt Hargen , in een byzondere Polder

niet ver van Camp , dat wederom in de Har-

ger Ban legt , tusfchen Schoor! en Petten , be-

noorden Alkmaar. Deeze leverde het meest

beroemde fyne witte Zand uit], 't welk, van

•daar naar Amfterdam vervoerd , onder deo

jnaam van Ballast geleverd zou zyn aan de En«

gelfche Schepen , zo wel als dat uit de Naar.

der

(f) Vergetyk ten deezen opzigte de Nat, Hist.vaHtitfc

kr.d. U. Debls II. Stuk, bladz. 723-7J3»

<?) Of zulks voor vee!e Ja aren plaats gehad hebbe weeë
ik niet : maar ten Opzigt van de Engelfchen , ten minfte , die
genoeg Zand in hun Land hebben, ja zelfs veel witter dan
het onze, is het niet waarfchynlyk.
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der Beddingen , 't welk ruim zo wit is , en £.

dergelyk Zand vak iosgeiyks in de Voorhou-
Ar
^iu

ter , Katwyker en Hillegommer Zanderyën. BoofdI

Niettegenftaande de goede gelegenheid, welke STüK »

men dus hier te Lande hcefc , om van die •****•

Schatten des Zands gebruik te maaken; (alzo

*er flegts de byvoeging van Potasch , of eenig

Zout uit de Ascb van verbrande Planten of

J-tout, toe vereifcht wordt,) liet men dit , zo

hy aanmerkt , verlooren gaan en van Vreem-

den tot ons nadeel gebruiken t terwyl men in

onze Giasblazeryên naauwlyks iets anders dan

groene grove Flesfchen en Glazen , en die

meestal van gebroken Glas, vervaardigt. In

's Hertogenbosch , evenwel , wordt nog zeer

uitmuntend goed wie Glas , maar by het En-

gelfcbe in zuiverheid te kort Genietende , ge-

blazen (ft).

Voorts heeft dit Zand een byzondere nut- senuws

tïgheid in het Schuuren , van allerley Metaal ,

zan *

Hout- en Aardewerk; weshalve men het dik-

wils Schuurzand noemt. De Metzelaars ge-

bruiken 't om onder de Kalk te mengen , waar

door die dan een byzondere vastheid erlangt*

Ook wordt het niet alleen in de Tuinpaden en

Bloemperken 5 maar ook, en wel inzonder*

heid,

(h) Dit alles en de manier der Stnekinge van de Glas-

ftolFe, als ook van 't Glasblazen, h zeer oraftandig doos

geclagten Keer Berkheï befchreeven, als boven, biads.

68* , enz.

Ff a
Hl. Desi. II. STOK.
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» * heid , tot beftrooijing van Houten en Steencn

xitL vloeren » vooroaamelyk ten platten Lande ,

Hoofd- gebezigd ; dat een gereed middel is , om de-

6tuk. zelven fchoon te houden* In de Zandloopers
Dmzand.Qf Uurglazen kan men 't zelve niet ontbee-

ren; volgers 't hedendaags gebruik. Van een

byzonderen dienst is het , om onder Kley t
Veen

en Aarde te mengen , in Gronden die anders

te zwaar of te digt zyn, tot Vrugtbaarheid*

Een groote menigte wordt 'er van tot Ballasc

der Schepen gebruikt , als gemeld is.

verfeheï- Linnjeüs merkt dit Zand als drie • erley
tenheden.

gan ^ of e jgeDt ]vk twee . er]ey ^ het eene u }t

rondachtige Korreltjes die gemakkelyk zigt*

baar ; het andere uit zodanigen die byna on-

zïgtbaar, doch niettemin gevoelbaar zyn, be-

ftaande. Droog zynde, is door fterken Wiud
het eene zo wel verftuivend als het andere f

gelyk de Ondervinding le<rt. Doch 't zy hec

laatfte van hec eerfte, door affchuuring of af-

flyting, voortgekomen zy, of op zig zelve be-

ftaa, hetzelve verftuift door veel minder Wind,
en komt het Meekand zeer naby (i). Of on-

ze Ridder dit bedoele , wanneer hy zegt dae

het in Savel vervormd worde ; welke men eer-

tyds voor een fyner Zand fchynt gehouden te

hebben (£),*doch thans voor grover en Gruis ,

dae

ff) Zie de Nat, Hift. vm Holland, ÏU D* II* StüK *
hhdz. 6ft*

(k) Transformator in SaHulurn. Sy/l, NjHm SabuJum AtCr

m minuta et tenuior, fabri T6s/w4t4
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dat men grof Zand noemt (/); zou ik niet I.

kunnen zeggt n. Het eerfte , met zigtbaare ^xa
*

Korreltjes , komt volgens zyn Ed. in Zee , en h^ofd-

aan den Zeekant voor ; het laatfte in Bron- stu*

mn. De reden , dat men dit fyne Zand op Duinzani*

gedagte plaatfen aantreft, legt buiten twyfel

daar in , dat het zig ligter heeft laaten affpoe-

Jen van het Aardryk , 't zy door den alge-

meenen en andere geweld'ge Vloeden , 't zy

door den loop der R'vieren» Want het ison-

twyfeïbaar, dat het Water tius hel fynfreZand

eerst weggefleept moet hebben , rerwyl het

grovere , met menigvuldige Ke\ (leentjss en

Gruis, is agttrgebleeven. Zulks maakt, weder-

om , 't Rivier- Water zuiverer in zyn loop. Die

ziet men aan 't Zand van de Lek, 't welk gro-

ver is en grootendeels beftaat uit Keyfteen»

tjes. Ik heb Zand uit zekere Bron in Fran-

kenland , by het Dorp Moenchau , in 'c Ge-
bied der Graaven van Giech, dat niet alleen,

gclyk hetzelve, meest uit KeyCteentjes beftaat

inaar ook brokjes van Koraa.'en, Beleranieten

en Zee -Appeltjes in heeft. Daar tegen heb

ïk Zand met verkalkre Schulpjes, by Meaux

jn Vrankryk vergaderd, 't weikvan dergelyken

aart is als het gewoone fyne Duinzand , Kwarts-

Zand

(/) Sa'tfum, fahulo. Grof Zand. Pitisci Lexicon. Savel.

Arena cyssfior. Kru&AK. Arena Saxofa. Sabuluia. Giuis»

Gruis -Zand. Wall. 109.

Ff 3
UI.DsEL.II.StOE.
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ï. Zand of Glas . Zand : des gedagte regel niet

XXII*
zonder uitzondering doorgaat. Men vindt fyn

Hoo*d Kwarts - Zand binnenslands en grof Keizel-

stuk. Zand in Bronnen. Op 't hoogfte van den Mui-
Painzand. ^erberg heb ik grof wit Kwarts -Zand verza*

meld en van 't allerfynfle op den Bunkert buit-

ten Haarlem (w).

ii. (2) Zand dat Kwartzig is , rondkorrelig t by

tihrTtl na doorfchynende , gekleurd.

Gekleurd
Zand. Van de fyne Zanden , voorgemeld , verfchilt

deeze Soort alleenlyk door de Kleur, die een

blyk is, dat zy met eeüige andere Stofte ver-

mengd , of daar van doordrongen zyn. De
Mineraale Zanden, vervolgens te befchryven,

evenwel, moet men hier van uitzonderen, en

letten voornaamelyk op de Verfcheidenheden ,

welken de Ridder omgeeft.

««el. Geelachtig komt veelal ons Duinzsnd voor,

doch het wordt witter in de Lugt ; des men

dit voor geene bellend ige Kleur van 't zelve

kan houden. Daar is evenwel geel Zand, 't

welk in het Vuur zelfs hooger geel wordt ;

gelyk dat men van Suriname krygt. Ik heb

het helder geel uit Hesfenland, en van Spe*

gelberg by Osnabrugge. Het valt ook in fom-

mi*

(m) Zie verder een naauwfceurige onderscheiding deeze*

Sasnden ,in haare Soorten , door den Heer BEflKHEy, als bo-

ven , bladz. 670 , enz.

(?) Arena ^uaujpfa , rotnndau fubdisphana coloiata. Syft*

Nat<
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inige deelen van Sweeden t en dat gene, daar h
men in Vrankryk die wit vtrkalkte Hoorent- ^xTl^
jes io vindt, ziet doorgaans uit den geelen. ho<; d-

Bruin Zand v ndt men in een Bron te He.<* STÜK«

lington in Engeland, en te Bath in Somerfets- ÖIttin»

hire. Ik heb bruin Zand van Naarden, als

ook dat in 't midden van een Duin by Kat-

wyk is gevonden* Helder roodachtig bruin

heb ik het v.n Aken* Graauw karot het vo r

op de Banken by Hartlepool, aan den unl « p
van de Rivier Tee. Zwartachtig, door te e

Moddtrachtige befm^tting , valt hec aan de

Oevers van het Y> en vm ee« igen onzer Ri«

vieren. Ik heb het zwartgraauw , zo als men
in de Okenge Aarde vindt , en Afchgraauw

uit het Sticht en Ov rysfeU

Rood of Roodachtig Zand komt , zo L i N- Rood.

N^us zegt, in de Roode Zee voor» Dat die

Zee daar van den naam zou nebbe? , is echter

niet waarfchynlyk (n) Ik heb rood Zand van

Damascus , als ook dat by Naarden vergaderd

is , mee Yzerachtige deeltjes vermengd In

•Sweeden heeft men het by Wyburg en elders.

Dat van de Pillow , in de Oostzee , is van

dien aart. Het valt hcoger of donkerer en ook

purperrood, behoudende in 't Vuur zyne Kleur.

Met

Nat. XIÏ. Tom. III. Gen. 51. Sp. a. «. Flava. £, Teftacea.

y. Lutea. J, Rubra s. Violacea,

(«) NlEBUHK , deicript, ÜAraYit. p, 3 CO,

Ff 4
IH.Deel.1I. Siwk,
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j Met het Vergrootglas befetouwd, zyn *er veel

Afdek l. witte Korrels onder.

XXII. ^and dat Violet is^of blaauwachtigpaarfch,

stü°I
D

" zou men m lie 0°stzee
>
naar den kant vaa

Violet.
Duitfchland s vinden. Van deeze Kleur is het

Goudhoudend Zand , dat ik heb , mt den Ryn

by Manheim , waar in zig veele Yzerdeeltjes

bev nden. Ook heb ik zeer fraay paarfch Zand

,

of Zand met Aarde gemengd, uit Siberië.

Crocn. Hier kunnen wy byvoegen het groene Zand,

dat in 't Engelfch Graaffchap Kent voorkomt

,

maar welks Korrels , door 't Mikroskoop be-

fchouwd , zig wit vertoonen. Ook heb ik

groen Meelzand uit Dalekarlie, dat tot Swee-

den behoort.

Deeze Zanden moeten haare Kleur hebben

van eenig Metallyn of kleurend Vogt , 't welk

in de fyne gaatjes en fcheurtjes , die men met

bet Mikroskoop in fommige Zandkorrels ont*

dekt heeft, is ingedrongen. Zelden heeft men
het in genoegzaame veelheid, om 'er, gelyk

Linn/bus zegt , de Tuinpaden mede te ver-

deren; het geele uitgezonderd , ten minftehier

te Lande. Het witte heeft doorgaans de voor-

Keur ,* ten zy men Keïzelzand gebruike.

in. (3) Zand dat Kwartzig is, met hoekig ronde

imuftris. Korrels , Glasachtig doorfchynende.

j&leiiaand. Aan

(3) Arena Q^artzofa, angulato • rotundata % disphana hya»

Üna. Sy/l. Nat, XII, Tom. Ut. Gen., si, %• &
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Aan de Oevers der M eiren, in Sweeden, $

komt dit Zand voor, dat veel grooter is van xxul'
Korrel dan het fyne of Stuifzand , eerst be- Hoofd4

fchreeven , en ongelyk van grootte ,
geelach- 8TÜK«

tig, doorfchynende als Glas, even of het vog-

tig ware , met de Korrels niet volkomen rond»

Het wordt, zegt L 1 nnjeus, gebruikt om
te (Irooijen op gefchreeven Schrift 5 daar men
liefst fyn wit of zwart Zand toe gebruikt.

Het grof gemeen Zand, dat de Heer Berk*

HEy Rivierzand noemt (0), zou raisfchien daar

mede overeenkomen , indien hetzelve niet be«*

hoorde tot de agtite Soort.

C4) Zand dat Kwartzig is'en rondkorrelig, IV»

doorfchynende , bleek, Cam^rhi
Veldzand.

Volgens Linn/eus gelykt dit Zand veel

naar de eerfte Soort, doch is wat ongelyk van

grootte , uit den gryzen bleek. Het komt op

de Bofchvelden, in Sweeden, voor, inzonder-

heid waar Pynboomen zyn. Van waar het den

by/Daam Boraria bekomen hebbe en of die ook

Horaria moet zyn , blykt my zo min
f als waar*

om het Paarlzand zou heeten, in ooderfchei-

ding van het Stuifzand , voor befchreeven*

De Korreltjes evenwel gelyken meer naar klei-

ne

(p) Nat. Hiji. van Holland. II. D. II. Stuk , bladz. 717.

(4) Arena Quarrzofa rotunda diaphana pallida. Syft, Nat*

XII. Tomé III. Gen. ji. Sp. 4. Arena grojliuscula Quanzo»

Ff 5 fe

IXI.D2sL.lI.S3uK.
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U ne Pareltjes. Het behoort zekerlyk tot de fy.

^Ï^EL ' ne Zanden, en zalmoogKk dat zyn,'t welk de

Hoofd* **eer &hRKHEY -dschverwig Stuifzand noem t
;
leg-

%TV&m gin ie oppervlakkig, zegt fyn Ed. , feiCfgs een

groot deéi der Naarder Heide, en op cnze

hooge Duinen (p).

v. Q) Zand daf FCwartzig is en rondkcrrelig ,

JUar'lria
w^ 9 met d* oppervlakte eenig&rmautê

Mergel- Wrattig*
sand.

Dus duidelyk onderfcheidf de Ridder zeker:

Zand , dat in eenige dcelen van Sweeden ge-

vonden was , fchynende van het gëd'agte Paarl-

fcand anders weinig te verfehillen, da» dat ie-

der Korrel de oppervlakte ruuw en witachtig

had , even als of dezelve met Mergel was be-

groeid.

VT; CO Zand dat byna Meelachtig is , als een

grena onvatbaar Poeijer , en 't Vuur wederftaat.

In 't algemeen noemt men dit Meelzand, hoe-

wel fommigen 't ook Maalzand heeten , om dat

het als gemalen is ; maar die benaaming worde

\ ins-

la particulis rotundis. Ca vTH. Mi* io« Arena Quartzoia,

particulis raajoribus squalibus rotundis» Arena Boraiia. Wall*

Syft, Mits I. p, 206.

(p) Als boven , bladz» 67**

C5) Aren* Q^artzofa roiundata , alba, fuperficie fubverm»

W)ia. Sy/i. Nat, Xii. Tom- III. Gen. *i» Sp. 5.

(6) Ar&na lulittijiacea fjulveiulenta a impalpabiJis , apyra»
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ïcsgelyks gegeven aan het andere Stuifzand ,

.

T

*'

ERl r

wegens de draaijingen, die hec maakc door den xxil/
Wind. LinnvEüs meent, dat het door veroude 3oon>.

STUK»
ring of vergruizing van het Duinzand zoude

voortgekomen zyn* Dit zo zynde, dan is 't

niet te verwonderen , dat men 't op de meefte

plaatfen aantreft, waar de voorgemelde fyne

Zanden zyn , inzonderheid op de droogfte en

dorfte Bofchvelden. Mooglyk maakt het ook

wel een groot gedeelte van die ftuivende Zan-

den, welke zig als Wolken in de Lugt ver-

heffen , in Afrika en Arabie , uit. Hier te

Lande is , by fterke droogte , dat ftuiven der

Zandwegen maar al te zeer bekend en uiter-

maate laftig voor Menfchen en Beeften. Mea
moet 'er , in de Zanderyén , dikwils het Werk
om ftaaken» By oppervlakkige Beddingen komt

dit Zand op de Naarder Heide, omftreeks A*

mesfoort , als ook op onze hoogde Duinen

voor (q).

De Heer Wallerius maakt *er een by- Giet of

zonder Geflagt van onder den naam van Gfó.^aX'
na % hetzelve gehed, en met tusfchen- in -voe-

ging van c!e Tripel- en Sement- Aarde, van de

Zanden, voorgemeld , afzonderende. Hy ache

dezelve meer Aardachtig dan Zandig, of als

tus»

Sy/f. Nat, XIX* Tom ÏÏT. Gen. 51. $p. 6. Mus, Tesf. iio,

Glarea vulgsris mobiiis pulverulenta. Wall. Mn. sz.

(#) Zie de Nat. Hijl^yan Holland , als boven, bh&h,

UU Dra» II, SXUK*
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I. tusfcbeo Aard en Zand , gel\ k het Sdbbia of

^yxii!"
Sabu^um van Impekatüs; komende ook

Hoofd- eenige Kleydeeltjes daar oï d ;r. Ük maakt $

rtuk. dat men 'er met de Vingers een Kuiltje in

Malzand» drukken kan, en dat het eeDig^zirs aan de-

zeivtn beïc, de Klecoeren ook befmeuende,

waar het op (hiift. Twee Soorten maakt zya

Ed. 'er van, waarvan deeerfte, den naam van

Gietzand of Vormzand voerende , in gebruik

ïs om Vormen eti Modellen te roaaken , waar

de gefmolten Metaalen, gelyk men anders wel

in Potaard of Kley doet , in gegf oten wor*

den* Deeze Zand-A^rde, ten ditc einde met

Water of Azyn gekneed, is daar beter toe 5

als door de Hitte niet barftenae noch fcheu»

rende. Of die andere Soort , door zyn £d.

genaamd G/area Jterilis, welke, in Sweeder. Mo
genaamd , tot het Dryfzand behooren zou , hier

van weezentlyk verichilie, is duiiler. Men
noemt deeze Zanden dus , om dat zy in 'c

Water gefmeeten in 't eerst niet zinken , maar

eenigtn tyd daar op dry ven. Misfchitn be-

ftaat het onderfcheid alletn in meerder of min*

der zuiverheid; terwyl deeze laatfte, ruuw op

't gevoel 9 meerder Zandige eo ook eenige

Kalkacbtige deeltjes bevat. Men maakt daar

in Sweeden veel werks van, om het, metK/ey

gemengd, als Kalk tot Metzelwerk te gebrui-

ken. Door de vogtigbeid der Lugt of met

een weinig Wateï * verhasrdt het tot een

Klomp*

Mis»
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Misfcbien is dit het Tripel Zand 9 dat men
T#

in Noordholland viodc $ aldaar natuurlyk met ApdeeU

Kley verhardende. Ik heb uk Engeland dat
H
XXII#

-

zeer wnte, daar men Porfclein van bakt, be- 8TüK#
*

hoorende mede tot de Giet of Vorm - Zanden Methand*

van W aller 1 üs voorgemeld , maar Kor-

reltjes hebbende, die door 't Vergrootglas zigt-

bsar zyn. Afcbgraauw heb ik het van om-

ftr eks de Stad Leipzig in Saxen. Ook vale

het7e!ve Mdkwit in het Brandenburgfe , en

witachtig geel ; in Sweeden , op verfcheide

plaatfin, raauw. Dik wils is het gemengd met

Kalk , met A*rde , of Mergel , en bruifcht

daarom fomtyds met Zuuren op. Geelachtig

komt het overvloedig in de Provincie van Op-

land in Sweedeo voor , waar van men goede

Sement maakt met Kalk. Ik heb het zoda-

nig , rxet Keyfteentjes gemengd , dat op den

top des Tinbergs van Sumatra is verzameld.

Ook heb ik het groenachtig uit Dalekarlie , als

boven is gemeld, en het roodachtige van Da-
maskus , dat fommigen voor een Adams - Aar-

de houden, verfchilt daar van in fynte weinig:

zo ook het helder geele Zand uit Hesfenland

en dat van Spegelberg by Osnabrugge , waar
"van ik te voren fprak. Het witte Stuifzand 9

by Calais , brandt roodachtig en zinkt in *c

Water niet fr).

(7)

(r) PbiL TranftS, abridg, «tfiipta, p. 4$^

III. D£SL.II.STUK
f
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I» C?) Zand *ta? eenigermaate Meelig is en 0«
Afdeel. kerachtig ros gekleurd*
AXIi.

Hoofd- Deeze Soort komt voor j- by p ]chersdorf
* in Neder - Ooftenryk en overvloedig in het Marie

Oefr
rena Bfandenbur^re 9 a *s ook in Sweeden op ver.

oke"*" Geheide plaatfen. Men vindt in onze Provin-
sand

- cie, volgens den Heer Berkhey, een fyn,
geel , bruin , rood en zware bruin Oker-Zand

jf/\
'c Verwondert my ; evenwel , zeer , dat zyii

Ed. wel daar toe betrekt, die hy te vooren
Aarden genoemd hadt , en niet bet geel aan
één verbonden Oker - Zand , 't welk, volgens zyn
berigt, zo veelvuldig in onze Zandbeddingen
verfpreid is , dat het zig in dezelven overal
by Laagen bevindt, inzonderheid by Naarden.
In de Geestgronden by Noordwyk, als ook in
Kennemerland , ontdekt men , zegt zyn Eó.
deeze aaneenverbonden Zand - Oker tot zwaare
Laagen en Kluiten famengegroeid. Een der-
gelyke donkerbruine Oker- Zand. Aarde, kwam
dikwils op de zelfde plaatfen voor (t).

Het is niets anders dan Meelachtig Zand
door Yzer-Oker gekleurd , dat, met Kalk ge'
mengd, dezelve zeer goed maakt tot Metzel,

werk»

(7) Anna fubfarinacea , Ochraceo-rufa. SyJ?t Nau XIU
Tom. III, Gen. S*. Sp. 7.

(O Zie Nat. Hifi. van Holt. IL D.II. Stuk, bladz. 73 8.

(O 't Zelfde STUK, bladz. i9 6 , 397. Vzfynegeele Oker,
aegt zynEd. bladz. 394, is vast, zonder een ïg Zaad, des ik
nietbegryp , hoe dezelve tor de Zanden kan behooren»

'



Glasachtige Aarden. 455

werk. Somryds heeft dit Oker -Zand, gelyk j

by Jonkioping in Sweeden, een glans. Ik heb Afdekl;

'er van, die zeer fyn zyn, en ros van Kleur, XXII%

van Spaa > van Osnabru :ge , en hoog geel uit ^ïï?
1

Duitfchland. Ook heb ik Oranjekleurig Oker- ©^^
Zand , dat op gezegde manier famengegroeid

is , van Montmartre in Vrankryk , als pok van

by Aken en Amesfoort. Hier zou ik t'huis

brengen dat Zand uit de Diamant - Jvlynen van

Banjer od Borneo , my bezorgd , 't welk zyne

-geele Kleur heeft van de OketftofFen, daar in

vervat.

(8) Zand dat ongelykjlagtig is, oneffen , doch vrn^

eenigermaate rondkorrelig* juJkSJ
Grof

Dit is het gemeene graauwe grove Zand

,

Zinim

door geheel Europa vallende , inzonderheid aan

de Zee -Oevers die weinig verandering onder-

gaan hebben > volgens Linn^eus. Het

js , zegt zyn Ed., gemengd uit Glasachti.

ge Kwarts- , rosfe Spaathdeeltjes en bruineSteen-

brokjes, wel hoekig, dcch naderhand een wei-

nig afgerond en in grootte niet zeer ongelyfc»

Tot beftraaüng wordt dit grove Zand veel ge-

bruikt.

(8) Arena heterogenea insqualis fubrotumdata. Syji. Nat*

.JTII. Tom. lli. Gen» ji. Sp» g. Arena grosfinscula Ouiarf»

sofa, particulis angulofis Carth Min. ro. Arena QutarU

$ofa tenuior, panic. arqualilws totiuufetis» Wam, Mm* £|,

lil DeEL.IL STISa
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*• , bruikt. Welke van de grove Zanden , door

XXII.* den HeerBERKHEY opgetekend, hiereigent-

Hoofe- lyk toe behoore (v) , weet ik niet. Ook vind
STÜK#

ik deeze eigenfle Soort niet in de nieuwe Uit-

Zand! gaave van W allemus, die het mooglyk

niet van de volgende Soort onderfcheiden zal

hebben. Dat gene, 't welk ik op den Mui-

derberg heb verzameld , fchynt hier toe te be»

hooren.
\

». (9) Zand dat ongelykjlagtig is % van verfchiU

Sabulum. lende gejlalte , gehoekt.
Gruis»

Dit noemt men in 't Franfch Gravier 9 in 't

Hoogduitfch Grus> Gravel in Engeland en Sab*

bione in Italië. Ket is by ons , zo wel als 't

voorgaande , bekend onder den naam van Sa-

vel of Grof Zand. Men zou dit van het an-

dere onderfcheiden kunnen door den naam van

Gruis ' Zand , om dat het met veel Steengruis

gemengd en derhalve fcherp is op 't gevoel.

Hier te Lande komt het veel voor aan de Mon-
den der Rivieren; zo het dat is* daar de Heer

Ber?key onder den naam van gemeen grof

Zand van fpreekt (w). Hetzelve, immers, be-

Xrekt zyn Ed. ook tot het Zand met grovere on*

ge.

(v) Nat, Hifi, van Holl. als boven, bladz. 71*: alwaai

voor ittsquabilis , men leezen moet , intqualibus,

(9) Arena heterogenea difforrais angulara. Syji. Nat, XIT*

Toni. 111. Gen. ji. Sp. 9. Azena heterog. Saxofa e Mica,

Quait.
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gelyke of oneffene deeltjes van den Heer Wal- i;

jler 1 us , die dit thans Steenachtig , grof of Afdemp

Gruis -Zand noemt. In 't midden van die on- Hoofe.*

gemeen groote Vlakte van geelen Kléy-Grond^sTui.

in 'c Land van Aftfakan , daar ik flraks van z
Gr/xt*

zal fpreeken , is een Veld van dergclyk, doch

fyner Gruis» Zand, wel veertig Uuren gaans

]ang en by de twintig breed , benoorden de

Kaspifche Zee en beooften dé Wolga (x). Dit

zal de bodem van een uitgedroogd Meir of

Moeras zyn ; als waar van men meer voor*

beelden heeft iii dat gedeelte van Mosko*

vie (y). .

Het Gruis - Zand valt overal , op onvrugt-

baare Bergachtige en Rotzige plaatfen, zegt

önfce Ridder* Het befhat uit een mengfcel

van de voorige Soort met grof Poeijer van

Steenen , Spaath , Kwarts , Glimmer, Rots*

Üeen> in grootte, figuur en kleur, verfchillen*

de , altoos meer gehoekt en ongelyker* Zyn

Ëd. merkt aan , dat men het op de Rywegen
brengt en dat 'er de Kalk mede gemengd

worde tot Metzelwerk. Men heeft het, van

Kleur , wit , graauw of geelachtig , gelyk dat

uit

Quartzo, Spatho. Sy/?. Nat. Viir. N. 7. Mus* f**A »i* 4

Arena particuï-s disfimüaribus Carth. Mm* 10. Arena pat*

ticulis gros^oriou** 'nsqualibus. Wall, Min» 34, Atena Sa«

fcofa Sabu'um, WALl. S-*/?. Min. l.p. 109.

(yj% Ais boven , blad*., jij.

(x) Thil Tram far 1767. VöL.-LVlI, p» \\U

(y) Stocïb. Fèrkand. XX2V* Band,

III. Deel. II. Stüs.
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I. uit de Naarder Afzandingen. In de grofte is

Afdeel» ok een aanmerkelyk verfchil , wordende het

Hoofd- grof
"^e * <*at dikwils met Keizelfleentjes ver*

stuk. mengd is , Mannetjes • Savel geheten , en het

Gruis- fynere , dat door 't Water affpoeit, Wyfjes-

SaveU Het eerde is bekwaamst tot Wegen ,

Dammen en Zandftortingen , gelyk veel daar

van tot beteugeling van 't Haarlemmer» Meir,

aan den kant der Veenen , gebruikt is : het an-

dere is best om de Kalk mede te beflaan* De
Ballast der Schepen ( Saburra^) heeft van dit

grove Gruis Zand haaren naam,

^ (io) Zand dat uit Keyfteentjes leftaatï
Arena

^Keizel- *^er Ver^aaïl Wy nieC Z0 Zeer eeD ^and ^at

Zand* met Keizelfleentjes, van meer of minder groot-

te, vermengd is, gelyk het dikwils voorkomt

in onze Duinen en Rivieren ; maar dat t'eene-

maal beftaat uit kleine Keizeltjes, gelyk het

gene in en omtrent de Lek valt, waar van ik

thans voor my heb. Het kleinfte evenwel daar

van heeft den aart van Kwarts • Zand , hoeda-

nig een wit grof Kei/el Zand men te Naarden

veel vindt 5 en by geheele Beddingen (z). In

Engeland komt op de Bergen natuurlyk een

fcherp Zand,Rag*Zand genaamd voor, 't welk

uic

f 10) Arena Silicea. Sy/l. Nat. XII. Gen.shSp. 14. KALM*
J/*«. I, p. 259* Carth» Mn, 10. Wall. Syj9 tMnt hp< 108,

(z) Nat, Hijl, van Holl. als boven, tl. 71$.
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wit kleine doorfchynende Keyfteentjes , die ï*

Vuurvast zyn , is famengefteld (o).
^XXII

1*

Ook heb ik van den Tafelberg aan de Kaap , uit Hoofd
*

een afvlietend Beekje, Zand dat geheel beftaat uit stuk.

Kwarts - Steentjes , doorraengd met Glimmer- z
Ke
j
z*h-

deeltjes en het fynfte is Okerachtig : des hetzel-

ve misfchien meer betrekkelyk zou zyn tot de

twee voorgaande, dan tot deeze Soort.

In 't Graaffchap Buckingham bevondt de

Heer Kalm , dat de Aarde, in de Valeijen tus-

fchen de Heuvelen by Ivinghoe, meestendeels

beftondt uit een grof Zand van Vuurfleenen»

Want, daar dezelven in dat Land alom cngc-

looflyk menigvuldig zyn , is het niet te ver-

wonderen , zegt hy 3 dat men ook Gruis van

dezelven vindt, 't welk dikwils taamelyk fyn

is. Geen Kwarts- Zand, gelyk het onze, was

aldaar ergens te vinden. Men gebruikt aldaar

dat Keizel-Zand , zo met Kley gemengd om
Tegels daar van te maaken , als onder de Kalk

tot metzelen der Muuren* De Kryt- Aarde,

daar hetzelve zig onder mengt , neemt eene

Roestkleur aan (&)
Zou hier ook niet dat Zand behooren , 't welk

by Thajoba, niet ver van Neufohl, in Neder-

Hongarie gevonden wordt , uit Korrels van roo-

de Jaspis en witte Kwarts beftaande? Zou men
daar

(a) fbiL Trans, abridg, by LOWTHOBP. Vol. IL p. +5 3.

(*j Kalm Rei/e. Gott. 1754. I. TheilU p, 307»

Gg2
HL Deel. IL Stuk
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1. daar toe ook niet betrekken moeten dat Zand,

^nm" °P ^et Gebergte van Pefaro in Italië verza-

Hoofd- meld, 't welk de Heer Geoffroy aldaar

stuk. waarnam ? Hetzelve bevatte kleine deeltjes

,

irr-z^
cjje ^ met het Vergrootglas gezien, naar Edele

Steenen geleeken, van verfcheiderley Kleur

,

fommigen als Smaragden , anderen alsAmethys-

ten , Topaazen , Hyacinthen. Dit Zand was

fcherp en zo hard , dat men bet toe het fly-

pen van Brilglazen gebruiken kon, zonder het,

gelyk het gemeene Kwarts - Zand , dikwils te

moeten veranderen. Daar waren, niettemin,

ook veele Yzerdeeltjesin, gelyk in 't Zand der

Velden, ooiftreeks Rome (<r> Die Keizeltjes,

welken men op de Amesfoortfche Heide vindt,

ook wel Diamanten genaamd , achtte de Heer

Berkhey uit eenige famengepak te Zandkor-

rels, die door de Hitte der Zonne-Straalen,

van het Zand affluitende, gefmolten waren,

te kunnen zyn voortgekomen (d). Ik acht dit,

om de waarheid te zeggen , niet waarfchynlyk ,

ja onmooglyk.

xt. (n ) Zmü dat uit Schulpengruis beftaat*

Arena
Concbacea. Op verfcheide plaatfen in Vrankryk vindt

2and.
up

" men Zand, van geelachtige Kleur, vervuld met

een

(c) Ht/i» dePAcad. R» des Sciences, de i7or , p, *i«

(d i
Holl. Maatfcbappy. Vïll* Deel. t i. Stuk , bladz, 66,

Qi) Arena GonuUacea. Mihu Arena Animalis Conchaeea*

Wall» Syjl, Mm» X. p. n«.
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«en menigte van zeer fraaije onbefchadigde , i #

gebrokene, en vergruisde Conchyliën, die ver- Afdeel;

kalkt zyn. Ik heb vtrfcheidene daar vaD in Plaat aooi,Dl

gebragt en befchreeven. Zelfs heb ik Zanden, stuk.

zo by Meaux , als Soisfons en Montmartre , ver- Schulp*

u . 1 i - zand*
zameld , waar in zig een mengte kleine ver-

kalkte Hoorenrjes en Schufpjes bevinden» Dee-

ze befiaan veeltyds byna geheel uit Schulp,

gruis , doch ik heb ook fyn Kwarts - Zand ,

van Troizy , by Meaux , met verkalkte Hoo-
rentjes. Ook heb ik gemeld , dat men in Cham-
pagne een foort van wit Zand vindt, dat tot

mesting der Akkeren gebruikt wordt, 't welk

van vergruisde en vergaane Conchyliën moet

afkomftig zyn (*)• Dit zou onze Ridder tot

de Kalken betrekken , gelyk wy naderhand

zien zullen. Het Kalk- Zand van Walle-
mus moet vooral daar ook plaatsvinden. Het
Spaathzand, dat fommigen Bergfuiker heeten,

fchynt my een Soort van Bergmeel te zyn. Dat
men op fommigen onzer Duinen wel eens

Beddingen van Zand vindt met Hoorntjes of
Schulpjes , is zeker. Het Zand van Rimini

,

met die aartige Hoorntjes , moet hier ook be«

troVken worden ; maar het gene doorgaans
,

onder den naam van Schulpzand
, gebruikt

wordt, beftaat uit fyngemaalen Schulpen (ƒ).

(12)

(i) Zie *t naast voorg. Sïïük deezer Nat. Hifiorie , black*

(ƒ ) Nat, Hifi. van IhlL ah boven , bladz. 721»

Gg 3
fit Dzsl. II. Stuk,
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!• (ia) Zand dat Kwartzig is , rondkorrelig
9

^XXU* eenigermaate doorfchynende 9 gemengd met

Hoofd- glinflerende deeltjes*

STUK.

xu. Men vindt deeze Soort , welke de Heer

Csï/frlta. Gmelin Zilverzand noemt, op 't Eiland
züvci- Casferita volgens Linnjeüs, die ons in 't

duiftere laat, wat dit voor een Eiland zy. Zy
valt ook, zegtGMELiN,by Scharding in Bei-

jeren. Naverwant is dit Zand met het fyne

Stuifzand, en beftaat ook uit ronde Kwarts-

Korreltjes, doch die Melkwit zyn, en niet zo

doorfchynende , gemengd met zeer dunne glin-

flerende Zilverachtige Glimmerdeeltjes, Moog-

lyk zou men hier toe betrekken kunnen , het

glimmend Tin* of Loodzand , dat boven Naar*

den gevonden wordt (g).

Sin. C 13) Zand dat Glimmerig is, Schubbig en

Glimmen glanzig.

tand»

Dat men in 't Franfch Sable brillant , in

Sweedea Glitterzand noemt, is by ons bekend

onder den naam van Glimmerzand. Men vindt

hetzelve niet zeldzaam. Het komt voor op 't

Eiland van St. Euftachius , in Bengale, in Si-

berië en China , by Merieburg in Saxen , by

Co*

(ia) Arena Quartzofa rotundata, fubdiaphana , mixtapsr»

ticulis Micaceis Syji. Nat. XSI. Tom. IIU Gen ji.Sp,io.

(g) Nat. Hifi. van HolL als boven, bladz. 740.

(13) Arena Micacea Squamofa nitcns. Syjl. Nat, Xll

Tom.
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Comorra in Hongarie , by Diö in .Smaland,, h
by Freyken in Sweecfch Wermeland , by Pa?. XXII."
fau in Beijeren , niet ver van Straatsburg in Hoofd*

de Elzas. Ook heeft men het in Engeland te
STUK '

Limeilune , aan 't Zuid -end van Cornwall ^zmiT
by Searborough en elders gevonden. Daar is

een geheele Ader van Glimmer in de Zand-

groeve te Heslington, en Zilver- Glimmer valt

overvloedig in de Rood -Zand Rots by Rip-

pon, gelyk de Goud -Glimmer te Cleveland*

In onze Nederlanden komen hier en daar ook

Zilverachtige Schubbetjes en Goudglimmend

Gruis, in de Zandbeddingen , voor, welk laat-

fte Zwavel- of Kiesachtig fchynt te zyn (ti).

Het Gümmerzand is altoos glirfterende , en

beftaat, op veele plaatfen , uit vergruisde Stee-

nen , die uit Kwarts en Glimmer famengefteld

-waren. Het geele of Goudkleurige verfchilt

van het Goudzand, doordien de deeltjes , daar

ïn zyrde, uit Glimmer beftaan. By Mafïö in

Sanaland, dat tot Sweeden behoort, enbyHo-
henttein in Nederduitfchland wordt het dus

gevonden ; zo wel als by Cleveland , voorge-

meld. Het Zi'vrracbtige wordt van de voor*

gaande Soort onderfcheiden , doordien het min-

der

Tom. III, Gen. 51. Sp» ir. Mut. Tesftn. 112. Gronov.

Sup. 14. N. 2,5. Arena nitida. Cabth, Min. 37, Arena

Hicacea nitens Wall. Syji. Min. I. p. 108.

(&) Als boven, bladz. 741.

III. Diel. II. Stuk.
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l.

Afdeel.
XXII.

Hoofd-
stuk.

Glim-

XIV.
.Arena

der fyn Zand is, waar uit men zelfs by Wem*'
fen , in 't Hanoverfche , Gips kan bereiden.

Daar is ook groen , met Talkachtige deeltjes

,

dat in Egypte valt en met glimmerige in Sa-

xen, doch dit betrekt Li nn/eus tot de Klei*

jen. Ook vindt men zwart GUmmer-Zand ,

in Virgïnie , Noorwegen en niet ver van Fal-

kiopiDg in Sweeden.

Men kan dergelyke Gümraerzaoden gemak-

kclyk maaken , door het vermaalen en vergruizen

van Glimmerige Steenen, of ook van Glimmer

zelf, op welke manier het Strooy - Zand vervaar-

digd wordt van Glas. Het Zand , daar Glimmerige

deeltjes in zyn, wordt dikwils gebruikt op ge-

fchreeven Schrift. Men moet daar echter niet;

mede verwarren de Metaalzanden, van Cey*

Ion , de Kaap en elders , wier deeltjes ook zeer

günfteren. Sterk Water op het Glimrnerzand

gegooten , doet die Deeltjes van Kleur veran*

deren.

Om de hoedanigheid te ontdekken van de

vreemde Stoffen , die 'er in eenig Zand zyn ,

moet hetzelve voor eerst wel gewasfehen en

dus van zyne Aarde gezuiverd ; vervolgens

met zuiver Water te deeg omgefchud wor-

den; dan kan men, door *t afgieten van 't Wa-
ter, de Stoffen van elkander fcheiden en ter

toets brengen.

(14) Zand van Goud > in verfdrillende ge*

daante. De

(\+) Artfia hm 4ifformU» Syfi» Nf&» XII. Tom. III. Gen,

Hl
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De woonplaats van deeze Soort fielt onze t

Ridder in de Rivieren van Guinea, Arabie >
A
xxil*

als ook in de Ganges van Indie. Het beftaat Hoofd-

zegt hy, uit yle ongelyke deeltjes , en is zeer STU!r»

zelden vermengd met andere Zanden. Dusfchynt G*u<txan*'

zyn Ed. 'er bepaaldelyk door bedoeld te heb-

ben het Goudzand van Guinee en dergelyken ,

de men weezentlyk tellen moet onder de Goud-

Ertfen of Stoffen van 'tnatuurlykgedeegenGoud. •

Daar van heeft Walleriüs veele Ver-

fcheïdenheden (£). Het gene uit de Rivieren

van Europa, en anderen , bekomen wordt, noemt

men Wafch-Goud, om dat hetzelve uit Zand

wordt gewasfchen of gefpoeld, gelyk uit dat

van den Rhyn in onze Provintien zelfs, vol*

gens de aanwyzing van den Heer Marti-
net, gebeurt.

Maar dit is wel degelyk met andere Zan-

den vermengd , en als zodanig moet men 't

begrypen , wanneer ik fpreek van 'c GoudzandVL

dat men vindt in de Taag van Portugal en

Spanje, in de Po van Italië, in de Rhóne en

veele andere Rivieren van Vrankryk , in die

van Switzerland; in de Rhyn, voornaamelyk

daar dezelve door den Elzas en hetBadenfche

ilroomt; ook in de Donau en ver fcheicle klei*

nere Rivieren van Duitfchland, Bohème, Si-

Ie*

yt. Sp. il Aurum nativum, diverfo colore , Terra: vel Are»*

intmens* Aurum Soktnm. Wall. Min, 304. Syfi* Min, ifg.

(?) Ik begtyp nier, waarom zyn Ed, hetzelve aoenu ^**

Gg 5
ri*m

HLDeix.II.Stük.
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& lezie, en inzonderheid in Sevenbergen , in de

ftffMj "Rivier Aranvoz , alwaar wel negenhonderd

Hoofd' Huisgezinnen van Zigeuners uic de inzameling

stuk. van *t Goud beftaan. Voorts valt hetzelve in

Pettdza»d.anfere Rivieren van Hongarie, Me, Arabie,

Afrika en Amerika, te veel om allen op te noe-

men» 't Schynt dat in de middelde deelen van

Afrika ook verfcheide Landftreeken zyn , al-

waar het Goud 9 op de Vlakten of Gebergten,

in 't Zand gevonden worde.

Uit hec meefle Goudvoerend Zand bekomt

men het Goud , dat zig in zyne Kleur , als

kleine Stofjes, vertoont , door wasfching of af-

fpoeling, gelyk op de Rhóne, beneden Lïons %

zeer behendig gefchiedt , en daar mede kan een

Man twintig of vyfentwintig Franfche Stuivers

winnen op een Dag. Hy heeft maar een Plank-

je met diepe Vooren , en fchept daar mede hec

Zand op, 't welk afgefpoeld het Goud in die

Vooren leggen laat. Beneden Valence gefchiedt

zulks met Houten Bakken, ieder aan een Sta-

ketzel van drie Stokken opgehangen, waar in

men 't Zand uitwascht (k). Met welk een

Werktuig eenige Goudzoekers van den Bo-

ven -Rhyn, in de nabuurfchap van Wezel ,

en

?*ra fduium , dat is los, vry of ontbonden Goud. Moer

alle Aurum nativum (gedeegen Goud), dien naam nietvoe»

*en f En meet zelfs dan dit , alzo dat dikw-ls bv groote

Klonten valt, ten minften zigtbaarer is, dsn ïn het Zand.

(ki Aangaande de Gondvoerende Rivieren en Beeken in

Vzankxyk ca de verfckiUende manieien om het Goud in

«let-
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en dus by de Grenzen van onze Provinciën, t

Goud uit het Zand van die Rivier gepuurd xxiu
hebben, dat hun een taamelyk voordeel aan- Hoofd.

bragt, is door den geleerden Heer MARTi-nTÜK#

net , Predikant te Zutphen, befchreeven m Goudzan^

in Plaat gebragt (i>

Het Zand, zo als hetzelve uit de Rivier ge-

fchept wordt , waar van zyn Ed. my ook heeft

mede gedeeld, is een geelachtig Kwarts-Zand,

met fyne taamelyk ronde Korreltjes , en veeie

zwarte Stofjes daar onder gemengd, die, wan-

neer het door wasfchen gezuiverd is , gelyk ik

het ook van zyn Ed. heb , overblyven , doch

niettemin nog gemengd zyn met witte en geel-

achtige Korreltjes. Het heeft veele glinfte-

rende deeltjes , en gelykt dus zeer naar het

Metaal- of Mineraal Zand , van de Kaap of

van Ceykn* Tm opzigt van dceze deeltjes

merkt zyn Ed, aan, dai dezelvcn ten deele of

geheel uit Yzer btftaan, als lubbende zulks

met den Zeilfleen bevonden. Onder dit Zand,

zegt hy, ontdekt men, met het Mikrcskoop,

de brokjes Goud , die niet glinlteren , noch

doorfchynend zyn , gemakkelyk kenbaar aan

de gedaante , en aan de kleine zagtblinkende

flip-

derzelver Zand op te zoeken , kan men het ónaftöndige Be*

licht nazien van den vermaarden &EAUM0R ^Mem, dei'Acad^

R. des Se. de I?18 , p. 84. Oeu

(/) rtrb'ani. der HoU. Maatfchapp}* te Kaarfera , XVXÏ,

Deel, 1I4 Stuk , bladz, &2
8 enz,

HL D2SL. II. Stös,
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I. flipjes, op derzelvcr oppervlakte» Na het uit»

Afpeel, haaien van de Yzerdeeltjes met der. Zeilfteen

*?XI1,
bevind ik dat 'er nog wel zo veel zwarte Kor-

«tui. rekjes overblyven , misfchien van eene Tin-

Geuttzand aarrge natuur. Het Goudzand uit den Rhyn

by Manheim , dat ik in aanmerkelyke veel-

heid bekomen heb , fchynt ook uitgewasfehen

te zyn , en heeft , in plaats van glinfterende ,

onder de zwarte veele roodachjige deeltjes ,die

't zelve Vioietkleurig maaken , gelyk ik voor-

heen meldde. Die roode deeltjes zyn rond-

achtige Kwartskorreitjes van eene bteekroode

Kleur. Voorts is 'er onder de Tinzandcn dik-

wils Goud gemengd , en zekerlyk onder de

Yzer - Zanden ; aangezien Becher zyn Goud
der Duinzanden uit het Yzer, dat fry uitKley

en Zand haalde, wist te bekomen. Daar van

fprak ik hier voor, en, het gene verder dit Huk

betreft, zal in nader overweegïng moeten ko-

men als ik, onder de Metaalen, het Goud ba*

fchryve.

xv* (15) Zand dat Tinhoudende sY.
r Arena
Stannea.

Tinzand» £}\ t 9 aan
>
t we]fce ^e Ridder maar weimg

kennis hadt , behoort hier zo wel plaats te

hebben als het Goudzand. Zyn Ed. merkt aan,

dat

(15) Anna Stannifeia. Mihu Stanni Min«a Aienis vel

Terris ïmmixta. Arena Stannea, VvAJLL. Sytt 9 Min* IJL p*

322.
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dat Kapitein E k e b e r g , van het Eiland Ban* L

ito, een zeer ryke Tin- Erts in de gedaante van A
jg**u

Steentjes , met Yzer - Oker gemengd , hadt HoOFD̂
inedegebragt. Men vindtze dus , wel is waar, stuk.

op dat Eiland, (aan de Kust van Sumatra, in Tinzagd*

Oosundie, ge'egen,) ter grootte van Erwten

of Koffyboonen , naar Keitjes gelykende,hoe-

danigen ik zo wel van daar, als van Palam-

bang , bekomen heb ; maar deeze komen onder

het Tin - Zand voor , 't welk ik van die bei Je

plaatien heb , en waar in geen de minde Y-

zerdeeltjes zig bevinden» Hec Palambangfe is

fyn als Stuifzand en gclykt eenigermaate naar

de Mecaalen of zwarte Glinfterende Zauden,

van de Kaap , Ceilon en de Perfïfche Kusten.

Het Bankafe Tinzand , ook geen de minfte

Yzerdeeltjes aan den Magneet afgeevende

,

heeft veele Kwarts • Korreltjes , van verfchil-

lende Kleur, van grootte als die van onze fy-

ne Zanden , onder de Tinkorreltjes, die niet

veel grooter zyn , vermengd. Ik heb evenwel

ook van da ir een Tin -Erts, geheel beftaande

uit Korrels , omtrent van grootte als die van

onze grove Zanden » zonder eenige vermen-

ging van Kwarts -Zand of Yzerbrokjes. Of de

Oker , welke zig in die van Ekeberg be-

vondc , daar uit gezogt en hetzelve dus ge-

zuiverd zy 3 weet ik niet; maar my dunkc dan

moeiten zig , in 't gedagte Baakafë Tinzand,

dac zeker natuurlyk is , eenige Yzerdeeltjes be-

vinden.

Mes
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U Men graaft, zo my berigt wordt, ia 't Ge-
A
XXII

L *

bergte van dat Ei,and
'

KuiIeD tot bv de veer-

Hoofd- tig Voeten diep en van eene Trechterswyze

jtük. figuur, wegens de losheid vaD den Grond. Dan
Tinzan4,yi0mt men aan het Tinzand, 't welk in zeke-

re Bakken door ftroomend Water afgefpoeld,

en dus van *t eigentlyke Zand gezuiverd, ver-

volgens gefmolten en tot blokjes van by de

zeventig of tagtig Pond gegooten wordt.

Ik heb ook Tinzand, dat Zilver-ryk is,

uit Saxen, en een ander eenigszins met Goud

bezwangerd. Ook ontdek ik , dat zeker zwart

Zand met fyne Keitjes , van den Oever by

Edgecombe in Engeland vergaderd , 't welk

voor Yzerzand gehouden was, niets anders dan

Tinzand zy. Geenszins is dat te verwonde^

ren , alzo de Berg van dien naam in dat Tin»

ryke Comwail legt, daar men dé zogenaamde

Stroomwerken heeft, om de Tinfteentjes, hoe»

danigen ik van daar, byna als die Oostindi-

fchen, heb , uit het Zand van de Rivieren te

verzamelen. Deeze Steentjes, echter, zynzeer

met Kwarts gemengd. In Gelderland zou ook

een Zand gegraven zyn , dat zeer goed Tin
uitleverde (?»)

rxvi. 0*0 Zand dat Tzerhoudende is en zwart.
Arena

Furea,
Taeizand.

In

(m) Nat. Hht. van Holland, lï, D. II. STtJJC. bladz. 740.

(16) Arena Ferri atra* Syjl. Nat* XII. Tom. III. Gen.

51. Sp. 11. Mu%. Tesf. 112 Ferrurn Arenae mineralizamm.

Wa&jl» Min* 2 si, Feirum Glareofum atmra Magnetetu fe-

queus.
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In de Noordelyke deelen van Europa is dit 1.

Zand taamelyk overvloedig,* gelyk in Groen- AJ^?L *

land, op Ysland, en in de fylonden der Lap-ÖOOFD
V

landfche Rivieren, als ook ia Finnland en Swee-sTus.

den. Of het zelve daar overal van de uitwer- Tterzmd^

kiDg der Vuurbraakende Bergen oirfpronglyk

zy , gelyk in Italië , alwaar men 't meest op

zodanige plaatfen aantreft, daar die zyn of te

vooren geweest hebben , is onzeken Daar ko«

men op verfcheide andere plaatfen in Europa,

gelyk in Vrankryk , in de Elzas, als ook ia

onze Provinciën , Yzerhoudende Zanden voor,

zo wel als op Jamaika in de Westindiën , aan

de Kaap , op Ceylon en elders in Oostindie*

Het valt op Ambon , als ook op Ternate en

andere Eilanden der Molukkes, zynde na een

zwaare Aardbeeving in groote veelheid voor

den dag gekomen (») Men heeft het over-

vloedig in Virginie , alwaar, nu twintig Jaar

geleeden , de manier uitgevonden is, om 'er

Yzer en Staal van te maaken , zeer goed ten

gebruike (o). Ook komt een Yzer • Zand in Ka«
nada voor, dat, buiten de Gouddeeltjes, groo-

telyks naar het bovengemelde Zand van den

Rhyn

guens. Wolt. Min. ji. Arena Ferrea, Vog. Min. 80. Arena
Metallica, CartH. Min. 10, Ferrum mineralizatutn , in for-

mam Arenas colle&um. Arena Ferrea. Wall» Syji, Min,

II. p. *Jf.

(«) RUmph. Ambt Rar. XVI. Hoofdd, blads, 1*3,

(p) Phil. Trans, Vol. LUI. p, 48*

1II.DesuII.Stus£
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*• Rhyn gelykt. Zo overvloedig is het aldaar s

-XX IL omftreeks de Stad Trois Rivieres , dat men

HootfD- 'er byna geen anderen Grond ziet, ter uïtge*
stuk.

ftrektheid van eenige Uuren gaans (py*
Tzerzavd. Men nQQmt hec Eijenjand ia Duitfchland,

Jernfa?id in Sweeden, Ironfand in Engeland,

en in Vrankryk Sable noir 9 dat is Zware Zand.

Die Kleur , nogthans , heeft het met de Tin-

zanden gemeen , waar van het op het Oog niet

wel te onderfcheiden is. Overvloedig is hec

doorgaans onder de gewoone Goud houdende
Zanden gemengd, zo ik hier voor meldde. Men
kan den Zeilffceen niet alleen gebruiken, om het

daar van af te fcheiden , maar ook Sterk Wa-
ter, daar op gegooten, ontbindt het Yzer en

roert het Goud niet aan. Met Kwikzilver ,

insgelyks , kan men 'er dat edele Metaal uit

fchiften*

Dit is het zogenaamde Zeil/leen* Zand, waar

over men een Vertoog vindt van den Heer

Lehman, dat uit het Latyn, doch zeer vi-

ticus, vertaald , in de Verhandelingen van de

Hollandfche Maatichappy der Weetenfchappen

is geplaatst (q). De Tophi noemt men Taf*

Jleenen , in plaats van Tuffteenen : de Saxifche

Yzerfteentjes Lux - Saphingen , in plaats van

Luchs - Saphieren ; 't Bitumen Bergwasch ; doch

wel het allergroffte is, dat men Minera Ferri

La'

0>) Mem* ik VAcai* R. des Se, de 1 7 5 *. p. 2 **.

(f) HoÜ. Maatfchapp* XI. D. I. STUK, bladz, 317,
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Lacujiris vertaald heeft Lacuflerfcke % in plaats I.

van Moeras - Tzer - Erts , gelyk het moeüe zyD. A
yxii

L<

Dit is de Moeras* of Modder -Erts, waar van Hoofd^
ik hier voor fprak ( r ) , maakende een groot stuk*

deel van het Oehr onzer boven - Laodeo uit.

Dezelve komt ook in Sweeden en in Duitfch-

land en elders, ja geheel op Java in Oostindie

voor, en deeze is 't, waar van de Heer Leh-
man n , met tweemaal zo veel Steenkolen en

driemaal zo veel vast Alkalifch Mineraal - Zout,

uit gemeen Zout bereid , te famen gemengd >

in een Smeltkroes , door middel van een Wind-

Oven, een zwarte glinfterende Klomp kreeg,

welke in ftukkengeftooten 9
afgewasfchen en ge-

droogd , een zwart Zand gaf, luilterende vol.

komen naar den Zeilfteen.

Het Yzerzand beftaat uit deeltjes Yzer die

zeer zuiver zyn, en komt dus Oppervlakkig in

de Grond, nooit in de diepte der Bergen voor.

Dat geheel zwart is , betraande uit Korreltjes

van grootte als fyn Zand , houdt veel Yzer 5

kunnende hetzelve dikwils tot negentig Pond

uit het Centner gefmolten worden. Zodanig

zou mooglyk dat Yzerzand van de Kaap zyn

,

't welk zig ongemeen flerk aanzet aan den

Zeilfteen, en maar weinige Korreltjes Kwans-
Zand onder zig heeft, meteenige glinfterende

deeltjes» De Franfche Akademist Geoffuoy
bei

(r) Tophui Tuhakainn Zie bladz. 314»

Hh
IILDEBL,II»STUK f
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j bevondt dat die deeltjes , in het zwarte Zand

Afdrel- omftreeks Rome , zig niet aan den Zeïifteen

XXII, hechten , en hieldtze derhalve voor een zwarte

2*2* G ] immer of Ta^k-Poeijer. Zyn Ed. merkte

Tzerzand. aan , dat de Velden aldaar, na eenen Regen t

door derzelverfchittering ongemeen glinfterdeo.

De donkere deeltjes van dit Zand waren 'c al»

leen , die zig hechtten aan den Zeilfteen (s).

Ik heb zwart Yzerzand , van Su Brieux in

Normandie , dat geheel bont is, doordien zig

onder hetzelve byna de helft witte en geele

Korreltjes van fyn Kwarts - Zand bevinden*

Daar is ook een bruin en roodachtig Yzerzand,

't welk dikwiis voor Goudzand wordt gehou*

den
$
doch op de pro^f ligt daar van te onder-

fcheiden is, Dergelyken komen , bui? en en be-

halve het zwarte Yzerzand , in ons Land voor (t).

GHnfter. Meer zwaarigheid baaien de blaauwachtige
Zand»

Mineraale Zanden, van Ceylon en uit den Per-

fifchen Zee - Boefem. Men mag dezelven met

regt GUnJierzand noemen , om dat zy zo onge-

meen vol zyn van giin (terende deeltjes, en

dceze zyn het voornaamelyk , die aan den

Zeilfteen hangen blyven. Het getal is zeer klein

van de genen , welken hy dus opneemt. Daar

fchynt derhalve eenigYzer in dit Zand te zyn,

doch op ver naa zo veel niet als in anderen. Ik

heb uiteen Drachme, daar van, naauwlyks een

Grein

(*j) Bijl. ds l*As»d» R* des Scienets t de 1700, p< ao»

(O M»«. Hf/i, van H9IU ais boven , bla«fc, 73*,
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Grein Yzerdeeltjes , op die wyze, kunnen af* j,

zonderen. Op het overige Sterk Water gie- Afderl.

tende , hadt het daar van geen aandoening. Ik
£joó#

deed daar Geest van Zout by, om het tot Ko. stuk.

nings -Water te maaken, en te zien, of het Gimjkft

ook Tin mogt zyn ; doch 't bleef het zelfde
zand'

en behieldt zyne glinfterende deeltjes, die door

?t Mikroskoop zig als Zandkorreltjes, vry re-

gelmaatig gehoekt en rondachtig , vertoonen.

Zou het dan Zand zyn met eenig Metaal ge-

kryfbllizeerd ? Even als die Steentjes uit de

Stroomwerken van Cornwall * zigtbaarlyk, ten

deele uit Kwarts, ten deele uit Tin beftmn.

Zekerlyk, dit glinfterende Zand is iets aartigs,

en dewyl het uit Sterk Water genomen en ge-

droogd geen de minfte Roest ondergaat , maar

blyft als te vooren , zo kunnen die glanzig

ge deeltjes geen Yzer zyn. Mooglyk zullen

zy tot de Mica of Glimmer behooren , gelyk 't

vermoeden was van den beroemden Geof-
froy, aangaande het Roomfche Zwarte Zand.

Ik zou hier nog byzondere Soorten kunnen Andcre

maaken van andere Metallyne of Mineraale Metai-vne

Zanden ; maar dezelven zyn zo gemeen niet

om dit te vereifchen ; of ai te gemeen. Het
Zand , immers , vermengt zig met deeltjes van

allerley Lighaamen uit de drie Ryken der Na-
tuur, en dus zou men het getal der vermengde

Zanden ongemeen kunnen vergrooten (v). Ik

aal
(v) Zie als boven, bladz 71 8, enz.

Hh %
ni.DsKL.il.Stuk.
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I, zal derhalve maar kortcrlyfc ftilfhan op het
A*dekl Zilverhoudend Zand 9 óat men , zo gemeld wordt

,

Hoofd' ^y ^a ôw » m bohème, op de Velden vindt:

stuk. op het Loodzand , 't welk uit vergruisde dee-

]en der' Zand -Erts van Lood ontftaat : want.

die fyne Stoffe , tot verglaazing in gebruik,

welke in de Loodmynen f >mtyds voorkomt 9

is flegts een poeijer van Lood: op Koper- en

Kwikzilver of Cinaber - Zand , dat aan de Kleur

kenbaar is : op Markafiet , Pyriet en Zwavel*

Zand 9 gemakkelykaan de bygemengde deeltjes

te onderfcheiden : en befluiten hier de befchry-

ving der Zanden.

XXIII. HOOFDSTUK*
Befchryving der Klei jen, zo der Gemeene,

die tot Teel- of Vrugt - Aarde , tot Steen-

,

Pannen , Pottebakkeryën , tot Aardewerk en

Porielein - Fabrieken s gebruikt worden ; air

van de Pypen- en Vollers- Aarden; de Lem-
nïfche, Gezegelde Aarden enBolusfen; brak-

ke, zoute en Vitrioolifche Kleijeni wier oir-

fprongt eigenfchappen en nuttigheden , omfsan»

dig aangetoond worden.

DeKievTT^e K lei jen zyn van alle Autheuren on-

de^atde^ f** der de Aarden geplaatst , doch op eene

verfchillende manier. Sommigen fchikkenze
9

met Vogel en Dacosta, in het voorfte,

als
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als waren zy de eerfte oirfprongelyke Aarde l
geweesst. Inderdaad , wanneer men acht geeft ^JSSê*
op de eerfte afzondering der Wateren , waar hoo^
door het Drooge by de Schepping in 't gezigt8Ttf*«

kwam» dat te vooren door Water was bed^kc

geweest; dan zou de natte Aarde de voorkeur

moeten hebben. Maar natte Aarde is geen

Uley: hoewel de Aarde, misfchien, door lang-

duurige befproeijng met Regenwateren Dauw,
Kley zou kunnen worden. Hierom ftellen an-

deren, met den Heer Walleriüs, de

magere, drooge Aarden in de eerfte plaats, en

laacen daar op volgen de Vettige of taaije

Aarden , tot welken de KI eijen en Mergels

behooren (w). Dus komt het eenvoudigfte 3

zeker* in 't begin; 't welk onze Ridder, om
redenen, door hem daar van gegeven, heefc

omgekeerd (%}.

Wy hebben hier voor gezien , hoe fommige Zybeftaat

Autheuren van Gevoelen zyn 9 dat de Kley , Aarddeeit-

wat de Hoofd (toffelyke deelen betreft , veel Jes >

overeenkomst hebbe met het Zand , ja dat de-

zelve uit ontfloopt , of tot poeijer vergruisd

Zand gebooren worde (31). Dit zal moogiyk,

zyn Ed. de Kleyen op de Zanden hebben

doen laaten volgen , hoewel hy die weleer

daar voor geplaatst hadt. Maar deze eigenfchap

der

(w) Zi? 't voorgaande I. Stuk, b'acfe. iio»

(x) Zie 't zelfde, bladz. \%n*

(y) Zie bladz. 4id, 423 , in dit Stuk.

Hh 3
III. Deel. II* Stuc.
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t der HocfdftofFefyke deeleo doet tot een regt

X"XnV ^e
fi
r,"P ^er faroengeftelde Zaakeo weinig. In

Hoo d-* de Planten en Dieren, immers, is die zelfde

stuk. Elementeele Aarde de grondflag van hun be«

ftaan. Dus zoude men een geheele vermenging

tnaaken van ce drie Ryken der Natuur,

wedoor De Heer Berkhey heeft uit menigvuldi-

venT/heid Se Proeven , op Kleyachtige Aarden , beflooten

,

zyn vet- dat de Kley beftaat uit ailerfynlte Aarddeel?

* tjes, door zekere Vettigheid , welke haarSmee-

rig en Lymerig doet zyn , te famen verbon-

den (2), Deeze Vettigheid noemt zyn Ed*

een Aardfmout , welks aart hy meent te bly.

ken uit de Oüe, welke hy door Destillatie uit

allerley Kleijen bekomen heeft In 't byzonder

leverde de blaauwachtigeof zwarte Kley, gelyk

men hier in de Stad veel heeft, wegens haare

byüere taaiheid Katte -Kley genaamd , hem zeer

veel van die Olieachtige Stoffe uit (a ). 't Is

dan ontwyfelbaar, dat 'er iets brandbaars in

de meefle Kley huisveste, hoe zeer de Hoog*

Jeeraar Poirdaar te^en geftreeden hebbe,om
den Heer Eller te wederleggen, die het-

zelve ook daar in ontdekt hadt door middel

van Wynaeest en van Loog (&)• Dac die

Vettigheid niet van een Plantaarige of Dier-

lyke afkomst zy, gelyk in de Aarde, is, uit

het

(z) f/o//. Msatfchappy, VW~ D, TI Stuk, bïadz. n , 1*.

{&) Nat, Bft.van Holl.W. D.IStuk , bladz, |jp.

(£J VöGEï, Mintrai Syjlem* 0. 39» 40.
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het verfchil der A*rde van de Kley , waar- U

fchynlyk. Met reden mag menze afleiden van j^SnJ
de Mineraale Vettigheden , welke in 't Aard- frooFD*

ryk zyn verfpreid , en die ook wel byzondcr srua:»

hec Bitumineuze deel des Zeewaters uitmaa-

ken, aan welks bezinking de geboorre der

Kley, doorLisMos, toegefchreven wordt (c).

Dat hier uit een Kleijige Slibber voortko- ,
en d<>oi

me, is zeker en ten overvloede bekend: de- der wate-

wyl alle Zaaken, die in Zee gelegen hebben,
r

g

€

e

n

pa

f

^en*

daar mede overtoogen zyn, Dergelyke Slib»

ber, evenwei , wordt ook afgelegd door Ri«

vierwateren, verfchillende , ten voornaamfle
,

door nier, brak te zyn en vrugtbaar. Maar

„ dat de Kley , in welke plaats of Lnnd zy

, f ook gevonden worde , haare famenpakking en

5, vruglbaarheid , door de Overftroomingeo der

„ Rivieren , door het overloopen van Wate-

,, ren en ook door geweldige nederftortingen

„ van het Water der hooge Bergen en door-

„ breekende D}ken, verkryge;" gelykde Heer

Berkhey verklaart zyn Gevoelen te zyn (d) 5

dit kan ik zo gereedelyk niet toefteinmen. Zyn

Ed. fielt die als een oirzaak van dezelven voor,

die wel is waar een tweede oirzaak zyn zoude,

maar welke dan de eerde ? In plaats van fa-

menpakking, verbeeld ik my, zou een gewel-

dige

(e) Argilla Terra Mms Sedimenti viscidi. Syjl, Nat. XII.

Tom III. p aoo.

(<t) mil. Maatfchappy , VIH. DERL. IL STUK, bladz, 13.

Hh 4
III. Deel. II. Stuk.

"
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!• dïge nederftorting des Waters van hooge Ber-

XXIIl" Sen en in t̂ortiog wegens doorbreekende Dy-

Hoofd ken, veeleer een losmaaking en wegfpoeling
stuk. ^er ^arcje en Kley te weeg brengen ; waar

van men aanmerkelyke voorbeelden heeft. De
Vrugtbaarhejd der Overltroomingen wordt door

de Kley , welke het Water der Rivieren, in

ftilte bezakkende , leggen laat 5 volgens zyn Ed«

veroirzaakt. En, hoe bekomen de Kley- Lan-

den in Noordholland 5 die door Gods Zegen in

honderde Jaaren niet overftroomd zyn, hunne

zo uitneemecde en byblyvende Vrugtbaarheid ?

Van waar die Laagen van Kley, niet alleen in

de vlakke Landen door geheel Europa, maar

ook en wel inzonderheid in de Flotbergen^

daar zy de Laagen van eikander fcheidt, zyn-

de de Grondflag der Leyfteenen zo wel als

het Dak- of Gewelf der Steenkolen -Beddin-

gen (e).

De Kley Die Laagen Kley of Leem , in de Vlotber»
komt in de ,, T

' .. .

Gebergten gen , welken men m Italië, wanneer zy door
menigvui- ujtdrooging wat verhard zyn, Bardelloni noemt

^

verbinden de Kalk - en Zanditeen - Beddin-

gen, of houden met dezelven, ja ook met die

van Lava , in de Vulkanifche Streeken van I-

talie , een beurtwisfeling ; zynde gemeenlyk,

dat wel op te merken flaat, hoe dieper hoe

vetter. Dus komt de Kley, onder veelerley

Kleuren , ook in verfeheide deelen van Duitfch-

laad

(O Vogil» Ma, Syjkm p» 3<*.
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land voor. Maar, bovendien, vindt menze in I.

de Gangbergen (ƒ), ten deele als de weezen t-
x^Til!

lyke Gang , ten deele voornaamelyk in zoda-HooFD-

nige Gebergten, die byna geheel uit Glasaar- 5TÜK»

tige Steenen beftaan , zelfs in de grootfte

diepte» In de Bergwerken is het de gewoone

Gangftof. In de Orpesgroef 9 by Presnits in

Bohème , maakt zy 't Gewelf uit van den

Gang; op andere plaatfen , gelyk in Bohème,
in de Krain > by Idria ; in verfcheide Groeven

aan den Staalberg in Tweebrugge , als ook by
Moersfeld en Wolfftein in Keurpaltz, is het

de gemeenfte Gangftof. Niet zelden, gelyk

by Toplitz, bedekt of doorzet de Kley Laags- *

wyze de Steenkolen. In Seven bergen breekt

Goud en gedeegen Zilver , en dit laatfte ook

by Konsberg in Noorwegen , in verharde zwar-

te en by Creilsdorff in Beijeren in Arfenikaale

Kley. Vermomd Zilver komt bySchemnits,

in Hongarie, voor, in geelachtige weeke, af-

kleurende ; Kryfcallifch Roodgulden by Johan-

georgefcadt in Saxen , in verharde bruine : Wit-

gulden by Clausthall op den Haans , als ook

by Frankenberg in Hesfenland , in verharde

Kley met Kalkfpaath : gedeegen Koper by

Schmölnitz in Opper - Hongarie , in groenach-

tige; Koperblaauw by Vogel In Tyrol, 'm ver-

har -

(f) Zie aangaande bej onderfcheid des X^kt- en Cmi*
hrgen, het voorgaande STUK, biadz. -'61 • #5,

Hfa 5
III.Deel.II, SthSi
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Ar**
narde grauwe en geelachtige ; Koperglas -Erts

XXIIli ^y Dognatska en Saska in 't Bannaat van Te-
Hoofd- meswar , op verharde zwarte ,• Vaal Koper*
«tuk, £rts jQ Stiermark, by Th!erberg,in zwanach*

tige; in de Kruisgroeve , by Falkenilein inTy
rol , in witi e ; by Sahlfeld in Tharingen in

graauwe en geelachtige,* Koperkies by Stoll-

berg in Bohème in groenachtige Kley. Zeer

overvloedig valt in een Kopergroevc der Sweed.

fche Provincie Smaland , in zwarte Kley , Glas*

kop, en io Siberië, als ook in Carinthle,blaau-

we Yzer- Aarde. Loodfpaath vindt men, by

Ia Croix in Lotharingen, als ook by Zellerfeld

op den Haarts; Loodglans in Carinthïe, by

Claufen in Tyrol, als ook aan den Uammels-

berg op den Haarts , by Gotfar, en by Mar-

kirch in den Elzas , als ook in Lotharingen

by la Croix , akemaal in verharde Kley. Tin-

fleen valt, by Altenberg in Saxen , in verharde,

wit en rood gebandeerde; by Godsgave in Bo-

hème in verharde groenachtige, ook by Grau-

pen in murwe Afchgraauwe Kley: Tinzwitter

op de laatstgemelde plaats, en natuurlyke Ko-

balt -Kalk by Freiberg in Saxen , by Sahlfeld

Thuringen 5 als ook Kobaltbloesfem , in 't by*

zonder by Frans Jofias , aldaar , in verharde

graauwe : Blende , by Schemnits in Hongarie

,

in meest groenachtige , by Kapnik in Seven*

bergen in graauwe , en in Cranich by Claus-

thall op den Haarts, akemaai in verharde Kley.

Men vindt gedeegen Kwikzilver, by Idria in de

Kiain,
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Krain, op den Berg van St. Flora in het Tos- i;

kaanfe , en Cinaber , zo aldaar, ais in het Twee-A™? 2

^
brugfe en Keurt • Paltzifche ; natuurlyke Kalkj£00^D

.'

van Rottekruid by EhrenfriedrichsdorfT in Sa-sTüK,

xen , in groenachtige; Sandrak by Nagyag in

Sevenbergen in graaüwe verharde; Orpiment,

niet ver van JNeufohl in Hocgarie, in blaauw-

achtige Kley. Zeer overvloedig komt Zwa.

velkies voor, aan den Ramroelsberg in verhar-

de zwarte en by Zellerfeld op den Haarts , als

ook by Schemnits in Pacher(tollen, enbyNeu-

dorf , niet ver van Schmölnitz , in verharde

groenachcige Kley - Aarde, Insgelyks graaft

men dezelve in 't Gebied van Venetië, Flo-

rence en elders in Italië, als ook by Wolfftein

in de Paitz , en in Lamberts-üat in de Ne-

der -Elfaz, in graanwe Kley; daar ook verfchei*

de Soorten van Zout- en Kalkfpaath-Kryital»

len , op verfcheide plaatfen van Üuitfc'land,

Ooftenryk, Hon^arie en Engeland, in voorko-

men* Gemeen* Kaikfpaath valt bv joachhns-

Thall, in Bohème, in graauwe en A best, by

Sala, in de Sw edfche Provincie Wescmann-

land , in groenachtige K'ey.

Geuieenlyk legt de Kley effen onder de Teel- cewoone

Aarde, of is in de Oppervlakte da>r mede ge .
Ie£PIaacs*

rnengd. Niet zelden komt zy ook geheel op

zig zelve voor , en legt aan de Lugt bloot ,

gelyk, behalve de bovengemelde voorbeelden

in ons Land , agter Amië;is by Flixcourt in

Vrankryk , en op den geheelen Weg van Pa-

rys

III. Deel. ILStuKq
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rys tot aan Calais. In de Paltz beftaan *er

Afdeel een memgte Bouwlaaden uit. Verbaa7ende

XXIII, Vlakten van Kley zvn 'er aan de Oosttlyke zy-

Boosv ^e van de Rivier Wolga in Moskovie. Zei-
K

' den vindt menze by Klonten : evenwel komt

zy dus in de zogenaamde Macjgno, by Fiefoli

in 't Groot Hertogdom Florence , voor. Zeer

dik wils vallen in Kley, van veelerley Kleuren 3

echte Verfteeningen en nog menigvuldiger af.

drukzels of indrukzels van Dieren en Plan-

ten.

oirfprong
Dewyl, m > de K,eY zig zo overvloedig in

ons Wereldsdeel bevindt , en veel meer dan in

de anderen, zo is 't niet onwaarfchyniyk, dat

dezelve van den Zondvloed haaren voornaam-

iren Oirfprong hebbe( Zy zal het afzetzeï zyn

of bezinkzel van de Wateren, die aldaar zo

lang flil gedaan hebb?n (g) , en wel het on-

veranderde gedeelte derzelven : even als wy
niet kunnen ontkennen , dat zy nog heden ge-

boren worde uit bezakking der Wateren. Haa-

re HoofdftofFelyke deelen zal zy hebben van

bet Stof, dat door de fchuuring van veelerley

Steenen afflyt , als ook van vergruisd en tot

Pocijer gemalen Zand. Haare vastheid zal zy

bekomen van de byge mengde -Aard- en Zaod-

deelen : ha^re Kleur van Metallyne Stoffen ,

daar onder gemengd.

Bui-

k) Zie 't voorg, Stuk, blada. i8tf*
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Buitendien fchynt 'er nog een andere Oir- f
fprong tezyii van de Kley in Bergagtige Lan-

xxlïl*
den. Wanneer men in acht neemt , dat de Hoofd*

Schirls der Lava's zeer dikwils verweeren tot STUI^

een Kleyachdg Meel; dat ook de harde Lava's weg^e

ver"

zelf, in de Zwavelholen en Vuurbraakende Keizeiach-

JBergen, daar zy geduurig aan de fcherpeDam-nfn,
^

pen der Zwavel zuuren bloot gefield zyn 3 ja

ook zonder dien tot Kley overgaan; dat men
dikwils Stukken vindt , die half Kley , half

Lava zyn, aan welken men dus den overgang

van het een in 't andere oogfchynlyk be-

fpeurt, dat verfcheide Soonen van Kley over»

vloedig voorkomen in de nabuurfchap van nog

brandende of uitgebrande Vuurbergen ; dat oolc

Bafalt en zelfs Glasaartige Steenen, wier oir-

fprong door Vuur geen twyfel Jydt, by voor-

beeld Veldfpaath en Kwarts , ja Glimmer zelfs,

en om kort te gaan de Graniet, gelyk by Ka-

tharinenbergin de Saatzer Kreits van Bohème,

en de oppervlakte der Bafalt, in de Opper-

Lausnit,s, by voorbeeld, tot Kley verweeren:

dit alles doet denken, dat ten min fte een groot

deel der Kley uit Keizelachtige Steenen ont-

ftaa , die door zekere Zuuren ontbonden zyn»

Dit Zuur der Lugt , 't zy van een Vitrioo- en Aluin*

lifche of Zwavelige eigenfchap zynde , ver-
Aafdc'

mengt zig eenigermaate onder de Kleijen en

maakt dat de meeften, door Destillatie, eenig

Zuurachtig Vogt uitgeevea. Ook komt, uit

vee-
ITL Deel II. Stok.
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ï. veelen , een vlug Loogachtig Zout, en ande-

A
ïY

?

m* reQ waa^mcn alleenlyk een Water igen Damp.

Hoofd«* ^oor ^ie van Vitriool op Kley ov r te haa-

stuk* len, tot dat dezelve droog blyve, en dan het

overblyfzel met heet Water uit te looien ,

krygt me», door Kryftaliizatie, Aluin. Dit

heefc fornmigen doen denken , dat de Aluin-

Aarde ook een weezen tlyke Hoofdftoffe der

Kleijen zy.

Eigen- Deeze Aarde vindt men zeMen zuiver in de

d«
a

Aiiün-
'Natuur, Gerhard nogthans , die dezelve

Aaide. Stypterioides noemt , trof haar afkleurend en

zagt op 't gevoel, by Grache in 't Silezifch

Vorftendom Munfterberg , tusfchen de Chry?

zopraas, in een groene Kley, en de Ab: Ma*
zaas , by Poliniére in Vrankryk , in Tripel

aan. De eerfte vermoedt , dat menze nog

meer zou vinden, indien men acht gaf op de

-#itte Nesten in Kley • Beddingen Zy ont-

houdt zig tot op een vierde deel , dat een fyn

,

doorfchynend , glinfterend , wit Zand was ,

t'oenemaal , en wel met fterke opbruifching,

in Vitriool Zuur , 't welk ook de zuivere A-

luin- Aarde altoos doet, vormende dus, door

Kryftalfchieting , Aluin. Met Geest van Sal*

peter of van Zout , fchiet zy geene Kryftai-

len, maar , wanneer men 't Vogt, door koo»

Ring, geheel doet wegdampen, Klompen, die

vervolgens in de Lugt weder fmelten , gee-

vende , door Deftilla r ie, aar ftonds haar Zuur

©ver. De Plantaartige , Zuuren veranderen

haar
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haar in een kleverige StofFe , die veel naar A* t

rabifche Gom gelykt. Op zig zelve vcraii xElf*
dert zy, door een fterk Vuur, noch in onge- Hoofd-

blufchte Kalk , noch in Glas , maar , vinnig sTÜS*

doorgegloeid , verliest zy byna de helft van

haar gewigt , en trekt dan de Vogtigheid uit

de Lugt weder aan. Met vette Steenen en

Zand, of met dezelven en met Gips, of mee

beiden te gelyk , fmelt zy tot een taamelyk

vaste, meer of minder Schuimige, en met even*

veel Yzer - Saffraan gefmolten, wordt zyeene

donkerbruine Klomp ; met Zand en Kryt tot

een vast Lighaam , dat aan *t Staalflag Vuur

geeft , en met gelyke doelen Loodkalk tot een

groengeelachtig ; met gelyke deelen Bismuth-

Kalk tot een Kaneelbruin , op de oppervlakte

als met Kryftallen bezet , Glazig Lighaam ,

uit het welke men de Metaalen niet wederom

krygu

Deeze eigenfehappen , maar inzonderheid overeen-

haare houding in 't Vuur, maaken de Aluin- de KeLei?

Aarde, 't zy alleen gebruikt , of met andere Aaide*

minder Vuur beftendige Lighaamen verbonden,

tot Vaten die 'c Vuur kunnen uitftaan, zeef

dienftig. Hier uit zou men derzelver overeen-

komst mee de Keizel - Aarde nader kunnen be-

lluiten , welke , met Loogzout gefmolten f in

Water opgelost, door een Zuur nedergepoft,

zuiver uitgewasfehen en gedroogd, een Aarde

wordt , die men van de Aluin - Aarde niet kan

onderfebeiden. De verharding der Kley in 't

Vuur,



496 De KtEljEN OF

% Vuur , en dcrzelver weekwording door zuure

^XXllï*
Datn'peo; de zo dikwils, door de Naruur, be-

Hoofd.* werkte verandering der weeke Kley in harde

stuk, Keizel (reenen , en wederom , de zo even ge-

dagte overgang, der hardde Keizelachtige Stee-

nen en Lava's, in Kley, en de zo gewoone

vermenging der Aluin - Aarde by de meefte

Sieenen van dien aart , maaken immers waar-

fchynlyk, dat de Aluin- Aarde eene onzuivere

Keizel -Aarde zy. Men begrypt 'er uit, dat

even als dezelve door verlies van Zuure dte»

len een harde Keizel -Aarde; zo ook de Keizel-

Aarde , daarentegen, door Zuure Dampen uit

de Lugt , van haare verharding overgaat tot

een weeke Stoffe, die men Kley noemt.

uit Kley Aan den anderen kant is het taamelyk ze-

KeS" ker » dat de Keizelachtige Steenen hunnen

grondflag in de Kley hebben , en daar uit ge-

fprooten zyn. In de gewoone Vuurfteenen is

dit gemeene Kley, waar van men, op den bo-

dem van Rivieren , weeke Keizeis gevormd

gevonden heeft , die in de Lugt hunce hard-

beid kreegen ; gelyk de vermaarde Toüsne»
fort, omtrent het begin deezer Eeuw, be-

vondt* Hy hadt een zeer harde Key, welke,

door op den Grond der Zee te groeijen , het

gedeelte van een Schulp in zïg beOooten

hielde (h)* Ook hebben fommigen beffooten,

dat

{h) Mem«del?Acad R. det Sc.de 1700, p, 40,

(i) 'Hifi. dt PAiêdi R* des Sc» de x 707 , p, 7,
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dat die Keizeis , welke binnenslands voorko- I.

men , uit de Zee , welke altoos een Kleyach- xxui.*
tig Slibber aflegt , zouden herkomftig zyn (*;. Hoofd*

Hoe veele Verfteeningen van Zee - Schepzels stuk.

vallen niet ia het binnenfte van Keizeis of

KeizelaChtige Steenen. Dat meer is , men
treft fomtyds Keizeis In Kley, en wederom

Kley in Keizelfteenen aan. In Achaaten
, Jas-

pisfen en Hoorn - Steenen , inzonderheid die

Kogelachtig groeijen , ontftaat de Kleur uit

bygemengde Metallyne Stoffen ; gelyk op 'c

Oog blykbaar is in de genen , die by Ober-

flein vallen , alwaar de Grond, vol Cinaber-

itoffen , èl^ fcbcone roode Kleur aan dezel-

ven mededeelt.

Een ander gedeelte van de Kley, óf zoda- Lóyfleen
s

nige, welke minder Kryftallen of Zoutigedee-
eiu#

len in zig gehad heeft , is , 't zy door de
Laagswyze legging , of uit onbekende oir-

zaaken , tot eenen Leylteen geworden. Naar

fommiger gedagten heeft ook de Glimmer

wier hoofdfïoffelyke deelen byna de zelfden

fcyn , insgelyks haaren oirfprong uit Kley (k) ,

of uit SeleDitifche Stoffen , die zig daar in

bevonden hebben, met Kalkaartigen gemengde

De Kley maakt zokerlyk een groot gedeelce der

CrondftofFe van de Oker uit , maar dat zy
ook in Steenkolen zou veranderen, gelyk fom»

m>

(k) Zie *t voorg. Stuk , b?sc!z, ta,

n
III. Deel. II. Stuk.



493 De Kleijen of

*• migen zig verbeelden^, wordt, om dat 'er

XXIIL zo we]n^ brandbaars in dezelve plaats heeft,

Hoofd- van anderen niet toegeftemd- En , dat zy hec
stuk. Dak der Steenkolen • beddingen uitmaakt (m) ,

flrydt veeleer daar tegen. Waarom zou zy

dan niet zo wel als die gebrand zyn ? Veel

bedenkelyker is 't , of zy niet tot fmooring

der gloeijende Steenkolen , toen die gevormd

werden, heeft geftrekt.

' zy i)evat Zelden is de Kley geheel ontbloot van Yzer

;

aer
»

eiIZ
* weshalve ook de meefte , droo^ zynde , vol-

gers de handgreepen vanden Heer Bruomann,
door den Zeilfteen aangetrokken , en veeleKIey,

offchoon zy weinige ja bykans geene Kleur be-

zat , in 't Vuur rood gebrand wordt* Hier door

werdt de Konftige Yzermaaking van den Heer

Geoffroy, uit Lyn-Olie en Kley, door

Lemery den Zoon ontdekt (»)• Met veele

Soorten van Kley is bovendien Glimmer, (hoe-

danig eene door geheel Nieuw Zeeland zeer

gemeen is,) als ook Zaod en fomwylen K alk-

Aarde , vermengd : doch deeze Stoffen behoo*

ren , zo min als de Zoutdeeltjes, die men 'er

fomwylen , inzonderheid aan een Zeekant, ia

vindt, tot het weezentlyke van derzelver be-

llaar. De Vettigheid is aan dezelven ook niec

onaffcheidelykeigen, alzo men Kley heeft zon-

der

(/} zie de gedsgtfö van den Heer Dr. Berkhey daar

omtrent, Nat, Hijl. van HoU. 11. D. I, STUK, bladz. £&,
(m) Zie bladzyde 48?» hier voor.

{nj Mm, de l'Acad. H* des 5e, de 1707. P« »
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£er dezdve ; maar de Kleverigheid, uit eene &
Zeepachtige Stoffe waarfchynlyk cntftaande,

A
xxnï*

behoort tot derzelver natuur, en is niet van Hoorn-

de enkele famenbinding der ElemecteeleAard- STÜK#

deelen van de Wateren , gelyk fommigen zig ver-

beeld hebben , afhangelyk (o). Die Zeepach-

tige Stoffe is waarfchynlyk famenfteld uit iets

Kalkachtigs met eenig Zuur.

Wanneer de Kley met Zand of Tuin - Aar- Met zand

de gemengd, en daar door wat lugtïg gewor-°
g

f

cra

A
e

"
f

d

d
e

den is, bevattende tevens niet te veel Yzer iszy Vr"fi^

of Oehr , zo verfchaft zy eenen vrugtbaaren

Grond voor Geboomte niet alleen, maar oo£

tot Bouw- en Weidland. Hier door, naame-

lyk, wordt zy in ftaat gefield , om zo wel de

Zoutige deelen als de Vettigheden vanDaauw,

Damp en Regen, uic de Planten, als ook, ea

wel voornaamelyk , die van de Mest , uit het

Dierlyk Ryk afkomilig, naar zig te trekken,

in te zuigen en aan de Wortels der Planten

te brengen. Kley, in tegendeel, die zodani-

ge hulpmiddelen ontbeert, laat zig wegens de

taaiheid moeielyk bearbeiden , verhardt do.ojr

de droogte tot byna onbreekbaare Klompca

en geeft zeer weinig wasdom. Zelfs maax

verfch uit den Grond gedolven, inzonderheid

bral?

(o) Zie Waller Syti, Min. I. p. 67 en vergelyk de

Redeneeringen en Proeven van den Heer lk Frakc^vaü
BERRHÏ-Y , Nat t Kift. van HolU il. B. I. STU&» biadz«

217 » H 1
» e«3ü- enz.

li 2
lil.Deel. ILStui,
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t. bïak zynde , vereischt zy eenïgen tyd bloot

Apdeel. ge fteld worden aan de aandoeningen derLugt,

H^ofü-'
inzoüderneid aan Vorst, die mooglyk haaretaai-

8tuk. je deelen eenigermaate breekt» Na denzelven

uitgedaan te hebben $ ten minfte, bevindt men-

ze handelbaarer en meer vrugtbaar. De K!ey

,

die te veel Yzer in zig bevat 3 en daar door

byna geheel tot Oehr , of Oker is geworden >

heeft niet alleen weinig vrugtbaarheid , maar

bederft zelfs de Aard- en Zandgronden , en

inzonderheid de Kley, waar onder zy zig

mengt. Dit is blykbaarer in de Provinciën

van Utrecht, Gelderland en Overysfel , dan in

ons Holland , alwaar men in 't Gooy , omftreeks

Kaarden , ook zodanige Gronden heeft (p). De
harde Klonten maaken den Grond zwaar te

bewerken , en beletten den Groey der tedere

Worteltjes, zo van het Gras als van 'tKoorn;

maar het Geboomte, dat met Penwortels door-

fchiet, gelyk de Eiken, wil 'er nog wel in

voort ; maakende geheele Bosfchen in zulke

Gronden. De Kley, te hard zynde of te wreed,

kan door Zand en Aarde verbeterd worden

;

gelyk haar bym^nging insgelyks tot vrugtbaar-

maaking ftrekt van dorre of fchraale Zand- of

Krytgronden. Van de verdere gebruiken zal ik

by de byzondere Soorten gewag maaken.

De

(p) Zie Verhard, der Htll* Maarfdappye. VIII. I?E£L S

IL 4ïUfc, biadx, 41»
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De Kley , in 't algemeen , heefc eenïge vet- r*

tigheid en taaiheid; zo dat zy niet, gelyk Aar xxniT
de en Zand , van zelf vergruist , maar in 'c Hoofd-

Water week wordt en zig dan laat kneeden STUK *

tot allerley gedaante. Met Mineraale Zuuren cChafpsn

maakt zuivere Kley geene opbruifching, maar deiKIe^
verliest 'er haare taaiheid door, In 't Vuur

verhardt zy, doch wordt tevens bryzelig, in-

dien zy geen aanmerkelyke veelheid van ZanJ-

of Kalkdeelen by zig heefc , welke haar dan

Steenhard maaken. Met Vloeifpaath , Zeolith ,

Lood , Borax en Loogzouten , fmelt zy in 'c

Vuur tot een foort van Glas. De Kieyach-

tige Smaak omftaat uit de bygemengde Aard-

en Yzerftoffen , of ook van het Kaikachtige,

dat dikwils in de Kley plaats heeft. Zelden

is zy vry van vermenging met Zand , dat men
'er, doorzc in Water te ontbinden, kan af-

fcheiden. Men kan deszelfs tegenwoordigheid

aan het kqarfen tusfchen de Tanden , of ook

op 't gevoel , wanneer menze tusfchen de

Vingers wryft , ontdekken. Dat 'er Kalk-Aar-

de onder de Kley gemengd is, blykt, wanneer

zy ophruïfcht met Zuuren (q). Kies, Seleniet

en Glïmmerdeelen, vertoonen zig daar in fooi-

tyds op 't gezigt , en het Yzer uit de Kleur

,

welke zy door 'c bralden bekomt. Zwavel of

Rot.

(^) Alsdan kan het gebeuren, dat zy «en foort van Kiyt

«rotde dooc 4e Lugc.

15 3
UI* 1>2Ï5* II. STÜBU
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I. Rottekruid, daar in huisvestende , openbaaren
A
xxiiï'

zig aan den Reuk
*

waöneer de Kley» g
e-J

Hoofd
'

droogd zynde, op 't Vuur gefcrooid wordt»

stuk. Om te weeten, hoe veel dier vreemde Stof»

teeiheld*'
^en ^e ^^ Devatte 5

mengt menze met Wa«
der b/ ge. ter, allergs verdunnende, en fcheidt, door 't

Seifnhoe omroeren , de ligter deelen van de zwaardere

zcek^f" a^ ^e dan, bezinkende, de evenredigheid too-

nen van de vreemde Stoffen, tot de weezent-

lyke Kley-deelen. De meergemelde Fleer le

Frawcq van Berkhby heeft de manier van

zyn'e Prcefneemingen , ten dien opzigte , op

gemeene goede Teel -Kley, onzer Bouwlai den

omftandig medegedeeld (r) De hoeveelheid

van Zand , welke zyn Ed. daar uit , als ook

Uit de beste Pottebakkers - Kley , kreeg, fchync

Tuim de helft des Gewigts geweest te zya.

Kley , aan den voet des Dyks tusfchen Buik-

floot en Sardam , uit het Y gegraven , leverde

hem, uit een Klomp als een Vuist, niet meer

dan een halven Tafel Lepel Zand, met eenige

Aarddeeltjes en fyne Steentjes gemengd (/)•

Zo 'er Yzer onder 't Zand is , kan men dit ligt

ontdekken, door hetzelve, met Lyn-Olie be-

daauwd , te branden , a!s wanneer het riet al-

lten zwart, maar ook fomfyds van den Zeil-

fleen aangetrokken wordr. Men kan hetzelve

daar ook affcheiden met Sterk Water. Om
te

(ry In bet II. Dfels U Stuk der Nat» Hijl, van FidU

$&:d > blaiz. 2io , cn&«
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te weeten , of 'er Kalk -Aarde in dat Zand i.

zy, giete men daar op gemeenen Geest van^ EFL »

Zee -Zout, en laate 'er dien eenigen tyd op Hoofd-
ftaan 5 dan den Geest afgïetende en de KleysTus.

droogende, zal men, aan de vermindering van

derzelver Gewicht , de hoeveelheid der Kalk-

Aarde ontdekken. Onder dezelve kunnen, wel

is waar , ook Yzerdeeltjes zyn ; doch die kan
men gewaar worden aan de roode Kleur, wel-

ke de Geest van Zout , die dus lang op de Kiey

gedaan heeft , aanneemt , als men , denzelven

afgegooten en door uitdamping verdikt hebben-

de, een Afkookzel van Galnooten, met Loog-

zout gemengd , daar by gieu Hoe hooger

rood dan de Geest wordt, hoe meer Yzer on-

der de Kalk -Aarde was, en derzelver hoeveel-

heid wordt door het afzetzel aangeweezen.

Giet men Olie van Vitriool in den gezegden

Geest van Zout, dan krygt men van de uit de

KJey getrokken SofFe een waare Seleniet of

Gips*.

Men noemt de Kley , in 't algemeen, naar
t

B
T
z

e

onde*

den Latynfchen naam Argilla^ in 't Franfch mmgen/

Argille , in 'c Engelfch Clay , en io 't Hoog-
duitfeh 7/7072 , maar in de Bergwerkskunde

Letten , inzonderheid , wanneer onder dezelve

veel Kalk -Aarde is gemengd. Ey ons is ook

hec

(s) Verhand der ihlU Maatfch» VIII. DEEL, II. STLK,
biadz. 1$.

Il 4
III. Deil. II. Stuk.
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At\
het W0QrcI Leem

'

m get>ruik en inzonderheid

XXHL van ^ot ~ ^arde
>

' c we^ een byzonJer toe-

Hoofd- pesfing fcbynt te hebben op de Pottebakke-
stuk. Iygn; geiy^ (jat van Lcem op £ KIey ^ Welke

meest kneedbaar i$* en dus bekwaamn cm tot

Potten, Pannen , Steenen en wat dies meer is,

te bewe ken» I>e Maleitfche naam Lambac
fchynt daar mede eenigszins overeenkomftig

te zyn. Van bet overige verfchil der Kleijen

zal ik in de befchryving der Soorten fpreeken ,

tot welke wy nu overgaan. Onze Ridder heeft
dezelven in twee Rangen , van Eenvoudige en

Gemengde Kleijen ooderfcheiden , als volgt,

I, Eenvoudige,

t, fi) &lev &e Vuurbejlendig is en fchraal.
ArgHi*

#
'vuurbe«. Deeze Vuurbejlendige Kley wordt in 't al*

üendige.
gemeen porjel4n - Aarde genoemd., om dat men
'er n Ei.rcpa dat Vaatwerk van maakt, in na-

volging der Chineezen, en in Saxen byna het

Oostindifch overtreffende in fraaiheid. Derge-

lyke vindt men zeer dikwils, met ingeflooten

Keizeltjes in Siberië , by Arszamas , in de

Rusfifche Provincie Irfet ; in de Westlyke

Zilverberg in Sweeden ; ook tusfchen Steenko-

len by Boserup in Schonen ; op het Deenfche

Ei-

• V) AtgttUt apy?a arida. Sy/f. Nat. XII. Tom. III. Gen.
I

f*. Sp. ï. Argilla apyta. Wali* Aim, t9> Argilla apyia jm«.

Ü
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Eiland Bornholm ; by Schoeeberg in Saxen ; by i.j *

Aimerode in Hesfenland ; aan den Stahlberg ^xm*
in Tweebrugge; by Néuremberg; in 't Aarts- HooFD

"

bisdom Saïtzburg ; in 't Bisdom Pasfau ; insTUK.

Stiermark. Voorts komt dezelve in Italië voor, ^«'k-

by Bergamo en St, Ilüerico, met ingeflooten "
£<?*

Hoornfteen en Jnspis, en op den Berg Tretto

in 't Vicer tynfche , waar van te Venetië en

Florence Porfelen gemaakt wordt. By Bau-

disfé m Pit-mont vindt menzeten deele verhard

in ondoorzigtige Melkwitte, of half doorfchy-

nende witte Keizeis : fomtyds met zwarte Y-

zerboompjes, Klomp- en Laagswyze, in een

andere witte Kïey , honderd -en* twintig Va-

dem diep, by Schemnits en elders in Neder-

Hongarie By Weenen noemt men ze Forfe»

kin -Steen, als ten dede in een Melkwitten,

onaoorfchynenden Steen verhard zynde , die op
de breuk glad is en glanzig. Ook komt zy op

verfcheide plaatfen in Bohème voor. Ik heb

dergelyke witte magere Kley, van Ceylon en

van de Kust van Guinee.

Men merkt aan , dat deeze de zuiverfte is Js?£en«

onder alle de Kley - Soorten , dikwils zo wei»^zcfvc!

mg Keizel- Aarde bevattende, dat zy de Aluin-

Aarde zeer naby komt, en zo weinige Vettig-

heid, dat zy geheel fehraal is op 'c Gevoel ,

ea

ja macra. Wall. $y% Min, L p* $4. Arg. rudis pura Tgn

indurescens. Carth Mm* %* Terra Foicellanea para. Cbonst

JWn. §. 78. N. 1,

lï 5

ie
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ï» èn weinig taaiheid aanneemt door het byge-

A
XXin' rneng(3e Water* Zy bruifcht met Zuuren op

,

Hoofd- en wordt 'er ten deele in opgelost,' \ welk in

stuk. (je eerfte opfla£ doet denken orn een Kalkachti-

^^'gé natuur. Gemeen ?yk heeft zy, raauw zynde,

eene fchemer • witte Kleur , welke zy , gebrand

iÉyrïde , behoudt. Men vindtze in Saxen ook

Vkefchkleung , en by Felfobanya, in Neder*

Hongarie , geelachtig rood. Bleek geelachtig

kooit zy in Engeland , doch zeer fpaarzaam f

voor (£)• Doorgaans heeft zy eenigen famen»

hang , maar fomtyds
, gelyk in Sweeden , in

de Chriftina- Groeve by SchemDits , en in 't

Saltzburgfé, is zy als Stof of Meel en ligtver-

gruisbaar, gelyk by Aue in 't Ertsgebergte van

Saxen. Voor den Brandfpiegéi gehouden, ipringt

zy in kleine ftukjes weg, en, door een gemee-

nen trap van Vuur zeer verhardende , wordt zy §

door een uitermaate Herken Gloed , niet zo zeer

gefmolten, als wel , haare geHalte behoudende ^

week gemaakt , dat zy , verkoeld , een hard

Lighaam is , als Glas doorzigtig , klinkende

als Metaal en aan 't Staalfiag vonkende. Dan
is zy, op de breuk, dof, fynkorreiig , digt erj

glad, byna als Taf, en verdraagt de fchielyk-

fte verandering van Hitte en Koude , zonder

nadeel,- fmeltende ook niet in het heet fte Oven-

Vuur; met eene volkomen Schemerwitte , zui-

vere, gladde en glanzige Oppervlakte,

Dus

(O Da Costa Fosjils. p* 43*
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Dus ontftaat het Porfelein , *t welke, g°ed ^ ,

en echt zynde, alle deeze eigenfchappen heb- XXÏII.*

ben moet. Hier toe wordt ook inzonderheid Hoofd-

deeze Kley gebezigd, welke men ten dien ein-
ftTaï *

de verkiest , mager en zo zuiver zynde, dat^^an
1*

het Kocingswater zelf 'er geene Kleur uic- Pozlelcin »

haalt en dat zy fchemerwit wordt in het Vuur.

Evenwel is zy het niet alleen , die tot berei-

ding van het Porfelein gebruikt wordt. Na dat

zy zorgvuldig gewasfchen en doorgezeegen

is, mengt men daar onder zuiver fyn Zand,

of fyn gemalen Keizelfteenen of Kwarts , en

zelfs gebraode Gips , of Gips-Spaath, Gips-

Kryftallen , Alabaster , of dergeïyke Stoffe ,

welke te famen de Frit genoemd wordt. Het
Poeijer van die beiderley, Zand- en Gipsaat-

tige Stoffen , wordt , eer men het onder de

gezuiverde Kley mengt, door een Zyden Zeef
geflagen. Men doet 'er femtyds ook wel eeö

dergelyk gezeefd Poeijer van Poifelëiri - Scher-

ven oEder. De geheele Klomp , met Regeti-

water tot een Deeg gemaakt, wordt, zo dra

zyeecen onaaDgenaamen Reuk, eene gfaauwé

Kleuren eene bekwaame zelfftandigheid heeft,

of, wanneer zy flegts toe gewoon Vaatwerlt

gefchikt is , op de Schyf gedraaid , of ftiital-

wyze in vormen gedrukt, te fameo gevoegd
,

met Houten of Yvooreo Werktuigen gebóet-
zeerd. De vervaardigde Stukken worden irf

daar toe gefchikte Kommen of Kasfen, 't zy
van Porfelein of Tripel, Gips of Pypen- Aar-

de
III. Deel, lï. Stuk

*



50* DeKleijenof
I. de, in de Oven gebragt , en wanneer zy fte-

feE
.
T,
vigheid genoeg hebben , om ze te verglaazen,

Hoofd.* in een mengzel van een fyn poeijer, daartoe

stuk. bekwaam , in Water, eenige maaien gedom-

peld , vervolgens befchilderd en dan weder in

de Oven volkomen gaar gebakken.

invet* Op dergelyke manier worde hedendaags het

deefén'Van Chineefche Porfelein nagemaakt in verfchefde

E«wpa.: deelen van Europa. Te Dresden in Saxen

,

alwaar men daar in het beste gefiaagd is, be-

gon men daar mede reeds in 't voorfte deezer

Eeuw , en te Meisfen is tegenwoordig een

voornaame Fabriek daar van. Dergelyken zyn

,

nu omtrent dertig Jaar geleeden, in hetTwee-
brugfe, in 't Markgraaffchap Balen, te Fran-

kenthall in de Pakz, in 't Aartsbisdom Mentz,
teAnfpach in 't Brandenburgfe , te Ludwidgs-

burg in t Wurtembergfe* te Kastel in Hes-

fenland , te Furftenberg in 't Brucswykfe, als

ook te Berlyn en te Weenen , opgeregt. Men
beeft 'er bovendien , al voor veele Jaaren , in

Italië en in Vrankryk. „ Al voor langen tyd

,

„ (zeid' Reaumür, nu vyftig Jaar gelee-

„ den 5) maakt men te St. Cloud Porfelein ,

„ dat wel niet van de eerfte Soort is, doch

i9 men krygt flegter uit China. Van deeze

„ Fabriek is een andere gefprooten, in de Voor-

59 ftad St. Honoré, en in die van St. Antoiüe,

5> als ook op andere plaacfen van Parys, heeft

„ men

(v) Mem* de l'Jcad.R.desSe. de 1725, p. 475. 0&,
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„ men Werklieden , die Meshechten en Rot-
A D̂ Èti

„ tingknoppen , zelfs als Raavebekken , daar xxilL

„ van vervaardigen, met Goud en verfcheide Hoofd-

je Kleuren verfierd O)." Het Engelfche, zo-
STDK'

genaamde , echte Porfelein , wordt veelal ,

zegt men , van Fritten , en meestendeels zon-

der Kley, gemaakt. Dat men, hier te Lande

,

Delftfch noemt , en doorgaat voor bafterd-Por-

felein, is flegts een Soort van Aardewerk, om
het welke te maaken driederley Soort van

Kley ondereen gemeDgd , naamelyk Doornik-

fe, Westphaalfche van de Rhoer,en Ryswyk-

fe of Rhyn-Kley , gebruikt wordt , zo de

Heer Berkhey, die de manier omftandig

befchryft, heeft aangetekend (yt).

Sedert eenige Jaaren is in de Oude Loos- in de oude

drecht, dat tusfehen Loenen en Hilverfom «tt^St.
den kant van 't Sticht, op Hollandfen bodem %

legt , een Fabriek opgeregt van Porfeleinen ,

die het Delftfche zeer verre te boven gaan en

het Japanfche naby komen , zynde ook niec

van eene Aardachtige maar Glazige natuur en

doorfchynende» De Stoffe is beftand tegen

*t Vuur , en overtreft daar in , zo wel als in

fraaiheid van Schilderwerk , doch tevens ook in

duurte , alle andere zelfs de Saxifche Porfe-

leinen* Men wil, dat veel gebroken Oostin-

difch

(w) Nat. Hifi. van Holland, II. D, I, STüK , blads,

\$i , enz.

III. DsiLt II. Stuk,
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h difch Porfelein daar toe bezigd worde ,• 't welk
A
XX

£

lli"
nieï: oowaarfchynlyk is , wanneer men aan*

Hoofd.' merkt , dat dergelyke ook in Saxen gefchiedt (x).

stuk. Iq 'c korte, de geheele Konstgreep, om echt

Porfelein te maaken, beftaat daar in , dat men
een zuivere Bergftoffe , welke op zig zelf ligc

tot Glas frnelt , met eece andere verbinde, die

op zig zelf of geheel niet , of zeer moeielyk

in deezen toeftand overgaat; of dat men eene

EergftofFe , die in een zagt Vuur met ondoor-

fchynendheid verhardt , en in een Jfterk Vuur

tot Glas foielt , als in een middeltrap des Vuurs

houde (9). Hier uit blykt, insgelyks, dat mea
niet volürekt aan eene zelfde Stoffe tot Por-

felein verbonden is; gelyk men ook uit d r«

gelyke Kley, andere Vaten, die een iïerk Vuur

snoeten uitftaan , zo ten diende van de Huis-

houding, als van de Chymisten en £sfaiieurs,

kan vervaardigen.

it. fa) Kley die witachtig en fchraal , eeniger*

rweïiü**.
maate Meelig is en glinjlerende.

poïielein-

Aaide. De Heer Linn^eüs bedoelt hier de S tof-

fe, uit welke het Chineefche Porfe'ein gemaakt

wordt.

(x) Volgens den Nieuwen Reiziger van Abt. de la Por-

TE. Zie Algemeens Pad. Letteroeff. Ut. D. 178 1. bl. 20?.

(y) Dit is la iemi'vitr'tfication of halve Gfasmaaking

waar van de beroemde Reaumur fpreekt. Mem. de ÏAcad.

R* des Se. de i?a7.

(*) drgtlla aibida, arida, fubfarinacca , Atoaais nitidis
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wordt. Deeze hadt da Heer Wallerius ï.

bevoorens tot de Mergels t'buis gcbragt, maar xxïn*
thans heeft hy ze ondergefchikt aan de Vuur-aooFD*

beftendige Kley , of tot dezelve betrokken ,,stuk.

roemende haar Porfekin-Kley, die MeelachtigJor

£
lein'

is en glinflerende.

Meer dan anderhalve Eeuw geleeden , kwam
een Bericht in druk van de Nederlar-dfche Ge-

zanten , van Batavia naar den Keizer van Chi-

na gezonden , waar in verzekerd werdt , dat

de Aarde , daar men het regte Porfelein van

maakt , gehaald werde van den Berg Hoang

;

dat dezelve mager ware en fyn
, glinfterende

als Zand; dat men 'er mede te werk ging, als

tot het maaken dier fraaije Aarden Vaten van

Faventia in Italië , naar welken nog het ^ar»

dewerk , in Vrankryk , den naam, van Fayance

voort ; en , eindelyk , dat zy vyftien Dagen

lang gebakken werden in een heete Oven.

In 't jaar 1717 kwam een Brief in 't licht van

een Jefuiet, die Zendeling was geweest ia

China , en lang zyn verblyf gehouden hadt in

de Stad Kimtchim , daar het meefte en beste

Porfelein gemaakt werdt. De manier van be-

werking was aldaar door hem naauwkeurig

waargenomen, komende ten naaften by met

die

Sy/l* Nat» XII. Tom. III. Gen, sz* Sp. 3. Argilla Porcel*

lana. VOG Min. 3?. Marga Porcellana. WALL* Min, 23.

Argiüa Porcellana Faiinacea micans» Wall. %/?* Min* I.

p. 54- Sp. 9. Litt. d%

Hi.DEEL,II.STOKë
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L die van onze Aarde werk maakers in Europa

^^"oyereen, zo de beroemde Reaumür aante»

Houfi>
' kent , die aangaande de Scoffe , daar men 'c

•tuk. van maakt , uit gedagten Brief hec volgende

mededeelde (zj.

Destoffc »5 De Scoffe van het Porfelein beftaat uic

lï het „ twee Soorten van Aarden , de eene Petunt-

fche porfe-,, ƒ* , de andere Aas/m genaamd» Deezei $

toeerên,»» met Lighaampjes dooraaaid , die eenigen

„ glans hebben; de andere is alleenlyk wit en

„ zeer fyn op 't gevoel. Men brengtze bei*

„ den in die Stad , als Bakfteenen gefatfoeneerd.

„ De Petuntfes, wier grein zo fyn is , zyn niet

„ anders dan Hukken Rots , uit de Groeven

3, gehaald , en waar aan men , na ze geftampt

„ te hebben 3 die geflalte geefr. Alle Steen

5 , is 'er niet bekwaam toe; anders zou hec

,, nuttelooze arbeid zyn, dezelven twintig of

„ dertig Mylen ver uit een nabuurige Provin-

3, cie te gaan haaien. De Steen, die goed is,

i3 zeggen de Chineezen , moet een weinig naar

M 't groene trekken. De Kaolin vereïfcbt wat

s, minder arbeid dan dez Ive. Men vindt 'er

4 , Groeven van in zekere Gebergten , die van

„ buiten met een roodachtige Aarde bedekt zyn%

j, Deeze Groeven zyn taamelyk diep. Gedagte

^ Stoffe komt 'er in voor, by Klompen, waar

f ,
van meo , op de zelfde manier , Stukken

s , maakt als Vloerfteenen. Ik zou haast den-

„ keu

(a) Jtétm. de FAcèd, & da Sc. ds 17*7* p zju 0&.
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3, ken ,
(voegt gemelde Pater 'er by ,) dat de £

§ , witte Aarde van Maltha , die men Aarde A^m!
», van St. Faulus noemt , in de grond veel ftooiro-

5, overeenkomst had met de Kaolin , daar ik STUK *

,, van fpreek ; hoewel men ito dezelve die J^j^*
%

, t
kleine Zilverachtige deeltjes , waar mede

„ de Kaolin doorzaaid is , niet befpeum"

Gezegde Pater hadt monfters van die Stof- door

fen overgezonden , welke dus in handen van ^
E

de"£ogttj

den grooten Natuurkenner , Reaumur, kwa-

men. Hy merkte aan , dat de Kaolin was van

de natuur der Keïzeliteenen , maar de Petuntfe

een Stofte, die ih 't Vuur gemakkelyk , en

zonder hulp van eenige Zouten , tot Glas wierdt,

terwyl de Kaolin weinig of niet verglaasbaar
/

was ; maakende dus de eene met de andere

eene flegts onvolkomen of ten halve verglaas-

baare StofFe uit. De Kaolin > welke hy alleen-

lyk in brooden hadt , van Poeijer gemaakt

,

onderzoekende , twyfelde hy niet of dezelve

was een gepulverizeêrde Talk, of Moskovisch
Glas, zogenaamd , een StofTe die de Verglaa-

zing hardnekkig tégen (laat , en dus aan het

vereifchte der Porfeleinmaaking, voorgemeld,

kon beantwoorden. Ook bevondt hy, dat he£

met defgelyke Stoffen, uit Vrankryk, zo wel
gelukte, als met degenen, die uit China over-

gezonden waren (a).

Da

(a) Mem. de ÏAcad, k, des &, cfó 17*7, mfupra,

Kk
IYL Dsel. IL Stuk,
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I, De vermaarde Reaumur gaf twee Jaareo

Afdeel. daarna een Vertoog aan 't licht , waar in hy

,

Hoofd- °P de gcze&de Grondbeginselen , nader onder-

8tuk. zogt, welke Stoffen men zou kunnen verkie-

zyne zen » om in plaats van de Chineefche te ge-

van por- bruiken tot het vervaardigen van het echte

mifken? Porfelein (&). Tien Jaaren laater openbaarde

hy eene Konst, door hem lang te vooren uit-

gevonden , om, op een zeer gemakkelyke ma-

nier, van Glas , dat reeds bewerkt is en zyne

geftalte heeft, gelyk Bottels en Glazen, Por-

felein te maaken , dat zo fraay als het Chi-

neefche en befland was tegen 't Vuur (c). Hy
deedt zulks door middel van Gips of Pleifter,

en maakte van de ilegtfte Bottels zeer fraaije

Porfeleine Flesfchen , door dezelven in die

Vaazen , waar de Werklieden het Porfelein

gewoonlyk in bakken , in het Poeijer van Plei-

fler bedolven, bloot teilellen aan een geweldig

en lang aanhoudend Vuur. Die Vaten, nog-

thans, hadden de fraaiheid niet van het Chi-

neefche Porfelein , des men zyne uitvinding

voor de Chymisten dienftiger oordeelde (d).

Nader on- Hier door werdt de Heer Guettard op-
d
an

Z

°deri
gewe^ c 9 $e u ^ c ^e monilers van de Origineele

HeerGu- Stoffen, daar men in China het Porfelein van

maakt, aan den voorigen Hertog van Orleans

overgezonden * befloot 3 dat dezelven aan Re-

Aü"»

(h) De zeKde van 1729» p. 460»

(e) De zelfde vaa 1739, p» 507.
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ÈuïvfrüR niet regt waren bekend geweest. De I.

Kaolïn, zegt zyn EcL, is een zeer fyne witte ^xüL"
Aarde, gemengd met eenigè Zilverachtïge Talk- Hoofd*
deeltjes en kleine Korreltjes van Kryftal of stuk.

Kwarts, welke waarfchynlyk door 't wasfchen Por{el̂

met hebben kunnen weggenomen worden»

Deeze griafterende deeltjes gaven dien beroem-

den Mari het denkbeeld $ dat de Kaolin eeri

Poeijer was van Talk ; maar de Heer Güet-

ïard ontdekte , dat zy aan die S toffe vreemd

zyn , als welke llegts een fyne witre Aarde is *

hoedahige veel voorkwam in fommige deeleri

van Vrankryk 9 inzonderheid in Bretagne , en

zelfs in gebruik was tot het maaken van Aar*

dewerk* De Peiuntfe was een Rotsfteen , dié

men voor leevende Menfchen geheugen gebruikè

hadt töt het beftraaten van den RyWeg naar

Aleneoo en zelfs tot het plaveijen van die Stad 5

alzo 'er de omleggende Bergen zeer veel van

uitleveren. Het is eeii Vuurfteen, vaü een

Glaswordenden aart , fyn van grein , helder

graauw van KIeur 5 fomtyds doorzaaid met eeni-

gè rood- of groenachtige Vlakken. Men zoii

ze aanzien voor een zeer fynen Zandfteen ,

Veel harder dan de gewoone ; maar zodanig als

die Bonken » welke in de Groeven fomtyds

voorkomen , en van de Werklieden onder deö

iiaam van Cliquart weggefmeeten worden • Gö-

(d) Rijt. de l'Acad. R. des &u de 1740*1 p« £f*

Kk a
Hl. Duel; II. Stvx.
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I. malen en gewasfcben levert óie Steen een zeer

Afde*l. fyn w j t poeijer uit , hebbende een flaauwen

Hoofd- Zoutfmaak, welken Reaumur ook waarnam

stuk. in de Chineefche Petuntfe. Zowel als die, nam
Por/ekin- hetzelve, eenigen tyd in Water gelegen heb-

bende, een walgelyken Reuk aan, en wierdc

bruin (e),

verkeerde Dus waren dan die beide Stoffen, in genoeg*

dienTan" zaame veelheid, in Vrankryk ontdekt, ora daar

gaandei mede Proeven , van eenig belang, werkftellig

te rnaaken. Wylen de Hertog van Orle-
ans deedt zelfs den aankoop vaneen Difcrikt

waar in die witte Aarde zig bevondt, en het

Gerugt daar van, zig verfpreidende, bragtdoor

Mondelyke Berigten verfcheide misflagen te

weeg, in Boeken» De Autheur van de Oryfto-

logie vergelykt een Granietfteen , daar men te

Alencon Huizen van bouwt , met de Chinee-

fche Kaolin en de Petuntfe zou een Mergel-

achtige Steen zyn. In het beredeneerd Woor-
denboek van B omar E , die voorgeeft de Chi-

neefche Kaolm ontledigd te hebben (ƒ), vindc

men dat het Meelachrige gedeelte Kalkachtig

is , en het famenhechtende van eene Kleyaard*

achtige natuur (g> Hy houdtze voor een

vermengde Graniet , en wel voor een gemeen

Sorc

(e) Guettard Mem. des Sc4 et Arts. Paris 1768. Quar*

te» Tom, I. p. sp-ïoj»

{f) Dus zou men 't voor een Vat of Pot houden kun*
nen , dat ontledigd wordt, Men vindt ir» 'tFran/ch Anaiyfe^

dat is Ontleeding.
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Soort daar van, welke te Menzon zou gebruikt 1.

worden tot het bakken van Potten en ër°f
A
xxni*

Aardewerk. Het een en andere zweemt zeer Hoofd.'

Baar eene ontlediging des Hoofds van gezonde stuk.

Herfenen (7i).

De gezegde Stoffen, uit Vrankryk, behoor- Proeve*

lyk fyn gemaakt , gewasfchen, en met Water JJJ Sa'*"

tot een D dg gemengd zynde, heeft gezeêde^^"
Heer, in de Porfelein- Fabriek door den Her-*

tog te Bagnolet opgeregt, in 't eerst Kopjes,

Schotteltjes en andere kleine Stukken , vervol-

gens ook Potten van meer dan een Voet hoog.

te en Vaazen, gelyk men tot verfiering der Tui-

nen gebruikt, gefabriceerd. Eene Vaas, hoo*

ger dan anderhalven Voet en van evenredige-

breedte , was , zo wel als haar Voetlluk , met ft aay

Lystwerk veifierd , en hadt van binnen een

keurlyk Eouquec van verfcheiderley flag van

Bloemen ; Roozen , Anjelieren , Anemonen ,

Ranonkels en Jasmyn ; wier Steelen met el-

kander de opening vulden, en,niettegenfcaan-

de hunne dunte, zonder eenigen fteun, 't ge-

weld des Vuurs zo wel uitftonden als de Poe,

Dit Vuur was zo fterk, dat de Porfeleinen

van Chantilly en inzonderheid die van Vincen-

nes, op de gewoone manier gemaakt, daardoor

gefmolten werden tot wanftakige Klompen» Die

van

fo) Un Orfent Argllleux zegt BOMARF»

(b) Vid. Guett. Mem, ütfupra , p. ioj>,

Kk 3
III. Deel. II.Stue.
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1 van St. Cloud, zelfs, leeden 'er veel van; doch

^yytït"
de Chineefche eD J aP ar|fche hielden het uiu

Hoofd- ^e^e Bloempot is, benevens andere Stukken ,

stuk. in 't Jaar 1766 aan de Koninglyke Akademie
PorfcUin- der Weeténfchappen te Parys vertoond , en

heeft de verwondering der Leden weggedra*

gen (i).

Met de Stoffen, door Guettard aange*

weezen, hadt men ook in andere Fabrieken,

gelyk te St. Goud , door eene gloeijende Hitte

van zestig Uuren, zeer goed Porielein gemaakt.

Gezegde Heer , nogthans , achtte die Stoffen

,

waar van hy een groote menigte op 't Geberg-

te van Vosges, aan de Grenzen van Bourgon-

die en Lotharingen , vondt, de eenigfe niet,

daar toe bekwaam. Uit China zelfs waren twee

andere Soorten van Steenen, als ook Petuntfe$

zynde, aan den Hertog van Qrleans gezonden.

Ook weet men , zegt hy , dat zy een andere

zeer fyne witte Aarde gebruiken , waar aan zelfs

door hun , tot het maaken van de fynfte Porfe-

leinen , de voorkeur gegeven wordt, Misfchiea

^ai wel de yoortreffelykheid der oude, boven

de hedendaagfe Porfekinen > daar van afhangen,

3 , 't Is genoeg dat men twee Stuffen heeft, waar

„ van de eere fmeltbair is, de andere niet ;

s ,
gelyk men tot het Saxifche ForfeJein, zegt

"

by , naar het fchynt , een witte Aarde ge-

,, bruikt

(D Msm. dt Gditta^d, m%» Prefaee, p. XXX IV.



Pot- Aarden. 519

„ bruikt en een Vloey - Spsath." Volgens
ApJp

-

die beiden , welke my daar van bezorgd zyn, xxill*

is de laatfte een Spaath van ecne Selenitifche Hoofd.

natuur. „ Men zegt (voege hy 'er by) dat «tuk.

„ het fraaifte Porfelein \m Engelaod gemaakt
'

A °£m '

„ wordt met Vuurfteenender Mergel- enKryt-

„ velden, uit welken de Zeekusten vaneenige

„ Provincie*n beftaan. Ik weet , dat men in

„ Italië Porfelein maakt met eene Aarde en

„ verfcheiderley Soorten van Keizellteenen ,

„ die door de Beeken of Rivieren worden

„ voortgerold " (&).

Of nu het derven van den Hertog van Or- verwar.

jeans, waar over hy zig beklaagt; dan deKos» sweeden

ten daar toe vereifcht, overtreffende misfehien
JJJ

^«'s*

de Waarde , oirzaak zyn geweest , van het Kmim en

niet voorzetten deezer Fabriek, is my ónbe-
**'•***

kend. Zonderling vind ik , dat Likn^us
hier , *als de echte Porfelein -Aarde, alleenlyk

eene Kley opgeeft , welke wltachtig fchraal en

eenigermaate Meelig is , met glinjlerende deeltjes..

Geen andere kan hy dus bedoeld hebben dan

de Kaolin; terwyl men in Sweeden , niettegen-

ftaande alle de voorgemelde Ontdekkingen van

Reaümur, nog zo onkundig was van de ei-

genfehap dier Stoffen, dat zekere Heer Schef-

FER, nu omtrent dertig Jaar geleeden, eerst

voorgaf, ontdekt te hebben , wat Petimlfe zv.

Hy

(k) Mem* uts. Prefaee» p, xxv.

Kk4
III. DBfflU II. Stuk.
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I. Hy oordeelde, volgens Savary, dat de Ka-

'^EXUl'
°^n eCne ^ley W3re

*
Va° eeQ kleve"£e zel^"

Hoofd-* ftandigneid , en zekere StofFe ontvangen heb-

stuk. bende , die hem bericht werdt uit China te

T

Porfeim. ZyD } onderzogt hy dezelve en meende daar

uit -te mogen belluiten , dat dezelve de Pe«

tuntfe ware (ï), Zy was glanzig, half door-

fchynende en Bladerig, als Moskovisch Glas|

van Kleur uit den groenen bleek graauw en

zeer zwaarwigtig. Met Zuuren bruifchte zy

niet op; zy fprong in 't Vuur tot klein Gruis,

en , met een brandbaare StofFe gebrand , gaf zy

een fierken Zwavelreuk als Gips. Aangezien,

nu, de Peruntfe niets Gipsachtïgs, heeft, en

zulks alleenlyk berust in de Kaoiin a gelyk wy
gez :^n hebbeq ; zonder dat die glin (terende-

deeltjes zelfs volftrekc noodig zyn tot d? Por»

feleinrnaakiqg, zo blykt, dat die HeerScHEF-

fer geen reden hadt om te beiluiten , dat de

door hem onderzogce StofFe de in China toe

Porfelein gebruiklyke Petuntfe ware,

De Aarde De StofFe , niettemin , van dien naam , een

Muer Pocijer van Keyfleerj of ujtërmaate fyneZand.

5s°de^V fte€n i

'

ls
•>

v(%en S de geg^onde Waarneemingen

tin voor» van Reaümür en G u e t t ard, de grond-

g '

ilcidl

flag van het Chineefche Porfelein, Zy rnaake

als

fl) Vertoog onder êen tv tel Was Petuntfe la f Stfisk^

Vtrb» XV. Band, op 't jaar 1753. P« ***

{m) Vïd. Mim. de 1727. p. 278.
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nis de Beenderen van het Lighaamuït, en de fc

Kaolin het Vleefch (*). Des ik my al weder- xxTlt
om verwonder, dat de Kaolin door den Heer Hoofd*

Gmeli n als de weezentlyke GrondftofFe van STÜK*

hetzelve aangemerkt wordt , en dat dezelve

zou fameogefteld zyn uit Keizel -Aarde en de

Aarde van Epfoms- of bitter Bron -Zout, reeds

overlang onder den naam van Magnejia be-

kend» DeezQ , om maar kort te gaan, ont-

bindt zig , volgens zyn eigen aanmerking, in

alle Zuuren met opbruifching ; regt tegenftry.

dig met den aart van de Kaolin der Chineezen

,

welke, volgens de Waarneemingen van den Heer

Güettard, geenszins in Zuuren ontbon-

den wordt, en ook niet Kalkachtig is van na*

tuur («).

Ik zal derhalve ook hier niet ftilfïaan op de

Ei&enfchappen der Magnejia , welke men el-

ders uitvoerig kan voorgefteld vinden (0). Hoe
zou men een StofYe, die door Destillatie toe

meer dan de helft verliest en in Water en

Lugt overgaat (ƒ>), kunnen bekwaam achten,

om, met Keizel -Aarde gemengd, een zo Vuur-

beftendig Lighaam famen te Hellen ? Met Bo.

rax of met Vloey-Spaath vloeit zy zeer dur,

en verandert
9 waaneer men Keizel - Aarde by

de

(o) GMEL. Natur-Sijiem, IV* Th. p. 3öj , enz. Z'e otk

fcet voorg Stuk, de?zsr Nat, Hij}, bladz 145.

£p) ËLA1R Esfays and Qbferv, d'Edki U. p. 173,

Kk s

IU.PEEL.II.SrWK.
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I. de Borax doet , tot een Topaaskleurïg Glas:
Afdeel. met Kley en Keizel -Aarde tot eeDe Porfelein-
XXTTT

Hoofd achiige Kl'mp : met Keizel- en Gips Aarde

«tuk. vloeit zy , ook in 't hevigfte Vuur , doorgaans

niet , en met Kalk-Aarue verhardt zy flegrs*

Hoe kan zulk een Stoffe bekwaam zyn , om
voor de Kaolin te verftrekken, en met de Pe-

tuntfe het echte Porfelein te vormen?
stoffe ran De vermaarde Kaempfer verhaalt, dac

ïSieiefn/men in China de Thee in Tinnen Bosfen, maar

in Japan in Aarden, en by de Grooten in Por-

feleine Potten bewaart, verkiezende de Kei*

zer daar toe zodanigen, die uit den Grond van

een verdronken Eiland, by Formofa, worden

opgevischt, de figuur byna hebbende van Snutf-

potten , en zynde ten uiterfte dun , Glasachtig

doorfchynende , groenachtig wit van Kleur.

Men zoude weleer, op dat Eiland, zulke Va-

ten, uit een zeer fyne Kley, vervaardigd heb-

ben (q) ; maar welke Stoffe het zy , daar men

het hedendaags Japanfe Porfelein van maakt,

vind ik niet by hem befchreeven (r).

Als de Aarde, van welke men hetzelve fa-

briceert, is my door den meermaals met eer-

bied gemelden Wel Edelen Heer, Mr. ]. C.

M. Radermacher, Lid van dehoogeRe-
gee*

(f) Amotn, Exot, p, 6zl.

(r) De Minerakgist Cöonstadt hadt, in zekere Verza-

m&Vmq , een Stuk Porfelein -Kley gezien, dat uit Japan ge*

bragt was, alle Kentekens van een Houtwortel hebbende;

doch
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geering te Batavia in Oostindie , een groot j

Stuk Steen , uit het Landfchap Amaxa in Ja- Afdfel-

pan, overgezonden. Dit Stuk hadc eene by- jSJJj
na Teerlingfe figuur, zynde omtrent vyf Dui-~xa^

"

men hoog , vyf Duimen breed 3 en vier Dub Porfetin*

men dik ; zo dat ik het reken op ongeyaar Mrd*'

honderd Duimen Iphouds. Het woog byna

zeven Ponden, en dus de Teerlingfe Duim

ruim een Once. Het Poeijer, daar van, wee*

gende, bevind ik in die Inhoud zeven Drach-

men zwaar. Een Teerlingfe Duim Water

weegt omtrent vyf Drachmen : des het de

dubbelde zwaarte niet heeft van Water. De
Magnefia is, volgens den vermaarden Mus-
schpbroek , drie en een half ma^l zo

zwaar. Het komt in zwaarte byna met de

Kreefs • Oogen overeen , naar welker Poeijer ,

het gene ik 'er van gemaakt heb , zeer ge*

lyku

Gezegde Steenkïomp was aan vyf zyden

geelachtig , doch aan de zesde zyde Sneeuw-

wit, ruuwer op 't gevoel dan Kryt en veel

gelykende naar hard geworden Kalk. Die zy-

de was zekerlyk afgeüagen , en daar in ver-

toonden zig, aan den onderkant voornaamelyk

,

bree-

doch dit hie'dt hy zelf voor eenen in zulke Aatde «eran»

daden Eoomwortel. Mintr. p. sg 6 , s>4» Het zal , waar*

fchynlyk , daar uit gefabriceerd zyn geweest : geiyk ik een

dergelyk Worteltje v.m .Maarsien heb , dar r.sar gebakken

Steen geiykt.

ÏILDiiEL.II.SruK.
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ï» breede hoog geel Okerige Streepen , die ook

,

XXlld by het *n ftu]<ken ^aan
»
aan de andere zyden

Hoofd» voorkwamen. Ik befuit hier uit, dat het geen
stuk. van Poeijer gemaakte Klomp, ra^ar Natuurlyk

%ar&'
nm

geEroe^e Steen zy. Om denzelven in ftuk*

ken te flaan, was veel geweids noodig, maar

de afgefprorgen brokken waren breekbaar met

de Hand , en ligt tot een fyn Poeijer te wry*

ven, na dat ik ze met den Stamper had ver-

morfeld* Het Poeijer hier van , zo fyn als

Meel en aan de Vingers afgeevende , Sneeuw-

wit, hadt , zo- min als de Steen, eenige aan-

doening van Sterk Water .- des het niet Kalk*

achtig is. Het gene ik van de Okerige brok-

ken maakte, hoog geel gekleurd , deelde zyne

Kleur mede aan Regenwater en aan Sterk Wa*
ter, zonder eenige opbruifching. Het fyn af-

gewasfchen fefczinkzel heeft eenige kleverigheid

en zou misfchien op zig zelf kunnen dienea

toe het maaken van Porfelein.

in. Cs) Kky die geelachtig is 9 mei Tzer « Ohs*
Argijt* rip8 Stippen en Vlakken*

Chince-

fchc . Onder deeze bepaaling ftelt onze Ridder

eene Aarde voor , welke hy zegt ros te zyn
of

(3) Argilla të3ve?ce«!5 , Pun&is Maculisque Ferreo-O»

ehraceU. Sy/i. Nat. XII Tom. III. Gen. 52. Sp. 4. Ter-

ra Porcellana Maneralxta. Anon* Min. 77, A. Argilla apy«

u Marmorea. Wall» Syft. Min% ft p. 5 7»
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of rood , fnet bleeke of geelachtige Vlakken i.

verfcheideiyk gemengeld en fchraal. Dezel* Afdeed

ve , zegt hy , komt op de Heuvels voor in j™^'
China. Men zaait 'er Ryst , Katoen en Indi- stu**

'

go in, en zy dient om 'er I3akfteenen van,

onder Water , te bereiden. Dat de Ryst op

Heuvels gezaaid worde ; daar weet ik anders

geen voorbeeld van. Men kiest 'er doorgaans

vlakke laage Landen toe uit , die zagtelyk

overftroomd worden van Rivieren. Zelfs in

Oostindie wordt zy geplant op Slykerige Vel-

den en groeit, even als by ons het Riet, in

't Water (V). Mooglyk zullen de Klinkerts,

die men 'er van bakt , onder Water duurzaa-

mer dan anderen zyn* Men «vindt dergelyke

roode Aarde ook te Montmartre en in vér-

fcheide deelen van Duitfchland, die Yzerhou-

dende is en door een fcerk Vuur brandt toe

een zwarte of Staalgraauvve SlaÊÏè.

(4) Kley die Vuurbeftendig is en Vettig. iV.

Argtlta
'

Sommigen tellen deeze onder de Mergels^ueargil"

of Kieijen die met Kalk gemengd zyn , 't abS?"
'

welk vry oogfchynlyk in de Pypen-Aarde ptens

heeft*

(s) Rumph. Herb, *Amb> Tom, V. bl. i$6«

(4) ArgilU apyia lubrica. Syfi. Nat. XIU Tom» IH.

Gen* 5*. Sp. 2. Argilla Nivea , hinc inde incarnara. Syfë.

Nat. VIII. p. 207. N. s. Argiila fubtilis Ignc indurescens

et pallescens. Carth. Mn, 6. Terra Porccllaisea phlogifto

HLDbel.II.Stuk,
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t. heeft* Hierom wordt zy ook , in 't Hoog*
A
XXIlÏ! da,:tfch »

genoemd Mergel - Ttom , dat is Mer-

Hoo*i>« gel-Kley,* ia 't Franfcn Marne Argilleufè, of
stuk.

j^rr^ fl Fayance, dewyl men 'er zo wel Aar-

A&Jésï' bewerk van bakken kan als Tabakspypen. Som-

migen tellen ze onder de Cimolice , dat Aarden

v/aren 3 die de Ouden tot Pottebakkery of tot

wasfchen als Zeep gebruikten , naar een Eiland

Van dien naam getyteld fj)> Men noemdeze

ook Terra Samia , Terra Iluana, naar de af-

komst, en Ajler, Stella of Calamita alba % we-

gens de Witheid ; gelyk zy dus voor de Leü'

cargilla , of witte Kley van P l i n i u s , gehou-

den wordt. Nogthans komt zy verfeheideiyk

gekleord voor, gelyk wy zien zullen.

Men viodtze in verfcheide deeien van Eü-

ïopa; gelyk by Kostugna en Ozegow in Sile-

zie, by Seilitz in Keur -Saxen, by Rathenau

in *t Maagdeburgfe , by Marpurg, Koburg ,

in de Bisdommen Bambefg , Hildesheim en

Luttich, en elders in Duitfchland, aïs ook ia

Engeland niet ver van Pool , weshalve men-
ze aldaar noemt Pool- Chy, Een Bedding daar

van , doch wat gruizig , legt boven het Zand

in de Okergroeven op Shotover - Hill , by Ox-

ford*

Sec* minima póïtïone raista. Ckokst. Min. j. 79. Leucat-

gilla PHnii f. Argilla Fistularis. Vog, Min. ?a« Marga ,\r*

gillacea pïnguedinera ïmbibêns , Calore indurabilis. Wall»
Min. *4- Marga Argtli. lubïica friabilis plastica. Wall. Syft.

Mm. 1. p. 7*. Ciraolia alba iesta. DA CoSta Fes/, p, 42*
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ford. In de Provincie Dalekarlie van Swee- I.

den , komt zy ook voor. Die men hier te A^ym*
Gouda tot Pypenmaaken gebruikt , plagc wel- Hoofd-
eer menigvuldig van Rouaan te komen,* doch ^uk.

wegens derzelver duurte heeft menze nader- Pypw

hand van Keulen en andere plaatfen aan den

Rhyn , ais ook uit Brabant , gekreegen; want

zy valt insgelyks by Maastricht (v).

Die StofTe, welke men Pypen- Aarde noemt, Haareeu

is taamelyk vast en taay , op 't gevoel glad en
genfchaP'

Smcerig, neemende, als menze met den Nagel

wryft,een Glans aan* In eenfterk Vuurbrandc

zy, van binnen buitenwaards, geheel zwart 9

zodatzy , inKleui'en hardheid, naar de gewoo-

ne Vuurfteenen gelyke (w). Behalve de brand*

baaredeelen bevat deeze Kleyniet zelden Zand,

waar van zy door wasfchen kan gezuiverd wor-

den, en fomtyds ook wel kleine Kwartskorrel-

tjes , of eenige Kalk- Aarde ; weshalve zy dik-

wils met Zuuren opbruifcht. De Witte, en die

in 'c Vuur haare Kleur behoudt, of zelfs wit-

ter wordt , is tot het bakken van Tabakspy-

pen in gebruik ; wordeöde fomtyds onder de

gene die wat fchraal is een andere vettere ge-

mengd, om de lenigheid te bekomen. Waar-

fchyn-

(s) Zie ToüBNEIORT Relze naar de Levant. I, D bl. 61,

(v) Zie de befehryvlng der Pyp - Aarde door den Heet

Berkhky : Nat, Hifi. van tloll. II, D, II, StüK , bladz,

S5I , enz.

(w) Gmelin Natur- Syfiw. ÏV^ Th, p, SJi,

IIJU DESL.IL STUiT^
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fa fchynlyk zal van den min of meer gepastet!

A
ScilV traP dier vermenginge, of van de natuur der

nooFD-'Kley, de brooschheid der Pypen afhangen,

stuk. weike iD de flegte foorten plaats heeft (V). Zo-

A
ry
/

en' danige witte Pypen - Aarde vindt men by

Maastricht , Namen , Keulen , in 't Maagdc-

burgfe , in Silezie en het Brandenburgfe. By

Wolfftein , in de Paltz , vak 'er Molmige , hoog-

roode Cinaber in. Maar op de zelfde plaatfen

komt deeze Kley ook blaauwacntig wit en

Afchgraauw voor , gelyk by Montmartre, al*

waar men dezelve Glaife noemt, en tot ver-

fcheiderley Aardewerk bezigt» Ik heb daar

van eenige monfler(tukjes, ook in 't roode en

geele vallende. Graauvv komt zy op verfcheide

plaatfen in Engeland , Duitfchland en Vrank-

ryk , voor j bruin by Annaberg in Saxen en

zwart , zo by Montmartre , als by Kisfingen

in Frankenland en by Halle in het Saltzburg-

fe» Ik hebze zwarrachtig van Namen , en don-

kerblaauw van Bicêtre, by Parys. Ook bezie

ik een dergelyke Kley , die geelachtig wit is ,

uit de Bergen van Sumatra , Tanna Haloe ge-

naamd 5 welke aldaar tot het bakken van Aar-

dewerk gebruikt wordt, Deeze gelykt zeer

veel naar de Kley van de Rhoer in Westpha-

len , die men onder anderen tot het bakken van

Delfts Porfelein bezigt* Ook behooren hier

der-

(x) Zie demaoiex der Pypenbakkery oraftandig door Doel»

BEBKHEY befchreêveji , als boven , bladz-, } ƒ : s ens.
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dergelyken uit Hongarie en Siberië , ais ook U
eeoe paarfchachtig wit bonte Kley van Keu- AfSHï^
ten, myner Verzameling. Hoofd'
Van deeze S toffe , die door haare fynte enSTUK.

behendigheid van Kleur in 't Vuur, inzondtr- zy dient

, . , ° . _ * ook cot het
heid, van de gewoone Potten- en P^nneobak- b kken

kers- , als ook Steenbakkers Kley verfchilt
, Sïrak.

1 "

worden in Duitfchland veelerley Vaten , die

tegen 't Vuur beiland moeten zyn, gelyk Kroe-

zen , Retorten , Vormen en Bakken , waar

mede men het Porfelein in 't Vuur zet , ja

zelfs Steenen tot Smekovens vervaardigt. Tot
meerder vastheid wordt daar onder Zand, of

Kwarts of Spekfteen , gelyk in Hesfenland en

Saxen, of ook, gelyk in Bohème, Opper- Oos*

tenryk en by Berlyn, Potlood gemengd, waar

van die Kroezen en andere Vaten dan eene

blaauwe Kleur hebben. Doch inzonderheid

maakt men daar van, in Vrankryk en Enge-

land, dat fyne Aardewerk, 't welk dik wils de

plaats van Porfelein bekleedt, en ook zo wel

tot allerley flag van Deüilleervaten, als inde

Huishouding, dienftig is. Geheele Serviezen

,

zo tot Maaltyden, als tot Koffy en Thee
Gereedfchap , weet men , zyn daar van in da-

gel yks gebruik. In Engeland wordt federc

eenigen tyd , behalve 't witte , zeker Room-
kleurig Aardewerk gefabriceerd , dat men al-

leenlyk van dergelyke Kley bakt, geevende

daar aan met Keuken -Zout ;een verglaaziog.

Anders wordt ook de Kley , gelyk te Wor-
L

1

ces*

IILDeel.II, Stuk*
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h cester , by Derby en Newcastle, zorgvuldig

^Tl^^'gewasfchen, dan gedroogd en met Water toe

Hoofd-' een ^rv gemaa^t , mengende dezelve met een

stuk, vvfde deel Keizeis of VutmTeenen , die tot Kalk
Pyper.m gebrand , gemalen en gezift zyn : het meng-

zei in een byzondere Oven door uitdampinge

verdikt , met Houten Knodfen geflagen , en

door gearbeid , tot dat men 'er , op de Schyf

draaijende of in Vormen van Gips drukken-

de, de vereifchte geftalte aan kan geeven van

het Aardewerk , dat men , onde/ 't bakken

in de Oven , met Keuken - Zout befprengt ,

waar door het , zo wel als het Duitfche , ver-

glaasd wordt. Eenigen ftrooijen 'er van te

vooren Zout op; anderen doopen bet gevorm-

de Goed , eer zy 't in den Oven zetten , in

Pekel. Dus bereiden de Engelfchen hun Wit
of Witachtig Aardewerk, daar het Duitfche

meeftende^s bruin, rood» of blaauwachtig zier.

Het Geele , dat thans ook in Kasfel ge fabri-

ceerd wordt , overtrekken zy , na het bran-

den , met een Zwavelgeele Glazuur, en be-

fchilderen het, even als het Delftfche Aarde-

werk, zettende het vervolgens nog eens in zy-

ne Kasjes in den Oven. Somtyds geeft men
'er, met Bruinüeen in Engeland , of in Frank-

ryk met wei uitgebrande Asfche , daar men

de Vaten voor het branden mede beflrooit

,

een zwarte Verglaazing , of, door opgeftrooide

Goudglimmer, een fchittererde glans, of met

Bruin»
(x) Gmzlim WatuT'Si/tm, IV. Th, p. 360.
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Bruin fteeti , die voor het branden onder de V
Kley gemengd wordt, door endoor eene brui J

^Xin"*
ne Kleur aan. In Vrankryk wordt ook , door hoofd-

den Rook van aangeftooken groen Hout , het stuiu

Aardewerk voor het bakken doordringende , j£$**
daar aan eene zwartachtige Kleur gegeven,

In 't algemeen wordt dit oogmerk zeer wel

bereikt, als men eenig Poeijer van fyn gema-

len Kwarts of gebrande Keizeis , of ook fyn

Zand, order deeze Kley mengt , en dus is de-

zelve zeer bekwaam tot het beftryken van de

Glazen Vaten en Ovens der Scheidkundigen ,

om tegen een allerhevigst Vuur beftand tezyn,

dat men Luteeren noemt. Ook kan men ze

zeer gevoeglyk tot zuivering van den Wynfteen

gebruiken: want de Franfche Aarde van Mer-

ville is niets anders dan zulk een Pypen- Aar-

de, met veel Zands vermengd (x).

(5) Kley die geelachtig is en hard wordt, v.

^vatbaar. £**»
ga.

In het gedeelte van Tartarie
, genaamd de Turkfche

Krim, valt deeze , die men noemt Turkfche

Aarde, en aldaar den naam van Keffekil voert»

Men maakt 'er groote Pypen - Koppen van
%
tot

Ta-

(5) Argilla flavicans folidescens impalpabilis, Syjl. Nat%
XII. Tom. III. Gen. 52. Sp j. Lithoraarga flavescens. Anon. *

Min* 79. LithomargaKefFdcil Tarraiorum. Cfon&t. Min, $.

85. Argilla Cruftacea albo- flavescens. WAJ.L, Sy/t* Mi», U
Sp. *J. *.p. 50* LI 2

Ui, Deel. II. Stuk.
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Tabakrooken voor de Turken* Zy is witach'

Afdeel. tJg £eeI » °P de breük wat ongelvk en Schub-

XXIII, big, doch anders taamelyk digt, en droog zyn-
Hoom

cje hard, maar op 't gevoel glad en vettig ,fchuï-
B

mende met Water als Zeep, waar voor zyook

darde. tot wasfehen gebruikt wordt. Zelfs met een

Batten Vinger gewreeven , fchuimt zy , doch

laat zig niet zo ligt, als andere fcley , inWa»
ter mengen , breekende veeleer in brokjes en

fclooten. In 't Vuur verfmelt zy ligt tot een

fchuimend wit of VleefchKleurig Glas , dat veel

meer plaats heflaac dan de Kley te vooren

deedt. Mi f fchien is het om die reden, dat zy

van fommii-en Zee Schuim geheten wordt (z) :

want anders verftaat men daar door een Harst-

achtige StoiFe , die aan de Oevers der Zwar-

te Zee door de Golven wordt opgefmeeten

,

waarfchynlyk ontftaande van eene Steen-Olie

-welke in die Zee vloeit (a). Ook voert zy,

by fommigen, den naam van SteenmergcL

V!
t (6) Kley die roodachtig is , zeer glad op ds

Lmnï!!* breuk.

Lemni-
fche, Deeze maakt de Lemnifche Aarde uit, van

ouds zo berugt onder de Geneesmiddelen. Zy
heeft

(z) BRt'NNMCH Aantek. op CRONiTEDTS Mineralogie. p«ioi,

(*) Aan de Kaspifche Zee , ten minde, heeft men zoda*

jjige Naphtha* Bronnen. Baker Nuttig gebruik van 't Mê»

kroibopy bladz. H5* Aant.

£6) Argilla incarnata fra&uris glabemmis, Sy/i. Nat. STI»

Torsu
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heeft den naam naar 't Eiland Lemnos* he^en- I.

daags Stalimene genaamd , of Stalamine, dat £xiLr
voor het inkomen van de Straat der Dardanel Hoo d-

len, ten Noordwesten van Tenedos, legt. DeSTÜK «

Groeve daar van is in ten groote Vlakte t ^a^JW
waar zy een horizontaal? Laag m >akt , van

ruim een Handbreed dikte, welke deeze roo»

de Aarde uitlevert en waar onder een bleekie*

re legt. Met v ele ornftandigheden werdt die

Groeve 3 eenmaal 's Jaars, op den zesden van

Augudus, geopend, en dan 'er zo vetl uitge-

nomen, als men benoodigd dagt ie xjn. Men
verkogtze gezeteld of ongezegeld , doch de

Ouden zyn niet eenftemmig ten opzigt van

deeze Aarde. Dit weet men , dac zy reeds

ten tyde vsn Homerus met gn o:e plegt'g-

heden uitgegraven werdt. Ten tyde van Di-
oscorides mengde men 'er Bokkei bloed

onder, en de Koekjes werd- n, door een Prie-

flcr van Venus , nvt hrt afbeeldsel van een

Gtit gemerkt (b . Nog heden wordt zy by
de Turken gehouden voor een Sou vt rein mid-

del tegen Vtnyr- ; weshalve rok de Koppen,
uit welken de Groote Heer drinkt,, zo men
wil, daar van gemaakt zyn»

Men

Tom. IÏT. Gen. 52. Sp. 6 Lithomarga. Terra Lemnia,

Dal. Pharm, jo. N 2 Terra Lemnia rubra. DA Cosïv
Foijï 14. Argiïia Csusiacea incaznata. WALL, Syft, Min. I.

p. so.

(è) Geoffb. Mat. Mei, I. p 67.

L! 3
VI. Deej. II. Stuk.
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i; Men befchryftze als bleekrood van Kleur
,

Afdeel. dikwils mee geele Vlakken en Aderen gefpren-

Hoo d-*
^eld, ^&c vaa zelfstandigheid met eene gladde

stuk. Oppervlakte, niet gemakkelyk breekende , niet

Lemwfée afgeevende aan de Vingers , moeijelyk fmel-
A

tende in Water , famentrekkende van Smaak

en kleevende aan de Tong. De hedendaagfe

Terra Lemma der Apotheeken is uit den brui»

nen rosachtig en in brokjes niet gezegeld ;

wordende ons, zoLemesy fchryft, ook uit

Duitfchland en van elders toegebragt. Zy valt,

naamelyk , mede in bet Hongarisch Graaffchap

Zempiin , en by kleine enkelde brokjes, in eene

zeer Yzerhoudende Kley , by Striegau in Si»

lezie. Het Konings - Water trekt 'er de Kleur

uit en dat aftrekzel , uitgedampt , zet een paar-

fche Stof af. In Water geworpen , fpringt zy

van elkander , in Bladerige, byna Ruitachtige

ftukjes. De famentrekkende kragt , dienftig

tegen Bloedvloejingen , als ook tot Hartfter*

king of Zweetdryving in Koortfen met uit-

flag, wordt 'er nog aan toegekend, even als

•aan de Armenifche Bolus. De Terra Chia,

Melitenjis, Samia, afkomftig van de Eilanden

Chio , Maltha en Samos , 'm de Middelland-

fche Zee , zyn meer in Kleur dan ia hoedanig-

beid daar van verfchillende.

(7) Kley
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(7) Kl^y dief)lytbaar ifylroosch enFettig,
J'

in 't Water je/mimende. XXIII,*

Hoofd-
Van Linn/bus worde alhier de /^öJferj-sTuK.

Aarde bedoelt , welke dien naam heeft, om vu.

dat menze gcbru ; kt tot het zuiveren der La-
Ftfio

r^
kenen en andere Wollen Stoffen. Want de voiieu-

Wol, van eene Sa>eerige natuur zynde, moe-

ten de Stoffen , daar van gemaakt, eerst ge-

vuld worden met dergelyke Zeepachtige Kley,

na welker uitwasfehinge zy van dat Smeer

gezuiverd zyn , en bekwaam om geverwd te

worden met een afkcokzel van Dierlyke of

P-'antaartige VerwftofFen in Water. Dit noemt

men Vollen, en daar van heeft de Vol -Aarde

haaren naam , in 't Latyn Fullonica , in 't En-

gelsen Fullers - Earth ; in 't Franfch Terre of

Argillea Foulons ; in 't Boogduitfch Walker-

Thon , Walker - Erde , of ook Sciffen - Thon
,

wegens de Zeepachtige hoedanigheid ; zo dat

menze zel
r
s in 't Franfch Savon naturel, dat

is, Zeep tytelt , cf Ttrre Savoneufe, dat is,

Zeep-

(7} Argilla £sfilis friabilis lubrica, in Aqua fpuman*.

Syji Nat. XII. Torn. Ith Gen. $x. Sp. 7. Arg.lla fisHliS.

FCRFB. Z.jfA. 13a, Arg. fnbtUis pinguis in Aqua cho h-
questens. Wolt. Mn. ir. Arg. Fulïonum Saponacea La-
mdloia. Wall. /*»« 26. Snae&is fubt» cum AcidiS non
dfervescens. Carth. Min. 8. Lithomarga Cfonst. Mn.
§. 8$. .rftf. forty 1739, p. 242. Argilla Cruftacea grifea.

WALL. Syji. Min. J. p. 49. sp . ü, a . &c. Argilla vines-
ce*s , parura indurata Sec. Smeris. Idem, p, 50. Sp. zi.

LI 4
lïï. Dsej,, ïi t stuk.
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. *• Zeepachtige Aarde. Veeten noemenze , des.

XX lil,"
wegen , Smsttis , met een Griekfchen naam

Hoofd- van dien aart, en anderen Argilla fisjilis , om
STLJK

dat zy droogende Schubachtig of Bladerig
Vollen-

Aarde fplyt.

vctwar- De Heer Wallerius hadt de Vollers-

omtten" Aarde, bevoorens, gedeeltelyk tot deKleijen,

gedeeltelyk tot de Mergels t'huis gebragt, en

vondt rig ook nog daar toe genoodzaakt, de-

wyl hy daar van twee Geflagten maakt. Hier

uit blykt de onvolkomenheid van de Mergels,

wegens de opbruifching met Zuuren, van de

Kleijen af te zonderen. Thans fchync zyn Ed.

dezelve , onder de laatïten , ook tot twee

Soorten t'huis te brengen , m?est onder fchei*

den, doordien deeene,opdroogende,inSchub-

betjes , de andere in Plaatjes of Ruitswyze

iplyt. Ook merkt zyn Ed. aan, dat 'er ten

opzigte van de Vollers- Aarden veel verfchil

tusfchen de Aurheuren zy, en denkt, dat 'er

door de Fabrikeurs dikwiis minder bekwaame

Stoffen toe gebruikt worden , om dat zy de

besten niet hebben , wier voortrefFelykheid ,

door zyn Ed., van de fyrheid, droogheid
,

brooscfheid en zuiverheid der farneniteliende

deeltjes , afgeleid wordt (»•

TwyFeüng De Hoogleeraar Vogel'è gedagte verfchil

waidiezy..^
ds Voller s - Aarden , waar uit blykt, dat

de

(e) Sy/l. /#«. Ed alt» Tom, ï. p. Si*
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de eene wat Kalkachtigs in heeft, opmerken* *•

de, zegt , dat men gemeenlyk deeze bekwaa- xxiïl!
mer tot Vollen acht , in vaste verbeelding , Hoofde

dat die zo voortreffelyke Engeifche Vol - Aar-STöK *

den van zodanige natuur zyn zouden. Hy twy-^^rfo

felde daar nogthaDS aan , terwyl ook de Hoog-

leeraar Pot t verzekerd hadt, het tegendeel ia

een brokje daar van ondervonden te hebben,

't welk door den beroemden Lieberkuhn
uit Engeland was mede gebragt (d). Zyn
denkbeeld kunnen wy nader bevestigen , uit

de omdandige befchryving van de Vollers- Aar-

de door den kundigen Mendez da Costa,
wiens Werk over de DelfftofTen , evenwel

,

reeds lang voor 't zyne het Licht hadt ge-

zien (e).

Onder de Mergels , daar de Zuuren geenwer* Engeifche

king op hebben, telt die Autheur eene Groen-^ïfebe.

achtig bruine Mergel, gemeen'yk Vollers - Aar-(chteeveri«

de genaamd. Hier toe betrekt hy de Smedtis

of Zeepachtige Engeifche Vollers - Aarde van

Wormius, Mfrret, Charleton
en andere» : de Vollers - Aarde of paarfchachti»

ge Cimolia van Woodwarü, en die welke

Waller i u s tot de Mergtls betrokken heeft,

zyndedein Plaatjes fplytende van John stois
;

als ook de Aschgraauw - bruine zagte Mergel ,

door

(d) VOGEL Mir.tral- Sjflem. Leips. \?6t* p, 3;.

(e) DA COSTA Foifih* Lond. 1757. p. 6^
Lij

III. Dkbl.II.Stus.
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I. door H i L l gemeld , als zynde de Smeftis en

^XXlll
Zwpachtige darde óer AutheureD. De gewoon-

Hoofd-' lykile Kleur der Vollers- Aarden , zegt hy, is

stuk. graauwachtig bruin, doch daar heefc een groo-

A
ir

°l
Urs' te verfcheidenbeid , van bleek tot donker of

byna zwart , in plaats , hoewel altoos gemengd

met een tint van geelachtig groen. Het is

een harde Mergel, maatig z^aar , van binnen

zeer digt en egaal , maar droog of ruuw 5 Vet-

tig en glad van oppervlakte, wanneer zy ge-

fneeden of gefchraapt wordt. Zy £eeft niet

af aan de Handen, kleeft weinig aan de Tong,
fmelt ligt in de Mond, als ook in Water, d;ar

zy tot een fyn zagt Poeijer vergruist. In 't

Vuur krygt zy eene geelachtig bruine Kieur

en de hardheid van Steen. Deeze Soort acht

hy aan Groot JBrirtannie byzonder eigen te

zyn, alwaar dezelve voornaameiyuAi de Graaf-

fchappen Bedfordshire, Surreyen Kent., wordt

gegraven k

Dmeiver In het eerfle graaft men wel veertig Voeten
Groeven, ^iep i £00Y £aagen van Zand , die meental

roodachtig zyn , tot dat men aan de Vollers-

Aarde komt , waar van de bovenfte Laag , of

het Verdek , ongevaar een Voet dik , als te

Zandig zynde , weggefmeeten wordt; dan vin-

den zy een Bedding , agt Voeten dik, van de

eigentlyke Vol Aarde , die in de bovendo

helft roodachtig gekleurd is f in de onderde

ongekleurd, zuiverer en tot het Werk bekwaamst

geacht wordt. Daar onder is een Laag van

ruu-
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tuuwen witten Steen, twee Voeten dik, wel- *• ...... /ifdeel*
ke zy zelden doorgraaven ; maar, dit doende, xXili.j

dan vinden zy wederom Zand. Aanmerkelyk Hoo*d.

is 't, dat die Bedding, niettegenftaande de ver-6TÜK -

fchilïende hoogte van den Grond , waterpas A^[
m*

loopt. Daar zyn menigvuldige Loodregte Klo-

ven in, en de Aarde breekt, onder 't uicgraa-

ven , in veele brokken. In Surrey, waar men^

ze te Reygate, Nutfield en daarornftreeks , in

eene uïtgeftrektheid van meer dan een Uut

gaans,graaft, en daar toe een foort van Put-

ten maakt , is de Grond, meer dan vyf Voe-

ten diep, Zandig; voorts heeft men vier Voe*

ten Zandfteen , io gioote platte Klompen , en

dan vindt men de Bedding der Vollers -Aarde,

welke ongevaar zevenentwintig Voeten dikte

heeft. Deeze Mergel maakt geen digte Laag

uit , maar onregelmaatige Klompen , die op

fommige plaatfen door Roestkleurige Stoffen

vaneen gefcheiden zyn, en zig Okerig, geel-

achtig of groen , in de Oppervlakte vertoo-

nen. Men vindt 'er geene Verfteende Zaaken

ter wereld in, en niets vreemds, uitgenomen

een zeer zwaare Kryftallyne Vloeifpaath, In

die geheele uïtgeftrektheid Lands , wordt de
Mergel - Bedding rp dergelyke manier gevon-

den, In Kent graaft men ze te Detling, naby

Maidftcne , alwaar de Grond een gemeen e
Plant * Aarde is , omtrent twee Voeten dik ,

waar onder een Laag Pot - Aarde met veel

Zand , ter diepte van vyfentwintig Voeten ,

_ waar
HL Deel. II. Stuk
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& waar in een menigte van Schulpen gevonden
A
^XIU wordtJ caar °P vol^ t een Laa& Vollers. Aar-

Hoofd de, die donker grarmw is, naar zwart trek-

iïüK, kende , omtrent vyf Voeten dik , en onder

Aard?**'
^eeze ^e& 1 em ^aa§ v8n ancJere Vollers- Aar-

de , ongevaar een Voet dik. Dit wordt ook 3

daaromilreiks, overal dus bevonden.

Het is die uitmuntende Vol -Aarde, welke

grootelyks toebrengt tot de voortreffelykheid

der Engelfche Lakecen en Wollen Stoffen.

Hierom is derzelver uitvoer, door eene Parle-

men s - Wet , ten ürengfte verbonden. De
overvloed, daar van, die men op gemelde p!aat«

fen graaft, is by uitftek groot. Een andere,

die wat lichter van Kleur is, met geele Aders

en Vlakken , is onL ngs in Hampshire en Wilts-

hire ontdekt , waar van men te Salisbury toe

Vol - Aarde veel gebruik maakt. D&zg heeft

dergelyke eigenfehappen als de voorgemelde
,

doch wordt in 't Vuur Af hgraauw. De digte

Kleijige Mergel, van donker Aschgraauwe t\Jeur

en glad van Oppervlakte , uit wdke de hooge

JRotfen van *c Eiland Sheppey , by 't inkomen
van de Theems , aan de Kust van Kent , be-

ftaai), en waar in men Selenieten , Pyriet* n en

veeierley Conchyiiëa vindt , is van geen ge-

bruik.

tuïkfche Jüus de Engelfche Vollers - Aarde
5 volgens

Vol-Aarde. ,

de

(f) ThïL Trans, abridg,, by LowTHcap , Vol, II. p.
45 a.
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de befchryving van Da Costa, befchouwd i;

he )b nde , die men ook geelachtig in ande
^JJi**

re Gr.-iaffchappen 5 brein omflreeks Haliifax hoofd"

en wit in de Loodmynen van Derbyshire stuk.

aantreft ƒ) ,* zal ik nu eens het Oog flaan *jtoH

op de gene , welke in ons Land, tot het be-

reiden der Lakenen
,
gebruikt wordt. Dit is

,

volgens de Waarneeming van den Heer Berk-

KEf, inzonderheid de Luikfche , zynde geel-

grasuw van Kleur , ongemeen fyn en Zeep-

achrig
,

gelyk ook uit de natuur der Vettig-

heid , welke zyn Ed. daar van overhaalde
,

bleek (g). Men vindt, zegt hy, in ons Land,
tusfchen de Kley • Beddingen aan de Lek en

in het Maasland, ook wel een Vol -Aarde dis

graauw is , en aan den Ysfel eene geelachtige,

doch men maakt daar weinig gebruik van , de-

wyl zy hier niet overvloedig valt, en men de

Luikfche genoegzaam krygen kan Qh).

Behalve die he^ ik ook brokjes van de Vol- Franiche

Aarde van Montmartre by Parysin Vrankryk, nraSTf?
wordende van de Arbeiders Boufin genoemd.

Zy komt 'er in de Groeven voor, alwaar zy
deboventte Bedding uitmaakt, van vyfden tot

twintig Voeten dik , bedekkende die van de
Gips of Pleifter- Steen, tusfchen welker Laa-
gen zy ook wel in legt. Zy valt Afchgraauw,

en

(g) Holl. Maatfch. VIII. D. z. Stuk , bï. 5 <J.

(b) Nat, Hifi. van Heli, II, O. I, Sï. bisdz, a/4»

lil Deel. II» Stuk,
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%t en ook gevlakt of wit, als wanneer zy over

Xxllï

'

eeokomt met de JiFïtt* Cimolia , een Aarde die

Hoofd- op 't Eiland Cimolus , thans Kimoli of Argentie*
stuk» j.0

s ja de Griekfche Archipel , gegraven werdt

,

J£k?
y
en by de oude Geneesheeren heilzaam geacht,

zo in- als uitwendig. Deeze bruifcht met Zuu-

ren op , en zou derhalve eigentlyk een Mergel

zyn. Te Parys, en ook alhier, maakt men 'er

gebruik van om Vlakken uit de Kleederen te

doen; doch op dat Eiland wordt zy tot was-

fchen van Linnen gebezigd ,• een gewoonte ,

die reeds ten tyde van Plinius plaats hadt (l).

De Eogelfche Vol- Aarde wordt ook tot het

witmaaken van 't Lywaad , zo wel als alhier

de Luikfche , gebruikt 9 en van de grove Soor-

ten maakt men wel Tabakspypen : want in

hoedanigheden komt zy de Pypen - Aarde zeer

naby , en 't verfchil van trappen haarer Zeep-

achtigheid maakt ze meer of min tot het Vol-

lers werk bekwaam,

spaanfch Van dergelyken aart fchynt my die Stoffe te

YTittcl,
z^n * waar van men te Cavereau, een klein

Gehugt, negen Mylen beneden Orleans, het

zogenaamde Spaanfch Wit maakt. De Inwoo*

uers vergaderen dezelve aan den Oever van

de Loire,zynde Krytachtig wit, vet en kneed-

baar, wordende met bloote Voeten, als Kley,

in Water getreeden , en van alle Steentjes

ge-

CO TOURNEE. Reize na&r de Levant, I. D , hhdz, 6Z*
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gezuiverd; waar na zy 'er Rollen en Rolletjes U
van maaken , die in Vaten naar de voornaam- ^xniT
fte Steden van Vrankryk verzonden worden, boofd-

De kleine Rolletjes zyn de fynften Men ge- stuk.

bruiktze onder den naam van Witzel, door- **£r*

gaans met Lym gemengd , tot het beiïryken

van Houtwerk en Muuren , als ook tot het wit

maaken van Wollen Stoffen , inzonderheid De-

kens , en tot Blanketzel (m).

De Vollers - Aarde komt ool^ op andere p.aat-
va£J*{J?C-

fen in Europa voor* Men vindtze op Sicilië , ïey Kieuu

by Cettinale , zeven Icaliaanfche Mylen van

Siéna , in Florence , wit ; by Zurig in Swit-

zerland witachtig graauw ; by SalineJle, niet

ver van Sommiére in Languedok , Vleefchkleu-

rig rood; dus ook by Plombiéres, en wit by

Bourbonne in Vrankryk; Violet in Duitfchland

by Dietfurt, by Stuttgard in 't Wurtembergfe

graauw; by Papenheim witachtig graauw; ia

Stiermark geelachtig ; in Ooftenryk, by Ros»

wein niet ver van Freiberg , groenachtig. Ook
valt zy op verfcheide plaatfen in Saxen * ia

het Brandenburgfe , in Silezie, Bohème, en in

't Hesfenland. De Osmundsberg in Sweeden

,

een hoogte uit veele Ley- en Kalkfteen • Bed»

dingen beftaande, is voor veele Jaaren bevon-

den , niet alleen Steen - Olie , maar ook een

donker graauwe Vette Kley te bevatten , die

in

(m) Mem. de Math. 6» Pf>ys.Tom t II. Pat, ijss* p. *•

III. Deel. ILStukJ
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jkl jn vVater fmelt 5 als Zeep fchuimt , en waar-

XXüï.' fchyolyk tot Vollers - Aarde zou kunnen die-

Hoofd- nen, naar men zig verbeeldde (n).

stuk.

viu. (8) Kley , die ruuw is , gladachtig uit den

TritMtf» geelen ziet en afgeeft aan de Handen*
na.

Tripel. Qe Tripel, die men in Vrankryk Tripoli, in

Duitfchland Trippel noemt , is van den Heer

Wallerius onder de Zanden geplaatst

geweest, en maakt thans t>y zyn Ed. een by-

zonder Geflagt uit , dat aan het Meelzand of

Maalzand volgt. Anlere Autheuren betrek*

ze tot de Aarden ? gelyk ook de eigen benaa-

ming Terra Tripolitana is , als zynde van Tri-

poli in Barbarie afkomftig.

Men vindtze Kleyachtig week en ook Steen-

achtig hard , niet alleen aan de Kust van Afri-

ka, by Tunis en Tripoli , maar ook op een

nieuwlyks ontdekt Eiland, Tanna genaamd, in

de Groote Zuidzee. De beste zou voorko-

men in het Koningryk Napels. Ook valt zy

by Lucern in Switzerland , in Bretagne , by
Memoa in Auvergne en by Grosbois , niet ver

van Dijoa , in Vrankryk. Dikwils vindt menze

in de nabuurfchap van uitgebrande Vuurber-

gen, by Calno , Gechsheim en Sindel-Singen

in

(«) Stoekb* Verband, op 't Jaar 1739 en 1740. I. Bandt

p. 238.

(8) Argilla fcabra nitidula flavescens inquinans. Syst,

$at# XII. Torn. III. Gen» %z% Sp. 8. Argüia iUbtilis macra.
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in 't Wurtembergfe , by Duisburg in 't West-
Afi^el;

pbaalfcbe Graaffchap Mark, in Bremen, by XXHU
Hüdeshenn , Hedèmunden en Halberftadt in Hoofd-)

Neder- Saxeri , in het Mansfeldfe op den zo-

genaamden Aschberg , onzuiver eo met Kalk-

Aarde gemengd ; by Sahlfeld in Thuringeo ,

by Schoeeberg en elders in Saxen ; aan den

Weisfenberg by Praag in Boherne; in Sikzie,

Lyfïand , Sweeden , en in Siberië Viotswyze

in Teerlingachtige Stukken , voornaamelyk niec

ver van den Uda- Stroom , en fomtyds , in

Vrankryk, met afdrukzels van Boombladen of

Schulpdïereih

De Tripel is dof op de breuk , rauw op Eigen-

*t gevoel, en, in vergelyking. met andere
c *Fpena

Kley - Soorten , mager , koarfende tusfchen

de Tanden als Zand ; doch zy kleeft aan de

Tong en geeft af aan de Handen. Het Water

trekt zy üerk aan , maar wordt 'er niet week

door , gelyk andere Kley* Op eenig Metaal

gewreeven , neemt zy, goed zynde, deszelfs

Kleur fpoedig aan , en maakt deszelfs opper-

vlakte glad 5 even als andere gebrande Kleijen ,

en het Zand inzonderheid. Van Kdlk Aarde

zuiver zynde , braïfchc zy niet op met Zuu-

ren, hoewel zy gedeelte! yk daar in ontbonden

wordt.

Wolt. Min» ii« Tessca Tripolitana. Cbonst. Min. §, 89«

VoO. Min. 38. Carth, Min. s* Glajrea indurata cohasrens

aspe*a. WALL. Min. 33* Trfpela. WALL* Min* h p, SA.

Gen. 8.

Mm
; III. Dau,. II. Stok,
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1/ wordt* Door 't gloeijen wordt zy, niet té

AFDEEL.fterk Yzerhoudende zynde, en in 't Vuur al*

XX!IL gemeenlyk bard , maar fmelc niet op zig zeU

^k!° ve ; wordende ook , maar moeielyk , door by.

Tripel voeging van Borax of Pis - Zout tot vloeijen

geHragt. Eenige Aarde van Bitterzouc en Y-

zerdeekjes , welke zig met de Kleur door Geest

van Zout en Kon^ngswater uithaalen haten,

zyn 'er altcos in vervat Zand laat zig, door

wasfching, van zuivere Tripel niet affcheiden.

De Franfche Soorten houden, volgens de on»

dervinding der Scheidkundigen,ook Zwavelen

Aluin.

Benkfceel- Zeer verfchilïende denkbeelden zyn *er over

deS ïï? den eigemlyken oirfprong van deeze Stoffe.

iproug. Sommigen hebben gedagt , dac die van Vuur-

blakende Bergen afleidelyk ware; doch, dewyl

menze dik wils op andere plaatfen vindt , is

dit niet waarfchynlyk. Anderen hebben ge-

meen^, d t zyuitafgefleeten deeltjes van Glas»

aartige Steeoen , Jaspis en Porfier , befïaan

mogte. Anderen hieidenze voor een byzonde-

re Soort van Zand ; eenigen voor een harde

Aarde of Kryr. Eicdelyk kwaro zeker Heer

Gardeil, uit de befchouwirjge der Tripel-

Groeven , omflreeka Rennes in Vrankryk, in

*tjaar 1753» tot het zonderlinge derjkbeeld

,

dat

(*) Mem, des Seav, eirang* Tom* III* p* 1$.

(p) PhiU Trd.nf&8. Vol. LI* I. fot the yeai S739 , 9,
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dat die StofFa van eene Plantaartige zelfftan- 3;

digheid , welke in Aarde was overgegaan, AfobeU

mogte gefprooten zyn, Hy (lelde vast, dat^^1*

het Boomen waren, van welkende Tripel haa« STUK.

re afkomst had (o). Niet lang daar na, in Tripel*

't jaer 1755 naamelyk , deedt een Hoogleeraar

van Koppenhagen , Hübner genaamd , een

toer door Bretagne, om de natuuriyke voort-

brengzeis van dat Landfchap waar te neemen,

en meende aldaar ook , in het Gebergte van

Poligné, vyf Mylen van Rennes, den waaren

oirfprong van de Tripel ontdekt te hebben ;

(lellende dezelve te zyn een volkomen gepetrifi*

ceerd Hout , dat naderhand gekalcineerd was door

het onderaardfche Vuur (p). Op 't laatfte er-

kent hy, echter, dat dit maar ééne Soort van

Tripel zyn zoude , en , fchoon hy gegraven

Hout vertoond heeft , dat weezentlyk door-

drongen was met Tripel , kon men dit zo min

een bewys achten van den oirfprong, als die

der Pyrieten of Metaalen uit Hout , dat in

dezelven is overgegaan. Op dergelyke manier

wordt dit denkbeeld, zeer grondig, door den

Heer Da Costa tegengefproken (q) , gelyk

het andere wederlegd was door den Heer G u«

ettard, die , met dit oogmerk , de Tri-

pel-Groeve van Menat, zes Mylen van Riom
in Auvergne, in Afbeelding gebragt, en de be-

ichryving daar van medegedeeld heeft (r).

Hier
iq) De zelfde, p. 192.

(r) Mem, de l'Aead. R, dei Sciences , de 17;;, p.2<Jo, Ofc
*h vi. Mm 2

lil. Deel. II. Stu&<



54* D i K t fi i J i I» o i

ï, Hier Itw.imeo drie Soorten vm Tripel voor 9

As*DEEt. een roode, een zwarte en een bruine, aan de

Hoof^
-' kanten vaa ^'e ^ee^ zigtbaare Laagen maa-

stui kende. De laatfte vertoonde eenige Vt-zelen f

verfchii die Plantaarig fcheenen , en was dooivaaid

S.
esooIr

met Goudkleurige GJimmerdeeljes. De zwarte

had' Pyrieten iogefiooten , en deeze gaf het

tlketfyk aanzien van vermolmd Hout ; doch hier

uit acht gemelde Heernogthans niet waarfchyn*

Jyk , dat '/y weezentlyk vm Hout afkomftig

zou zyn. Want in de geheele Groeve kwam
Diets voor , dac naar Boomen , Takken of

Wortelen geleek : veeleer hadden de Laagen

de gedaante van die der Leyiteenen. Men
verhaalde evenwel , onder het aldaar woonen-

de Volk , dat 'er een Aardbrand zou peweest

zyn, en verfcheide Steenen* daar oniftreeks,

hebbende volürekt de kentekenen van Lava

,

maakten dit waarfchynlyk.

Ffanfche.
Sommige Tripels zyn van eene zeerKalkach-

tige natuur , zegt zyn Sd, 5
gelyk die van Fa-

rys, welke wit als Kryt is, zagt op 'c gevoel,

zeer fyn van korrel en opbruifchende in Sterk

Water , dat de Tripel van Menat maar weinig

doet ; weshalve hy dezelve betrekt tot de Klei»

jeo of dergelyke Stoffen* De roode wordt van

daar naar P,rys gebragt , orn te dienen tot het

ilypen van G azen voor Brillen en Verreky-

kers, waar toe de fyne Zwavelgeele van Po-

ligné in Neder -Bretagoe ook zeer bekwaam

is, Dergelyke geels valt ook ia Barbarie, ia
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9
t Napelfche efi in Siberië ; alwaar zy op fom-

^
*•

inige plaat fen met zwarte , op anderen met xxilT*
Jhoog geele Streepen geaderd voorkomt* In Hoofö.

veelerity trappeo van graauw vindt men ze STü*»

by Praag en op de gemelde plaatfen : wit by

Schneeberg in § zen.

Hier moet meo t'huis brengt de Engelfehe Engelfch*

Ttipel, d?e aldaar Rottenjlone geheten wordt,
iï?'pe'*

dat is Rottige Steen , in \ Fr&pseh Tripoli

cmieufe. Da Costa geeft
5

er den naam aan

van Bruin Kryt 9 dat men vermolmde Aards

noemt (x). Hy r$aakc d*ar van êên byzpo-

der< Afdc ling, order de benaamiog van ifrw-

ne Kryten .. heöbende de gewoone Tripel , gïq

geelachtig is, in die der G&lê Kryten he-

greepen. Be? zyn Kryten of Kalken, ztgz

by, daar de Zuuren niet op werken. Deeze

is zeer ligt, Asohgraauw van Kleur, taamelyk

bard
,
ma<<r van een los gtweefzel, o; et een

ruuwe , poeijenge oppervlakte , aan de Han-

den afgeevecde-, niet R'eevende aan de Toog 5

in Water aanÖonds vergruizende. Gebrand

w rdc zy donkerer , maar niet harder, Men
giaaftze vocrnaamelyk in Derbyéhire, op Ba«

kewell- Moor, alwaar zy in afgefc heide tfrok-

ken legt, omtrent drz Voeten diep. In Nieuw

Engeland Is dergelyke gevonden 9 als ook zeer

over*

ft) Crefafusca, Terra caxiofa df&a. Da Cojta Mtjtht f,

gy.TiipelaCanofa. WALL, p, 95- Sp* U»

Mm 3
in* Dïiti si* s^&*
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!• overvloedig in de Rivier Lee, by Cork. De

XXIII* Koperfmeeden en Steenhouwers maaken 'er veel

Hoofd- gebruik van , tot polysten.

STUK.

ix. (9) Kley , die vogtig zynde blaauwachtig is

eommuJh. en gebrand uit den rooden ziet.

Steenklty.

Onder deezen tytel begrypt Linnjeus de

Gemeene Kley , Leem of Potaarde , die door de

geheelè Wereld voorkomt, als een bezinkzel*

waarfchytilyk , der Zee- Wateren, welke den

Aardkloot in 't eerst geheel bedekt hebben. Dus
acht zyn Ed; dezelve als de Moeder van alle

de andere Soorten. Men vindtze gemeenlyk

Vlotswyze, en dan by beurthoudende Laagen

met Kalkfoorten en Zandfteenen, zelfs op de

Eilanden in de groote Zuidzee , Tahiti en Tan.

na ; op die van Oostindie ; in de Afiatifche

Landfchappen van Rusland , voomaamelyk by

Tabynsk; in Sweeden, gelyk byUpfal, geel-

en roodachtig ; in Vrankryk met Bergpek of

Joodeniyrn doordrongen en zwart $ by Mar-

Jenheim in de Elfaz witachtig; in Switzerland,

gelyk by Baden en op 't Gebergte Jura , zwart-

achtig blaauw, op het Eil nd Elba en op Ifchia

aan de Kust van 't Napelfche; rood en graauw

om-

(9) Argilla humido, cceru'escens , uftionc rufescens. Sy_/f,

2$at. Xll. Tom. III. Gen. 5** Sp. 9. Argilla coerulescens.

S%1, Nat. Vilt p 107. N. 4 Argilarudis Sabulo deftirut»,

Wolt. Min, 11. Argilla communis vulgaris plastica. Cronst.

Min, §> 90, Argilla vuigari*. VoG. Min< 28. Argilla Igne

Ti*
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omftreeks Rome; donker bruin in Piemont U^s
cenige My !en van Afti, als ook by Bandisfe, ^S^rf*
en overvloedig in het Veroneefehe en Vicen Hoofi*
tynfcbe gedeelte van den Staat van Venetië , * *«**

voornaamelyk in de nabuurfc' ap van uitge- &**&&*

brande Vuurbergen ; wit, forntydfc met rood

gebandeerd , en van meerderley Kleuren ; by I-

dria in de Kraia , rood en geel , gemeenlyk

Kwikzilverhoudende : rood en graauw in Stier-

mark , en met gemeen Zout doordrongen ia

Ooftenryk ; blaauwachtig by Schemnits in Ne-

der «Hongarie, alwaar zy den Grond van fom-

mige Erts -gangen uitmaakt, zynde ook fom-

tyds geelachtig , by Roswald in Mahren geel,

by Presnits groenachtig , elders rood , zwart

of geelachtig : wit in Bohemen, of ook graauw,

en van veelerley andere Kleuren , in Silezie en

Duitfchland op zeer veele plaatfen,

Somwylen komen Lighaarnen , zo uit dit als Lfghaa-

uit de andere Ryken der Natuur , in Kley
J"

6"^**

veranderd , in dezelve afgedrukt , of ingefloo- komende*

,

ten, voor. Behalve de verkaikte en v*rfteen-

de Conchyliën, daar in, zo wel in ons Land,

als elders , vallende } Boombladen daar in ge-

drukt ^ Hout daar in overgegaan en geheele

Booai-

vlnrescns pura. CARTS. //i«. $. Limiis , Terra Lateritia.

VoG. Min* 31. Arg* vitresc. rudis , &imis (ub exuccatioae

inordiiiads. Argilia v»lgarist Wall. Syjl. Mm% U p* 4».

Sp. 16.

Mm 4
III, DiELè II* Stuc»
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*• Boom (lammen , die men in K!ey vindt, gelytt

XX11I. voorheen gemeld ïs , vmat men daar in een

Ho3fd< menigte Mineraale Stoffen, By Moldaw, in
stok,

jje£ Bannaat vanTemeswar, houdt zy Asbest,
&*£*&?. by Ha ïift3dtï in Opper- Ooftenryk, gemeen

Zout $ by Altzedlitz in Bohemen , als ook ia

eene Myn by Schemnits in Hongane, Schirl

;

in de Elzas Bergpek of joodenïym : by Crem-

tiits in Hongarie , by Toplits in Bohème, en

op andere plaatfen meer, Zwavelkies. By Haf»

nerzelj in het Stift Pasfau, breekt Waterlood,

in de Windfchacht by Schemnits, als ook 'm

de Krainfe, Tweebrugfe* en Pakzifche Groe-

ven , Cinaber ; by Kisbanya in Sevenbergen

en in de Morgenfter, by Freybera; in Saxen,

Loodglans ; by Kleingabel Esfenram , en by

Koniz in Hongarie, als ook in Karintbie en by

AMen in Zwaben blauwachtige Glaskop ; by

Saska in het Bannaat van Temeswar ged~egen

Koper ; by Joachimsthall in Bohème Zwart-

gulden ; by Kreisdorf in Beijeren en in Win-

difchleiten by Schemnits in Neder -Hongarie

vermomd Zilver; by Herezigan en in Sigmund*

Hollen, niet vet van Safatnam, in Sevenber*

gen , vermomd Goud daar in*

E :gen. Deeze StofFe is meestendeels week en taay;
fchappen fomrvds wat verhard , en dan noemt mcnze

Steenklejt Steenleem of ook Kley- Steen. Altyd

bevat zy Yzerdeelen en wordt derhalve, door

't branden in een open Vuur, naar de meer of

minder overvloed derzelvsn , hooger of blee*

I
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ker rood. Zy verfmek ook taamelyk ligt tot I.

een groenachtig Glas, en geeft aan 't Koning$A™^*: ?

water, zo wel ate aan den zuiveren Geest vanHooFD-*

Zout, baare K'eur over. Meestendeels bevat9™*-

zy ook Vitriool -Zuur en is zelden geheel vry StmkMi*

van Kalkaarde en Zand. Wanneer zy die bei-

den in aanmerkelyke veelheid bevat, en der-

halve met Zuuren opbruifeht, fmekende ook

Jigter in 't Vuur ; dan noemt menze Mergel
y

en wanneer zy van dezelven in 't geheel niet,

maar een grooter overvloed van de Lymerige

deelen bevat , Leem (Lutum) Fot- Aarde of

(Limus) Slyk.

Tfifl opzigt van de verfchillende Kleuren , Kleur»

moet men opmerken, dat de Kley, op fommi-

ge plaatfen van Bohème, zo wit voorkomt,

dat menze in plaats van Kalk gebruikt tot hec

witten vao de Hui^muuren. Zy valt ook wit

In Wermelaod, Smaland en andere deelen van

Sweeden , en in Duitfchland, aan den Rhync

Ik bezit zodanige uit Gui ée , van Java en

Ceiïon. Graauw, of A*cbgraauw,gelyk zy in

onze Provioc ën gemeen is , valt de Kley ia

verfcheide deelen van Duitfchland en in Swee-

den. Dergelyke heb ik, die afkom (lig is van

de Bergen op Sumatra in Oosundie , aldaar

Tanna Haloe genaamd , a's ook uit Engeland

en van elders. Blaauwachtige of blaauwachdg

graauwe » is by ons wel de gemeende, en vak

ook diep in de Grond , in het Tweebrugie en

elders in Duitfchland ; aan de Oevers van de

Mm 5 Oost-



554 De Kleijen of

. jg Oostzee , enz. De gewoon e Teelk'ey in ons
AFDEEL. . , . *

, l u. t kt ,

XXIII. Land is van een licnt blaauwe of Afchgraauwe

Hoofd Kleur. Ik hebze bla uwachtig , van iiuêire
STUR

' by Pan s, als ook van Sie^berg in het Keulfche
tunkey. ^^ ^ vyftig Ellen diep , en uit Hon^rie

,

zo met M^rkafiecen als met Zee Schuipjes

bezwanger^. Geheel blaauw komt zy ook voor;

hoedapige ik heb uit de Meijery van 's Herco-

genbosfebe en van Badberg. Geele Kley, uit

den rosfen, of bleeker, vindt menze op de Ei-

landen in de Zuidzee , voorgemeld; in Rus-

land , in Swteden , in het Wurtembergfe , ia

Saxen en elders» Ik hebze hoog geel van Ja-

va, Jaccatra en Sumatra,in Oostindie f als ook

van de Kust van Guinee: bleek geel uit Hon-

garie , Siberië en van Eibenflock in Saxen.

*t Geheele Land van Altrakan beoosten de

Wolga , en benoorden de Kaspifche Zee , door

de Samara Noordwaards en de jaik Oostvvaard*

bepaald , dat van de Kofakken en Kalmukken

bewoond wordt , wel honderdvy'tig Mylen

lans: en honderd Mylen breed, heeft den Grond

be (bande uit geele Kley , zeer vrugi' aar in

Gjct t en Tarwe (*). Hier zou men onze

machtig geele van den Ysfel en de Lek moeten

t'hins orengen. Roode Kley is, in verfcheïde

dealen van Europa, ook wel bekerd. Veele

valt uit denroodenfcnw&,ofzeïfs donkerbruin, -

als voorheen gemeld is en de meeste trekt naar

lio-

(s) fhiL TrénfaB, f©r 1767, Vol. LV2Ï* p. 315.
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Bolus of roode Aarde, hoedanigen ik van ver- u
fcheide Soorten uit Saxen heb. Groen vindt Afderu

men ze in Hongarie, Silezie en in Tirol > als
f£0l)FD

.*

ook in de Sweedfche Provincie Nerike* Groen-sT rJR.

achtige heb ik van Montmartre en uit Enge- *«*»#**«

land; een groen gevlakte Ascbgraauwe Kiey

van Tweebrugge en eene geheel groene uit

Siberië, die tot Verwftof wordt gebruikt , maar

zo helder groen niet als een dergelyke, welke

men Vol -Aarde noemt, van Altenburg in Sa-

xen. Zwarte of zwartachtige K!ey komt in ons

Land in de Veenen , als ook op modderige

plaatfen aan de Oevers der Zuider-Zee , en

alom aan onze Stranden voor. Ik hebze ook

van Namen , gelyk menze hier en daar , diep

in de Grond , in Duitfchland vindt , zo wel

als by 't opgraaven van de Grondvesten der

Huizen in onze Stad Amfterdam. Gemarmerd,

van rood en geel, of rood en wit , blaauwen

graauw en andere Kleuren , valt zy insgelyks

op deeze en gene plaatfen. Zodanige heb ik

uit Silezie , van Keulen , als ook uit de Theems

,

enz.

De oirzaak deezer Kleuren zal zekerlyk te

zoeken zyn in eenige Mineraale Stoffen , die

zig met de Kley vermengd hebben , en wel

inzonderheid in het Yzer,dat byna altcos, meer

of min , in dezelve gevonden wordt. Dit Me-
taal, overvloedig door des Aardkloots oppervlak-

te verfpreid , geeft wel gewoonlykst eene graau

we , rosfe of geelachtige Kleur > wanneer het

in
III* Dm, II. Stuk,
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I. in Roest is ontbonden , maar , door andere

Afdfel. Scheidvogten aangetast ,' kan het ook andere

Hoofd
1

Kleuren uitleveren. Dus ziet men dat het Glas,

«tuk. waar in Yzer gefmolten wordt, daar van een

$tee»kh'hteawe Kleur aanneemt, en dat hetzelve met

famentrekkende PIantaarti
t
e Vogten , een zwar-

te Inktkleur maakr. Dit kan , oerhahe, de

oirfprongderblaauwe-en zwartachiige Kkyzyn,

hoedaoïge de Natuur lykfte is van deeze Soort.

Gebruik. Dé Kley is in de Huishouoirg, Landbouw

en veelerley Handwerken, geheel on ontbeer-

lyk» Op veeie plaatfen maakt men , daar van,

Vloeren, Wanden en Daken, der L*ndwoo-

ningen. Geen vetter, vrugtbarer
} behendi-

ger Bouwlanden , dan ïn Kleygronden : geen

awaarder , vs ugtbaarer Gewas , 70 van Moes-

als Boomvrugren » dan-in-dezelven» Van en-

gemeene nuttigheid is zy üoor de tigen rchap,

vas het Water tegen te houden , dat door de

Zandgror-derj heen loopt, en dus tot het rnaa-

ken van Dammen of Üyken en Waterkommen
©f Bakken , en om dezelven digt te houden,

gelyk zulks blykt in de Zoutkeecen, Zeepzie-

derven en Söiker - Fabrieken. Van gelyken

dienst is de Kley in de Smelt -Ovens der En-

fen , die in Kaikfteen of Kalkfpaath breeken.

Met poeijer van Steenkolen en Water worde

^y geroerd tct een dunne Bry , de Kaan en-

Pap genaamd , d:e , in de gereedmaaking van

het Yzerblik , tusfehen de enkelde Bladen ge-

daan wordt, om derzelve* famenhecfatkig door

de
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de Hitte en het fmeeden voor te komen. De y#

Smids maaken ook van Kley of Pot - Aarde , in Afdesl.
5TYÏÏT

Du'tfchland, en de Metzelaars rot beürykirg £™Jr
der Teenen Wanden gebruik. Hier te Lan stuk.

de worden doorgaans de gemetzeide Regen- Sueni&y*

bakken en Geuten van buiten daar mede be>

kleed , orn het doordringen van *t Water uit

het Aardryk te verhoeden 9 en de Ovens der

Scheikundigen dikwlls daar roede gebouwd.

Met Ka*k en Zand , maakt men *er een Deeg

van , tot het dlgt ftryken ücr Deftilleerglazee

,

en om d ezelven met een Steenhardën Rok te

bekleedeti , dat zy beitand zyn tegen 't hevig»

(Ie Vuur* Het Muurwerk der Smelt- Ovens

,

byzonderlyk dat io \ Vuur moet (laan , worde

'er mede opgehaald t en de Vloer daar mede
beplakt. Ook raaakeq de Beeldhouwers van

Kley of Pot - Aarde hunne modellen, en de

Schilders plumuaren daar mede hun Doek.

De voornaamfte gebruiken van de gemeece steen- en

Kley, beflaan in het bakken , zogenaamd, vang^f
Steenen en Dakpannen. Tot de eigen tlyke Steen-

bakkery wordt de gemeende Kley van ons Land,
van den zelfden aart als de Teelkiey, die week
zynde blaauw is

f doch opdroogende hard en
wicachtig wordt , gebezigd, In het Vuur der

Steen -Ovens wordt dezelve graauwachtig ea
bleeker of hooger Tegelrood. \ naar dat zy meer
of minder aan den gloed is bloot gefteld ge-

weest. Dit maakt dat 'er veelerley, ja we!

tot twintig Soorten van Bakfteensn « die hua»

Uh DjebuII. Stok*
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g ne byzondere naamen hebben , uit zulk een

Afoeel, Oven , door ééne branding komen ; waar on-
V5CTTT

H ofd ^er d *e men KMnkerts noemt , wegens de Glas-

srua;. achtige hardheid en deeze trekken het Water
Steenkiey. niet in ; wordende derhalve hedendaags in de

Fondamenten der Muuren gemetzeld , waar

door de Huizen minder vogtig zyndan van ouds.

Roode Moppen , die het W ater iterk inzuigen, zyn

de gemeende (y). Tot het bakken der Dak-

pannen en vierkante Vloerfleenen wordt een

grover Kley genomen , welke ook blauwach-

tig en vet is , maar hoog graauw opdroogt*

Deeze wordt, na dat zy met Water week ge-

maakt en wel met Zand doorgewerkt is, in een

Molen, welken een Paard omdraait, nog eens

volkomen doorgekneed , dat by de Steenbak-

kers niet gefchiedt. Door 't Vuur wordt dee-

ze Kley ook rood , gelyk men dit in de mee-

fte Dakpannen onzer Steden ziet ; maar men
weetze blaauw te maaken , zo wel als de Vloer-

fteenen, door het Stooken van den Oven, in

plaats van droog Hout of grove Turf, met
Takkebosfchen van groen EJzen-Houu De
Steenbakkers - Kley wordt meest aan den Rhyn-

kant, en by Utrecht, gegraven en gebrand (w)#

DcTtfihe Die Steentjes of Tegeltjes, welke men in

biïïSy. de Delftfche Platteelbahkeryën maakt, worden

van

(v) Omtrent de Bakfleenen, welke hier te Amfterdam

tot bouwen gebruikt moeten worden , werdt voor eenigc

jaaren eeoe liepaaling door de Regeering gemaakt. Zie ito-

derl, J&mU van 1747. p. s©#
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van de zelfde S toffe gevormd als het Delftfch
j

Aardewerk, Schotels en Borden, vanouds ge Afdjkel-

naamd Platteelen, naar welken die Fabriek nog
f
?XI11*

beden den naam voert. Men beeft aldaar „ langs stuk.

"

hoe meer, getragt,de Ooftindifche Porfeleinea Stcen{iey9

naar te bootzen, en dit heefc veel Aardewerk,

van die afkomst, doen noemen , Belftsch Por-»

felein. Ik heb te vooren * reeds gemeld , (Jat men * bi. $09;

daar toe driederley Kley gebruikt, naamelyk de
Doornikfe , die geelachtig wit , fyn en vet is

wordende aan de Rivier de Schelde gegraven

:

de Westphaalfche van de Rhoer en elders , die

zo fyn niet is maar weeker en blaauwachtig; de
Holland fche Rhyn Kley , van den ZQlfóen aart»

als de Pannebakkers • Kley , voorgemeld, ea
weinig van de Steenbakkers -Kley veifchiller>

de. Deeze Kleijen worden zorgvuldig gewas-
fchen, en in zekere evenredigheid gemengd
waar van zy een geheim maaken. Wat het vor-

men , bakken » fchilderen en verglaazen van dit

Aardewerk betreft , kan men elders omflandige

onderrigting bjekomen (x).

Nog een andere Soort van Steenbakkeryen ceefc

zyn 'er in ons Land ,• naamelyk die aan den Ts- K!^kej*

fd, alwaar de Steenen

,

Klinkerts genaamd, wor- wei**

den

(w) De Manieren, op welken zulks gefchiedt , zyn zeer

©mflandig door meerpemefden Heer BéRShei bcfchree*en
ft

in de Nat, Hitt. v#n Heiland , U. D, i. Stuk ,bladz. 284 1
301.

(x) Nat, Hitu van Holland , als boven, Made, fl$z,efis*

III. Drkl.U. Stuk.
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f, den gebakken. De Kley , daar toe dienflïg ,

Afdeel. va i t alleenlyk 9 zo 't fchynt , in die Rivier,

Hoofd- meesc in de na^uurfchap van Gouda; hoewel

stuk. zy ook aan derzelver uitloop, in de Lek, ge»

Stmkky- vonden wordt. Van Kieur is zy geel of ros-

achtig, ten blyke, dat zy grootelyks bezaan,

gerd is met Yzer^Oker. Hier voor maakte ik

gewag van veele dergehke Kleijen, in andere

* 2'« Landen vallende *. Deeze Kiey wordt des
W3dz* 554t

Zomers op de Banken of Schorren in die Ri«

vier gebaggerd of gevischt , en dan vervol-

gens , een weinig bezoeken zynde , zonder

verdere bereiding verwerkt : zynde voor 't

overige de manier byna eveneens , als in de

andere Sieenbakke r yën. De Goudfche Steenen

en Potten , na 't bakken geel , zyn van eene

Glasachtige natuur, en dus heider klinkende
;

waar van die Steenen den naam voeren (y\
In Vriesland worden ook dergelyke geelachtige

Steeren gebakken , die veel harder dan d$

Moppen zyn.

Van de Steenbakkeryën in andere deelen van

Europa , of ook in de overige WereJdsdee-

len, alwaar die hier en daar geoefend worden f

oiei: meer, d&h het gene hier voor ten cpzigt

van de Porfelein - Fabrieken gezegd is , te be«

rigten hebbende; gaa ik du over tot de

(y) Zie de Nat, Hifi, van Holl* als beven
} bladz. 268

%

tnz.
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(ïó) Kley, d ;e opdroogende byna Dobbeljtee £
nig fcheurt. A

XXuU
Door deeze Kentekenen wordt de Potte

lloOFD '

STUK.
bakkers - Kley , die men in 't Hoosduitfch Top. x
fer-Thon> WurfehThon en Speek - Thon 9 in Arzil1*

\ FraDfch Argille a Polier tytelt, van Li N-Poj.Aaxde»

Njeus onderfcheidem Ik vind ook by W al-

le riüs opgemerkt , dat dezelve, droogende,

door Scheuren 5 die elkander regthoekig foy*

den, van de gemeene Kley, waar in de Scheu-

ren ongeregeld loopen , verfchilt. De kundige

Heer Berkhey, niettemin, door wiea de

Aard- en Kley -Stoffen onzes Lands zo naauw*

keurig onderzogt zyn, ma kt geen gewag van

dit verfchil , tusfehen de Pot ehakkers en Steen-

of Pannebakkers Kleijen. Zyn Ëd. zegt alleen*

lyk , dat de eerstgemelde de fynjle is en vetfte;

hoewel naderhand de Pannebakkers* Kley vaa

hem gezegd wordt vetter te zyn dan die der

Pottebakkeren 9 welke ligter van Kleur is en

minder blaauw , doch hoog blaauw opdroogt 9

de andere doorgaans hoog graauw , en de Steen*

bakkers Kley mtachtig Allen worden zy ,

door 't droogen , zeer hards doch bezitten, nac

en

(10) Ar%illa Siccïtate riiptuns fuhresfèlïata. Syfi, N<;t.

£11, Tom. III. Gfen s*. $p« :ö. Argilla teSftllata. Syfi, Het*

VIII. p. 007. N. 3. Areilla Tesfulati Fgulina Wall. Mn»
17. Mörga. Lehman Mint 16. At«:lla vmegcens , eaikeatil

Tesfularis, Wall. .*»/? Min, 1. p, 46, $pf js*

Nn
2IL Djeel* II. Stuk.
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I. en week zynde, een lymi&heid , die haar taay

Hrïui' eD verDonclen houdt; waar in de Pottebakkers-

Hoofd'* ^ev uitmunt, die ook minder Zands in heefc

stuk. dan de Kley der Steenbakkeren. Zy onder-

p°*m zoekenze door een Klont in 't Vuur te wer-

pen ; wanceer dezelve , door die Hitte, wel

fcheurt, maar niet vergruist, dan achten zy

de Kley tot hun gebruik bekwaam*

Men vindt de Pot . Aarde doorgaans in

Europa , zegt onze Ridder. „ In Holland komt

„ zy overal voor, tusfchen de andere Kley-

s, Laagen , meest ter diepte van anderhalf of

„ twee Voeten ; doch de beste Kley van dien

f , aart leveren de Landen aan den Rhyn, de

„ Vecht en de Gou\ve, benevens veele Maas.

„ landen" ; zo de Heer Berkhey aante-

kent (z). Zyn Ed. omftandige befchryving van

de manier , op welke deeze Kley door de Poc-

tebakkers bewerkt wordt , en tot Aardewerk

gemaakt, is alleszins lofwaardig. Waarfchyn.

lyk zal men 'er in Duitfchland en Vrankryk,

als ook in Italië , op dergelyke wyze mede han-

delen ; mids acht geeverde op het verfcfail der

Kleijen ; waar uit dan ook het groote verfchil

van 't Aardewerk ontftaat. Neem in dit op-

zigt het Keulfche , dat van een geheel andere

Kleur en zelf(tandigheid is , ten voorbeelde.

Engelfche Het gene my , in dit opzigt, aamnerkelyk
Pm-Aai-

voorkomt5 js ^ ^at ^e naauwkeurige Heer Da
Cos*

(z) Nat, Hijl* van HoIL alsbovsn, bladz* 278.
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Costa, de Pot - Aarde befchryvende , die men t
m groote veelheid op de Oostelyke Oevers ^B^T^ï'
de Rivier Medway, tusfchen MaiditooeenRo- nOOFDm
chester , in 't Engelfch Graaffcbap Kent uitSTinr.

den Grond haalt, en te Vauxhall tot het maa- £"•

ken der gemeene Witte Forten gebruikt ; van

dezelve zegt, dat zy geweldig met Sterk Wd*
ter opbruifche. Dit is tegen de na uur der zui-

vere Kleijen, gelyk ik boven aangetekend heb,

en moet derhalve veel Kalk zig daar in be-

vinden, In 't Vuur, zegt hy, wordt zy Steen-

hard en bleek rood ; 20 moeten éie Potten dan

maar wit verglaasd zyn. Vogtig zynde , is

haar Kleur uit den groenen Afchgraauw, Een

#ndere , die uit den blaauwen ziet, hebbende

dergelyke eigenfchap , van met Zuur op te

bruifchcn , werdt overvloedig, zo uit Ierland,

als van Nortwich , te Liverpool ingevoerd , en

aldaar in de Fabrieken van Aardewerk ge*

bruikt* In 't Vuur kreeg deeze een zeer bleek

bruine Kleur, met een tint van rood («)• Bui-

tendien vindt men in Engeland een menigte

van Kleijen, zo geel als blaauw en van andere

Kleuren , die tot Pottebakkers - Werk , tot Steen-

en Pannebakkeryeu , zo hy aantekent, gebezigd

worden. De algemeene Steenbakkers KJey , meest

bruinachtig van Kleur, doch rood wordende in

't Vuur, is aldaar zo vol van Vkrïpclifche Zou-

fcgQ

(*) £>A COSTA Fetfls* p, 47 , 48*

Nn a

111. Diel. ÏLStuk,
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*' ten, dat men ze een langen tyd in de Lugc

Xxm! laat leggen > cer menze kao of mag gebrui-

Hoofd- ken (fc).

stuk.

xr. (il) Kley dfc VUefclikleurig is.

ArgUU
|

*vu£c?! Door de Kltur alleen onderfcheidt Li».
kleurige, n^us deeze , die door Wallerius on»

der de getneene Kleijen geteld wordt. Door
*t Vuur en 't droogen krygt zy haare Vleefch-

kleur , ziende, raauw en vogtig, uit den rosfen;

De Ridder deeze in Westgothland, op den Weg
naar Philippftad, een Marktvlek, waarneemen-

de, noemtze een Vleefchkleurige Kley, óie in

Water rooder wierd , enj in 't Vuur bleeker»

Men groefze op veele plaatfen aan dien Weg,
en ook elders in dat Gewest. Tot Vuurplaat-

fen was zy zeer dienftig , maar in Sweeden

zeldzaam , onderfcheidende zig , zo wel van

de witte als blaauwe , en nog meer van de

Westgothifche roode Kleijen*

xn. OO K ley die groen enwryfbaar is , metglin*

Tak*/* tUnnde Stipjes.
Gliramc» *

T\\f

(*) Argilla Lateritia. lbid. p. 5<f.

00 4r£*!¥ incamata. Syft. Nat. Xlf» Tom. II7« Gen.

51. Sp. il. /'• Weugoth. aji , 267. Argilla communis in-

camata Cbonst. Min. p. ics.Argillaviilgaris rubens. Wall*

Syft* Min. 1. p. 43.

(12) Argilla viridis frial>il?s , Atomis nirentibus, Syfl Nat»

XIT.Tora. 111. Gen 5»»Sp. iz. Arena micans viridis. Wall*

Mm. »7- N. 3. SyA Min. 17* N. $,SyJl. Min* I, p. ie* é
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Dit is die groene Stoffe , welke de Heer U
Wallerius, gelyk ik voorhenen meldde, ^cml
tot de Zanden betrokken heeft. Men vindtzejRooFD-

in Egypte , op 't Eiland Chio, en in de Zui-*T0X »

delyke deelen van Europa» Het fchynt eigent-

lyk een grujs van Talk of Glimmer te zyn, als

in haare groene Meelachtigheid een menigte be-

vattende van Schubbige witachtige, glinfteren-

de deeltjes. By Lowenftollen en Ponig in Sa»

xen komt dergelyke voor»

XIII.

(13J K!ey, die in de Mond fmelU Argiiu
Bolus»

Dus onderfcheidt Linnjeus de Stoffen,
BoIus'

die men in 't algemeen Bolus noemt , in 't Ita-

liaanfch Bolo/w 't En^elfch Bok, 'm 't Franfch

Bol. Men geeft 'er , in 't Hoogduitfch , ook
wel de naamen van Fetthon, en Eifimhon , dat

is Vette of Yzer - Kley , als ook van Tegel-

Aarde of Engelfche • Aarde , aan ; maar zulks

is veel te onbepaald, 't Woord Bolus, dat in

't Griekfch, zo wel als in 't Latyn, een Klont

betekent , is 'er a wegens de klonterigheid
,

buis

fil) Argilla Ore liquescens. Syfl. Nat. XII. Tom. III.

Gen. 5?. Sp. 13. Mus. Tesf. 110. SCHREI. Litb. 136. Ar-
gilla fubiilis Aqai in masfam Ura&uofam disfolubilis. Carth.
Min. 6. Argilla fubttlis pinguis Wall. Min. 11. Argilla

pinguis. Wall. Min 13. N. 6. Bolus. CRoNST. Mm. $.
86. Voo. Min. SyJÏ, 31. Argüla Vitrescens

, pinguis, cx-
ficcatione foiida. V/all. Syji. Min L p. 51. a# Arg atba
Bolus .alba, ÜAL» Pharm. 19. N. 8. @. Cir.tn*. Aaungia

La-
Nn 3

III. Deel.H. Stuk»
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ï» buiten twyfel , op toegepast. Deeze Stoffe ,

A
XXüL naamelyk , vale in 't algemeen by Klonten en

Hoon>- breekt Klon terig, wanneer zy in Water wordt
stuk, gelegd ; zelfs als menze in de Mond houdt : de»

Bolus' het fmelten in de Mond > dat ook veele andere

Kleijen doen, hier geen vast Kenmerk uitmaakt.

Cartheuseii noemtze een fyne Kley, die

in Water zig oatbinden laait tot eene Vettige

Stofte. Wallërius hadtze eerst alleenlyk

een Vette , of een Fyne vette Kley getyteld ;

thans noemt hy ze eene Giaswordendè Kley >

die vet is en opdroogt zonder fcheuren. DaCos-
TA, die 'er eeo byzunder Geflagt van maakt

,

zegt , du het „ Aarden zyn , van maatigen

,, fatnenhang, zagt, uit fyne deeltjes farnenge-

„ (leid , glad op 't gevoel , ligt breekende tus-

„ fchen de Vingers , gemakkelyk fmeltbaar in

„ Water en daar in onvermengd doorzakkende.

„ De Bolusfen fzegt hy). zyn eenigermaate

3 , kneedbaar maar niet lymerig,- ook branden

3 , zy niet tot zulk een Steenige zelfstandigheid

„ als de Kleijen : 't welk de onder fcheidende

„ Kenmerken dier beide Stoffen zyn" (c).

vwfchii- Zyn Ed. hadt de Aarden , die van een vas-

Seadheden»
ten famenbang en van een vettige zei fftandig.

beid zyn 3 of glad als Smeerde Lighaamen, in

drie

JUins- y, fiava. Terra Strigonenfis. $ rufaa. Bolus Arme*

na. dal. Pöarm. 19. N. U 8* viridis Terra veide. £
p&Htfaa» Teria Stolbeïgenfis. «t **&**
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drie Geflagten, naamelyk ïn Bolus/en, KUijen i#

en Mergels , verdeeld. De eerften onderfcheidt AfKgj»

hy in Wicte, Afchkleurige, Roode, Geele, hoofd-*

Bruine en Groene Bolusfen ; onder ieder van stus.

welken , behalve de Afchkleurige en bruine ,
Mus'

'er, zo hy aanmerkt, zyn die niet en die ai

met Zuuren opbruifenen , door hem Alkalifche

getyteld. Van de witten heeft hy dertien;

van de Afchkleurige maar twee; van de roode

wel negen* en - twintig ; van de geelen zei; van

de bruinen en groenen ieder drie Soorten. Dit

maakt te famen zes - en - vyftigderley Bolus-

fen, die door zyn Ed. elk in 't byzonder ba*

fchreeven worden en uitvoerig voorgeftald.

Men vindt deeze Stoffen zeer overvloedig Plaats,

in de Vulkanifche Landüreeken om en by de

Stad Vicenza in 't Gebied van Venetië , a!s

ook by de Pisciarella en de Solfatara in 't Na-
pelfche. Daar komen roode , blaauwe, geele

en Afchkleurige Bolusfen voor, welken de Heer

Ferber houdt voor natte uitwerpzels van de

Vuurbraakende Bergen* Allen, zegt hy, zyn

ze zeer vet, en ïaaten,in Water opgelost, een

Fyn Yzerzand vallen , hoedanig ook de Regen
van alle die plaatfen affpoelt,- waar uit blykt,

dat zy Yzerhoudende zyn (d). In de Glas-

hutte , by Schemnits in Hongarie , vindt men

Zwa-

(f) DA Costa Nat, Hifi. of Fosftls. p. 1.

{d) FEBBEK Brie/e au* Walfchland* JP«g. 1773, p« &>.

Nq 4
IIL Dssl. IL Stuk.
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I. Zwavelks'es en by Kapnik in Sevenbergen ge*

^XXllï
c,eegeD ZiIver daar

'

lü ' Men vindt zeer dik-

Hoofd' w i

i§
» °P Sardinië en Elba, Stukken, die aan

stu*„ 't eece end de zelfflandigheid van Bolus, aan
£olul

+ 't andere de hardheid van Jaspis hebben,

Eigef| . De Bolus is fyn en vast van Stoffe, hou-
fchappen. ^ende a i Coos eene aanmerkelyke veelheid Y-

zer j
s
t welk z ;g meestal door de Kleur derraau»

we en nog meer door de rood- of zwartheid der

gebrande ; door Sterk Water , door andere

Proeven , als ook door den Zeilfteen open-

baart. Op 't gevoel is zy Vettig , wordt met

Water tot een fyne Bry en fmek in de Mond
als Boter , wordende in een (lerk Vuur tot

Glas. Eenmaal verhard zynde, laat zy zig in

Water moeielyker, dan getneeoe Kley of Por*

feleio - Aarde , ontbinden , en klontert dikwils

maar , of trekt het Water geheel niet in , wor-

dende ook niet gedwee. Zy is det zwaar , en

breekt, verhard zynde, Schulpswyze; ook fom-

tyds Vezelig , als Asbest , en dan wordt zy
,

wit zynde x in Italië Qcdamita blanca. gehe-

ten»

Kragtenin Voormaals fchreef men deeze Kley voortred

£
e

J|e

n
,

eei#
felyke hartfterkende, Zweet- en Giftciryvecde

kragten toe. In 't eerst badt n»en dit denkbeeld

maar v- n eenigc Oosterfche Soorten , doch na-

derr-and meende men dergelyke kragten ook

in de Europifche te -befpeurem leder Land

achtte zig gelukkig, dat zig met Bolusfen ge-

regend bevondt^ en de Steden , waaromfireeks

d§-
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dezelven voorkwamen , droegen zorg, omze i,

mee een eigen Merk te bcftempelen. Dit is **»***••*

de oirfprong van zo veele Perfifehe , Armeni-
rioOFD

.'

fche , Turkfe , Florentynfche , Fr niche , Wwt-stuk.

tembergfche , Boheemfche, Sile?ifche, en in* ^»*
zonderheid Saxifche Gezegelde Aarden; onder

welken veelen zyn , die rjiet tot de liolusfen

behooren , en 't zy in zelf(tand "gheid , door

kleverige middelen , 't zy in Kleur door Verw-

ftoffen vervalfcht , meer tot verfiering der Ver-

zamelingen dienen , dan tot eenige nuttigheid»

Van de WitU Gezegelde Aarde alleen , die

dikwils van Kalk , Magmfia of Pypen -Aarde

bereid wordt, zyn zes Soorten bekend, waar

onder die van Maltha, of de Turkfche, in de

nieefte acntinge plagc te zyn. Dat 'er in esDi.

ge derzelven een Zuurtemperende, verzagten»

de, en in deroode 5 zo wel als in de andeje Bolus*

fen, eene famentrekkende hoedanigheid plaats

heeft , kan niet ontkend worden ; zo min als

dat zy , in fommige Gevallen , inzonderheid

van Buikloop , eene gcede uitwerking gehad

hebben , door de fcherpheid te v^rzagten en

de Vezels te verfterken : doch hedendaags

maakt men zeer weinig werks dw van. De
Armenifche Bolus alleen, 't zy dan echt of on-

echt ons toe gebragt wordende (e), heeft nog

oa*

(e) Want veele , dis deezen naam voeren , komen ook

uit Vrankryken Duitfchland. Tbill. Mat» Md. o, j.

Nas
HI.DssuII. Stok.



57<* D E K L E t J E N O F

!• onder de Bloedftempende Geneesmiddelen , die

X5QIL
men ™ WQt]&& gebruikt , haaren naam behou.

Hoofd- den. De Bolus van Blois (Terra Blefenfis)

stuk. die geelachtig rood is, gelyk de Armenifche
,

Büuu ^q^ een we in ig ftroever, komt dezelve in

kragten zeer naby
(ƒ ). Ook komen de Geze-

gelde Aarden , zo genaamd, nog uit een oud

bygeloof , in de Theriaak en andere famcrjge-

Helde Winkelmrddelen (g)#

Ander ge. De gemeene Bolusfen worden nuttig , in

BÓ?M,
der

Plaats van K,cy> gebruikt, tot het bckleeden

der Deftilleerglazen , dat men luteeren noemt

:

waar toe dezelven dan met Lyn- Olie worden

gekneed» Men bakt *er ook Tegels en Aarde-

werk van ; ja te Burslem , niet ver van New-
castle , in 't Engelfche Graaffchap Stafford ,

het zogenaamde Jaspis • Porfelein , dat zig fly

pen en polysten laat» Voor de uitvinding van

het Saxifche werden in Saxen, uit dergelyké

Kley, ook zodanige Vaten vervaardigd. Met

Glimmer gemengd heeft men daar van glinfte-

lend Aardewerk , en uit roode Bolus , in de

Turkfche Landen % fraaije Tabakspyp - Koppen

gemaakt. Dus fabriceert men *er in Sina ook

ïrekpotten en ander fyn Aarde of Beeldwerk

van , dat dikwils in de Kasfen geplaatst wordt,

verfchil Nu zal ik nog acht geeven op debyzondere

Kleurt Kleu^n der Bolusfen , en niet alleen de plaac-

fen

(f) RUTTY Mat, Mtd. p, 68.

(j) Gsooa. Mat. Mtd* Tom. I. p. H*
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fen van derzelver afkomst opnoemen, maar ook i.

de bvzondere Eigenfchappen voorftellen, waar ^iü'
in zy van elkander verfchillen. Hoofo-

De Witte Bolusfen , die men ook wel Berg* stuk.

talk of Berg/meer roemt , leveren deeze Ver- wit?»

fcheidenhcden uit. Daar is en Witte Lemnt*

fche> of Turkfche, Gezegelde Aarde, waarvan

een Drinkbeker , door den Sultan , aan den

Koning van Vrsnkryk , werdt prefenc gedaan.

Deeze is een weinig roodachtig , en werdt

door den Bufchop Pococke, met een roo-

de Kley gedekt , uit een Groeve op 't Eiland

Lemnos , nu Stalimene , gehaald. Door 'c

wasfchen wordt zy Melkwit. De Witte Ar*

menifche Bolus , by de Ouden Terra Eretria

alba geheten , is helder wit , en wordt in de

Ooftelyke deelen van Armenië gegraven. Op
't Eiland Elba valt in de Yzermynen een der-

gel yke. De Witte Bolus van Goldberg of

Liegaits en Strïgaw in Silezie , te regt Silefi*

fche genaamd, kreeg den tytel van Maan/meer

van Montanüs, om dat zy, zo hy meen-

de , Zilverhoudend ware ; doch men vindt 'er

dit Metaal niet in. Zy is, verfch gegraven
,

zuiver wit , doch wordt door 't droogen Paarlkleu-

rig of Aschgraauw. Deeze fmelt gemakkelyk 'm

de Mond, de voorigen niet, en wordt door 't

branden , dat dezelven zeer hard maakt , wei-

nig aangedaan, maar bleek witachtig geel Men
gebruiktze , op fommige plaat fen , als een Sa-

mentrekkend , Hartfterkend en Zweetmiddel.

DiQ
III, Duel, IJ. Stuk
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I. Die van Nocera , een Stad in Italië , daar zy

Y?m* ^en Daam naar voerc 5 wordt by zekere Mine-

Hoofd.* raale Wateren gegraven, Zy is zuiver wit *

eTuir. zeer zwaar , en als een Geneesmiddel in veel

Bolus, achting , werkende door Zweeten als de Be*

zoar. Jn Finland graaft men een dergelyke ,

die met een Star , in 't midden van een Roos $

getekend wordt. Een witte Gezegelde Aarde ,

van dergelyke natuur, is met twee aan elkander

gebonden Olyftakken- getekend* Op deeze

vyfderley Witte Bolusfen heeft het Zuur geen

werking , maar de volgende bruifchen daar

mede op ; als de Terra Eretria , die by de

Ouden in zeer veel gebruik was , en tegen-

woordig overvloedig te Negroponte gegraven

wordt. Deeze is graauwachtig wit , maar worde

door 't branden geheel wit en zeer hard. Een
weinig vogtig gemaakt , en op een Koperen

Plaat geftreeken ,
geeft zy in 't kort daar op

een blaauwachtig merkteken : 't welk eene

Loogzoutige fcherpheid aanduidt. De Witte

Gezegelde Aarde, die onder den naam van

Terra Melitenjis of Aarde van Maltha in fom-

mige Apotheeken bekendis, heefteene Room*
kleur , en wordt eenigszins roodachtig door 'c

brsnder. De Florentynfcke is eenigszics geel-

achtig , en niet 10 gruizelig in de JVlond en

wordt door 't Vuur zuiver wit. In 't jaar

1675 werdt zy eerst 'in 't Groot Hertogdom

Toskanen ontdekt , alwaar men ze thans op

verfcheide piaaiien graaft. Men houdtze voor

eea

i
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een Zwdetdryvend en Samentrekkend of Stop- j;

pend middel. Nog zyn 'er twee andere Wit- A!^sL;

te Gezegelde Aéden , van elders afkom [tig.
jjoofd-*

De Georgen-Berg of Spitfe Berg, naby Stri-sTUK.

gaw in Silezie , levert 'er ook twee uit, die £*/«*

met rond getopte Heuvels zyn gezegeld , en daar

onder den naam van de plaats voeren. Einde-

lyk komt hier in aanmerking de gemeene Witte

Bolus , in de Apotheeken bekend , die niet aU
leen in Italië , maar ook by Frankfort aan den

Rhyn , en op andere plaatlën in Duitfchland ,

ja zelfs in Sweeden en Noorwegen , gegraven

wordt. Deeze toont haare Alkalifche ofZuur-

breekende natuur , door opbruifching , gelyk

de agt laatstgemelde Soorten.

Onder de Roode Bolusfen , daar het Zuur Roodk

geen vat op heeft, komt eerst in aanmerkingBoluslen*

de Armenifchc , die hoog rood is, fmeltende

niet gemakkelyk in Water. Men graaftze in

Perfie en Armenië, doch ook op andere plaat-

fen. Zy wordt voor de kragtigfte en beste

in de Geneeskunde , onder de Samentrekkende

middelen , gehouden. De Turkfche , die geelach-

tig rood is, bekleedt dik wils derzelver plaats $

want de echte Armenifche krygen wy zelden»

Bruckmann befchryft zeven Soorten van

fioode Turkfche Aarde en geeft de Afbeelding

van het Zegel ; doch hy gelooft dat die Turk-

fchen zelfs niet echt zyn , verbeeldende zig 9

uit de menigte derzelven die jaarlyks te Re-

gensburg gebragt wordt , dat de Tyrolers en

an*
il*.DsjiL. ILStueJ
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ï* anderen dergclyke Zegels op Aarden drukken,

A
XXnï" die ver van het Turkfche Gebl*ed gegraven

Hoofd.' zyn(h). Die van Tyroï, nogthans, reizen dik*

stuk, wils derwaards, om andere KoopmaDfcbap. De
Mus. yïrginifche Bolus, zogenaamd, die aan de Oe*

vers der Rivier Delaware , in Pen.ylvanie ,

gegraven wordt, is Roozekleurig , met hoog.

roode Aderen , en fchynt van niet minder

kragt te zyn* Ook valt in Engeland een fraaije

yoode Bolus. Deeze beiden zyn orgezegeld*

Die, van Maltha , als een Stoppend Middel

in gebruik, komt gezegeld voor '(«) , zo wel

als de roode Bohemifche der Autheuren, die in

Duitfchland veel tegen Bloedvloeijingen inge-

nomen wordt. Men noemtze aldaar de gemeene

roode Bolus. Die van Laübas in de Wetceraw,

zes Mylen van Frankfort , wordt uit een Berg

gegraven , waar van de Tekening , niet twee

gekruiste Sleutels daar boven , of twee Ber*

gen, met een Leeuw daar tusfehen, het denk-

beeld bewaart. Men verkooptze ook ongeze-

geld , en deeze Bolus was in Duitfchland ins«

gelyks veel in gebruik (k). Daar is een roode

Bolus met bleekere Srreepen,en eene Hesjïjche

donker -roode, als ook een ruuwe Turkfche en

eene van Seichaw, in Süezie.die insgelyksmee

Sterk Water riet opbruifchen , gelyk de vol-

gen-

(b) Epifi. Itin. Cent. III. Ep. VIT. Tab. I. Tig. 3.

(i) Terra Melitsafis ïubra , div£*fo Sigilio impresfo»

Ih'ti. N. 7*
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gende doen : te weeten : de Roode Aarde van *•

Lemnos , die Roode Turkfche Gezegelde Aar- xXHL
de genoemd wordt. Zy is Vleefcbkleurig of Hoofd-

bleek rood , dikwils met Vlakken en Aders van STÜK*

eene geele kleur gefprenkeld , niet Vettig, niet
BQi"u

afgeevende aan de Handen , fterk famentrek-

kende op de Tong. Zy legt op de voorge-

melde Turkfche Gezegelde Aarde, en maakc

een horizontaale Laag , van vier Duimen dik-

te. Men achtze ongemeen Tegengiftig, en de

Koppen, waar uit de Sultan drinkt, werden,

om die reden , daar van gemaakt* Ik heb zo-

danige van Bareuth , doch die niet opbruifcht

met Sterk Water» De geelachtig roode Arme*

nifchc, die de voorgemelden dikwils vervangt,

komt ook van Tokay , in Hoogarie , en van

Blois in Vrankryk. Dergelyke vindt men in

Engeland en zy komt ook uit Oostindie. Een
zeerfyneSilezifche is dofOranjekleur: eenan-

dere van Strigaw is licht rood, onzuiver en
grof, gelyk de Goldbergfe, welke beiden ge-

zegeld voorkomen , zo wel als nog eene van
Georgenberg , zynde deeze Jaatften dof rood»

Behalve deeze vier levert Silezievandenlaatst-

gemelden Berg nog eene hoog roode fyne Bo-
lus uit. Behalve de gewoone roode Gezegelde

Aarde is *er eene Lyflandfe , welke, zo Dok-

tor

(k) Terra f. Macga Sigillata Laabana* Brückm, Md, p.
«4- T, I. Fig. i,.

III. De&u II. Stuju
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I. tor Hill zegt, ook in Penfylvanie gevonden

^xxïïl
wordt 9 eQ eeDe Wwentynfe , met de Groot

Hoofd." Hertoglyke Kroon en Wapening. Een roode

stuk. Franfche Bolus heeft men , en eene Portugee»

#»/«* fehe, die zo wel in Spaoje als in Portugal o-

vervloedig gegraven wordt, en f behalve haar

gebruik in de Geneeskunde, ook dient tot het

bakken van zeker Aardewerk, Bucaros- genaamd.

De Portugeefche Aarden V^ten , tegen 't Venyn

dienftig , waren aan Alduovakdüs reeds

bekend (l). Uit Nieuw Spanje, alwaar zy ook

valt , werden zodanigen in Europa gebragt,

Zy is van eene levendig roode Kleur, zo wel

als een andere van die zelfde afkomst, geze-

geld met Takken aan den rand en 't woord

Sigillada in 't midden. Alle deeze , zo wel als

eene geelachtig bruin roode Bolus uit Swiu

zerland , maaken met Sterk Water een gewel-

dige opbruifching. Dan is 'er nog een Noor*

weegfe roode , Terra antiscorbutica genaamd,

en eene Vleefchkleurige uit Bohème , en nog

twee anderen uit Duitfchland ; de eene van

Mas/el in Silezie , de andere van Sachfenhau*

fenx maar van deeze vier wordt niet gemeld,

of zy beftand zyn tegen 't Zuur. De laatfte ,

die bruin rood is, hoedanigen ik uit Turkyc

en

(V) Vaft Figulina Lufïtanica advetfus Venena. Mus. Mt*

till. p, 2*9»

(»w) Terra Sigillaïa flavescens Goldbergenfis. BRUCKM»
Epi/l, Jtin, Cent. 111, Ep« 7. p. 00,
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en uit Saxen heb, wordt als Mergel gebruikt, . *• ,

. , i r AfdeklJ
tot het bemesten der Landen. XXIII*
De Geele Bolusfen, die van fommigen Berg- Hoojc-

boter geheten worden , komen oofc hoogkleuri-
STUK"

ger of bleeker voor. Maar één e is 'er bekend , Boiusfcn #

dof hoog roodachtig geel, uit Portugal, wel-

ke met Zuuren opbruifcht. Dezelve heefc A«

ders en Vlakken , van eene zwarte Kkïjige

zelfftandigheid. Men bakt 'er Aardewerk van

,

dat zeer veel in gebruik is, daar te Lande. On-

der de anderen komt voor , de Geele Lemnifche

Aarde der Apotheeken , die levendig helder

geel is , wordende op 't Eiland Lemnos gegra-

ven. Ik heb zodanige van de Kust van Guï«

nee. De Silezifche van Lignits is Goudkleurig

en wordt fchoon rood in 't Vuur. Men gebruikt

ze in Duitfchland veel, als een kragtig floppend

middel. De Goldbergfe van Bruckmasn (m)f

die geelachtig en van ICündmann die Goud-

kleurig is (w), fchynen hier te behooren. Dan
is 'er een geele , die den naam van Strigaw

heeft , welke onze Ridder Zonnefmeer genoemd

hadtT(o), zo Wei als Bruckmann, die 'er

ook den naam aan geeft van Gezegende of Adams-

Aarde (» J, Montanus hadt dezelve,

nu

(n) Terra Sïg, Goldberg. Aurei colorïs. Kündm. Prompt,

Nat. 6* Artis. p. a$8. N. 38.

(0) Axungia Solls. Sy/l. Nat* 1748. p, zay,

(p) Tena Sig Strigcmenfïs &c. Epijl.- hin. Cent, UU
f **•

Oo
IU,De£L.U,Stb«.
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X. nu meer dan twee Eeuwen geleeden , niet ver

jtXiïL
van Schweidnïts, in de Kloven vsn oude Goud-

Hoofd* tnynen, in de Georgenberg , ontdekt. Hy was
8tuk- Lyf-Arts van den Keizer en befchreef vervol

-

£c!us,
gcn

. deezen Bolus omftandig. Zy is zeer vet,

doch heeft haare Kleur, waarfchynlyk , meest

van Zwavel ,• dewyl men 'er, door Proeven,

geen Greintje Gouds in heeft gevonden. De
Neurembmgfe en anderen fchynen van den

zelfden aart te zyn. In L3 fland valt een derge-

lyke , dech donker geele , Bolus , die voor Zweet-

dryvende en Samentrekkende gehouden wordt.

Ik heb een zodanige Bolus van 't Eiland Su.

matra in Oostindie. Brückmann fpreekc

van eene Arabifche Gezegelde Aarde (q), die

bleek geel is , en in Europa wordt overge-

bragt, met Arabifche Letteren , of ook mee

de Tnrkfche Wasfenaar en eene Ster getekend.

Zekere Geelachtige van Bareiitb , welke die

Autheur bezat, zou hier behooren kunnen (r)*

Bmine Van Bruine Bolusfen komen geene voor, die
Boiusfen, met zuur opbruïfehen. Daar is een bleek bruN

ne lurkfche Gezegelde Aarde bekend (1), die

ook Arabifche genoemd worde , met dergel yke

Merktekens als boven. Ook valt 'er eene vaa

geelachtig bruine Kleur , in 't Silezifch Vor-

ftendom Jauer, welke men als eea fterk Stop-

mid*

(qy Jhtd. Epift. XI. p. 53.

(r) Ibi* Epift. VII?. p. 7*. N. 2J*

(s) Teira Sigill. Turcica &c. Md Ep» VII, p. 4j. N. *••
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middel in Duitfchland gebruikt. Dezelve is .

met Vlakjes van andere Kleuren ,
geel, groen, a^deel;

paarfch, fïerlyk beftempeld. Sommigen fpree XXIII,

ken ook van een verharde bruine Kky ( t

)

,
HoOFD">

die een zeer fyne Bolus is, donker geerach*' ^J
tig, met kleine zwarte Vlakjes. Deeze zou

op 't Eiland Lemnos vry overvloedig voor-

komen. De gewoone Terra Lemnia, der A-

potheeken , is van dergelyke Kleur, naar 'c

Leverachtige trekkende. Men vindt zodanige

Bolusfen ook in Italië en andere deelea van

Europa.

Onder de Groene Bolusfen , die zeldzaam 6»®W
Bolusten*

zyn, behoort de Engelfche, die op verfcheide

plaatfen , *in Loodregte kloven der Steenrot-

ïen , voorkomt , en zeer fyn is , Olyfgroen

,

van een walgelyken Smaak ; zo dat menze
vastelyk onderftellen mag , door Kopergroen

gekleurd te zyn. Ook wordt van eene He-

melfchblaauw - groene gewag gemaakt (v).

Deeze beiden zyn niet Alkalifch; maar men
heeft een groene Arahifche, die fierk metZuu-

ren opbruifcht, zyndevan buiten zwartachtig t

van binnen hoog groen. Men krygtze over,

in Kogelronde Koekjes , met Arabifche Merk-
tekens beftempeld. Hier behoort ook d€ Ter*

ra Verte of Groene Aarde, welke men in Nor-

man-

ft) Argilla dndmata fusca, Maculis lugrkantibas variegatak

Hïll. F»sf. p» 26, N, i.

(v) A Verdaziuine Eole, Gbew. Mus* Rtg% $9t>^%i9%

Ooa
IfI. Dssfc IL Stuk.
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h matidie, als ook by Presnits in Bohème, by

XXU.U Stenthorp in Westgothland en omftreeks Vm
Hoofd- rona* aan de Noordelyke zyde van 't Geberg*
,TUK * ,te Bakio , aantreft. Deezezou^aïs Metaal-

9 us
' houdende zynde , ook onder de Okers geteld

kunnen worden. Behalve 't Koper , dat 'er

de Kleur aan geeft, bevat zy eenig Yzer en

Kalkachtige Stoffe. In Italië wordt zy veel

tot Verwen en Schilderen gebruikt* Mooglyk

behoort die groene Siberifche en anderen»

waar van ik onder de Kleijen gefproken heb,

bier t'huis. Sommigen betrekken de Veronee-

fche tot de Kryten. Aan den uitloop van de

Rivier der Amazoonen graaft men een groene

Kley , die zodanig verhardt , dat tnenze toe

Zaagen , om Steenen te klooven, gebruiken

kan (w). De Groene Aarde van Kanada en

Louifiana, daar de Wilden hun Aangezigt

mede befchilderen , fchynt ook Koperhouden-

de en van dergeiyken aart te zyn (x). Hier

behoeft men te minder aan te twyfelen, aan-

gezien boven de Kopermynen dikwils een foorc

van Kley , die met helder groene Vlakjes ge-

fprenkeld is, als een Kenteken van zulke My-
nen , gevonden wordt.

Blaauwe Even zo is 't met de blaauwe Bolusfen , die
Boiusfen. men blaauwe /[arde noemt of Stolbergfe Aarde,

als

(w) Riiuckm. Epiji. hin. Cent. III. p. 8j.

(jr) Mem, de l*Accd. R. des Se. de 1754. p. s8j.

(y) fbil. Trans. Vol. LV» p. 20.
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als overvloedig by Stolberg in Sweeden gegra- fe

ven wordende. Deeze is in 't Gebergte kneed- CjSS*
baar, maar trekt het Water niet in, en houdt Hood-*
in 't Centner veertig Ponden Yzer ; ja , alsSTÜK-

menze in geilooten Vaten in 't Vuur brengt ,
Boiuu

zet zig 't Yzer in de gedaante van Kryftallen

cp de oppervlakte. Daar is derhalve geen twy-

fel aan, of derzdver blaauwe Kleur, zo wel

als die van veele Kleijen , ontftaat uit Yzer,

't welk, door famenfmehen , een blaauwe Kleur

geeft aan Glas (y). Ook is die Kleur graauw-

achtig, donker, en niet boog blaauw, gelykin

die Aarde , welke Naruurlyk Beriyns Blaauw

geheten wordt , in zekere Pyriet ~Myn, bin-

nen een Kley-Ader , niet verre van Eikers-

Berg in Tburingeu gegraven wordende: wier

Kleur zekerlyk afkomltig is van Koper, dat

door Loogzouten een blaauwe Verwe geeft»

Deeze Bolus , hoedanige men ook by Eiben-

ilock in Saxen vindt, is eerst uitgegraven wit,

en worde in de Lugt blaauw (x> Die welke

men in Veenachtige Gronden, gelyk by ons

te Veghel, in de Meijery van 's Hertogenbos-

fche, graaft, zynde in Groningen ook gevon-

den (a), voorheen reeds onder de Kleijen ge-

dagt , heeft als een mïddelflagtige Kleur, hoe»

wel forntyds voor 't Oog bevallig en zo vro»

lyk,

(z) Beucicm. utfiipra. p, ?§,

(a} Zie tklL Maatfch. XVU Deel, fg stuk, biadx,

36?.

Oo 3
lil. Deel. II. Stuk,
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l! Iyk, dat mecze naauwlyks van den Rook vai
Afdfpl. groere Takken zou kunnen afleiden* Ook heeft

Hoofd* men door Scheidvogcec bevonden, dat deeze

stuk. insgelyks zeer YzerhouJende zy.

zware Voorts wordt gewag gemaakt van een Zwar-

te Bolus, genaamd Pnigite, welke, gemeenlyk

van Joodenlym doordrongen * in de Schiefer-

breuken by Oberhast , als ook by Meiringen

in Swuzerland, zoude voorkomen. Davila
hadt zodanige in zyne Verzameling (b)9 Zou
rnen hier toe ook niet de zwarte zogenaamde

Fluweel - Aarde betrekken kunnen , welke men

op den Grond der Switzerfche Kryftalholen

vindt, en waar in eigentlyk de Kryftallen

groeijen ? Deeze is Meeiig, doch een waare

Kley en op 't gevoel zagt als Fluweel. In

Engeland wordt dergelyke Kley overvloedig

gegraven , die voor een Cimolia gehouden wordt.

By Northampton zyn voornaame Groeven daar

van en men maakt 'er , dat zonderling is

,

Tabakspypen van , zo wit als Sneeuw. Een

andere , welke de Heer Hill voor de Pni-

gites van Galenüs houdt, j valt in veele

deeJen van dat Ryk. JNaby Londen is 'er, ag-

ter St, George's Hospitaal, een Groeve van t

waar in zy vyfentwintig Voeten diep voor-

komt, onder een Bedding van Zandige Aarde,

en

(|J Catal. raifenni* Tom» IT. p. 7«

(c) Da Costa Foijils* p, 30. Van wjen de meefte hy»

fcondcihcden der Bolus ten , naar de Kleur , hier ayis ent*

kend.
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en eene van Leem of Pet . Aarde. Door 't X
,

branden wordt deeze zeer hard en roodachtig xxuiï
bruin van Kleur /(O.

Hoofd-
STUK.

II. Gemengde.

, (24) Kley die gemengd , emigermaate fplyU xiv.

baar, en Med-Zandig is. .

.

ftfTgn*

Onvmgt*

In Sweeden wordt, by den naam van Björk- baare '

lera, in 't Hoogduiffcb Birkenihon> een foort

van Kley onderfcheiden , die voorkomt op de

onvrugtbaarlle Velden , in de Sweedfche Pro*

vincie Sudermarcland , als ook in Boschacbtige

S treeken , inzonderheid van Berkenboomen
f

waar van zy den naam voerc , als Berken - Kley.

Zy vak ook op fommige plaatfen in Duitfch»

land, gelykbyGrun&adc, niet ver van Schwart-

j&enberg in Saxen, by Schiadming in Stiermark,

by Gutenbaum 'm Neder- Ooflenryk, geelach-

tig ; by Pasfa-u blaauwachtig ; en roodachtig

op de Faroe- Eilanden. Zy is gemeenlyk me:

Zand gemengd , cp de breuk Schilferlg, droog

en fyn ; in 'c Vuur brandt zy niet zeer hard

en wordt daar in gemeenlyk bleekrood, fmel-

tende veel lïgcer dan de gerneene Kley.

('5)

f14) Argilla m'xta f«bfisfilis Giareofs. Sytt. Nat. XII.

Tom. Wh Gen $i* Sp. i«*. Argi/la communis pura aïba^

Cronst. Min p. 105. $. 90, Argilla üslïlls aïba. Wall.
4£>y?. Min. 1.' p, 47.

004



584 De Klei je» of

I. ( if) Kley die gemengd
, poreus is en Meel-

Afheel. Zandig; uitzwelknde.
XXIII»

Hoofd- Deeze, die men Gest- Aarde , in 't Sweedfch
8T

xv.
Gicejltra of Wefa, in 'c Hoogduitfch Braufe»

Argiiia thon of Braufe Erde , dat is BruifchKley of

'"%'riiïh- Bruifch » Aarde noemt, in 'c Franfch ^rgi/fe
Rle*' düatable; heeft dien naam, om dat zy als op-

bruifchende uitzwelc door het Regenwater » in

*t vroege Voorjaar onder de Voeten der genen >

die 'er op wandelen , golfswyze beevende ,
ge-

lyk Linn/eüs zegt. Men vindtze dikwils

by de voorgaande, waar van zy in 't algemeen

zig maar door de gezegde eigenfchap onder-

fcheiden Iaat, op de onvru^cbaarfte plaatfen

van Sweeden, in Dalekarüe en Noordland, tus«

fchen laage Bergen en Heuvelen t als ook, in

de diepte , in Upland en andere digt aan Zee

gelegen Landftreeken , in 't Graaffchap Bent.

heim aan onze Grenzen, by Altzetlifch wit?

by Katharineberg en op andere plaatfen van Bo-

hème ; als ook in de Pacherftollen , by Schem*

nies in Neder * Hongarie.

Rosachtig of bleekrood komt deeze Kley in

Svvee-

(1$) ArgUU mixta porofa Glmeofi. Syjf. Nat. Xlt. Tom.

lil. Geo. jt. Sp. 15* Argiiia rubens Aqua intumescens ean-

demque diu retinens. Wall. Afin. 18. Argiiia communis

intumescens. Crcnst. Mn. jos. §. 90, Argiiia ferméntans.

VoG. M*n. 3o, Argiiia vitrescens, Aqua intumescens, fab

exficcatione membianacea. Argiiia feimenians. WAIJL. %?,

Mi», I. p< 45* s ?' *•
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Sweeden voor , alwaar zy zeer bedrieglyk is j^

en gevaarlyk. Want tegen den Zomer neer-AFDEEf

zakkende en opdroogecde wordt zy met eene^J* 1**

Lederachtige Korst overtoogen , die door hetsTus.

gaan kan breeken, en dus is 't rneertnaalen ge* &**&£
beurt , dat Menfchen daar in verzonken en*

/5>

verfmoord zyn , zo Wallbrius verhaalt.

Indien 'er Huizen op gezet worden, onder-

gaan die, door de ryzing van deeze Kiev, tot

verfcheide Voeten, dat zy barften en inftorten

kunnen. Doch zo men ze op de Aarde bouwt

,

welke boven op deeze K3ey lege, dan is 'er,

zo zyn Ed. aanmerkt , minder gevaar van.

(16) Kley die w.etfyn en Gruis - Zandgemengd xvh
is , in de Zomer Steenachtig wordende, Ar&ü*° graraava.

Deeze, die door de nattigheid oakuitzwelt,

wordt in 'e Hoogdukfch Steinbraufethon of
Thon-Zand, in Sweeden Steen- Wefa of ilfo-

ïere en Pinmo , in 't Franfch Argüle Sablon*

neufe , dat is Zand-Kley , geheten. De by~

naam grandceva zou doen denken , dat onze

Ridder haar voor een der oudfte Aarden hielde.

Men vindtze op verfcheide plaacfën in Swee-

den,

(ï6) *Argilla mixta Glarea, Aren3, Sabuloque, lEQtzxt

fublapidescens Syji. Nat. XII. Tom. lil. Gen. $z, Sp* 16.

Argilla Arenacca Sabulofsque. Syfi. Nat. Vlll. p, 207. N*
9. Atgüla inmmescens Lopillofa. CRONST. Min. p9 jq/*

Glarea Argillofa. Wjulu Min, iz»

Oo 5
III. Dssu II. Stok.
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l#
den, als ook waarfchynlyk wel ie Duitfchland

A*deel. cd Vrankryk , ten minlte zekerlyk in Enge-
XXIII.

]aDcj # j n 0DZe Nederlanden fchynt de Katie-

stuk. Kley » inzonderheid die men uit Zout Water

gaxdyey. baalt , Steenig wordende door 't droogen, en

die welke de ltroeve harde bovenkomt der

hooge onvrugtbaarc Geestgronden maakt, van

dien aart te zyn (d).

Dseze Kley is dikwils met Keizel-Zand en

zelfs met grovere Steenen , hier te Lande met
Oehr en Okerbooken vermengd , die dezelve

onhandelbaar roaaken. Vogtig zynde heeft zy

nog eene kneedbaarheid 5 maar gedroogd is zy

'zo hard als Steen , gebrand zynde niet minder.

In 't Voorf**"- en natte 'Zomers is zy derhalve

w.icK, maar in een droog Saizoen kan men 'er

met geen Werktuigen, byna, doorkomen. Fyn

gewreeven en gezift is zy dienftig tot Bak-o-

vens en andere Huizelyke gebruiken» Men
heeft *er Verfcheidenheden van , ten opzigt

der Kleur en fyn te. Sommige is geheel grof-

korrelig, gelyk menze vindt in Dalekarlie en

Finland : fommig gelykt , droog zynde en fyn

gemaakt , naar Meelzand. Dus komt zy ge*

meenlek graauw in veele deelën van Swecden

voor; roodachtig op andere plaatfen; geelbruin

in Engeland, alwaar menze Hedgerley - Loam
ty.

(et) Zie de Nat, WJï van Holland , door den Heer Serk.-

1
fitv: II. D. J. Stuk, biadz. ?3s> en de Verh. der IhiU

Maatfih. Vllï. D. a. Sr. bl» s+<
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tytelt , en met eene groene Kleur, welke ech- 1.

ter, door 't droogen, meer in 't graauwe, en **v
ÏEJU

door 't branden in 't roodachtige, verwandelt, Hoofd-
op bruine Oker, aan den Halsberg, in de Pro- stük.

vincie Nerike van Sweeden.

(17) Kley die gemengd is en bleek, met Zuu- xvrr.
ArgV

Marga
Mergel

ren opbruifchende. mIITI*

De Stoffe, die men in Vrankryk Marne, 'm

Engeland Marie 9 in Duitfchland Mergel- of

Mergel- Jarde noemt, heeft de meefte Mine-

ralogisten aanleiding gegeven tot een byzonder

Geflagt, gelyk ik bevoorens meldde. Lin-

mMüs hadtze voorheen tot de Kryten t'huis

gebragt, en Cartheuser telde ze onder

de Kleijen , gelyk door den Ridder thans ook

gedaan wordt. Door haare bryzeligheid zou

zy daar van ten voornaamfte verfchillen.

Men vindt de Mergel byna over den gehee-

len Aardkloot : in Oost- en Westindie zo wel

als in Europa. Langs de geheele Oost -Kust

van Noord -Amerika ürektzig, ter breedte van

ver-

( 17) Argiila mixta pallida , Acido efFervescens. Syft.Nat*

xfi. Tom. III. Gen. si* Sp» 17. Creta Argillacea üsüli

friabilis. Syft. Nat. VIII. p, so6. N. 2, Marga friabilis-

Cronst. Min. $. 2.6. Argiila rudis Calcsda Xgnc <ndutes«

eens. CARTH. Min. 6. Marga Argillacea , lubxica , friatulis,

plaftica. Marga Aigiliaceat WALL* Syfi* Mm* h p. 7».

IIL Deel, II» Stuk $
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*• verfcheiie Mylen , een Mergelachtige Strook

^XXllï. Lands uit > welke de vrugtbaarheid der Volk-

Boofd-" plantingen aan die Kust , van Florida af tot

•tuk. aan ^ieuw Schotland, uitmaakt, volgens de
Mtrgti.

aarjW y Z jng van den Heer Guettard (e).

In Engeland en Sweeden komt zy menigvul-

dig voor; hier te Lande valt zy ooks maar niec

overvloedig ; men vindtze meer in Brabant

,

naar den kant van Luxemburg en Namen. In

Vrankryk, zo wel als in Duitfchland, is men
'er , op verfcheide plaatfen , niet van mi&ge*

deeld. Byzonder overvloedig komt de Meiyel

voor in 't Veioneefche , ajs ook in de Kerke,

lyke Staat , tusfchen St. Quaico en Siéna in

't Groot Hertogdom Florence , alwaar gehee-

Ie Heuvels daar van zyn, zo wel ais auo den

gantfchen Weg van üttacio tot '1 urin in Pie*

mont,en in Vrankryk. By A'tpolonder Dorf,

in 't Nasfau- Weilburgfe, wordt zy Porfeiein-

Thon geheten en toe Aardewerk verarbeid.

Dik wils komt zy , in Dirtfchland , vour, op
Moeras fige praatten, of in de nabuurfc' ap van

groote Meiren , van welken zy fomtyds den
bodem uitmaakt , meest by geregelde Laagen

en Beddingen , die dikwiis in Kley* en Kalk-

laagen ingeilooten zyn. Men vindtze, ten

platten Lande, gemeenlyk van drie, vyf, ze-

ven tot twintig Voeten onder den Grond; fom-

tyds

(e) Mem, de i'Acad, R. des Set de 17 5 1. Pi, VU. p.

8*8.
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tyds met veranderde of afgedrukte Lïghaamen ï.

van Dieren of Planten, of met Natuurfpeelen- A™^
de Tekeningen. Hoofd -

De Mergel is uit Kley en Kalk -Aarde fa- stuk.

mengelteld , zo Walleriüs aanmerkt en
,

E,'gen -

Cronstedt noemtze eene met Ksey ver-

mengde Kalk- Aarde. Dit maakt dat zy zig

in Water veel tïgter ontbindt dan de Kley, en

dat zy opbruifcht metMineraale Zuuren. Vog-

tig zynde is zy Smeerig op 'c gevoel en een

weinig taay, doch zelden kneedbaar en droog

laat zy zig gemakkelyk fyn wryven. In de

Lugt zelf vervallen fommigen tot Stof of tot

Bry, naar de droogte of natheid van 't Sai-

zoen. In Water geworpen werpen de Mer-

gels aanftonds borreltjes op, en worden allengs

ontbonden , of in Vlokjes of in Plaatjes, naar-

dat de veelheid der Kalk of Kley , daar in

vervat , grooter is. Gebrand zynde , worden

zy doorgaans hard , en fmelten dan niet meer,

noch in Regen-, noch in Sterk Water of Sal-

peter - Geest. Weinig gebrand , trekken zy

het Water fterk in zig , en vergruizen allengs

door de Lugt.

Op de breuk is de, Mergel altyd dof en Aard- Nuttigheid

achtig, echter byna nooit geheel ontbloot™ den
d

van Yzerdeeltjes , die zig wei niet altoos inenten,

de raauwe Mergel , maar , wanneer dezelve

gebrand wordt , door de geele of roodachtige

Kleur , welke zy alsdan aanneemt , openbaa-

ren. Van de verbinding der weezentfyke dee-

Jen,
IJI.DfiEL.II.STUK,
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!• len, daar zy uit beitaat *, te weeten Kley en
A
?xïL1

^a^°^arde, hangt voornaameiyk dekragtaf,

Hoofd-' welke in de Mergel bevonden wordt, tot

srux. voortzetting van den groey der Plantgewas-
Mergel. fea . De Kley, hebben wy gezien, is op zig

zelve daar toe onbekwaam, zonder het byko-

men van Zand, en, dit daar in zynde, wordt

de StofFe, door het bykomen van Kalkige dee*

len, mee Zouten voorzien , die, eenigermaate

opbruifchende met het Zuur der Lugt , dat 'er

door den Regen op vak, een Zout voortbren-

gen , 't welk de vrugtbaarheid des Aardryks

bevordert* Dit is het Zout, der Aarde , waar

van men in de Heilige Schrift gefproken

vindt (ƒ) , wel duidelyk ocderfcheiden van

de oirzaak van eenen onvrugtbaaren brakken

Zouten Grond fg). Hierom wordt ook de

Mergel , op plaatien daar zy overvloedig is,

gelyk in Engeland, veel gebruikt tot bemes-

ting der Landeryën: doch gelyk dezelven groo*

telyks in hoedanigheid van Grond verfchiileo,

zo zyn ook byzondere Mergels noodig tot

deeze of gene Landen* Veenige Gronden wor-

den , gelyk door Asfche , meest verbeterd door

eene Mergel die zeer Kalkachtig is : terwyl de

fchraale ftroeve Geestgronden een Smeerige

Mergel , waar in de Kley de overhand heeft

,

vereifchen , en de Kleijige Gronden , die te

zwaar

: lf) MATTH. V. VS. 13.

(g) PSALM* CVII. VS* 34' JERSM* XVII. VS. 6.
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zwaar zyn , hebben het meefte voordeel van i;

eene Zandige Mergel: terwyl de zwarte Teel- ^ni*
Aarde niets daar van behoeft. Hoofd-*

Een byzonder gebruik dat men in Ooftin«srua:.

die . byzonderlyk op de Molukkifche Eilanden f
Gebruik

in* i t • j \. j i ,i tot verfna-

van de Mergel maakt, is, dat dezelve aldaar peting in

van de Inlar.ders tot verfnapericg gegeten wor- üostmdie*

de. Daar valt een Soort ,Batu Poean genaamd

of Vette Steen , om dat zy Srneerig is in 't

eeten ; die men op alle Ambonfche Eilanden

vindt , wordende twee of drie Voeten diep

onder den Grond gegraven. Het zyn Steenach-

tige Klontjes, grooter of kleiner, uit den gee*

len wit van Kleur , die in de Mond, na dac

men 'er een brokje afgeknapt heeft, aanftonds

vefbryzelen en wegfmelten. Men gebruiktze

evenwel niet verfch , zo als zy uic den Grond

gehaald is , maar hangtze omtrent een Maand

,

in een onverglaasde Pot > in de Rook , waar

door zy een Smaak krygt , byna als verfche

Ryst , den Amhoineezen aangenaam , en dus

wordt zy op de Markt verkogt. Het Vrouw
volk, zegt Rümphiüs, is naar die Kosc

zeer gretig, inzonderheid die zwanger of zoo-

gtnde zyn ; doch zy krygen daar van een blee-

ke Kleur , en dikwils eene Miltziekte en be-

nauwdheden met Veritoppingen der Ingewan*

den. WaarfchynJyk zal die Mergel , derhal*

ve, zeer Kalkaartig zyn. Men vindt 'er ande-

ren , zo hy getuigt , die zo vet zyn , dat zy

aan
IULDbel.II. Stuk,

r
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*• aan de Tanden kleeveu , welker gebruik niec

XXIII.* z^ ongezond is. Deeze vergelykt hy by de

Hoofd- Gezegelde Aarde, Soratyds valt de Mergel
stuk.

gehee i Aardachtig, en deeze wordt io de Ulias-
erge" fers gebruikt om Vormen van te fnyden , waar

in men gefmolten Tin , Koper en Locd, kan

gieten. Dikwils is de Mergel, op die Eilan-

den, vermengd met roode en witte Bolus, of

Okerachtig , bruin en geel ,• welke niettemin ,

zo wel als de anderen
,
gegeten worden. Men

vindt 'er ook een vette zwaare Mergel en an*

dere Soorten van Kleijen , dienende tot het

maaken van Smeltkroezen , Steen- of Potte-

bakkers -Werk (h).

Kleuren. De Mergel is meest wit of graauwachtig en

dikwils geel ,• doch men vindt ook bïaauwe en

groene Mergels, die gemeenlyk vetter dan de

anderen zyn. In Sweeden valt een roode Mer-

gel, die buiten twyfel veel Yzerdeelen bevat,

wordende door 't Vuur helder geel. Een der-

gelyke heb ik van Akenberg in Saxen , bene-

vens een rood en geel bonte uit Lithauwen.

Bleekrood komt dezelve by Upfal voor, don-

ker of hoog rood in Dalekarlie. Van deeze

wordt te Stockholm Aardewerk gebakken, zo

wel als van de volgende, die ook in Engeland

ge-

(£) Ü.UMPH. Amb. -Kar.. III. Boek. TI. Hoofddeel. Zoa

hier ook kunnen betrokken weiden die Stotfe Terra Pat.

na genaamd, in 't Ryk van den Grooten Mogol vallende

Volgens Lemerï , en tot het maaken van allciley Vaatwerk

diC-
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gegraven wordt 3 zynde roodachtig bruin, taa- I,

melyk veten niet losvan zelfstandigheid. Dee-^™^
ze komt insgelyks in 't Keurvorftendom Hano-HooFD-"

ver voor , dikwils aan de zyden der Bergen.1™**

Behalve verfcheide witte en geele, heb ik een Mir&%

helder blaauwachtige, met Granaatjes,uic En-

geland , Afchgraauwe uit China en Cornwall

,

en eene groene uit Siberië, Ook vindt men
fomtyds een zwarte Mergel, die van Joden-

Jym is doordrongen ; een Mergel die in Dob.

belfteentjes breekt, Staal -Mergel in Engeland

genaamd , en eene Bladerige , aldaar Papier'

Mergel getytetd , die Bladerachtig legt op de

beddingen van Steenkolen : maar dseze , zo

wel als de Pypen - Mergel , zogenaamd, fchy-

nen veeleer Soorten van Kleijen te zyn.

De Mergels van de Kleijen hoofdzaakelyk onder-

onderfcheiden zynde door de opbruifching met de^'e"!
Mineraale Zuuren, gelyk wy bevoorens gezien

§

dB '

hebben ; zo vallen hier alle die Stoffen uit

,

welken de Heer Da Costa heeft voorge*

fteld als Mergels , op welken de Zuuren niet

werken. Zy hebben allen eenige Kleverigheid

waar door zy van de Kryten onderfcheiden

worden. In 't Engelfch Graaffchap Bucking-

ham

dienende , 't welk zo li^-t is , dat hn ledig door den
Wind in de Lugt gevoerd wordt , en zo aangenaam van

Smaak , dat de indiaaninnen , inzonderheid die zwanger
zyn , hetzelve gretig opknappen ?

Pp
III. Deel. II. Stuk.
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*• ham ram de Sweedfche Heer Kalm dit on-

XXUL derfcheid zeer duidelyk waar , toea hy uit de

Hoofd- Krytheuvels om Little Gaddesden by Iving-

stük. hoe fcwam 3 alwaar het vlakke Aardryk bedekt
Mir&u

was met een Leemig Kryt , 't welk hard op-

droogde door de Zon, en fcheurde, doch het

Water zeer lang behieldt , wordende uit de

Bergen, inde nabuürfchap , gegraven ten dien-

fte der Landeryën , welken die Stoffe , wei

bearbeid en fyn gebroken zynde, zeer vrugt-

baar maakre (f). De evenredigheid , nu, van

Kalk of Kryt en Kley, in de Mergel, maakc

derzelver voornaamfte verfchil , en de byge*

mengde •Mineraale Stoffen veranderen de Kleur.

Door wryving tusfchen de Vingeren kan mer>

ligtelyk ontdekken, of zy grof dan fyn is, en

of 'er ook Zanddeeltjes onder zyn gemengd.

Door ontbinding in Sterk Water of Salpeter*

Geest openbaart zig de Vettigheid of Kley

,

die ongefmolten overblyft, of boven op dryft,

en men kan uit de hoeveelheid de eigenfchap*

pen der Mergel waarneemcn. Indien de Mer-
gel in 't Vuur zeer rood brandt of dat 'er uic

deszelfs Solutie in Zuuren , zelfs in fterke Wyn-
Azyn, door 't bygitien van Bloedloog veelBer-

lyns Blaauw neerflaat , dan is 2y fterk Yzerhou-

dende. Buiten de eigentlyke Mergel, die de

Kley en Kalk of Kryt in gelyke deelen en niets

anders bevat , hoedanige zeer zeldzaam is •

heeft

(i) KdlM Rtifu L Th, p, 3 ii #
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heeft men drie voornaame onderfcheidingen , I.

ten opzigt van de hoedanigheden ; naamelyk ^ITlf?
1**

Kalk -Mergel, Kley- Mergel en Zand - Mer- HoOFD/
gel, in acht te neemen, als volgt. stuk.

De Kalk -Mergel, die men ook zeer ge- Ka,k -

voeglyk Kryt Mergel kan roemen, valt over-
rfie

vloedig, gemeenlyk wit , fomtyds met zwart»

achtig Dendrietifche Tekeningen ,a!sookgraauw

in verfcheide deelen van Duitfchland, in 't Ha-

noverfe , in Pommeren en op de Eilanden aan

de Oostzee. Altoos bevat dezelve meer Kalk*

of Kryt -Aarde dan Kley, dikwils twee der-

den en fomtyds zo veel , dat zy niet alleen

als Kryt afkleurt en even als hetzelve tot Te-

kenen, Witten en Polyften gebruikt kan wor-

den , maar ook gebrand een goede Kalk gQdt ,

die echter in lang zo duurzaam niet is als de

gewoone» Men bedient zig daar van , met veel

vrugt , tot het verbeteren van ai te koude ,

taaije Kley - Gronden. Dikwils is onder deeze

Mergel nog Zand vermengd , gelyk mcnze op

verfcheide plaatfen in Duitfchland graaft. Zo-

danig is ook de Witte Mergel , die in de Gyps-

Groeven te Montmartre, by Parys,deboven«

ile Laag uitmaakt , zynde , van tien , tot vyf-

tien en twintig Voeten dik on tot Vlakken-*

Aarde gebruikt wordende. Ook zal die En-

gelfche, waar van ik zo even, uit Kalms
berigt , gewag maakte , van dergelykeu aart

zyn.

Pp 2 De
HL Dsel. II. Stuk.
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I. De Kley- Mergel, in Duitfch Taid Mergelthon

Ai'dêel. f Ackermergel , by fommigen ook Porfelein-

»?XI11 * Aarde, in Vrankryk Marne Argilleuj

e

,inSwee-

stuk.
"
den Mergel -Lera genaamd, bevat, volgens Ak-

Kiey- dreAï tenhoogften drie deelen Kley tegen
MerfieI' één deel Kalk - Aarde. Hierom heeft zy ook

dikwils zo veele gelykenis naar Kley, dat daar

van allerley Aardewerk gebakken kan worden.

Die Pottebakkers en Steenbakkers - Kley , Py-

pen- en Vollers - Aarde , welke met Zuuren

opbruifcht , zal hier t'huis behooren. Men
vindtze op zeer veele plaatfen in Duitfchland

,

welken ik onnoodig acht hier op te noemen.

Somwylen is zy vermengd met Gips , en valt

dan dikwils zo hard , dat menze Steenmergel

noemt, hoewel men dien naam ook geeft aan

Tufachtige Mergels (&)• Met Giimmerdeel-

tjes komt zy ook voor , en heet dan , wegers

de TÜnftering > Glimmermergel of Duiven - Mer»

gel CO» ^ kan tot vert>eteriD8 van Zan^i*

gronden zeer wel dienen , en wordt, op Too-

rnige plaatfen 9 als een byzondere Mest voor

Peuivrugten gebruikt. Men vergruist dezelve

zo klein als Zand , en beftrooit 'er dan de Ak-

kers mede , na dat het fterk gedaauwd of ge •

regend heeft , wanneer de Planten oogevaar

een Voet hoog zyn , even als men elders met

As-

(k) Marga Tophacea. WALL, Syjl. Mn, I. p« 77.

(/} Marga Columbina. Gmel. Nat» Sy/lem» IV. p ; 400^

Vid. I>A i-OSTA. Fês/tis, p. 71*
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Asfche doet , en om die reden noemt men .
I#

het dus Strooy- Mergel De Erwten en Boo XXIII.*

nen, nogtbans, op zulke Akkers geteeld, zyn Hoofd-j

in 't kooken harder dan gewoonlyk.

De Zand - Mergel is fomtyds met zo veel Mf
;n

f"
Zands bezwangerd , dat hetzelve 'er de helft

van uitmaakt» Men wil dat deeze de Ruuwe
Mergel der Ouden zy , by Plikiüs reeds

bekend (tn). Men vindtze in 't Keurvorliec-

dom Hanover by Ompelde , als ook by Pott

Holtenfen in 't Ampt Kalenberg , en in een

Schaapen weiders Heuvel in Hizaker , in 't

Lippifche Arnpt Sternberg in de laage Bofch-

groeve by Schonhagen ; als mede in Enge-

land ; desgelyks in de Sweedfche Provinciën

Schonen en opland. Wegens het bygemeng-

de Zand is zy op 't gevoel icherp , wanneer

menze met den Vinger wryft , en knarst tus«

fchen de Tanden , hebbende weinig famenhang

en laaiende zig niet zo ligt op de Schyf draai-

jen of tot Aardewerk verarbeiden ; maar zy

fmelt veel vaardiger, dan andere Mergel, door

't Vuur tot Glas*

Hier behoort ook , voornaamelyk wat de Gi>t> f

menging betreft, (uitgenomen dat het Zand Gazuur-

veel fyner is,) de Gietmergel, Glazuur» Mer-
e*SC '

gel f
lo^le Mergel of Gietzand ; in Sweedea

Gjutmergel; in Vrankryk Marm en pousfiere ,

Mar-

(m) Marga Arenofa &c. Wall. §$JF. Min, I» p j$,

fP3"
III. Deel. II. Srujc.
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ï. Marne vitrifiable genaamd (n). Deeze komt
Afdrel.

in de Sweedfcbe Provincie Upland,by Wiby,

Hoofd als ook DieC ver van VpM voor. Een derge-

«tuk. lyke zou men by Goszlar , aan de Haaris ,

Mergel, aantreffen. Droog hangt zy geheel los te fa*

men , als Stof ; zynde dan , wegens de fynte

van het Zand , zeer zagt op 't gevoel; maar,

in Water geweekt , wordt zy taay , en laat

zig dan zeer wel bearbeiden. In 't Vuur fmelt

zy ligt tot Glas , dat , wanneer zy, als ge-

woonlyk, Yzerhoudende is, een zwarte Kleur

beeft. Zy is zeer dienilig tot het maakerj

van Vormen, om in te Gieten, en, gatufch

zuiver zynde , geeft zy aan 't Aardewerk de

befte en duurzaam [Ie Verglazing.

Een Zandige Mergel , die hoog geel is van

Kleur , zeer broofch , met kleine gïinfterende

Glimmerdeekjes gefprenkeld , wordt op ver*

fcheide plaatfen in Engeland gegraven en voor

een goede bemesting gehouden op taaijeKJey-

Gronden. Zy is zeer onzuiver, en fmelt in

Water zeer gemakkelyk* Kentmann be-

febryft een Harde geele Zandige Mergel , uit

de hocge Landen van het Sticnt van Utrecht,

waar mede aldaar het Land, gelyk op andere

plaat-

fn) Marga Farmscea non cohaerens. Marga folura. Wail.

Syfl Min, \» p. 78. Marga fuforia , Vitrificationera admiu

tens. Mu*. Reg. $p. jt.

(e) Da Costa Fosfils. p. ög.

{p) Nau Hifi. vm Heil. II. D. II. Ssuk , bladz. 34J.
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plaatfen , gemest wordt (o). De Heer Berk- f ,

hey fprcekt van een Zandige Mergel, voor- xxill.*

komende by de Hooge Morich : ook hadc zyn Hoqkd.

£& dezelve ïnsgelyks by Naarden , hier en STüK#

daar , gevonden (^p).

(18) K!ey die Aardig is 9 bruin en afgeeven- xvl\h

de aan de Handen. ximbra.

Omber.

Onder den Latynfchen naam Umbra % een

weinig, naar den Tongval, veranderd in Owz-

bre, Umbre, Umber en Umbra ; is deeze Stof»

fe in Vrankryk , Engeland , Duitfchland en 1-

talie 5 als ook door geheel Europa a bekend.

Wy noemeöze Omber > en verftaan daar door

een bruinachtige Verwftoffe 3 die meestin het

Turkfche Gebied gegraven , en op 't Eiland

Cyprus , zeer overvloedig, gevonden wordt.

Zy komt ook op veele plaatfen in Duidch-

land, gelyk te Annaberg, Scheibuiberg en

Schwartzenberg in Saxen , als ook by Stein-

ach in 't Hertogdom Koburg f in dat van

Blankenburg , en verder by de Mynen van

Sahlberg io Sweeden voor. In Engeland vindt

men-

(ig) Argilla Humofa fusca inqulnans. Syj?. Nat, XII.

Tom, III. Gen* 51, Sp, 18. Argila Pi&oria fusca. WOLï»
Min. 11. Humus nigro -brunnea. WALL,iWi«. 3. Terra

XJmbria. Bwm. Min, I. p. 4*. Umbra. LEHM. Afin. 04,

Umber-Eidsm VoG, Min» Syft. p. 73. ArgilJa Mineralts

fusca. Umbra. Wall. Syft. MinM l, p. 6j, Var g4

Pp 4
III. Heii. II. Stuk.
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! mesize fomtyds , doch zeer zeldzaam , ra de
AjnEït* Aders van Lood -Erts. „ Ik hebze aangetrof-

H^Ófd- *> feD m de Loodmynen van de Piek in Der*

stok. „ byshire (zegt Da Costa ,J by kleine kïon-

Omhr. ,, ten, gehuisvest by de donker bruine Oker*

„ ïk hebze ook van de Loodmynen in Fiints-

,, hire ontvangen en H i l l verzekert , dat hy

„ ze op de Meridipp<- Heuvels, in Somerfets-

„ hire , vergaderd hebbe" (q).

Deeze Autheur betrekt de Omber tot de

Okers ; anderen brengenze tot de Aarden t'huis
$

fommigen tot de Kryten* „ 't Is, (volgens

„ Liknjüs) een paarfchachtig bruine Aarde

„ met een weinig Joodenlym en Yzer bezwan-

„ gerd ,* 't welk blykt uit den Zwaveligen

,, Reuk als menze brandt en de overblyvende

„ rosfe Aarde." Eigentlyk komen tweederley

Stoffen , onder den naam \m Omber, voor»

De eene is Kieyacbcig, van gezegde hoedanig-

heid en zo iterk Yzerboudende*dat zy agttien

Pond Yzer uit het Centner geeft. De andere

zeer ligt , los en Aardachtig , is niet anders dan

fyu vergruisd Stof van 't zogenaamd gegraven

Hout of dergelyke StcrTe, dryvende op 'tWa.

ter,

§ ff) F° sf P» leT ' ° c!l*a ^usca» Tcrj a Umbrfa di^èa,

(r) Humus colozata bkuoainofa fusca. Urabra. WALL*

$y/i> Min. i. p. 19* Sp. 3. Mumia Vegetabiüs. Ceonst.

.Jï'lipt, p a8 8.

(s) VcQ. Min, Syji. p. 73-

(t) Ep. hin. Cent. Hf. Ecu V,

%u) Ochra frtebilis nigro-fuso. An Urefsra Aoglica fusct

colciis. Mm, Kkhu p. 145. X>a Costa Ftxfils, p. iqz.
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ter , fchraal op 't gevoel , zonder famenhang I.

en na 't verbranden maar weinig Asfche °ver.^^!f«

laatende. Deeze komt meest, by en omtrent hoofd-

de Steenkolen - Groeven , voor en wordt Keul-wvK.

fche SIarde geheten. Men heefcze Planten* 0mber*

Momie genoemd gehad (r)*

Gewasfchen is de Omber in algemeen ge-

bruik tot het fchaduwen in 't fyn Schilderen , en

gebrand in de Handfchoen - Fabrieken en toe

Emailleerzel ( x ) Brückmann telt ver-

fcheide Soorten op uit zyn Kabinet, waar on.

der een Kaneelkleurige van Berggieshubel. Voorts

hadt hy vyfderley bereide Scbwartsbergfe,- Ge-

rneene , naamelyk , Helder en donker bruine

,

Kerfenkleurige en Zwartbruine [$) ; hoedani-

gen ik ook onder de Saxiiche Vervv- Aarden

bekomen heb. Da Costa gewaagt vai>eene

Zwartachtig bruine Engelfche uit de Loodmy-

nen , die met Lyn - Olie tot een Deeg ge*

rnen^d , om te wryven , byna een Uur gele.

gen hebbende in brand vloog ; 't welk voor-

zigtigheid in deezen raadzaam maakt (u).

( 19) Kley , met Aarde gemengd , bruinachtig
, x IX.

opbruifchende en niet afgeevende. Arpiia

Dus Nyl.*'

Aarde*

(19) Argllla mftta Hurao, fubfusca , cfF^escens , non

inquinans. Sjfi, Nat. XII. Toia, ïlï. Gen, 52. Sp. 19 Ar-

giUa fubfusta. Muu Taf. 1 50. Argilla Humofa fa&ea, WALL*
Syji* Min, 1. p, 3 8.

Pp 5
III. Deel. II. Stuk.
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ï. Dus bepaalt Linnjeus die vrugtbaare en

A
XXIU ^en wasdcm ^er P*aDten z0 ze^ bevorderen-

Hoofd»' de Aarde 5 welke men , na de Overftroomin*
stuk. gen van den Nyl ,op de Egyptifche Velden vindt.

A
N
le'

ü£2elve bruifcht mee Zuuren op, kleurt niet

af, en beitaat waarfchynlyk uit een Krytach*

tige Sübber , van Kley met Aarde gemengd*

Gedroogd is zy bruinachtig van Kleur, Mee-
lig en zagt en laat zig niet polysten; veran-

derende in 't Vuur weinig , dan dat zy Afch*

graauw wordt en een weinig harder.

Akker- of Een dergelyke vrugtbaare uit Kley en Aar«
cy

' de gemengde AardftofTe , Ackerthon genaamd,

vindt men ook hier en daar in Duitschland

en zelfs in Sweeden 9 als ook in Vrankryh

Ja dergelyke Poot- of Ïeel-Kleijen , die on-

gemeen vrugtbaar zyo , komen in ons Holland

aan de Rivieren 9 waarfchynlyk weleer door

dergelyke Overftroomingen geboren en fom-

tyds eenigszins met Kalk of Kryt bezwan*

gerd , voor (y). Deeze vallen wel doorgaans

blaauwachiig, doch worden opdroogecdeAfch-

graauw en met hard noch taay, vergruizende

zeer ligt tot Stof , inzonderheid , wanneer zy

door den Regen bevogtigd zyn geweest : 'c

welk een vooroaame oirzaak van de vrugt-

baarheid der Landeryën in Noordholland > in-

zonderheid in de uitgemalen Meiren, is,

(-o)

tv) Zie êt Nat. Hi/?, vm BolL doos den Heet Dr. ElfiH.*
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(2c) Kley die gemengd is en Mergelachtig , 1.

bruin van Kleur, opbruifckende , brak. ^2S£
HOOFD-

In de Woeftynen omftreeks de Roode Zee, stuk-.

in Egypte, als ook by Smyrna, komt, vol- xx.

gens den Ridder, deeze voor, welke, zo hy Mur&ic^

aanmerkt, Afchgruauw is of bruin, door 't ,.,

Zoutc

droogen Poeijerig , zout van Smaak en met

Sterk Water opbruifchende. Cronstedt,
san wien zyn Ed. daar van gegeven hadt

,

befchryftze onder den naam van Aarde uit

Paleflina. Misfchien zal dit , zegt.L inn/eus,
het Natron der Ouden zyn. Ik twyfel niet,

of het is die Zeep* Aarde , waar van men
fchryft, dat dezelve op twee plaatfen, orjge-

vaar zes Uuren gaans beooften Smyrna
, gevon-

den wordt , als een Soort van Schimmel dage-

lyks , ter hoogte van één of twee Duimen
,

in de Zomer - Maanden uit den Grond opfchie-

ter.de* Men vergadertze alle morgens, en zy

is van ongemeen gebruik tot het maaken van

Zeep met Olie , waar van men aldaar , jaar*

lyks, duizend Kwintaalen ten dien einde be-

zigt. Deeze witachtige Aarde wordt met Kalk

gekookt , en het Loog daar van , inzonderheid

de Schuim , is tot het Zeepraaakcn dienftig»

Hier

(to) ArgUla raixfa Margacea, effètvescen? t fiissa, Muria-

tico-faifa, Syft. Nat. ZU„ Torn. UI. Gtp, 5» Sp. zo. T«.
ia e Paleilini, Am on. Min p. i*j«

IU.Dikl.II.Stuk.
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f. Hier uit blykt de Alkalifche natuur van deeze

&ft>eel. Aarde (w).
XXIIi. zonderling is 't , dat de Grond, waar op

•tÏÏ™' deeie Zoute A.rde groeit, des Winters, vog-

&m. tig zynde , Gtas uitlevert. Zo fchynt dan die

Kley
- Aarde niet onvrugtbaar te zyn , gelyk onze

brakke Kleijen, die fterk met Zee -Zout zyn

bezwangerd ( x > Het Nation , waar mede

LiNNiEüs de Oofterfche gelyk fielt, is van

eene Loogzoutige natuur: terwyl in dezelve,

zo zyn EcL aanmerkt 3
veel Pekel -Zout huis,

veste. Dus vindt men, in Opper Ooftenryk,

zelfs Korrels en Knoppen van Keuken -Zout,

ingefprengd in gvaauwe , blaauwachtige en zwarte

Kley.

xji. (sl ) ^!ey fye gemengd is en bruin, VitrmU
Argilla zoutig van Smaak,

Vitriola* °

tea.

vitriool- j^en v jn(jt deeze onder Moerasfen zegt

L T r« n jf. u s , en ik twyfel niet , of hier toe

behoort die Modderige StofFe, welke de meer-

gemelde Heer Berkhey Zwarte Veen~KaU

tekley noemt , als onder de Veenen, of ook

de Blaauwe Katte - Kley , onder allerley zwarte

• Tuin - Aarde en zelfs onder goede Kley , in ons

Land , zo zyn Ed. aanmerkt , overvloedig voor-

ko-

(vj) ThiU Trens, abridg. by LOWTHORP. Vol. II* p. 457»

(x) Zie Nat. Hifi. van Holl. als boven , bladz. 54*.

(ai) Argilla mixta , fusca, Vimolieo - falfa. Sjft. Nat.

XII. Tom. UI. Gen. $t. Sp. iu
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komende. Ik heb daar van hier voor reeds *, h

onder den tytel van Zwarte Kley, gefproken ,
h
^f£

en aangemerkt dat derzelver Kleur waarfchyn- h ofd-

lyk van Yzer afkom (lig zy. Derhalve moet stuk.

men zig niet verwonderen , dat zy de Han-
$

**udz*

den, alsook het Water, inzonderheid dat door

Bladen of anders famentrekkende is geworden

,

zwart maakt als Inkt. De gewoone Kley houdt

doorgaans ook eenig Yzer, gelyk gemeld is ,

of Yzer -Vitriool. By Idria in de Krain , als

ook in 't Lamberts-Gac in de Neder «Elzas,

wordt dik wils Koper -rood op en in Kley ge-

vonden.

Die Kley of Bolus , welke week zynde on-
h
™£

der de Grond wit is , en vervolgens fchoon wordende

blaauw wordt in de Lugt, waar van ik bevoo-

rens fprak f , als in Thuringen gevonden , zal t Bfad*,

van dergelyke Vitrioolifche natuur zyn. De VU
triooien ondergaan zodanige verandering door

de Lugr. Ook zal van dien aart zyn de Stof-

fe, nu ruim twintig Jaar geleeden in 'c noor-

den vid Schotland , omtrent vier Uuren gaans

van Aberdeen , by toeval uit een Moerasfige

Grond , in de hoek van een uitgepuurd Veen*

of Turfland", gegraven. Onder de Mosfige

bovenkom vondt men een Laag Veen, een

Voet dik , en daar onder kwam deeze StofFe

,

byna in gelyke dikte , voor; zynde daar on-

der, zo ;nen meende Kley. De Stoffe, nat

zynde , was wit en Vettig , byna als heilagen

Kalk , met Bkumineufe Screepen doorregen
;

wes-
III. Djsel. IL Stuk
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% weshalve zy ook een Zwaveligen Stank hadt.

XXIII. ^an ^e ^uëc bioocgefteld wierdt zy allengs

Hoofd, blaauw. Het blaauwe Poeijer liet zig moeie-
stuk. jy^ ^oor afwasfehing, van het zwarte Bieu-

mïneufe fcheideo. Mee Vitriool- Zuur wierdc

hetzelve donker bruin , en , Loog daar by ge-

gooten zynde , viel een wit Poeijer op den

Grond. Dit toonde duidelyk de Yzerhouden-

de eigenfehap dier Stcffe, door 't maaken van

Inkt met faraentrekkende Vogten. Ook zyn

de Wateren , daar omftreeks , altemaal be-

zwangerd met dat Metaal (%).

Behalve de Roode Vitrioolifche heb ik, uit

Saxen , een AluinhoucUnde en Salpeter Aar*

imj die allen eenigszirss Kleyachtig voorko-

men. Een Salpeterige heb ik 5 bovendien, van

den Berg Gede op ]ava, niet ver van Bata-

via 9 in Oostindie , die Klonterig is, en eene

andere Aarde , graauwachtig wit van Kleur

,

die Zoutig is en onvrugtbaar , van 't Eiland

Sumatra. In hoe verre deeze tot dit Gcflagc

behooren, zal ik niet bcpaalen.

De Heer Wallerius heeft nog twee

Soorten van Kleijen opgegeven , die eenige

opmerking verdienen ; hoewel zy mooglyk toe

de voorgaande te betrekken zyn ; naamelyk

m
(s) S. Douglas Exp. and Obferv. upon a blue fubftan.

ce ÖK. FöiL Trans» Vot. LV1II. p. i8l.
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(iz) Kley die Glas wordt in 't Vuur , uit- j
t

droogende Korrelig. Afteel,

Deeze , uit Peru io Zuid- Amerika afkom- Hoofd»
STUK

ftig , zou tnisfchien door hec afwasfchen en

uitfpoelen der Kleijige Stoffen , toe het beko- ArgitiA

men van 't Goud uit dezelven, zo die Autheur f™
nula~

aanmerkt , kunnen geboren zyn. Zy is uit Korrel

den graauwen geelachtig , naar Zandfteen ge-

lykende , met Kwarts - Korreltjes daar door ver-

fpreid. Dit fchynt met de bepaaling niet zeer

te flrooken : want die Korreltjes zyn zo klein 9

dat rnenze met een Vergrootglas dient te be-

fchouwen. Zyn de Korrels van deeze Kley

zo groot , dac menze als een Zandfteen in ver-

fcheiderley brokjes breeken kan , dan zou ik

ze liever Klonterig noemen. Hoe 't zy, in Wa-
ter lang gekookt , wordt decze Kley week en

ontbindt zig ; in Sterk Water wordt zeer wei-

nig daar van , zonder merkelyke opbruifching

,

opgelost en door een Smeltvuur verwandelt zy

in een vooze zwarte Slakke.

(53) Kley die naauwlyks famenhangt , Mee* txut.
7. Soluta."£ Meel*

Kley,

Wy
(iz) Argilla vitrescens, exficcata Granuïam, Wall. Syft*

Min, I. p 48. Sp. 5» te

(13) ArgilU vix cohaerens, Farinacea. Walï,. Syfi. Mirt*

1. p. 64. S». 14. Cal* £xa Pulverea plasrica. LlNN. Gen. $3*

Sp. 5.

HL Deel. II.Stvs*



6o3 Ds Klei jen

ï. Wy ontkennen niet, dat de Kley , door

vv
É
ttt' droogte zig ontbindende, wanneer zy met veel

Hoofd* Kalk of fyn Zand gemengd is, ineen Mee-
stuk, ljge StofFe overgaat , die geweldig ftuift en
Mui- wederom , door bevogtiging , dient tot het

maaken van Vormen , om Metaalen in te gie-

ten : terwyl anderszins dat Poeijer , zeer Kry«

tig of Kalkig zynde , gebruikt kan worden

,

tot het witten van Wanden en Haardfteden*

Tot dergelyke gebruiken wordt in Sweeden

de StofFe, welke men aldaar Trippel- Lera

noemt, en die natuurlyk op verfcheide plaat-

fen valt , aangewend. Men vindeze 'er wit

en ook graauwachtig. Mooglyk zal daar toe

ook de Tripel -Aarde , die ik uit Saxen heb,

behooren. L I n n m ü s heeft deeze Stoffen ,

gelyk wy vervolgens zien zullen , tot de Kry-

ten c'huis gebragu

# Ür « i

*

XXIV. HOOFD.
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XXIV. HOOFDSTUK* Hoo/D .'

STUK.

Befchryving van ^Kryten of Kalkachtige

barden, die van Duren afkomfiig zyn , en

tot Kalkbranden dienjiig : onderfcheiden in ei-

gentlyke , opbruifchende ; in Gipsachtige ,

die met Zuur verzadigd zyn en Zandachtige

geborrelde van beiderley natuur*

De Stoffen , welken LinnjEus in deeze onder,

verdeeling gebragt heeft , zyn zo ver-
fcheiding#

fchillende niet 9 als het in de eerfte opflag

fchynt. Als eene Hoofdeigenschap (lelt zyn

Ed. , dat het een Dierlyke Aarde zy; welk

denkbeeld, ten opzigt van de Kalk, door fom-

migen betwist wordt. Wallkriüs, im-

mers , verzekert , d »t uit Plantgewasfen ook

een zuivere Kalk' Aarde komt en aan de zoge*

naamde Kalken der Mmeraalen is geen twyfel (a).

Kalk wordt zo wel van Steen , van Koraalen ,

en Kryt gebrand, als van Schulpen j 't is waar;

doch die Steenen, waar vaQ men Kalk brandt,

zyn van eene Kalkachtige of Kryüge natuur

;

gelyk Marmers en andere Kalkfteeo.

Over den Oirfprong der Natuurlyke Kalk- oirfprong

.Aarde, waar van het zogenaamde Kryt wel de^ide?^"

algemeenfte is, zyn de Gevoelens der Natuur-

kun-

(a) Zie de Suckfr* Vcrkani op 't ja?i 17*0.
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*• kundigen grootelyks verdeelde De meeften

XXIV het)U>en z*8 met Neümann verbeeld, dat

Hoofd- het Kryt uit de zwarte Hoorn- of Vuurftee-
itük. Den oDtftaa , welke daar in voorkomen , en die ,

door verweering in de Lugt , eerst vergruisd

en voorts allengs tot een fyn wit Poeijer ge-

bragt zouden worden (&). „ My komt (zegt

„ de Hoogleeraar Vogel) dit Gevoelen on-

„ waarfchynlyk voor ; ten deele , om dat de

„ Alkalifche en Keizelige Aarde van eene

„ gantfch ftrydige natuur zyn. Veel geloof-

SJ lyker was het , deeze Hoornfteenen uit Kryt

,

Jt dan het Kryt uit dezelven te laaten voortko-

s, men : aangezien men in de Hoornfteenen

5, Verfteende Conchyliön aantreft, die onwe-

„ derfpreekelyk eene Kalkachtige GrondftofFe

$> hebben» Doch die omftandigheid werpt we-

i9 der dit denkbeeld om verre, en brengt ons

„ tot de gedagten , dat Kryt en Hoornfteenen

„ op den zelfden tyd ontdaan , en noch het

„Kryt van den Hoornfteen , noch deeze van

„ het Kryt , zynen oirfprong hebbe : waDt hoe

„ zouden de Gonchyliën , by eene zo groote

%% verandering, als tot voortkomen der Hoorn-

„ fteenen uit Kryt, of omgekeerd, vereifchc

5 , worde, in wezen hebben kunnen blyven ?

„ De Hoogleeraar Lüdwig brengt een an«

„ der Gevoelen, aangaande den Oirfprong des

Kryts,

(b) Keumann PtaI Chemiea. p, I54*«

(e) De Ttru Mm. Reg% Drtid, p. »6*.
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f, Kryts, ter baan (c). Hy verbeeldt zig, dat L

„ hetzelve voortgekomen zy uit Kley, welke
A
xxivf

„ beroofd was van haare vette en kleverige Hoofd
*

„ zelfflandigheid
, waar uit vervolgens de lTÜK#

39 Vuurfteenen zouden ontflaan zyn, en, de»

» wyl die Verfteende Schulp - Schaalen in zig

99 hebben, zou de Kryt -Aarde uit de Zee zyn
99 opgeworpen. Dit Gevoelen heeft , dunkt

3, my , ook weinig >waarfchyulykheid. Wy
99 kunnen , naamelyk , wac de eerde Stelling

9, betreft 9 de Kley niet over doen gaan tot

9, eene Kalk- Aarde, wanneer wy dezelve haa-

99 re kleverigheid door branden , of op eenige

„ andere wyze , beneemcn ; bygevolg hebben

„ wy geen Grond om te gelooven , dat het

99 Kryc op dergelyke manier geteeld zy (4)ê

9 * Ten anderen kunnen wy ook uk eene kleve-

9, rige zelfflandigheid, en uit Alkalifche Aard-

„ achtige deelen » niets Hoornfteenachtigs voort-

„ brengen. Ten derden fchynt het, om der Con-
„ chyliën wille, niet noodig, dat het Kryt uit

„ de Zee zoude gekomen zyn. De Aarde kan
„ veeleer in haare Laagen dus gelegen heb-

„ ben, en de Schulpen kunnen , door een ge*

9, weldige en woedende Overftrooming , daar

„ in gebragt zyn. Het waarfcbynlykfle Ge-
99 voelen, over den Oirfprong van het Kryt,

» en

(d) De Heer Berkhe? ftelt als een algemeene waarheid
vast , dat de Kley door de Lugt in Kryt renndere : sis Nmc9

Hifi. van Holland. 11. D. I. Stuk, Matte. *aj,

qqa
III. Dïsl.U. Stok,
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I* „ en van alle andere Alkalifche Steen- en Aard-

^xxvj*" foorten, is van den Heer Büffon, dat

Hoofd-* »» naamelyk dezelven uit vergruisde en ver-

sus. „ nielde Conchyljën zyn gefprooten (e). Ik

„ noem, opzettelyk, dit Gevoelen het waar-

„ fchynlykfte : want aan deszelfs zekerheid

„ ontbreekt nog veel; terwyl ook het geheele

„ Stelzel van den Heer Buffon zeer Poëe»

„ tifchis, zig alleenlyk grondvestende op On-

„ derftelüngen , die door eene fterke Verheel-

„ ding voortgebragt zyn. My komt het waar*

„ fchynlykst voor, dat het Kryt eere Oirfpron*

„ kelyke Aarde zy , welke door de Schaalen

„ der Zee-Schepzelen alleenlyk toegenomen,

„ maar niet ontdaan zy ; terwyl de zig daar ia

„ bevindende Hoornfteenen uit hunne eigene

„ Sappen, welken de Natuur daar onder hadt

„ gemengd, en die zig by een vergaard hebben,

„ zyn gefprooten. Ik wil , ODdertusfchen,dit

„ Gevoelen niemand opdringen , en zal zeer

3, wel te vrede zyn , als men het gelieft te we-

Sf derleggen. Ook fpreek ik hier niet van die

s > Hoornfteenen en Keizeis , welke Laagswyze

„ geplaatst zyn tusfehen de Kalkbeddingen

:

„ want deeze hebben buiten kyf een anderea

„ oirfprong (f).»

Betoo- De geleerde Heer Wal^leriüs verklaart

ping dat zj„ 00^ voor d j c Gevoelen, dat Henckel
bet een ° *

Pierlyke eerst
Aarde zy.

(e) Hifl, Nat» Tom» ï. p. 128.

(f) VOO, Min, Sy/iem. Leipz. 17$*, p* 45. §, 4#
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eerst ter baan gebragt heefc. Zonderling, nog- i#

thans, is het „ dat een Qirfpronkeiyke Aarde A "!1EPI-
1

dagelyks wederon zoude geboren worden. En, -i0ÜFD
*

dat men de Kalk - Aarde juist allermeest opsTUK 6

die plaatfen vindt, alwaar voor derzelver Oir-

iprong uit de Schaalen van Zee - ï-chepzelea

de grootlle gelegenheid was , raamelyk aan

den Zeekant der Wereldsdeelen : dat men , op

fommige plaatfen, den overgang van Conchy-

K'ên in eene KAk - Aarde zeer duidelyk be*

fpeurt , ge'yk ik aangetekend heb ( g ) : de

Proeven , eindelyk , die de Aikalifche natuur

der Kalk -Aarden , hier in met die van ver-

kalkte Dieren overeenkomftig, aantoonen: dit

alles loopt te Tarnen, orn de Kryten of Kalk-

Aarden t mee onzen Ridder , te houden voor

eene Dlerlyke Aarde , als boven is gezegd.

Ten opzigt van de zelfltandigheid, of het
fh

Ei^"
uitwendig voorkomen , zegt zyn Ed. ; „ de

„ Deeltjes zyn droog, Meelig, wryfbaar en

„ befmertende." Als ook,,, Kalk -Aarde (ze-

„ kerlyk gebrand zynde,) is in Zuur met op- .

„ bruifching ontbindbaar en kleurt het Water."

Dit past zeer wel op de gewoooe Kalk> die

oudtyds , gelyk nog op veele plaatfen in de

binnen «deelen van Europa ., van Marmer en

Kalklteenen, doch in onze Provinciën meest*

eodeels van Strandfchulpen gebrand wordt.

Men heeft weleer uit de vastheid der

(%) Zie 't voorg. Stuk, Mach. 475.

Qqs
IILDeelJI. Stuk.

gS'
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I. gemetzelde Muuren van aloude Gebouwen
,

Afdeel. zig verbeeld, dat de eerde veel duurzaamer en

Hoojd-" fterker famenhechtende zy. De Heer de

STU*, Crêütznach, Generaal van de Artillery

^ yf
f

[
ch
,'L ten dienfte van deezen Staat , flaafde voor

der Schulp» _ »

en reen- eenige Jaaren die Gevoelen met kragt ; aan-
kalk

' merkende, dat wel de Schulp- Kalk dienftig

is , om boven den Grond Muuren mede te

rrtaaken van Bakfïeenen cf Moppen, die wei-

rig last te draagen hebhen ; maar» om gladde

Steenen aan malkander te htchten, was zy op

zig zelve riet btkwaam, „ Derhalve (zegt

s , zyn Ed.)kan fret £chulpkalk 5 zonder Tras,

„ geen gced Wtrk van Hardfteen gemetzeld

a , worden, en zwaare Gebouwen , met Schulp-

„ kalk alleen opgehaald , zouden kort van duur

„ zyn/' De nuttigheden van de Schulpkalk

beftaan, volgens zyn Ed., meest in het bevorde-

ren van algemeene en byzondere belangen on-

zer Vaderlanderen Qi) : terwyl hy ontwyfel*

baar vastftelt ; dat 9 zo men Kalk en Zand al-

• leen gebruikt , de Steenkalk minder kostbaar

zal zyn en beter Werk geeven dan de laat-

fte. Mooglyk badt dt betrekking tot het

Request , door de Holiandfche Schulpkalkbran-

d^rs in óev jaare 1753» DY bunne Hoogmogen-

den ingeleverd, (trekkende ten verzoeke, dat

de inlandfche Schulpkalk, met uitfluitinge vaü

de

ih) zie de Verhandeling over de Kalk , H»IU Ai&atfch, V.

£S£L i op *t jaar i7$o. ïa't byionda , bladz, a4, 28, *£»
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de buitenslandfche Steenkalk , mogte gebezigd 1.

worden aan 's Lands Vestingwerken : waar ne- A*deel,
XX'V

vens een Memorie gevoegd was , om te be-
«JjJ;^"

wyzen , dat de Schulpkalk vaster en duurzaa stuk,

mer dan de Steenkalk. zy. 'len dien einde

worden niet alleen voorbeelden van Gebouwen,

meer dan een halve of een geheele E< uw oud,
in onze Provincie , bygebragt , die nog hechc

en fterk zyn ; gelyk de Burg te Leiden , „ waar

„ van de M uuren , met Schu'pkalk gemet-

py zeld 9 dertienhonderd Jaaren de aandoening

v van de Lugt en felle Winters hadden uit-

,, geftaan , zonder vermindering van flerkte

„ aan de Kaikvoegen , van den tyd der Stig.

» tinge af; " maar ook van den hedendaagfehen

tyd. Zy vertoonden , onder anderen, „ dat

f9
aan de Metzelwerken van de Wierikker-

„ Schans , in den jaare 167% van Schulpkalk

„ gemaakt, in tagtig Jaaren zo veel onderhoud

„ niet is geweest, als aan het Kruid- Ivlaga.

„ zyn, met den daar om (taanden Muur, bei.

„ den in 't jaar 1747 met Steenkalk opge.

„ metzeld , in zes Jaaren reeds hadt moeten

„ befteed worden." Zy verhaakn , dat in

Vriesland alle Werken, zelfs die den on-
middelyken aanflag der Zuiderzee moeren uit.

üaan , van Schulpkalk gemaakt worden , en
bevestigen dat dezelve , onder Water zelfs

ook duurzaamer dan de Steenkalk zy, „ Dee!
„ ze laatfte (zeggen zy) beftaat in 't geheel

„ uit Meeldeelen zonder eenige fcherpheid:

III. Deel. II. Stu*.
"' 4 " de
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ï- „ de Schulpkalk, ia tegendeel, gelefcht en tot

X30V ' »» ^ee* ge^ra^ t zynde, behoudt altyd min of

Hoofd- 5j meer ongebrande Schulpen en Keitjes , ia

STÜiU „ zig, welke de Verfteeninge van de Kalk me*

„ de niet weinig bevorderen." Hier tegen kwa-

men wederom andere Memoriën in 'c licht,

om dat geftelde te ontzenuwen , gelyk men
elJers in *t brecde kan zien (if.

Kalk van Deeze groote verfchillen kunnen ten deele

tat!*" omiïaan uit het onderfcheid , dat 'er in de
Steenkalk plaats h eft , naar den aart der Stee-

nen, waar van zy gebrand wordt. De blaauwe
Arduinfteen, van Namen afkomftig , kan, ge-

lyk andere Steeren van eene Leyachtige na-

tuur, g^en zo goede Kalk uitleveren, als vas»

ter Steenen, in 't byzonder de witte Marmer-

fleen, welke alle anderen in deezcn te boven

gaat. En , aangezien die , naar aHe waar-

fchynlykheid , zynen oirfproog heeft van Con*

chyliën , of vergruisde en verkalkte of tot

Kryt geworlene Hoorens en Schulpen, zokomc

dit byna op het zelfde uit , en zal de fynheid

der deelen en de manier van branding , moog*

lyk , in 't algemeen wel het grootfle verfchil

maaken* Van Tuffteen en dergelyke Stoffen

wordt fomtyds ook Kalk gebrand , die op ver

naa de duurzaamheid niet heeft van de ge.-

woo-

(I) NtJ'rl&rJfcbe Jaarbotke* ?an f754, of VIII* Deel,

black. Z73» enz.

(k) Kalm Rei/s, I* Th. p. 307 ,328»
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woone Kalk, In Engeland branie men Kalk i;

van Kryt, als gemald is, welke, met poeijer Afdeew

van Vuurfteenen , ^at men 'r overvloedig heefe, hoofd«"
gemengd, tot Muurwerk zeer üenftig is* zegt stuk.

Kalm. Men verzekerde hem, dat aldaar uit

Vuurfteen n ook Kalk gebrand wercte
v £).

Die Stoffen , welken de Heer Li «n a u s y
ercï«*"ng

(ist Kalle*

in dit Geflapt brengt , hebben tot harren Grond- Aaiden,

flag gedagte Kalk Aarde, Hy onderfetv idtze

in negen Soorten , verdeeld in drie Rangen :

zynde die van den eerden ontbindbaar in Zuure

Vogten , gelyk het Kryt en dergelyken: die

van den tweeden daar in niet ontbindbaar , als

verzadigd met Vitriool -Zuur, gelyk de Gips-

Aarde: die van den derden Zandachtig gekor*

reld , anderszins van dergelyke natuur. Wy
zullen dezelven du gaan befchouweD,

I. Ontbindbaar in Zuur,

(1) Kalk - Aarde die ontbindbaar is > onvat-

baar , famenhangende.

Hier wordt bedoeld het Gemeene Witte *•
Calx

KrytyCreta.
Kryt>

(1) Calx folubilis inpalpabilis cohaïren<s, Sv>9. Nat. *!T.

Tom. 111, Gen. 53. Sp. «, Creta fabnipettris alba* Syft.

Nat. Vïiï. p. 206. Mus. Tetf. ic8. Creta dura, Cahth,
Min. 9. Creta cohairens folida. Wall. Min 8 Creta foli-

da friabilis. Cbonst- Min, §. 6. Creta vulgms DA COST.

Fosf 77. Creta Graphium album. Vog. Min, 4?,. Creu al*

ba. WALL. Sy/i, Min. 1, p. 27.

Qq 5
IÏLDeeuII. Stuk,

v
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I. Kryt, of Schryf-Kryt, in 't Hoogduitfch Krei.

xxnr ^ 5 ** ^weecien Knta $ in Vrankryk Cra;ye,in

Hoofd' Engeland Chalk genaamd. Dit vale in Spanje,

stuk- Italië en op Kandia in de Middellandfche Zee;
Kn*> welk Eiland, mooglyk, daar van zynen naam, Cre*

ta y hadt (/> Men vindt het in 't Kanton Uri

van Switzeriand, in 't Barrer Dal van den EU
faz, by Bleyberg in Karinthie, in de Cuni-

gunden -Groeve, In 't Zuiddyke Rusland zyo

geheele Bergen daar van , doch geene in Sibe-

rie (tm)« *n Lithauwen , in het Brandenburg»

fe en in Sweeden , komt het op Keylteenen

voor, als ook in Noorwegen. Geheele Ke-

tens van Krytbergen vindt men in Deenemar»

ken» waar toe ook de Stevens- K lint op See-

land behoort en de Klint op 't Eiland Mona#

Overvloe<h'gst zyn dezelvenin Engeland, voor-

naamelyk in de Landfchappen aan het Kanaal,

en langs den Weg van Londen naar Doveren

,

als ook aan de tegenover*yde in Vrankryk , en

op den gantfehen Weg vanCalafs tot Amiens.

3Men vindt daar in een menigte Vuurfteenen,

hoe langer hoe grootcr, we?ke , zo Kalm
meert waargenomen te hebben, in Engeland

uit Kryt op de Velden ontdaan (n). Ook ko-

men

(/) Vee1
, "waarfehynlyker is dit , dan dat het Kryt zyu

naam zou hebben van dat Eiland ,
gelyk fom ruige wil*

lm,

(m) Dit hevcsrjgt wederom myn der.kbeeld van den

Zondvloed en fe veins den oirfprong des Kryrs van 2ec»

Schcpzelcn. Zie 't veeïg. Stüs » bisda* 2**,
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men in die Krytbergen veelerley Dierlyke j#

ke Schaalen , inzondemeid van Zee • Egels 9
Afdsfl;

voor. XXIV.
n Tr . . . . . , ,

Hoofd-
liet Kryt is wel gemeenlyk wit , doch ver-gTux.

fchüt aanmerkelyk in zuiverheid van Kleur en verfchii

in fynte. Hier io munt uit , het gene rs sen vanKlciw*

Roomsch Kryt noemt , dat eenigszms naar 't

Roozekleurige trekt. Die graaft men in 't Her-

togdom Mantua , in Italië, en het wordt van

de Werklieden , te Rome , Öesfo genaamd ,

zynde by de Schilders en Tekenaars in ge-

bruik. Jn eigenfchappen komt het veel mee

het gewoone overeen (o). Nog ruim zo be*

kend is het Zwart Kryt , 't welk uit tweeGroe*
ven te Esfen in 't Osnabrugfe gehaald wordt

,

by brokken van zes en meer Ponden , die men
aanftonds aan Hukken zaagt, tot Teken -Stif*

ten of Schryfpennen , voor Timmerluiden

,

Kastemaakers enz. Ais men van Osnabrugge

naar die plaats rydt, komen eerst Velden voor *

die Geel zyn , dan zwarte Steenachtige , en

eindelyk is het Land , al en aal , als git zo

zwart (p\ Dergelyk Zwart Kryt valt ook

in Switzerland en in Sax n. Ik heb het zwart

uit Siberië, wit uit Oosundi en geel, zowel
als Loodkleurig , van Geijer in Saxen»

De

(n) KALMS Reife> I. ÜEFL, p. $99*

(«)DA C0ST4 Fosfils. p. go.

(p) Bkücsm. Bp, hm< Cent. Uh Ep» a«

III. Deel. IL Stuk.
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ï. De eigen fchappen van het Kryt in 't alge-
A
|x

E

iV
meen zyn

*
dac net fleurt °^ a^gee^c aan de

Hoofd" Handen en aan allerley Lighaamen , die eenigs-

s tuk. zins ruuw zyn , en aan de Tonge kleeft, zyn-
Eigen- de niet koud op 't gevoel. Op de breuk is het

dof en Aardig , droog , fchraal en Meelig , heb-

bende altoos eenigen famenhang , waar door

het by klompen verfchynt. Het Water wordt

'er fterk door aangetrokken, dringt 'er in en

als door de zeïfftandigheid heen. In 't Vuur

is het eene der bellendigfte Aardfoorte» , kun-

nende derhalve , volkomen zuiver zynde , en

uitgehold , tot Smelttegels en Kapellen , ook

in het hevig fte Vuur, gebruikt worden : rna^r

men moet 'er geen Glas van Lood of Bismuth

in fmelten ; alzo het Kryt uic dezelven het

volkomene Metaal hervoortbrengt. Traps-

wyze met Zwavel geroost , zou het , volgens

Henckel, en , met Rottekruid geroost s vol»

gens anderen , Zilvergreintjes geeven.

Gebruik Behalve het gewoone gebruik tot fchryven
des Ki|ts.

eDte^enen) wordt het Witte Kryt, in Enge-

land en elders , niet alleen gebruikt tot het ver-

beteren van den Grond , in Leemige Landen ,

alzo het met die Kley een goede Mergel

wordt i
maar ook tot het branden van -Kalk,

als gemeld is. In kleine brokjes geflagen, maakt

men 'er beurtlings L&agen van 5 met Gruis van

Steen-

iq) Kalms Relze ï. Th. p, 307» Zie de befchry/ing em*

ftandig. 11. Th, p, 88, enz.
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Steenkolen , en houdt dit te fameo een Et- \m

maal &loeijende. Na het branden laat men de Afdeel.

Steenkolen onderde Kalk blyven, die dus zeer ^y •

duurzaam is tot Metzeiwerk , mids 'er Gruis stuk.

van Vuurfleenen onder gemengd worde (^> Kryu

„ Het doorgebrande Kryt (zege Kalm) is

„ veel ligter dan voorheen, en vol fcheuren;

„ uitwendig graauwachtig van de Steenkolen

„ en den Rook ; inwendig ook zo wit niec

„ als voorheen. Vuurfleenen van vyf Duim

„ lang en één Duim dik , die onvoorziens

3, mede in de Oven gefmeeten waren , vondt

•„ men insgelyks geheel wit doorgebrand." *c

Is derhalve niet ongeiooflyk , dat , gelyk hy

elders zegt hem verhaald te zyn, aldaar ook

Kalk van Vuurfteenen gebrand worde (r).

Buitendien heeft het Kryt nog veele andere indeGs»

gebruiken. Zyne voornaame eigenfehap, van ^
rskurï"

het Zuur te breeken , welke het met de zo-

genaamde Kreeftoogen gemeen heeft, gaf aan-

leiding tot de verfcheiderley Voorfchriften van

Poeijers, Koekjes, Miftuuren en Afkookzels,

tegen de Pyn voor 't Hare of SoodindeMaag,

welken men in de Apotheeken vindt (*)• Op
zig ieif alleen , nee nt het dikwils die Pynen

weg, en is daar toe by den Gemeenen Man,

maar ook wei in te veel gebrute, dewyl het

een

(r) De zelfde I. Th, p. 3*8.

(s) Zie ElzevüR Apothekers JVftrJenfoek,
f. Deel t op

Creta*

VI. Desï- II. Stuk»
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een Koek in de Maag en Verftoppingen kan

Apderu veroirzaaken in 't Gedarmte» Voeg hier by

,

XXiv\ dac de Verteerende kragc der Ingewanden ,

Hoofd- ^oor een gewoon en zelfs coeneemend inflok-

Kr
* ken deezer StofFe, allengs verzwakt en de Ap-

petyt byna geheel weggenomen wordt. Dus
kan een Middel , dac op zyn pas niet ondien-

fbg- is , door overmaac en ongeregeldheid , Ver-
giftig worden,

phospho* In Fabrieken dient het Kryt , onder ande-

wd
ec-

reD » tot iiec maa^en vatl Spiegelglazen» Maar
maakt, het zonderlingfte is , dat men daar uit een

fraaijen Phosphorus vervaardigt , naar de uit-

vinding van Baldüinüs, een Hoogduitfch

Rechtsgeleerde, die wel een Werkje daar over

fchreef , doch de manier niet opgaf. Men kan

dezelve vinden in het Werk van den ver-

maarden Künckel, naar wien derhalve die

Phosphorus ook wel den naam voert. Doktor

.Sla re gaf , in 't jaar 1679, de manier van

bereiding aaude KoniDglyke Sociëteit van Lon-

den op , welke Grew vervolgens ook in zyn

Kabinet publiek maakte, zynde als volgt (t)m

„ Kryt, in een Kroes gloeijend gemaakt en

M fyn gewreeven , werpt men by Lepeltjes

„ in Herken Salpeter -Geest, tot dat die t'ee-

„ nemaal verzadigd zy of niet meer opbrui-

„ fche. Dit Vogt, met zuiver Water ver-

„ dund zynde, wordt gefiltreerd eauitgewaas-

j, femd,

(O da Costa Foiftls* p. 71,
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i, femd, tot dat men een droog Zout hebbe» . *•

„ Een wel gebakken Schaaltje , dat onver- xXlVl
„ glaasd is , geplaatst in een Reverbereer- Hoofd*

„ Fornuis , wordt gloeijend gemaakt : menSTUK*

„ werpt daar in het gedagte Zout, by wei-

„ nig teffenss en houdt het Vuur zo fterk,

„ dat het Zout kooke en zig langs het Schaal-

„ tje verfpreiae. Men moet wel zorg draagen
f

„ van nieuw 'er by te doen , voor dat het

,» laatst ingeworpene verteerd zy , en , wan-

„ fleer het allerlaatfte niet meer rookt , fchie-

„ lyk het Schaaltje van 't Vuur neemen. AI-

„ les wel verrigt zynde , bevindt zig daar in

9, een geele glïnfterende Stoffe f welke men

5> voor de Lugt bewaaren moet; anders zou

„ zy, in een Week, haar lichtende eigenfchap

„ verliezen , daar in beftaande, dat, wanneer

„ menze een half Minuut in de Zonnefchyn,

„ of wat langer in 'c Daglicht of helder Kaars-

„ Licht plaatst, zy eenige Minuuten in 't don-

,, ker Licht zal geeven."

Nu weinige Jaaren geleeden, vind ik een ge- Dergeyke

makkelyke manier voorgeileld, om dergelykenf^an"
Phofphorus te maaken, en wel van Oefter-

J

>c

|

ftet*

fchulpen O). „ Neem gemeene Oeiter-Schul-
U "*

,, pen en calcineerze in een goed Vuur van

„ Steenkolen een half Uur lang. Laat het

„ zuiverde der Kalk fyn geftampt en gezift

„ wor-

(v) Pbil. TranfaSt, fot 17 68. £ Vol. LVHI, p. 3$7*

iII»DltttL.II.STU*,
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I. „ worden. Meng met drie deelenvan dit Poeu
Afdeel. m j

er één deel Bloem van Zwavel, en laac

H^ofd* " het menSzel ^P^pt worden in een Kroesje

stuk. „ van omtrent anderhalf Duim diepte, totdat:

5 , hetzelve bykans vol zy. Plaats het Kroes-

„ je in 't midden van den Gloed en houd het

„ ten minfte een Uur gloeijende, zettende het

dan neer , om te verkoelen. Koud zynde

fmyt de Stof 'er uit , en , die aan (lukken

gefneeden hebbende of gebroken, fchraap

„ 'er de glanziglte deeien af, welke, zo het

„ een goede Phosphorus is, een wit Poeijer

„ zullen zyn , kunnende bewaard worden door

99 het droog te houden in een Flefchje met

„ een Glazen Stop*'*

Deeze Phosphorus wordt gezegd van dien

aart te zyn, dat hy, eenige Sekonden aan het

Daglicht blcot gefteld zynde geweest in de

open Lugt , dan in een donker Vertrek ge-

bragt, zo veel Licht geeve , dat men op 9
t

Orlogie kan zien hoe laat het is. Hy verliest

ook zyne bekwaamheid d.ar toe niet, al is hy

een langen tyd , in digt gefoMeerde Glazen

Ballen , aan de Zonnefchyn bloot gefield ge*

weest: daar, volgens LEMEuY,de Steen van

Bononie hier door zyn lichtende hoedanigheid

kwvt raakt. Men heeft 'er veele Proeven me-

de gedaan, die ik hier niet zal bybrengen. Al-

leenlyk heb ik 'er van gefproken, om dat hy

veel overeenkomst heeft met den Phosphorus

van
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Van Kryt : waar door dan de Dierlyke Oir- ft?

fpfohg der Kalken nader blykt* xliv^
Hoofj>

(2) Kalk- Aarde die ontbindbaar isenPosi- stuk.

p/mg. g^
Jltfarlkèreét

Deeze voert den naam van ilfilttryi, om Kaïk-

dat zy, door haare Meelacht ige Poeijerigheid

,

byna alleen van Kryt verfchik. Hierom noe nc

menze in Vrankryk Craye fopli'ufe
\
Craje £un

hlanc faïe ; dat is, Tufachtig, vüi! wit Kryu

Öok geeft nien *er, zeer wél, den naam aan

van Stuivige Kalk -Aarde en Kalkaartig Berg'

ftieeï. Ik noemze Kalk - Meel , omze van het

andere Bergmeel , dat ftraks zal volgen , te'

ónderfcheiden. Voorts zyn de benaamingeri

Van Maanmelk en Mineraale Zwam % om 2e •

kerè redenen, hier op toegepast.

Men vindt het zelden geel
, gelyk in Sa-

jcen, by ïimmerdall in de Sweedfche Provinó

cie Westgothland , by Schïnsnach in 't Svvit-

zerfche Kanton Bern en voor de Porta Julia"

by Rome ; ros of roodachtig op Gothland :

maar algemeenst is het van eene onzuivere 9

ïn 't graauwe fpeeletide , witte Kleur. Dus
komt

(i) Calx folubilis pulverea. Syjl. Nas. XII. Tom. III.

Gen. 5 3. Sp. «. Creta teneftris alba f. piupurascens. Syft*

Nat. VI! I. p. ao<S. Creta puta puïverülenta. Ceonst. Min^

j.;5. Ciëta palveriiïenta xudis. Cieta Tophace2« Wall*

$yj}4 Min, I. p. 28.

Rr
lil Deel. II. Stuk.
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ft komt bet ïn veele deeleii van Europa voor, en

A
xxiv! wel nïïsfchien overvloedigst in het Maan- Gat

,

Hoofd of Grot van de Maan , op den Pilatus-Berg
stuk»

jn »c i{ aDton Lucern in Switzerland. Hier

**Ti
;druipt van het Gewelf fleeds een Vogt , 't

welk verandert in een Melkachtige witte voo-

ze S toffe , die men Maan -Melk noemt (vj.

Dezelve maakt aldaar een Korst aan de Wan-

den , dikwils van een Voet dikte» Men vindt-

ze ook in andere Grotten , zo van Switzer*

land als van Italië , Hongarie , Ooftenryk a

Bohème en Duitfchland.jgelyk by Neurenburg

en in het Baumans-Hol op den Haarts. Ook
vak het in Noorwegen , op 't Eiland Faroe en

op Ysland ; ja zelfs in fommige deelen van

Ma en Amerika,

verfchei- Nooit maakt deeze Stcffe een Laag in het

taihedem Aardryk : ook wordt zy niet in de diepte ge-

vonden, maar s als gezegd is, asn.de Wan»
den en Gewelven van Grotten , of in de Klo-

ven van Rotfen en Steenen. In de Ley - Groe-

ven van Engeland, komt zy voor in de Spiee-

ten der Ley-Sehotfen, en is dan dikwils met
Spaath gemengd. LiNNiEüS vondt dezelve

op l^age plaatfen , tusfehen Kalkbergen , in

verfcheide deelen van Sweeden, wordende al-

daar Blecke generen. Zyn Ed. nam op Goth-

land zeer duidelyk waar , dat dezelve beftondt

uit verweerde deeltjes: van den Kalkfteen, an»

ders

(vj) Zie Tegtnvi% Staat van S-wtizerlard, bladz* ai 7.
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k
tterè Laag -Marmer genaamd , dcor den Re-

gen afgefpoeld , eo dus bevcndt Éyn Ed. ook dit xXIV.*

Meelkryc vermergd met Gruis of grover Steen* Hoer-

tjes , niet alleen , maar van Kleur als de ge-
STÜK '

zegde Kalkfleen. Op Gothland was het witte
***"**

go zeldzaam, als op Oeland het roode. Doch
of dit het zelfde zy , als de Maanmelk voor-

gemeld , die uit de Rotfen zypelt, zou men
mogen twyfejen. Zy kan van dergelyken aart

zyn. Ook vind ik aangemerkt , dat dit Meel-

kryt forrityds in Klompen voortkomt , fomtyds

als Meel » doch aleyd zo ligt , dat zy op 't

Water dryft , of daar in opbruilchcn-ie een

wit Poeijer laat doorzakken» Op \ gevoel is

zy ruuw, geeft aan de Handen af, als Kryt,

kleeft Diet aan de Tong, frnelt in de Mond,
en is fmaakeloos-

Zy behoort tot dat Bergmeel , 't welk zo Brood

veel gérugts gemaakt heeft in voorige tyden
, gSkkëi,

toen fomwylen , wegens gebrek aan Koorn ,

m Duitfchland Brood daar van gebakken werd t,

ïn 't jaar 1597 gefchiedde zulks in Thuringen,

tia een zeer natten kouden Zomer, van 't zo-

genaamde Meel dat op zekeren Berg werdt

gevonden. Men hkldt dat voor een foortvan

Mergel , die* gelyk wy hier bovenzagen, in

Oostindie gegeten wordt. In de Opper- Laus-

tos gaf de Grond vaa zekeren Berg 5 waar

uit men Salpeter graaft , zekere Meelachtige

Korreltjes tik* waar van het Arme Volk Mee!

tttaakte en Brood bakte, dat, mee weezentlyfe

Kr 2 Me@l
UI. Deel. II Sïvs.



628 Dl KRfTBS.OI

I. Meel daar onder gemengd , niet onfauakely£

^Kitvj'
was »

ooch onveL"

teer^aar*
Van deeze Kalk-

Ho >FD» achtige Stoffe* op zig zelve , nogthans bevondt

stuk. men het gebruik , 't zy als Brood , 'c zy als

Kalmei, gry, zeer nadeelig door zwaare Verftoppiagen

in de Ingewanden, daar uit ontdaan (x).

verkeer- Sommigen hebben deeze StofFe Morochtus

ifcfofos'
' genoemd , met Aldrovandus; doch dit

geheten, betekende by de Ouden een Smeerige groen-

achtige Steen, volgens hunne befchryving veel

naar Spekfteen gelyKende , of naar een Vollers-

Aarde * of naar die Kley , welke tot wegneeming

van Smeervlakken uit de Kleederen dient ,

Vlakken -Aarde genaamd. Zy fchryven 'er van,

dat hy Melk zweet en wit afgeeft aan de Klee-

deren (y). 'c Kan zyn , dat die Melkgeevende

eigenfchap gedagten Steen hier in 'c fpel ge-

bragt hebbe. Anderszins is de overeenkomst

ver te zoeken. Het Kryt van Briangm , zoge-

naamd, een Soort van Spekfteen, door onzen

Ridder tot het Geflagt van Talcum betrokken

,

wordt tegenwoordig voor den Lapis Moroch*
tus der Ouden aangezien (z).

Gebruik, Dit Kalk - Meel wordt in de Geneeskunde
,

pp fommige plaatfen , als een uitmuntend Zuur-

breekend en Verzagtend Middel, inzonderheid

in Bloedvloeiingen , Buikloop , Graveel en

kwaad*

(x) Bbuckm. Epift, Itin. Cent. I. Ep« ij.

(y) De LAAT de Gemm. &» Lap. Libr. II, p, 140,

(s) DA Costa Fosfiis* p. 40 & 60,
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fcwaadaarüge Koortfen , gebruikt. Uitwendig h
is het zeer goed, tot opdrooging van loopende

xx^vl*
Zweeren , aan de Beenen inzonderheid. Men Hoofd-

Jcan het ook tot Witten van Muuren als KaHg8TüK*

gebruiken; doch dan geeft het altoos af. Kley-
Kalkmeei*

achtige Gronden kan men 'er mede verbete-

ren* Van dergelyken aart is mooglyk ó\e witte

Stoffe , een weinig naar 't geele trekkende ,

wdke in 't Landfchap Tsjampea, op Ambon,

des Zomers uit den Grond opwelt, en in Klui-

ten famenpakt vaneen Vuist groot, weikedoor

wryving tot Asch worden, die men als Zeep

en Kalk gebruikt (a).

(3) Ka'k- Aarde die ontbindbaar is en Zemel- 111.

«chtig. Zl?"-
Schulp-

Aan den Zeekant te Helfingeland eu Ros-
raeeiê

lag in Sweeden, onder de oppervlakte des Aard-

ryks, hadt L 1 nnjeus deeze, zo hy fchryfe,

in 't jaar 1732 waargenomen , die naderhand

ook ontdekt is op andere plaatfen. Immers,

indien men 'er in 'c algemeen die Aarde door

verftaan zal , welke baare afkomst heeft van

vergruisde en vergaane Conchyliê'n, waar van

ik

(a) RUMPH. Amh. Rcr, XVII. Koofdd. bladz. 224»

(j) Caix folubilis Furfuracea. Syjï. Nat. XII. Tom-» Iff.

C^n. 5S.Sp. 3. Ciera Terteftris Conchacea. Cbonst. Min, $
a«i. Humus Animalis non terrifïca. Wall. Mn. 7. N. 2.

Hum. Anira. Conchacea. V/ALL. Sy/it Min, I. p, 25. $pt

*, **

III, Deel.IL Stuk.
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I. ik te vooren fprakffr). Dus komt zy voor- by
Afdeel. webrau in de Lausnus , by Pirna in Saxen,

Hor.FD-' tusfchen Halte en Eifleben , by Altzey in de

stuk* Paltz, by Heydenheim in 't Wurtembergfe,in,
Schulp* Vrankryk rondom Parys en Soisfons , als ook

aan de Middellandfcbe Zee en in Italië, Dat
berugte Zand van Rimioi , met byna, •tftigt-

baar kleine Hoorntjes en Schulpen meestal

met Gruis derzelven , onder gewoon fyn Zand

gemengd , zou men, met den Hoogleeraar Gme-
liw , hier ook betrekken kunnen | doch dan

vervallen wy tot dat Schulpzand , waar van ik

bier voor een Soort gemaakt heb (c).

Dat Schulpmeel, 't welk de Ridder waarnam,

cogfchynlyk geboren uit gewoone Mosfel- of

Oefterfchulpen , (waarvan men fommigen nog ge-

heel, doch met deVinge, en als Meel vergruisbaar,

daar in von'di ;) vertoonde zigaSseen Schubbige

Aarde , bleek paarfchaehtig blaauw, wanneer

zy bevogtigd werdt , doch niet famen hangen-

de. Op andere plaatfco beftaac hetzelve uit

Cruis van een ander flag van Schulpdieren

Wbönifigerj , en is doorgaans wit , of ook geel-

achtig van Kleur; gelyk dat van Troizy, niec

ver v <n Meaux in Champagne , volmaakt Ze-

rnelachtig ; behalve 't welke ik ook een der-

gelyke bruine Aarue heb, uit ons Land. Der-

zei ver afkomst blyla duidelyk uit de flerke op-

brui-

ih) Zie *t voorg. stuk, bïadz. 475.

Cfjy Anna Cmcpacsat S£« ij» Zie bisdz, 46% „ hier voor.
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bruifching met Zuure Vosten en de verande- 1.

ring door 't Vuur in waare Kalk. ABS?*?*

(4) Kalk -Aarde , die ontbindbaar is , Schub. STV 9̂

'

big, Jfchgraauw. iv.
Calx

Om wat reden onze Ridder hier van een
schSp.

byzondere Soort gemaakt hebbe, is my dui- Aaide»

iter. Het is , zegt liy , een grove, Schubbi-

ge, witte Aarde, nog niet tot Kryt geworden,

en geboren uit Schaaken van Schulpdieren , wel-

ke door de fpoeling der Zeebaaren zyo ver-

gruisd, Hadt niet nagenoeg het zelfde plaats

in de voorgaande Soort ; zelfs het voorkomen

aan de Stranden ,
gelyk zyn Ed. , ten opzigc

van deeze, het Strand onzer Nederlanden op-

noemt? Hier behooren * derhalve, buiten twy
fel , die Kryt - Aarden , welken de meergemel-

de Heer Berkhey, als in ons Holland

voorkomende, opgeeft, wit, geel- of zwart,

agtig zynde van Kleur (d%

Tot öeeze of de voorgaande Soort, zal men Namurly-

met regt kurneo t'huis brengen dat Witte
keKak%

Kryt, Natuurlyke Kalk genaamd en by ibrri-

migen Èloem van Kalk , welk men in Enge-

land op verfcheide plaatfen vindt (ej. 't Zel-

ve,

(4) Caix foluhilis Squamofa cinerea. $yj$. Nat. Xlï.

Tom. Hl- Gen. 53, Sp. 4«

(d) Nat. Hifi. van Heil. II. D. II. Stuk, bladz. 348.

(e) Creta Ca!c>rea indurabilis. C alx nasiva. Wall. Syft*

Rr 4 &>*>

III.De2L-*II.Stüe.
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Atdee
VC

'
*mmers

»
verfchik van den Kalkachtigcn

XXIV.
^ u^fen

5 ln"t Schulpgruis femengefteld , hiep

Hqod' voor befclireevjen (f). Men beweert dat die.

8TUK
* StofFe het Gypfum Tymphacium van Theo-

^?' p H R A st os en Pliniüs zy ; doch zy is

geenszins van eene Gipsachtige natuur. Zelfs

wil men , dat de Aarde van Nieremberc,
zynde zo Kalkachtig bytend fcherp, dat een

dood Lighaam 5
cr , in vierentwintig Uuren

tyds , door verteerd worde , daar toe be-

hoore. Op meer plaatfea vindc men derge-

lyke Natuurlyke Kalk. Aan de Kust van A«

fr&a , by Marokko en elders, wordt dezel-

ve dikwïls, aan het Dieplood, uit de Zee op-

gehaald. Hier toe betrekken wy ook de SU
ciliaacfche Zeep -Aarde, genaamd Terra di

Baira , welke omflreeks Panormo by Baira

gevonden wordt (g;; vocrnaamelyk in de fplee-

ten des Aaruryks door de Hitte der Zon, op

den Hondsberg, geboren. Dit is een wit Kalk-

achtig Po.eijer , dat met Zuuren opbruifch.t.

Somtyds vindc men het by Klompen, als Kryt,

afgeevende aan de Handen, en in 't Vuur een.

zwaveligen Damp uklaatende. Hier van wordt,

nadat het toebereid is, in de Kerkelyke Staat

veel

JMin. T, p. ji« Terra Aceldama. Nikremb. Caleitnonia ïm-

7£RATZ. Kijh Nat. p Ï66.

(f) Tophus Tefiaceus. Sp^ 15. zie hkdz 344»

tg) Creta Arenarea Sicula , Terra di Baira di£a. B4
£OSTA Fosfsls, Sp. 8, p. 84,
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veel gebruik gemaakc , onder den naam van i t

Claromonts-Poeijeri naar den genen, die 'tAFDBEL*,'

eejst in trein bragt. De kragten fchynen na-^
F̂

iv#

genoeg met die van Kryt of Kreefts-OogensTUE,

overeen te komen. Voorts zou men de MaU Scbatp.

theefche Aar Ie ^ der Autheurcn (h), hier ook
ar *

kunLen t'huis brengen, welke eenigszins Mer-

gelachtig is en tot kleine Koekjes op dat Ei-

land gemaakt wor$t » met wel vyftienderley

Af beeldingen van Santen , onder welken San

faolo 9
nogthans , de voornaamlle is. Dit zee

deeze Aarde, als een Geneesmiddel , in 't denk-

beeld der Italiaanen ongemeene kragten by.

II. Vaste y niet ontbindbaar door Zuur.

(5) Kalk - Aarde die vast is a Foeijerzg kies- v.

j Calx
vente. Paiujiru,

Turfracel.

Onder de Moerasfige Veengronden , van Sma-

land, Oeland en Westgothland, in Sweeden,

komt, volgens Linn/eus, deeze voor, wel-

ke zeer veel gelykt naar het voorbefchreever.e

Meelkryt of Bergmeel, maar dermaate met Vi-

triool -Zuur is verzadigd, dat zy niet opbrui-

fche

(b) Creta albescens , Terra Melitenfis di£h. Da Costa

Fêsfiis. Sp. 6. p. Si.

(5) Cake fixa Pulverea pl&ftica. Syl. Nat. xtl. Tem. II r.

Gen. $l. Sp s. Agaricus Mineialis. C-KONST. Mm, §. $,

Terra Tophacea. Baom. Mm* U p. 141,

III. Dsel, II. Stuk.
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I#
fche met Zuurea. Zy werdt a'daar gebruikt

Afdeel» tot het witten der Wanden , Schoorfteenen

XXIV. en Vloeren, doch gaf altoos; tok aan delvjce*
"

deren af, inzonderheid in vogng Weer.

vr. (6) Kalk - Aarde , die vast is , onvatbaar 3

Meelig*

STUK.

Calx
Cur.

Gips

Med. -Qe voorgemelde onderfcheiding , van niet

met Zuuren op te bruifchen , maajct de af-

zondering van deeze Sloffe , van het voorbe-

fchreeveoe Meeikryt , onder den naam van

Gips -Med. Zy werdt by fommigen onderden

zelfden naam van Hemel -Meel, als uit de Lugt

gevallen , en van Aardmeel, als uit het Aard-

iyk voortkomende , begreepen. De andere

benaamingen ,
gelyk die van Maan - Melk ,

van Mineraale Zwam en van Morochtus of

Wit Aardniet %
zyn 'er ook op toegepast ge-

weest.

Men vindtze nu eens droog en cocmtze dan

Berg- Meel of gegraven Meel 9 of nat en vloei-

baar, als dikke Melk, wanneer zy Bethlemi-

tifchen Maan Melk of Berghoter , en by hec

Bergvolk G.uhr geheten worde. By heete Ba-

den kamt zy dus in de Kloven , voornaamelyk

in

» (6) Caïx üsa irapal pabilïs Fsrïnofa. Syfl* Nat. XII. Tom.

Hl. Gen. si $p> 6. Cifeta friabilisfima levisfima noncohae*

rens al'^a. W.\ll. Min. iï« Marga candida. Dal- P^r».

13 Mocochihas levis pulv ralentus» Cabth. Mn. i. Terra

Gyptea püüvezuienta» CttONsT. Mi». §, i4. Lac Luns.

VAN-
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in de diep gaande Spieeten der Gipsbergen , I.

als ook dikwils aan derzelver Voet , voor ; XXiy'

van waar zy fomtyds , gelyk by Aueriledt en Hoofd-

by Rebiingen niet ver van Halle in Saxen , stoju

door flroomende Waters op 's Aardryks Op- -/jjj*
1

pervlakte gevoerd wordt , en dan aanleiding

heeft gegevtn -aan behoeftig Volk , om daar,

even als van *t gedagte Meelkryt 3 Brood van

te bakken. Men virdtze ook aan den Berg di

S. Fiore , in de middelde deelen van Italië \

en elders. Weleer werdt zy voor een Ge*

neesmiddel gehouden. Dat Melkachtig Vogt 9

als Room, op den bodem van Steenkolen -

Groeven en Yzermynen in Engeland , in groo-

te veelheid gevonden 3 zal misfchien van der-

gelyken aart zyn (i)m

Dit Gips -Meel is zeer ligt a gemeenlyk wit,

doch fomtyds wat naar 'tgeeie, rood- of blaauw-

achtige trekkende. Doorgaans is het, droog

zynde, geheel Poeijerig als Meel , doch be-

flaat fomtyds uit fyne glindertnde Schubbet*

jes of Blaadjes. Naverwant is met hetzelve de

Afrofolina der Italiamen , de Chaulk, Kevel
of Keble der Engelfchen, welke by de Aluin-

werken aan Monte rotondo in het Grooc Her-
togdom Florence, aan witte Kuiiftcenen, vn

m
VAKOELL. Tfarm, in. BAUM. Min> I. p, 14?. Creta Fari-
*iacea Spcngiofa mallL , Agsricus Miceralis, Wail. Syfi.
Min. I. p. 30.

(i) PHU Trans* abtidgd by LowTHOae, Vol, IL pHji.

UU DïEL, II. STUS«
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Ii in Engeland , voorr.aamelyk in 't Graaffchap>

Afdeel. Derby ,

XXIV
by de Baden van Matlock , als ook

HfoOFD

Cipi-

Berg
Meel
JÜuchi ge
toaamd.

Gips-

felocm.

by Monyash gevonden wordt. Deeze is ge«

heel van de natuur van Gips, fyn, wit, zwaar*

murw, doch ten halve verhard, nogthans zo»

danig, dat raenze met een Mes als Kryt kan

affchraapen , en of uit fyne Vezeltjes , die

Stern wys* fpreidcn , of uit ronde digt over

elkander ieggcnde Blaadjes famengefteld.

Onlangs heb ikvierderley Dergmeel, dat men

. Duchs noemt , bekomen , 't welk uit de Klo-

ven der Rotfen , by Klinkerbrunnen , tusfchen

Hakorf en Ofleroda aan den Haarts, is ver»

gaderd. Het eene is wit, het andere een wei-

nig geelachtig , het derde ziet uit den bleek

rooden , het vierde is Tegelroodachtig. Van
deeze biurfcht het eerfle en laatfte met Sttïk

Water op, de twee anderen niet. Daar uit

fciet men, hoe ligt de twee Soorten, vanKalk-

achtig en Gipsachtig Bergmeel, met elkander,

verward kunnen worden* De laatstgemelden

zyn zeker lyk het Gips -Meel, zo even be-

fchreeveD, waar toe ook een dergelyke Stoife

behoort van Fredrichsthaler by Grafendaal ,

welk* ik onder den naam van Steen -Mergel
gekn egen had.

Hier toe moet betrokken worden de zo-

geraarrde Gipsbloem , welke men nu geheel

dan half dooi fchyrende , dan wit, dan geel,

dan Vleefchkleurig, Neftwyze in Gips-Ereu-

ken, gelyk by Saalberg en Blotha , in de Kq.
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ntftglyk Pruisiïfche Linden , vindt. Dezelve I.

beftaat uit Blaadjes , die zydewaards en by-
A
££ffi

kans op de kant leggen , zo dat zy byna een Hoofd-*

Anjelier vertoonen. Ook fehynt de Gips*Aar- stuk.

de, welke men tusfchen Krolpa, Zella en Oe- &P"

piz , in Keur -Saxen vindt, hier te behooren*

De Meelachtige StofFe van het gekookte Wa-
ter , uit het Koekkoeks - Bad by Frankfort

,

overblyvende , bevind ik , in tegendeel \ zeer

fterk opbruïfchende , en dus een waar Kalk-

achtig Meelkryt te zyn.

til. Zandachtige gekorrelde.

(7) Kalk -Aarde die vast is
9
byna egaal Kor- vir.

relig gepoèijerd, eft eenigermaate doorfchy- ta/hhJ?
tiende» Gip^

Zand.

Deeze , die men Gips -Zand zou kunnen

ftoemen, komt ïbmwylerj in Saxen voor. Zy
beftaat uit witte, murwe, byna egaale Kor-,

rekjes, zynde uit verweering van de Alabas-

ter , die Gipsaartïg is , zo de Ridder wil

,

ontdaan . Wallerxus betrektze tot zynè

Aardachtige Meelige Gips , welke het Gips.

Meel is , voorheen befchreeven. Daar van

verfchilt dit Gips -Zand door zyne Korrelig-

heid *

O) Calx fixa, Pulmeo* Granulata , fubsqualis, fubdia-

phana. Syfl* Nat, Xil. Tom. IIï. Gen. sj. Sp. 7. Arens
Gypsea* Scheer. Lith. 1*4. Gypfura ten«üre Farinacsum,

Wall. Syft* Min. 1, p, 35,

III* DEBLrII. Stuk»



6$ Öe Kaïfiu ö?

t heid 3 als uit de bepialing blykt. Tot hëtzel-

Afdeel. ve fchync ook een zogenaamde Witte Talkigé

ffcoFD* Aarde van de Haarts en die Gipfige Spa-.-th-

stuk. Aarde te behoorén , welke men by Buieben
api- in de reeten der Creisfeldfciie Gips -Bergen**

vindt,

vin. (8) Kalk -Aarde die ontbindbaar is enZandig*

tudiÜea"* mrt ronde zeer gladde Korreltjes*

Spaath-

aandt j^ door ver ftaat L i is n /e u s een Kalk-

achrig Zand * by eenigen Bergfwker genaamd

,

dat men in Vrankryk Sable Calcaire of Sable

Spaiheux tytejt. De Ridder geeft 'er deri

zonderlicgen naam aan , van Schildpadden-Kalk 9

om dat de Zee- Schildpadden 3 op de Oevers

van het Eiland Ascenfion in 't midden der

Atlamifche Zee * 's nagts daar in haare Eie-

ren leggen* 't Blykt daar uk* dat zulk Zand

op dat Eiland voorkortte , gelyk men 't zelve

ook vindt op Eihnden van Indie, ito Rosla-

gen, als ook, met Gips en Kwarts vermengd,

tusfchen Mergelen Kryt, by Vaugirard, niet

ver van Parys,

In hoe verre deeze Stofte van het GruV
Zand verfchille 4 't welk onze Ridder onder

den naam van Sabulum voorgefleld heeft, en

* zie dat wy Zavel noemen * , is my duiihr* Het-
bladz.4^4.

t ze j^

(8) Cal* foluhilis Aienacèa- grnulata , rotiin<?ata , gla-

beaima. Syji» Nat, XII. Tom. lil. Gen, 53. Sp. 8»
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zelve , immers ,be(taat ook ten deste uit Spaarh- I.

deeltjes; doch het tegenwoordige zal Kalkach- ^XIV*
tiger van natuur zyo > als fterk met Zuuren Höqm*
opbruifchende. Zyn £d. merkt aan, dat het STUK*

een Za?d is , met grove Korrels , van groot- j£
iat/j'

te als Akeleijen - Zaad , die Melkwit, ondoor-

fchynende en zeer glad zyn , de Handen Diet

befmettende* Hy acht het voortgekomen te

zyn uit Gruis van Schulpen en Zeegewasfen ,

door de Zeebaaren fyn en glad gemaakt.

(9) Kalk -Aarde die ontbindbaar is en Lins- ix.
d lx Left*

vormig gekorreld. tkutar».
Kalk-

De Bethlemitifche Linzen , zogenaamd, die
L,nzen"

men in Pateilina , Egypte en op de Libyfcbe

Bergen vindt, zullen mooglyk Helicieten zyn,

legt Walch (^). Ik heb, hiervoor, een

naauwkeurige onderfcheiding gemaakt van der-

gelyke Penningfteentjes (J> ®Q Helicieten

zyn aan de fpiraale draaijen , van binnen , ken-

baar ; de Porpieten aan de Raderachtige fi-

guur ; de Oölithen aan de Rokken, waar zy

uit beftaan. Io deeze zogenaamde Bethlemiti-

fche Linzen heeft niets zodanigs plaats. Van

bin-

{9) Calx folubilis granulata Lemiformis, Sy/f» Nat, XiU

Tom. 111. Gen. 53- Sp. 9. Tophus Catcarius Lenticuiaris,

Sy/I. Nat. VI H. p, 189.

(k) Verleende Zaakm, IT. D. I. Stuk, bladz. e>a,

(l) Bladz. 335 9
toen ik de Kuiiiteenen öefchieef,

III. Dsel. IL Stuk»
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I, binnen zyn zy digt van zelfflandigheid en \G\h
Afdeel. f Tufachtig. De figuur én grootte komc by-

Moofo" Da öiet ^ie van '
c Linzen -Zaad overeen, en,

stuk. dewyl menze op de Velden omftreeks Beth-

Kali- lehem, of wel voornaamèiyk op éénen Akker

vondt, gaf die aanleiding tot de Fabel, dat zy

uit vervloeking zouden ontdaan zyn. Een Mon-
nik , een Boer vooroy pasfeerende , die aan 't

zaaijen was , vraagt hém wat hy zaaide , ert

kreeg , boertende , tot antwoord , Steentjes :

Waar op de Monnik, uit verontwaardiging, het

Zaad in Steen deedt veranderen. Heerlyk uit-

gevonden om 't Volk ontzag in te boezemen

voor de Geeftelykheid ! De beuzelachtigheid >

hier van , ondertusfehen blykt, doordien men-

ze ook in andere Landen en op Bergen vindt*

2y hebben een fcherpen rand , zyn graauwach-

tig wit , en geheel van eene Kalkachtige na-

tuur; vvaarfchynlyk op dergelyke manier als

de Tuffteenen geboren. Ja de Ridder acht

,

dat zy ffiïsfchien zo wel tot dat Geflagt, als

de twee voorgaande Soorten tot de Zanden,

betrokken hadden kunnen worden: maar, we-

gens de Kaikachtigbeid , hadt zyn Èd. dezel*

ven hier t'huis gebragt.

XXV, HOOFD*
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XXV. HOOFDSTUK. 8̂

D '

Befchryving van de eigentlyne Aarden, of

Stuif - Aarden , die men ook Plant- Aar-
oen kan noemen , als grootendeels van Plant-

gewasfen afkomftig : waar toe verfcheide Soor*

ïen van Veen - Aarden en Turf behooren*

Wy komen bier tot het laatfte Geflagt der

Delfftoffen , 't welk de eigentlyke Aar-
pen bevat, die meestal Plantaarug, dat is van

Plantgewasfen afkomftig zyn, „ Zy beftaan

*, (volgens den Ridder,) uit Poeijerachtige deel-

„ tjes , die door de droogte met den mïnften

3, Wind verftuiven. Zy zwellen uit door de

3 ,
Vogtigheid en kunnen tot Afch verbrand wor-

„ den door Vuur." Hierom worden zy, van

Agricola, genoemd Verjluifbaare Aar*

den (m). Woodward tyteltze Drooge,Ruu*

we 9 Onthindbaare Aarden : Wallerius
Magere Aarden ; 't welk echter op de Zwarte

Teel • Aarde niet zeer toepasfelyk is.

Men moet de Stuif - Aarden , waar van dit oirfproji;*

Hoofd ftuk fpreekt, aanmerken als het laatfte Aaiden""

overblyfzel van vergaane Planten en Dieren.

Stof zytgy, en zult tot Aarde wederkeeren , daar

(w) Terra disSpabiïes. Qper, p, 57?»
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U gy uit genomen zytj zeid de Schepper tot den

A
yy^/

L
* eer^eD Menfche. De Gronddag der Menfchen

Hoofd- *s
'

m het Stof, vindt men by Job, De Men-
stuk. fchen en Beeftcn gaan al!e naar ééne plaatfe:

zy zyn alle uit Stof en keeren weder tot Stof ^

zegt Koning Salomo (w). Van de Plantgewas,

fen is 't niet minder zeker, en deeze leveren

veel meer Aarde uit. Terwyl ook de Lig-

haamen derDkrlyke Schepzelen , ver meeden-

deels, uit Plan raar tig Voedzel bellaan (o): zo

kan men alle deeze Aarde van Plantaartige af-

komst rekenen. En fommigen in dit Gcflagt

gebragt , die men uit het Ryk der Delfdof-

fen zou afleideu , hebben ook naaren eerden

oirfprong uit het Planten -Ryk.

Gelyk , nu , óqqzq Aarden van Plantgewas-

fen afkomftig zyn , zo leveren zy aan dezel-

ven , wederom, het beste Voedzel uit. Hier

heeft een Omloop plaats in de groote, byna

gelykende naar dien des Bloeds in de Kleine

Wereld. Een Plant vergaat en uit haare As-

fche (laat ik het Stof dus eens noemen) ver*

ryst een andere Plant. Een Kruid of Vrugt

wordt van een Dier of van den Menfch op-

gegeten , en levert door den Afgang reeds een

vi ugtbaare Aarde* Een Dier fterft en worde

tot Stof, dat Planten voedt, die tot Voedzel

ftrekken van andere Dieren. Het Gras ver-

dort,

(n) Job. IV. y$. 19. Prediker. Til. vs 20.

(oj Gonfat eniin quibns Auuztm Co pas* BOERa»
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dort , de Bloemen vallen af : voorwaar het j.

Volk is Gras (p).
Afdeei.

De Aarden, daar wy hier van fpreeken, ko- ^0OJL [
men zelden tot eene aanmerkelyke diepte ondersTus.

's Aardryks Oppervlakte voor. Wanneer niet

door Overftroomingen , of dergeiyke verande-

ringen , een gedeelte deezer Aarde weder weg-

gevoerd is, zyn derzelver Laagen dikker, naar

dat de Grond meer met Boomen en Kruiden:

bezet is geweest , en naar dat dezelven langer

daar op geüaan hebben. In het Schwanswald

heeft zy , op eenige plaatfen , vyf Voeten diep-

te: in een zeer oud Dennen -Woud , tusfchen

Clausthall en Andriesberg aan den Haarts, der-

tien Duimen. In een zeer vogtig Elzen en

Popelieren - Bofch , dat reeds meer dan hon-

derd Jaaren geftaau hadt , werdt zy een • en-

twintig Duimen dik bevonden.

Van de Kleijen onderfcheiden zig de Aarden, Algemeens

doordien zy zulk een aanmerkelyken famenhang heden,'
8*

niet hebben, dien men Kneedbaarheid noemt:

van de Zanden , doordien haare Deeltjes niet

zo blykbaar zyn of van eene voor 't Oog zo be-

paalde figuur : als ook , doordien zy zig met

Water vermengen , en eenigen tyd daar in

hangen blyven. Van de Kalken of Kryten

kan menze niet zo volftrekt onderfcheiden.

Zy hebben minder famenhang ; bruifchen^niet

zo

(pX JBS. ?L. vs. 7,

SS %
III. Deel. II. Stuk
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ï- zo fterk op met Zuuren , dan gebrand zynde *

A
XXV

L'
eD ^e Kleur maaktze doorgaans kenbaar, 't Kan

,

Hoofd, ondertusfchen , zeer wel zyn, dat de oirfpron-

3ïUK. gelyke Deeltjes der Aarden niet van die der

Kleijen en Kalken en misfchien ook niet van die

der Zanden verfchillen , en dat het onderfcheid

alleenlyk van de bygemengde Stoffen ontftaa*

Immers, vogtig in 't Vuur geworpen , rooken

de Aarden fterk, en droog geworden branden

z,y, doch zelden met een Vlam, en laaten een

zeer fyne Asfche over. In een hevig Vuur

fmeken zy, tot een Schuimig groen of zwart*

achtig Glas.

Hier uit blykt dat op de Aarden in 't

algemeen niet toepasfelyk zy , 't gene de
Groote Boerhaave als het denkbeeld der

Philofoophen en Chymiften , niet als het zyne ,

voorftelde: „ de Aarde is een eenvoudige,

„ harde , wryfbaare Delfftof , in 't Vuur beften-

„ dig en niet vloeijende; noch door Water,

,, noch door Alcohol , Olie of Lugt , ont-

„ bindbaar(2> Duifltr is 't ook, hoe hard

en wryfbaar op de eenvoudige Elementeele

Deeltjes der Aardftoffen toepasfelyk kan zyn,

wier hardheid men niet in flaat is te onderzoe-

ken, zo min als dezelven fyner te wryven en

die veeleer voorkomen als een zagt fyn Meel (r).

Gezegde hoedanigheden zyn,nogthans,nies

allen

{q) BoERH. Cbem. Tom. I. p. 6i<>.

(r> Vergelyk, ten dien opzigte , de Kat. Hifi, van ##/«

land, II. O. I. Stuk, bladz, *oj , enz.
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allen op de byzon 'ere Soorten even zeer toe- T.

pasfelyk; gelyk wy nu , in de beft? ry ving
A™ 1̂ »

derzelven, zullen befchouwen* Hoofd*
stuk.

(1) Aarde van Plantgewas/en , die onvatbaar 1-

. Humus
is en bruin. D*d«iea.

Stof.

Hier verftaat onze Ridder, volgens zyn ei-

gen verklaaring, de allerfyniiedeeïe^ der Plant,

gewasfen, 't zy door uitdroogirg van de Zon,
of door Vuur, of door langheid van Tyd, uit

Mest of Teel - Aarde geboren. Dit Stof is zo

dun, zegt hy , en onvatbaar, dat het met Wa-
ter vermengd door het Filtrum loope en af.

gefcheiden kunne worden van de grovere Aar-

de. Het maakt byna het eenigfte, of wel het

voornaam/te en waare Voedzel der Planten uit;

dewyl het zig overvloedig bevindt in goede Teel-

Aarde j en ook , in de Lugt opgevoerd , in het

vrugtbaare Regenwater. Dus komt de Aarde in de

Plaotgewasfen , uit dezelven in de Dieren, en

door derzelver Uitwerpzelen , als Mest, we-

derom in de Planten ; maakende eeoen Om-
loop die vervvonderlyk is , tot in (land houding

van het gefchapene , volgens het wyze oog-

merk van den Schepper. Om die reden geeft)

waarfchynlyk , Linn^üs aan dit Stof den

naam van Dacldifche Aarde.

Men

(1) Humus Vegetabilis impalpabilis fusca, Sy/ï» Nau XII,

Tom. III. Gen. 54. Sp. i.

Ss 3
III. Dsel. Il, Stuk.
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!• Men ziet dan klaar , dat dezelve over den

XXV.
L

*
gantfchen Aardbodem verfpreid zy , en dus in

Hoofd- meer of minder maate den Grond vrugtbaar
6TUK. maake. Immers, daar geen Mest of Teel-Aar-

de van belang is , moet de Vrugtbaarheid al-

leen door Damp en Regen komen* Hier van

de ongemeene fchraalbeid der Heijen en bloote

Zand- of Geest- Gronden. Hier van de Mid-

delen , om niettemin Bouw- en Weidland

daar van te m3aken. Hiervan dat vrugtbaare

Korstje, 't welk de fchraalfte Landen, nog-

thans, door den Hemel -Daauw bekleedt (O*
Aifche. Tot decze Soort behoort buiten twyfel dat

fyce Stof, de vrugtbaarheid der Landen , op

de Eilanden in de Middellandfche Zee, veelal

uitmaakende 5 zo ligt en verftuifbaar, dat ie-

mand 'er, dikwils , den éénen Dag een vrugt*

baart n Akker, den anderen een bloocen Steen-

grond heeft (t). Op fummigen van die Ei-

landen , gelyk Santerini,is de Grond geheel

van Puimfteen , bedekt met een fyne Afchach*

tige Aarde ; 't welk niettemin eenige Vrugt-

baarheid daar aan verfchaft , door de nyverheid

der Ingezetenen (y). Ongemeen vrugtbaar zyo

de Asfchen der Vuurbergen in het Napelfche

en op 'c Eiland Sicilië, in den omtrek van den

Ve-

(s) Quam plenus ver! Terreftri materie (ex combustis

uempe Vegetantilms
, per Futnutn et Fuliginem,) eft Aër ?

Boêrh* Cbera. Tom. I. p 6yj.

(t) Zie 't voorg. Stuk , bladz* 13, 43 » *7- enz.

(v) TüUENEF. Reize naar de Levant, 1. D. bladz. los»
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Vefuvius en Ethna. Dat onze Hollandfche j
#

Turf- en Hout- Asfche, niet alleen tot Mes- A*•peet;

ting der Landen in Brabant, maar ook in 0QZe H (iöFD-
Provincie, van ouds gebruikt zy

? en nog he- STuiu

den met vrugt gebruikt kan worden, inzon-

derheid om driejhe dorre Gronden te verbeteren ,

is door den meergemelden Heer le Francq
van Be&khey, echter met eemge bepaa-

ling, zeer omftandig aangeweezen (V).

Byzonderlyk meldt zynEd. zulks, in de by-

eentrekking of zogenaamde recapitulatie, aan

't end. Wat driejie dorre Gronden zyn, kwam
my duifter voor, eer ik by Kiliaan vond,

dat Dries -Land betekent , een nieuw ontgon-

nen Veld (x). Waarfchynlyk zal zyn Ed. dan

daar mede bedoelen die anderszins onvru^t-

baare Dain' Zand- en Hey* Gronden, van wier

vrugtbaarmaakiDg hy , bladz. 1 20 , fpreekt.

Omftandig maakt hy gewag van de verbetering

der Heyianden, door middel der van de ruig-

te, daarop verbrand, gekomen Asfche (7). Op
dergclyke manier , zegt zyn Ed. , wordt de

vrugt baarheid d:r Veenlanden bevorderd , door

het afbranden van de bovenkorst, met de daar

op gegroeide ruigte en Kennip - Struiken
; ja

van

(w) Tn zvn Ed. Vertoog, ©vér het Nationaal gebruik, der

Turf- of Hout • Asfche in Holland. Ansiierd. 1779*

(x) Ager novalis , novale , Vervnótura &c.

(y) Antwoord aan de HolU Jtiaaijch» Vüf. DSEL , biadffi,

ÏI8 , iis> » enz»

Ss 4
III. Deel.IL Stuk.
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!• van het Veen zei ve , dat dan in een Soort van Afch

XXV.' verandert 5 welke tot Mesting ttrekt van haar

Hoo*o« eigen Grond O). Dus ziet men den Vogel
mm Phcenix verfyzen uit zyn Asfche ! Dit geeft

AiJikt
' ook aanleiding tot het in brand fieeken der

Heijen , welk in Sweeden en andere Noordfche

Landen, doch inzonderheid in de Ukraine, zo

bekend is , onder den Hoogduitfchen naam van

Schwenden , tot bederf flrekkende van veele

Landen By ons weet men, wat ten dien op«

xigte in Gelderland plaats had; voor dat, door

een zeer fcherp Plakkaat , het in brand ftee-

ken van Veenen en Hey - Velden , in 't jaar

1765, door de Staattn verbooden werdt (o).

Inderdaad , de ruigte van Hey en Doorn-
ftruiken , die een Veld tot Bouw- en Weidland

onbekwaam maaken , af te branden, kan van

nuttigheid zyn ; maar vrugtbaare Gronden
s

daar men Hooy en Stoppelen, ja zelfs hec

Koorn , dat men te veel heeft , door vadzig-

heid laat ftaan en rotten , vervolgens in 'c

Voorjaar in brand te fteeken , vernielt niet

alleen alle nuttige Kruiden en Boomen, maar
bederft zelfs de bovenkorst der Aarde, en maakt,

dac

(z) \ Zelfde , bladz. 93'

(a) Zie de Neder/ Jaarboek.** van tj6$ of XIX. Deel,

bladz. S75.

(k) Geegr. and Phys> Bemerkingen , bey einer Reife von

St. Petersburg bis Poltawa. Stock/). Virbani> XXXV* Baad.

ïeipx» ï7So. p. i$u
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dat die in lang niet tot verhaal kan komen» - h
Dit , ondertusfchen , is , in de Ukraine , de xxv/
gewoonte van het Landvolk (b\ Het een of Hoofd-

andere , als bekend is , zal de oirzaak zyn , van
STÜK*

die brandige , dampige , zoele Lugtsgefceld-
'*

held, welke wy dikwils hier in de Voorzo-

mer, met een Zuidooften Wind, eenige Da*
gen hebben.

De nuttigheid der Asfche , in dit opzigt

,

hangt veel af van de manier, op welke zy ge.

bruikt wordt. De Strooijing derzelveroverden

Grond , is zeer diecftig in laage Moerasfïge

Veengronden ; doch te groote veelheid nadee-

Jig , dewyl zy , door de nattigheid , geweldig

famenp&kt , zynde hier door bekwaam tot het

maaken van Kadykjes ter Waterkeeringe (t)*

Voorts kan de uitgeloogde Asfche, zo van Die-

ren als van Planten , eene allerfynfte Aarde

zynde , gebruikt worden tot het maaken van

de Kroezen en Kapellen der Scheïdkundigen
%

JUchymisten en Esfayeurs, die tegen *t fcerk-

fte Vuur beftand zyn (dj. Uit dit alles blykc

verder de Naamsreden van deeze Aardfooru

(2) Aar*

(&) Zie BERKHE7 Vtrt nog 9 als beven, bladz. jj , 6z
,

enz» En de VoordetUn van de Turf'- Afc

h

, ala een bemes-

ting * benevens de wyze van die te gebruiken: Niéuwe

Landbouw, IV. Stuk , Amfterd, i7ó5,bladï, i§z } enz.

{d) BOERH. C&em. Tom. I> p. 302, é$è%

Ss 5

III.DlM..II.Jnri.
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I. (2) Aarde van Plantgewas/en , die volkomen

Afdeel; Poeijerig is en zwarU
aAVi

sïue» Jn ^ Hoogdüitfch noemt men deeze gemeen»

I I. lyk Damm * Erde of Garten • JSfofe , in 't Sweedfch

'bSSu Dam-Jord en Swartmylla^ in Engeland Gar-
Tcei- den-Earth, dat is Tuin -Aarde; in Vrankryk

Teneau , Terre des Jardins en Terre commune

noire, dat is Gemeene Zwarte Aarde. By ons

is zy onder die benaamingen , of ook by die

van Teel - ^arde bekend.

Dit laatfte drukt de hoedanigheid uit ; dat

zy y naamelyk , zeer bekwaam is tot het teelen

van Elantgcwasfen. Men vindtze over de Op*

pervlakte des Aardkloots verfpreid; zelden in

aanmerkelyke diepte : evenwel, zo algemeen

Biet, dat rnQT) met onzen Lijsk^üs zeggen

kan, dat zy overal gevonden worde (e)> In

veele deelen der Indien komt weinig en op

fommige Eilanden geheel niets van deeze Aar-

de voor. Zal zy in de onafmeetelyke Zand-

Woeflynen van Afrika plaats hebben ? In A*

fia^ in tegendeel, is zy taamelyk overvloedig.

Men

(a) Hamuf Vegetabilis perfe&e Pul ven fata atra. Syji. Nat.

XII. Tom. lil. Gen. 54. Sp. a. Humus Vegetabilis commu»

uis. Sy/U Nat. Vül. p. 209. Humus nigrescens Hortorum.

Wolt. Min, 11. Humus communis atra. Wall. ///n, r.

Humus atca communis. Da Costa Fosfi 115. Humus Ptra

C&onst. i/ï». 0. 99). N. 3* Humus puia. Carth. Min.

53. Humus Vegerabilis, Terra RuraJis. Eaüm. T. 1, p. léf

•

Humus atra. Wall. Syfi, Min.l. Sp. I. p. 14.

(e) Habitat uhique. Syfi. N&t< Xil. tttfupia.
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Men vindt menigvuldige Valeijen en Vlakten , j;

met zulke vette zwarte Aarde , in 't midden Afdebl;

van Siberië* Op het Zand , dac met eene HoOFD
*

#

Mergelachtige Stoffe overdekt is 3 legt zy^ingTus.

de ükraine , dikvvüs een half Elie diep. Aan Ttd-

den Westelyken Oever der Wolga, van fe
Aarit>

Bergen , die deze Riv'er bezoomen , tot aan de

Choper, die in de Don vloeit, beilaac de Op-

pervlakte des Lands , ter hoogte van twee of

drie Voeten , uit eene zwarte, vette en zeer

vrugtbaare Aarde: terwyl men, aan 3e Oost-

zyde van de Wolga , vlakten heeft, van groote

uitgeflrektheid, byna geheel beftaande uit geele

Kley- Grond of Zand (f). In de middelfte,

zo wel als in de Noordelyke deelen van Eu-

ropa , in Vrankryk , Engeland , Duitfchland 9

komt zy op plaatfen, daar broekige Landen

zyn, zo wel voor, als in onze Provinciën, al-

waar zy de boven - Korst der Veenen uit«

maakt (g). Elders komen daar van niet al-

leen Oppervlakkige Beddingen, maar zelfs in

aanmerkelyke diepte voor (#>
Hier

(ƒ) PbiL Trans* Vol. LV2I. p. 313.

(g) Nat. Hifi* van Hoümd< II, D. II. Stuk, bladz.

651.

(b) De Heer BerkheY zegt (IT. D. I. Stuk, bladz. 9Ö
dat men in Holland niet alleen de gintfche Oppervlakte des

Lands door een Bedde van gemengde Aarie , ter diepce van.

ée'n , anderhalf cf twee Voeten, overdekt vindt , maar dat

menookeïtfrd/, op zekere diepte ,züivere Aaidbeddingen ont-

moet, en beroept zig, ten dien opztgte,, op zyne Afbeel-

dingen.

III. Deel. IL Stuk.



Aarde*

€$2 DeFlantaartigz
I. Hier valt , derhalve , dteze zwarte Teel.

*Y?5r"
Aarde meesc io de laagte ; doch elders bekleedt

Hoofd* zv ^en Grond der hooge Landen» Tusfchtn

stuk, de Rivieren Oby en Jenifca, aan de Tom by
TtèL Kusnez, in Siberië, vondt Gmelim de Ber-

gen zelfs bedekt met eene vette zwarte Aar»

de , zeer vrugtbaar in Koorn (i). Schëüch»
zer merkt aan, dat op den top der Switzer-

fche Alpen , daar geen Planten groeijen , een

zuivere zwamchtige Molm gevonden wordt,

die zig meer uitzet dan e^nige bekende Aarde,

en niet verglaasbaar is. Hierom, misfchien

Hele hy met Woodward en anderen, dat

voor den Zondvloed de Aardkloot t'eecernaal

bedekt ware met zulke Molm , en
(
des wegen

zo ukermaate vrugtbaar (£). Zy houden
, der-

halve , de Teel- Aarde voor Oirfpivmlyfc, by
de Scheppioge reeds voertgebngt. De Heer
WuLERius, niettemin > en anderen , zyn
volitrekt van Gevoelen , dat dezelve uk ver-

gaane Plantgewasfen haare afkomst hebbe , be-
ïluitende zulks, voornaamelyk , uit de deelen ,

waar in menze door een Scheidkuadig onder-
zoek ontbindt. Ik zal zyn Ed. beigt, dien-»

aangaande, hier inrukken.

Grond- » Warm Wat^r-, by Aarde gegooten , worde
beginzeis „ eenigszin* Me!kachtig tn minder dooricnv-
€cr Aarde» i r?t 1 .

„ nende; gefiltreerd en uitgewaafemd laat het

„ een

(ï) TUt. Sihtr, Tom, I. Fiaf. p4 xxxy.
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9, een Afchgraauw Poeijer , dat Zoutig van I.

„ Smaak is , over. Door een fterker Vuur met
2?\r*

„ Water afgekookt ,
geeft zy een vloeibaar boofb#

„ Extnkt , 't welke, droog uitgewaasfemd , «tuk.

5 , een Lymerig Zoutig of Smeerig mengzel Te
*j
m

„ wordt. Dit mengzel fchynt niets anders te

y, zyn , d*n de Lymerige of Gomachtige Stof»

s> fe, door welke de Vezels der Plantgewas*

„ fen zyn verbonden geweest ; aangezien men ,

„ door Destillatie, de zelfde Produkten byna,

„ daar uit krygt , als uit andere Lymerige en

„ Gomachtige Stoffen; als ook, aangezien nee

,, even fmeltbaar is in Water, als die: zo dat

„ men het geenszins als van een Mineraalen

j, oirfprong kan aanmerken. Ook geeft, door

„ Destillatie , de zwarte Aarde eerst een Wa-
,, terig Vogt : dan een fcherpen ftinkende Geest

,

,, naar dien van Wynfteen in Reuk en Smaak

„ gelykende: eindelyk een weinig roode Olie*"

Men zou het gezegde ook kunnen opmaa- Figuur

ken uit de figuur der Deeltjes, welken, zo zyn fe
Deel'

Ed. verhaalt , door 't Mikroskoop gezien , naar

dunne Rolletjes of Vezeltjes van Plantgewas/en

zweemen , aan welken gewoonlyk eenig zeer

fyn Zand of Stof hangt* De Heer Bêrkhey,
integendeel , merkt aan , dat haare Deeltjes

door 't Vergrootglas geilen , van eene onre*

(k) Woodw Nat, Hijt, pf tk Earth. Morton tfat. Hi$
x

pf Nortbamptomhin. SCHEüCHZ, OryBagr* liüv* p» $£,
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I» gelmaatige en Jlompe gedaante en korrelig zyn (ft

A
XXV? Dic bePaalc zeer weim

*5
en buiten twyfel zal

Hoofd' zyn EcL hier die allerkleinfie Aardjiofjes niet
stuk. bedoelen , in welken men , door het Mikros-

jurt
koop 5

zo hy elderS zegt de Sedaante van
Zand kan ontdekken : behoudens dat , alleenlyk,

eenige fyne Deeltjes, die het Oog ontglippen,

zig iets raiger vertoonen (» Mooglyk zal

dit de reden zyn , dat de HoofdflofFelyke Aar*

de, naar zyn Ed, meening , allerzuiverft en

allernatuurlykst, in de fynjle Kley-deeten be-

ftaat (7*)* De oirfpronkelyke deelen van Kley

en Zand acht ook zyn Ed** zo wy bevoorens

gezien hebben , overeenkomitig. Dus vorde*

ren wy eindelyk zo ver , dat wy komen tot

* Terra de Maagdelyke Aarde , * dus wegens haare een-
Vtrg0

voudigheid genaamd, wier Deeltjes hard, doch

nogthans verdeelbaar zyn of wryfbaar, tot zo

lang, dat.zy, door haarefynheid, hetOog ont-

glippen (o).

Demoog. Dat deeze laatfle in de Schepdaad des Al-

dVde*' tnz&tiSPb begreepen zy, zal wei niemand twy-

Aatde uit felen ; maar , hoe het bykorne, dat het Aard-

wasf!n"af- ry^ in den beginne reeds zulk een uitfteekende

komftig Vrugtbaarheid gehad nebbe, dat het zo eens-

wogd.
e
"

klaps allerley Kruiden voortbragt; dit maakt

den

(1} Nat. Hijl.van Holt. II. D. 11, Stuk, blacJz» 63^
(m) De zelfde U Stuk, bladz. 230,231»

(«) De zelfde 11.. Stuk , biadz* 637,

(•} Qosah. Cbem, Tcra, I. p. (31*
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den knoop. Sommigen hebben , uit eene vas- -

te onderiïelling 9
dat alle .Teei - Aarde van AfdeelJ

Plantgewasfen afkomflig zy , daar door den XXV\

juiften tyd des Zondvloeds willen bepaalen
$
j^°°

FD*

dat op geene vaste gronden fleunt. Door Teeim

Proeven is waargenomen , dat de aangroeijing <*«*

van de Aardkorst, in honderd Jaaren , omtrent

een half Duim zy, zegt Da Costa (p); dat

my te weinig voorkomt» Zo men een Opper*

vlakkige Aardbedding aanwyzen kon , welke

federt den Zondvloed gegroeid ware en zo lang

Uil gelegen had, van twee Voeten dikte; dan

zou dit evenwel goed uitkomen (q). Dusdanig

omtrent is die Aardbedding aan de Wolga in

Moskovïe. By het booren van den Put in 't

Oude Mannen Huis, hier ts Amilerdam , kwa-

men, op omtrent vyftig en zeventig Voeten

diepte , Aardbeddingen voor van vier en vyf

Voeten dikte , die zekerlyk bevoorens Opper-

vlakkig zyn geweest , en mooglyk reeds dui«

zend Jaar bedolven: zo dat men , om deeze

dikte in drieduizend Jaar te vinden, de toe-

neeming wel Hellen mag op anderhalf of twee

Duimen in een Eeuw. Daar is zekerlyk eeni-

ge aangroeijing van vrugtbaare Aarde, zelfs op

de droogde Zandgronden , door den Regen. En f

de%

(p) Fotfils. p 11 5*

(q) Vfant een half Duim in honderd , h vyf Duim in

duizend, en dus twintig Duim in vier duizend Ja aren,

die fedett den Zondvloed verloopsn zyn# Hoewel hy andess

tekent.

IH.Diil.II. StviS
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j, dewyl bet uit de Proefneemingen van den be-

Afdeeu roemden Bonnet blykt , dat men 'c Zaad

Hoopiy
van Pianten kaD doen 8roeii

en m allerleyStof-

stuk. fen zonder Aarde , mids die flegt bevogtigd

Teel- worden met Regenwater (r): dewyl zelfs de
Aariu

allerfynfle en fchraalfte Aarddeeltjes , gelykdie

der Asfche, fomtyds tot Vrugtbaarheid flrek-

ken : dewyl Kley met Zand , uit Water ge-

boren wordende , zonder Aarde , genoegzaam

Voedzel aan de Planten geeven : komt het my
gantfch niet onmooglyk voor , dat het Aardryk

in den beginne vrugtbaar kan geweest zyn . zonder

zwarte Aarde. Op veele plaatfen des Aardbo-

dems , zelfs in Engeland , is de Grond een

roode Aarde of Bolus; op anderen een witte

Kryt- of Kalk- Aarde, beiden vrugtbaar. Neem
hier die geheele , zo ongemeen vrugtbaare

,

Vlakte beooften de Wolga in Moskovie, daar

ik ftraks van fprak , welke uit enkele geele

Kley en Zand beftaat , ten voorbeelden Tot
groeijing van dergelyke Stoffen was, wegens

het onder Water ftaan der Aarde, van dat het

Drooge gezien werdt, niet alleen gelegenheid,

maar zelfs noodzaake. Voeg hier by de Ri-

vier, die het Paradys bewaterde, en dat, tot

vervulling van *t gebrek van Regen en van

Landbouw , een Damp was opgegaan uit de

Aar*

00 Vitgezogte Verhandelingen. III. Deel , bladz. 86-70.

(s) Zie Verband, over den Nieuwen Landbouw 4 m, STUK*

Amtteid» by F, Houïtuyn. i;64, b!adz« 120.
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Aarde . door welken de gantfcbe Aardbodem
É

*•

Afbeul*
bevogtigd werdc (*). Uic de famenhacg blykt xxv.'
dujdeiyk , dat door den Heiligen Schryver al Hoofde

daar bedoeld wordt, de Viugtbaarinaaking des
STüK#

Aardryks te verklaaren. Aarfu

Men heeft, bovendien, opgemerkt, dat de oorzaa-

Vrugtbaarheid des Aardryks naar het Saizoen*>Sg?£wi«

verfchille. Ja 't is zeker, dat fchraale Win« heid »

den en koude ziltige Dampen, die men Zee*

Vlammen noemt , aandoening hebben op de

Landen. En , aangezien de Aarde door de

Lugt vrugtbaar gemaakt wordt, als uit het zo

noodig hraakender Landen blykt (ƒ),• zo moet

men wel degelyk befluiten , dat zy een Men-
gelmoes zy van ajlerley cntfloopte Plantaarti-

ge, Dierlyke en Mineraaie Stoffen, opgevoerd

in de Dampkring en ontbonden in het Wa-
ter ; gelyk de Groote Boerhaave,zo bon-

dig en zo omftandig , aangetoond heeft (t).

Hier om tytekze de Heer Berkhey, Ver»

mengde 9 aan Stof verdeelde , zwarte algemeens

Aarde ; maar wilze geen Zwarte Kley- Aarde

genoemd hebben , hoewel zyn Ed* begrypc

,

„ dat de fyne Kley - deelen , zo dra ze niec

„ meer aan een vérbonden zyn, en met de

„ zwarte Aarde vermengd worden , dan die

„ Aarde

(*) GëN # IX. vs. 6.

(t) Terra eft altecum Chaos , de qao oita omnia , ia

quam relabuntur. Cbem. Tom. 1. p. 548.

Tt
KI.Dpi..IJ.STWis:,
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1# „ Aarde zelf uitmaaken" (v\ Ik be»-ryp niet,

Afde-l. wriarom ze dan geen Kley - Aarde genoemd

hSI- zou mo£en worden: noch ook, hoe het byko-

tTUB me, dat de Aardbeddingen clus zo bepaald van

Test- dikte blyven , en zo orderfcheiden vandeKley.
AArde

* Behalve bet Zand en Veen, komen 'er, door

Mest en Rotting, nog veeJe Dierlyke deelen

in, van welke dus meer en meer vermengde

Teel - Aarde zyn Ed. een by zonder Geflagt

maakt, zynde voorts de Kenmerken van {een

goede Teel. Aarde, zo uitvoerig als naauw-

keurig , door hem aangeweezen (w).

Beden- De Ondervindingen van de Laagen des Aard.

ove?

e

de fy^ s > ^y neC booren van gedagten Put, in het

«Srondboo-Oude Mannen Huis, hier ter Stede, in den
Iinfi n

* jaare 1605; zo als dezelven door zyn Ed. zeer

fraay in Plaat gebragt en befchreeven zyn (se),

geeven my nog aanleiding tot dee?e bedenkin-

gen* De geleerde Büffoh befluit daar uit,

onder anderen , dat de Grond van Holland hon-

derd Voeten opgehoogd zy , door Stoffen uit de

Zee dam op neirgelega : dewyi men in die boo-

ring Schulpen gevonden heeft op honderd

Voeten diepte De onderfte bedding van Zand,

tweehonderd Voeten diep , daar men nog dertig

Voeten ingegraven heeft, denkt zyn Ed. moog-

Jyk niet ver af te zyn van de eerde bedding der

(v) Nat, Hifi. van Holt. II. D. II. St, bladz. 64S.

(w) Het zelfde St. bl. 647.

(x) Zie II. D. > Stuk, Pi. I, bladz. ito.

(y) Bufïon Theorie de U Terre. Tom I. p. 3 ƒ9. Zisookde

Nat, Hifi, van HqII. II. D. L Stuk 3 biariz, ï,i* , enzr
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aloude Grond-Aarde by de Scheppinge (y). Geen fc

van beiden heeft veel zekerheid. Men gaat ^fdeei;
XXV

te ver , die Grondbooring te Amfterdam op Hoofd
de Gronds&efteldheid van geheel Heiland foe~ s tuk.

pasfende : terwy zy ia deeze zelfde Stad grro ?w
telyks verfchillende is , gelyk ik bevoorens

A&T *

aangetoond heb (%). Zo zal dan die ophoo-
ging op de ééne plaats ongelyk grooter zyn

geweest, dan op anderen, Omwyfdbaar on-

deriusfchen is 't , dat , ter plaatfe van de Boo-

ring, die Kley- Bedding , van honderd Voeten

dikte, op het onderde Zand leggende, voor-

maals uit een iangduurige bezioking van Zee-

Water, mooglyk wel van den tyd des Zond*

vlöeds af ,
geboren zy : zynde de hoogere

Beddingen , van Zand , Kley en Aarde, in de

bovenile honderd Voeten , zekerlyk uit vol-

gende Overftroomïogen gefproocen. De Aard-

korst kan neergezakt of neergeweld zyn, van

welke Grondzinkïngen men zo wel oude als

hedendaagfe voorbeelden h^eft (a)* En, dat

die Kleybedding, weleer, van Menfchen of

Beeften bewoond zy geweest, bïvkt niet on-

duidelyk uit het Haair, onder de Zee -Schel-

pen gemengd ; want dat hetzelve byna onver-

ganklyk zy , ten mioite veel duurzaamer dan

de Beenderen, is uit het Haair in de Aarde der

Kerkhoven blykbaar (b). (3)

(z) Bi3dz. 413 daar^k van de Zandbeddïngen fprak.

(m) Zie Nat, Bi/i. van HoUAX- D, 1. Stuk j bl. 139,

(b) Nat Hiji<van Holt. U.D-11. Stuk, bl» 659»

Tt 2
IILDbeuILStjjx,
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I. (3) AarJe van Plantgewas/en , dis eeniger»

Afdesl» maats Meelij is.

XXV. ö

Hoofd Dewyl de Plakten, totfmr Voedzel,veel
8 TUK»

, jj n meer zelfstandigheid van Lugc en Water aan*

Humut neemen , dan uic de Aarde , zo geeven zy
pauperata. {

verrottende daar aan meer te rug , dan zy
Aarde. ^ »

er u i c gehaald hebben ; gelyk ook een Bo'ch

3 , de Regenwateren bepaalt door het ophouden

„ der -Dampen » en dus zal in een Plantage,

5 ,
die lang ongemoeid (laan blyft,de Aardiaag,

„ welke tot groeijing der Planten dient, aan-

„ merkelyk toeneemen (zegt de Heer Bof*

9 y f on.) Maar alzo de Dieren minder aan de

fJ
Aarde terug geeven , dan zy 'er van treVken,

M en de Menfchen byfter veel Hout en Plan-

„ ten f zo tot Vuurftoffe als anders, gebrui-

„ ken ; zo volgt daar uic , dac de Laag der

vrugtbaare Aarde van een bewoond Land

geduurig verminderen , en eindelyk worden

moet als de Grond van Steenig Arabie, en

van zo veele andere Ooüerfche Landen , zyn*

de inderdaad het oudst bewoonde Klimaat,

daar men hedendaags niets vindt dan Zout eo

Zanden : want het Vaste Zout der Planten

en Dieren blyft over, terwyl alle de ande-

re deelen zig verfpreiden in de Lugt" (c).

Het

(3) Humus Vegetabiüs fubfarinofa. Stfl. N&t. XU. Tom»

UI. Gen. S4 Sp. 3. Rackjord, lu Weflpih. 240. Humus

atrl depaupenta Celore gdseo. .WALL. Sjft. Mn. 1. p.

99

1*

99

99
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Het eerfte kunnen wy , door Ondervinding
, i.

zeegen, van Tuinen , die men een Wildernis AfdeeU

laat worden en van Landen , die men braak
rj00Fj^

Iaat leggen: terwyl in tegendeel in alle Tui- stuk.

nen, Plantagiön en Landen , wie* Grond een ffry»

zwarte Aarde is , daar men veel Vrugten , Krui-
ar

den of Graanen teelt, de Grond allengs ver-

armt, indien dezelve niet, van tyd tor tyd

,

door Mesting of Braaking, hejüeld worde , tot

zyne vor rige Vrugtbaarheid. De Warmoeziers

hebben hier van dagelykfe blyken. Of het,

nu deeze verarmde Aarde zy, welke onze L i n-

N-ffius hier bedoeld heeft, dan de a^gemeene

Bey- Acr de , is zo blykbaar niet, In Wesrgoth-

land kwam zy hem op laage p'aatfen voor, on»

der den naam van Ecickejord, zynde ,, een Ak-

,, Ier «Aarde, zeer murw en 2agt, op 't ge*

„ voel byna als Meel , wat roodachtig van

„ Kfeur. Door veel nattigheid wierdt zy heel

„ fchielyk zuur, en in droog Weer deedt zy

„ nog minder goed. Daar kwam niet ligt an-

„ der Kourn in voort, dan Haver, welke ook

s, op den magerllen Grond groeit. De wei-

„ nige Teel- Aarde, die men op magere, vog-

„ tige , hobbelige Heijen vindt , waren ge-

„ meenlyk van deezen aart , en de Boeren

fi
verzekerden hem, dat uit Slyk deeze zelfde

,, Aar*

{e) EUïïON Theorie de la Terre Tom, I. p, 3*4, 355.

Tt 3
1U.Debi.1I. Stuk.



©"Öa De Flantaartice
I, „ Aarde ont Rondt , wanneer die op de Ak»

hmz*t» r kevs gebragt vverde (d)"

Hoofd' Dö ^ctr Wallerius verhaalt , dat der*

stuk. gelyke Aarde ook te Wasby , in de Sweedfche

Uey- Provincie Upland, fomtyds by duoce laagen ,

ter diepte van verfcheide Ellen > of digt onder

de zwarte Teel • Aarde , voorkom e. Mooglyk

zullen die diepe Laagen van een voorigen Hey-

grcnd afkom (lig zyo. De Hey- Aarde, in ons

Land , beftaat meeftendeels uic ontfloppte Hey-

Gewnsfen s en eene groote veelheid Zands,zo

de Heer Berkhey aantekent» Misfchien zou

de Aarde der Geestgronden 3 zogenaamd , hier

kunnen behooren (e).

iv. (4) Aarde van Plantgewas/en , die Kaffig i$ 3

feZZt. in 't drooge wryfbaar.

Zwel-
Aar e

* Men vindt deeze, die zy Cj'êsjord in Swee-

den heeten , aldaar dik wils op vogtige p aat-

fen , zynde uit Worteltjes van Planten ont-

ftaan, welke tot een grof Poeijer zyn gewor-

den. Zy fchynt eene verfcheidenheid te zyn
van de Tuin -Aarde, welke nabykomt aan de

* zie Bruifch Eley, zynde onze vyftknde Soort*:
bladz. 584. maar zy is veel grover, Hokt het Water veel

fier,

(d) Lïnk Wtfigothifihe Rei/è>, ah boven,

(e; Zse de Ferhzni. der lióll. Moatftb* te Itearlm. VUL
Deel. il. Stuk .«bladz, 70.

(<*) Humus Vegetabiiis sceiofa, dcco fri^bilis. Syfi, Nat.

XH.
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fterker in , en houdt hec langer by zig t droo- I,

gende ook langzaamer uit, en wordende dan xxy^
wryibaar tusfchen de Vingeren. In 't Voor-HooFol

jaar verheft zy zig door den Nagtvorst en de STUK *

Hitte van den Dag, werpende dan de opfchie- Afr^
1*

tende Plantjes ni f t den Wortel uit , dat zy

fterven. Hterom is deeze Spongieufe Aarde ,

op de Akker? en in Tu'nen , zeer gehaat.

H'er toe zou anders misfchien de bolle boven-

korst van eer.igen onzer Veengronden , welke

zi£ geduurig, uitzet , en dreunt wanneer men
"er over ga^t , kunnen behooren , welke de

Heer Berkhh een zwarte Teel - Aarde

co mt, met Veen of alerley verdorven Plant-

üofFen vermengd {f).

(5) Aarde van Plantgewas[m> die grof Poel' v. •

jerig is en bruin. J*™*'
Berg*

Op de hooge Bergen, in Swecden, is dee-
Aad<5 '

ze , volgens den Ridder , zeer gemeen , een

weinig fyner dati éè voorgaande , niet de

Kleur van Omber. Zy is , zegt hy , gefchikt

tot VoeJzel der Berg- Planten , maar moet
,

indien zy ia hoedanigheden niet de Zwei-

Aar-

Xïï. Tom. III. Gen. 54» Sp. 4. Humus Spongiofa. h. VVeJl»

goib 240.

(fj Nat. Bijl v n HsU. Il, D II. Stuk, bladz. 6$t.

(5) Humut vcgeubüis grosfe pulverifau fusca. Syftt Nat* .

XII. Tom 111. Gen- 54. Sp- 5»

Tt 4
HL Deel» II;5tux.
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I. Aarde overeenkomt ,
(volgens zynEd. ,) ook

^xxv" niet zeer vru"tbaar Z^D *
Mooglyk zou mcn de

Hoofd Aarde van eenige Geestlanden onzer Provic-

stue. ciën (g) hier kunnen t'huis brengen. Ten min-

,

Ber/° fte zullen wy de fchraalheid der Bergplanten

daar uit afleiden; die allengs verkleinen, naar

dat men hooger ftygt. Veelen , ondertusfchen

,

brengen alle deeze vyf Soorten tot eene zelf-

de Teel -Aarde t'huis, in trappen van Vrugt-

baarheid verfchillende, en altoos voor verbete-

ring bekwaam (h).

Immers de goede zwarte Aarde, uit Plant-

gewasfen afkom (tig en de tweede Socrt uit-

nuakende , heeft altoos de eerjie in zig ver-

mengd , en gaat , door verarming of uitpujrirg,

tot de derde over. Voorts heeft zy altoos die

eigenfchap , van vogtig zynde als een Spons

&ig uu te zetten en droog weder in te krim-

pen ;
gelykende dus naar de Zwel - Aarde , van de

vierde Soort, waar van de Berg -Aarde, zo

evengemeid, maar weinig verfchilt.

f» Zie Hol! Maat/eb. V\\\. D 11, Stuk , bladz 7o,enz.

(h) Zie de zelfde Verhandeling van den Heer Bekkheï,
ever de Middeen tor verbetering; der Landen in onze Pre-

vinciën, dienende tot beantwoording van de Vraag, nu

twintig jaar geleeden door onze Hollandfche Maarfchappy

opgegeven , en de Verhard van dm N:euwen Landbouw , als

boven, over de vcr/cbilknds Süorten va» Grtnden , enz. III,

STUK , bU 105.
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( 6 ) Aarde van Plantgewasfen , met Vezels fi

doorweven > die hard wordt door 'tdroo^en. opdeel;
AAv •

tioüïn-
Van de voorigen onderfchddt zig deeze zeer STÜK: .

blyfebaar , doordien zy die zo bekende Twr/ vi.

uitlevert, naar welke Linkius ?
er deezen ^ZT

balterd-bYtitam aan geeft. Hec is eigendyk "

d
een-

de Veen- Aarae , of het z^genaaoide Vsen %

dat men in 't Engelfch a Fenn of Fenny Ground

roemt, in Vrankryk gemeenlyk Tourbe. Die

benaaming is zekerlyk van de Hollandfche, Turf,

ontleend , welke men oudtyds Torf fchreef of

Torve, en, myns bedunkens, allereigenst afge-

leid wordt van Dor- Veen of Dor - Ven , dat men

door de enkelde uitfpraak tot Torven , en dan,

in het eenvoudige, tot Torf heeft kunnen bren-

gen : want het is zekerlyk een uitgedroogd of

dor Veen (£}. Dus moeten wy de Veen -Aar-

de ook van de Turf, die daar. uit gemaakt wordt,

onderfcheiden.

Behalven onze Provinciën, alwaar de Veen- p 'aa«*

gronden misfchien overvloediger zyn dan in

eeni-

(6) Humus Vegetabllis interte&o-fibrofa, ficco induranda.

Sy/t. Nau XII. Tom 111. Gen. 54 Sp. 6. Humus Vegeta-

bilis Turfacea fïbrofa, Wall. Min n.Turfa. Datris Cronst.
Min. $ 29i' Humus denfa Radicihus vix mutatis intertexta»

C^eth Min» 5J- Humas compacla lutüia. Wall» Syft*

Mn. I. Sp- 6, p> ü. Humus Veget. Lutofa Tuxfa difta» Da
CoST. Fosf p uS.

(i) Veele andere afleidingen zyn zo eigen niet; gelykmea
kan zien by Degnerus de Tmrfit 9 pa?. 6» 9*

T t s
IH.Dul.1I.Stdk.
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f. eenige andere Staat, komen zy ook in zeer vee-

*2?5*tede€fcn van Europa voor; doch het Veen is

Hooi-o' ™er vaD eenerfey natuur. Zy bevinden zig op

«tik. Ysland, in Rusland, in Noorwegen, Jutland,

V
T~ -Deene-narkeo , Sweeden , en zo wel in de

Noordelyke als in de ZuidelyKe Landen aan

de Oostzee* Men vindtze in Koerland , :u

Pruufen by T^uitenau , op het hooge Geberg-

te in 't Sik fifch Vorftendora Jauer , ook by

Beuchn^ts, by Dachenperg, by Creutsberg en

op den Schneekop in Silezie, by Oberfchwer-

da in de Lausnits,als ook op verfcheide plaat-

fen van Opper Saxen , in Thuringen , Fran-.

kenland, voornaamelyk aan den Ramberg in 'c

Wurtsbergfe , in Zwaben , aan de Bodenfee;

by de R^ks-Stad Uloi, by Bebenhaufm en

op de Hermans Htide 5 tusfehen de Rivieren

Enz eD M*.>rg, anderhalf Myl van Wildbad, op
verfcheide plaatfen in 't Wurtembergfe, byOf-

fenbach niet ver van Frankfort aan de Main

;

op verfcheide Gebergten' , zelfs op de hoogde

Alpen in Switzerland ; ook in Piemont en jta*

Üe, zelfs m het Napelfcheen omftreeks Rome:
by Arras, Compiegne, in Pjkardie by Amiens,

in Poiton, by Beauvoifis, byV'üieroy in Cham-

pagne en elders in Vrankryk (k); als mede in

verfcheide L indfehappen van Engel ;nd , in

Schotland 9 Ierland en op de Orkadifche Ei-

landen*

Kaar

(k) Zie Uitgtzogte yèrtautelitsgen, X« Deel ,1)1,218, 237.
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Naar den kant der Nederlanden vindt men ï.

Veengronden op den top van fooimige Ge» £xv!"
be? gten in het Keurvorftt nüom Hanover , Hoofd.

inzonderheid op de Luoeburger Heide, alsook 5TuK *

in de Hertogdommen van Breinen en Verden , AJ%1
in het Oldenburgfe , in Oos' vriesland , in de

Stichten van Hildesheim , Paderborn , Osna-

brug en Munüer; in de Urraafichappen , Ben-

theim , Teckiemburg , Lingen en Meurs; in

het Keulfche, Cuikfe, Bergfe en Kleeffche:

in Bra^nt niet ver ven 's Hertogenbofch, in

't Lanafchap Drenthe , in Gelderland by Nim-

wegen en Zutphen, in \ Overysfelicbe , Gro-

ningen en Vriesland , in Utrecht , Holland,

Zeeland , en dus in alle on/e Provinciën.

In 't algemeen komt het Veen meer op laage ?oeda*
- _ ragheid.

dan op hooge Gronden , en byna altoos Laags»

wyze voor , leggende op Zand of Kley, en

gemeenlyk met eene aanmerkelyke veelheid

Teel - Aarde bedekt. De dikte der Veen-
laagen, of eigentïyk derzelver diepte, is, vol-

gens Degnerüs, van twee , vier , agt , tien

tot twaalf en twintig
,

ja vyfencwintig of der-

tig Voeten; de uitgeftrefctheid dikwils van ver-

fcheide Uuren gaans (l). Men vindt 'er dik-

wils, niet alleen in o ze Landen, maar ook
elders, een menigte van Boomilammëii, Wor-

telen

(/) Vide Begxerum de Turfis, p z$ en uit denzclven'm

de Nat, Hifi, van Holland \ 1. D. 1. Stuk , bladz 73 % ens.

IILDeel.II.Stuk,
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B telen en Takken , zelfs Sceenen en gemaakte

XXV
* Werktuigen in, die aanwyzen, dat zodanige

Hoofd- Veenlaagen een voortyds met Boomen begroei-

stuk. <jen en bewoonden Grond overdekt hebben (w).

Aarde' ^ lct ze^den komen 'er veelerley Hoorentjes en

Schulpen , Viscbgraaten , Kreeft fcrnalen en

aa re overblyfzels van Zee-Schepzelen
, ja

van Land • Dieren in voor. Dus heeft men

'er, in Vrankryk en Engeland, Hens -Hoor-

nen en Beendcrs van Zwynen in aangetrof«

fen {n)> In verfcheide deelen van Siberië, en

andere Koordelyke Landen, zyn daar in Been-

ders , Tanden en geheele Geraamten van grooce

Visfchen,in 't byzonder van Walrusfen en Een-

hoorns, als ook van Herten en Rendieren 5 ja, zo

men wil , van Olyphanten gevonden (o ;. uaar

komen ook fomtyds Mineraaien* inzonderheid

Yzer*

(m) Zie b!adz« 7 ,hier voor.

(n) üttgezogte Verhcni. als boven, blacfe. 2IO. Pbit¥
Trans. Vol. L P. I p. 112.

f e) Zie 't voorg. Stuk, blsdz. *c6, aia. Men hadt tot

jicg toe vasrgefteld , d:t in Siberië weezentlyke Beender*

van Olyphanten gevonden waren , en niet kunnen begry.

pen, hoe dezelvcn aidaar mdgten gekomen zyn , wegens

bet zo koude Klimaat aldaar; doch uit de Ka^kebeenen en

Tanden, in menigte aan de Ohio , in Noord • Amerika, ge»

vonden ; waar van de eerften tot een veifcbeurend Dier be»

hooid hebben, de anderen geheel anders gedr?aid zyn, dan

die der Olyphanten ; wordt, (niettegenftaande de voJfbek'e

pefluiten der Franfcbe Akademisten uit die zelve Beende*

ren ,) door den Heer Do&or HUNTEB niet cnwaarfchynb'k

betoogd , dat die , zo wel Siberische als Anierikaanfcfie,

Beende» en Tanden, van een tegenwoordig enUkend piet

af-
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YzT-Ertfen en blaauwe Aarden, van derge- I.

gelyke natuur f ja Zwavelkies , Pyrieten eti -SvSr**

itukken Barnfteen in voor. Hoofd*
Dat hec Veen van eene Plantaartige afkomst^uK.

zy en weezentlyk beftaa uit vergaane Krui-
v^j

rfPr

e t

nS

den en Boombladen , vindt hedendaags geenveeu.

twyfel meer. De meergemelde Heer le Francq
van Berkhey heeft zulks door Ondervindin-

gen en Redeneeringen , wat ons Holland aan«

gaat , zeer klaar en omftandig betoogd (p> Oe-

GNEaüs hadt de Hey, benevens alierley Soor-

ten van Mos en Watergras, voor de hoofdzaa-

ketyke Stoffen gehouden , uit welken het Veen

geboren wordt , en dan zouden de Boomen ,

die men 'er in vindt, maar toevallig zyn, heb-

ben-

afkomftig zyn. fHÏt, Trant. Vol. LVIiL p, 34.) Zie ook

het Latynïche Vertoog van den Heer PvASps , Hifraad van

den Landgraaf van Hesfenkasfel, ten dien opzigte, die aan-

merkt, dar 'er zulk een verandering van \Klimaaten niet on»

detfteld kin worden, als tot het vecblyf vm Olyphanten aan

de Ohio of in Siberië vereifcht werdt. {Peil, Transé Vol.

LIX. p. «a6.) De verandering der Klimaaten , op den Aard-

kloot, is inderdaad wel groot , gelyk daar uit blykt, dat

het oudtyds in Italië en verder aan de Middeliandiche Zee,

vry fte<k gevrooten heeft: maar zulks zou ik veeleer aan de

verandering van 's Aardkloots Oppervlakte door den Zond*

vloed, dan aan eene verwrikking van den As tocfchryven.

Naderhand kan het Klimaat van Italië veranderd zyn, door

de opdrooging van zo veeie Meiren ia 't Noordooften , van

waar de Koude komt.

(p) Hall. Maat/d. VIU.VZZL, 11. STUK, bladz. 47-70,
Item Nat, Hijl. van Holland. II. O. 1 L Stuk, blacfc. f60 , enz.

!!!• Deel. II. Stuk,
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I. bende derzelver Bladen ook iets toegebragt.

Afdeel. Van Riet en Wier komt op zig zelve , zeker-
*5€ XV

Hoofd-* ty'K » brandbaar Veen (#). Boombladen kan

siuxe men op veele plaatfen , inzonderheid daar geen

2gtf Stammen in 't Veen zyn , niet m 't Spel bren-

gen, en, daar men ze maar enkele! in hetzelve

vindt , zal naauwlyks de oirfproDg t'eenemaal

aan derzelver Bladen kunnen toegefchreeven

worden. Anders is 't gelegen , daar men ze-

kere kentekens heeft van diep onder den Grond

bedolven Bosfchen, gelyk by Brugge in Vlaan-

deren, alwaar men zelfs de Laagen der Bladen

van ieder Jaar , in het Veen, kon onderfchei-

den (r), In Vrankryk en Engeland worde, zo

wel het Hout als de Bladen , tot Brandftof ge-

bruikt , ja zelfs Turf van het Hout gemaakt (s)

;

waar uit blykt , dat de onderileiling van fom-

migen, als of het Hout mets konde toebren-

gen tot de vorming van het Veen , geen grond

hebbe (tj.

Vrugten, Behalve de Boomftammen en Takken, en

zaaSn * de Wortels van. vede Kruiden, die den Plant-

daar in* aardgen Oirfproog van het Veen nog nader

aanduiden, komen daar in ook veeleriey Vrug-

ten en Zaaden voor, In Engeland, daar het

Veen veelal Vau een Bitumineuze natuur is,

Pe.

iq) Hetzelfde bladz. 620, -enz.

(r) Zie. hier voor , bladz* 7*

(5; Aldaar bladz. 8.

(t ) Zie de Nat: Hift. van Holland', 11. D. 1 1. STüX , bladz»

444, iteai DEGNERUS ds Turfis, Cap. VI. p. 77* •

;

-
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Peat genaamd, een Soort van Dary, vindt men j
e

daar in dikwils Erwten , Wikken, Hazelooo-AFDSEt.

ten, Watern- oten ; ook Eikels en Kegels van £t
-

pyn en Denneboomen (v) enz. Deeze komen stuk.

onder de Delfltoffen in aanmerking, hoewel reen-

zy niet veribend zyn ; des ik daar van hier *

voor gefproken heb*. Zy zyn ook dikwils wat*B!a&:.8§
t

Virrioolifch , hebbende dat Zout als uit den

Grond in zig getrokken , zo dat zy , aan de

open Lugt bloot gefteld , in 't kort vermolmen

en vergruizen. De Engelfche Heer, Doctor

Parsons, heeft twee geheele Plaaten vol ,

van zodanige gegraven Vrugten , waar onder

hy eenigen voor Amerikaanfche opgeeft, van

't Eiland Shepey, in 't licht gebrjgt O).
Ten opzigt van fynere Zaaden , die 'm depaddeftoe»

Veen- Aarde vervat zyn, komt hier wel by.
ïen-steen«

zonderlyk die zeldzaame Pietra Fongaja op 'c

tapyt, welke in Italië gevonden wordt. De-
zelve valt in 't Ryk van Napels, aan de Gren-

zen van den Kerkelyke Staat, op Kalkbergeo,

in de Oppervlakte, meestal twee Voeten dik$

zynde een Veenige Spongieuze Klomp. Wan-
neer men dezelve in een vogtige Keider legt

of eenige maaien met Water begiet , zo geeft

zy Paddeltoelen of Champignons uit, die be-

kwaam zyn voor de Keuken, Door laaow

Wap
(>) Phil. Tranfatf. Vol. L. P. I. p. 112.

• (wj Peil. TranfaB. Vol. L, P. I. p,i 9 6. Vergelyk hkék4

9 1 , hier voor , alwaai ik verzuimd heb daaje van gewag te maa»
ken*

|II. Dot* IL Stuit,
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I. Water daar op te gieten gefchiedt de uitgroei*

^™?L*jing fpoediger. In voornaame Huizen maakt

Hoofd* men 'er gebruik van. Op die zelfde plaatfen

stok. valt ook een verharde Aarde , van den zelfden
>•««. aar t O).

Aarde.

Hoe zy Een aanmerkelyke zwaarigheid zouden fom-
®°

ê
p
ten

ffiigen hier ten opzigt van den gezegden Oir-

kan ont. fprong der Veen - Aarde kunnen inbrengen :

aanzyn
naame]y|c 9 noe het bykome, dac men dezelve

ook vindt op hooge Gebergten , zelfs op zo-

danigen. s daar men Metaalmyn?n m heeft of

Grantetbergen. Op de zcdanigen komen vlak*

ke Velden voor, met een of twee Voeten

vrogtbaare Aarde, die behalve veele Boomen,

Heeiters en Krui ten, ook goede Gras- Wei-

den en Koornlanden uitleveren (;y). Men vindt

'er , bovendien , Valeijen , Moerasfen en ftaan-

de Wateren , waar in en om veele Planten

groeijen, die door den tyd zo wel in Veen ver-

anderen kunnen, als zulks in de laage Landen

gebeurt. En, wat het Veen aangaat, dat men

op de toppen der Alpen vindt , daar naauw-

lyks Kruiden groeijen , dit zou 'er door den

Zondvloed moeten gebragt zyn , even als men

de Zee aan onze Kusten nog dagelyks Hukken

Dary. dat ook een Soort van Veen is, ziet

opwerpen»

Hier zoude men billyk kunnen vraagen, hoe

het

(x) FERTWRS Briefe aas JValfcbland- p, I*S»

(y) PbiL Trans, Vol. LVI. p« *3*»
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het bykomt dat de Teel -Aarde en het Veen, ,V .,

beiden van Plantaartige afkomst , zo zeer ver- xXV\
fchillen, en zo onderfcheidbaar zyn ? DeTeel-Hoon>-

Aarde beftaat eigentlyk uit de fyniie Aarddeeien
1

STÜK*

die, met Water , Oliën en Zouten
, gemengd , als A%%£

Stof in de Lugt zyn opgevoerd, en, nederval-

lende , dat dunne Korstje uitmaakeo ± waar van

ik hier voor fprak. Het Veen beftaat uit de

groffte deelen der Plantgewasfen , daar de fyn-

fte Oüe en het Zout , door de vogtïgheid van

den Grond , of door het Water van Moeras-

fen, grootendeels zyn uitgeloogd. Hierom moet,

noodwendig , het Veen zo veel fchraaler dan

de Teel • Aarde zyn.

De Veen- Aarde, voor 't overige, geeft, door Eïpen;

haare Ëigenfchappen , van gezegden Oirfpfong
fchaPPera*

uit het Planten - Ryk genoegzaame biyken.

Tot Turf gedroogd vertoont zy duidelyk haa-

re Vezelachtige zelfitandigheid , en de aart van

haare brandbaarheid bewyst de afkomst ge-

noegzaam. Ook komt in de Asfche, behalve

meer of min Yzerdeelen, gemeenlyk,door uit-

looging, een Alkaïyn Zoutte voorfchyn, gelyk

uit verbrand Hout. Dat de veelheid daar van
minder is , wordt door de menigte van Aard en

Zanddcelen , in de Turf, of ook door ander

Zout,veroirzaakt. Door kooken in Water komt
'er een Hinkend Vogt van ,

s

t weike , verdikt zyn-

de , zuur is bevonden, met Loogzout opbrui-

fchende* Dóór Deftülatie hebben fömmfgen

een Zuuren Geest en dan een roode Olie, ge-

Vr fok
UI.Di&L.ILSTtJt.
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I. lyk uit de Schotfche Turf ; anderen een vlug

A
XXv" Alka|yn Zout en vervol8ecs een bruine Olie

fiobW met een zuur Zout, gelyk uit de Franfchevaa

stuk. Champagne ; anderen een geel- of roodachti-

fS«: gen ilinkenden Geest, naardien van Hertshoorn

gelykende , als uit de Sweedfche en Holland-

fche Turf, bekomen (%). In dit opzigt is een

groot verfchil onder de Turven, gelyk ook in

't braüden ; dewyl veelen , als bekend is , zeer

Zwavelig zyn , anderen niet* Dus verfchillen

zy ook ongemeen in Kleur en duurzaamheid

,

zo ten opzigt van het branden , als van de
gloeijende Kolen , welken zy geeven 5 daar ïn

van Houtskolen onderfcheiden , dat zy niet,

voor dat zy geheel verteerd zyn, uitgaan ,

wanneer zy niet uitgedoofd worden. Byzon^

der is ook die verdikkende Damp , den Turf-

kolen eigen , die , na het uitdooven , in een

beflooten Vertrek weder aanglimmen : moog,

lyk wegens de Aardharst of Zwavel, in de-

zelven vervat.

Dat 'er weezectlyk Zwavelachtige Stoffen

in fommige Turf zyn is zekerer , dan dat alle

Turf meer of min van een JBitumineuzen aarc

zyn zoude; gelyk de Heer Berkhey fchynt

te willen. De Heer ten H aaff, van wiea
zyn Ed. de Proefneemingen over de Turf-As-

fche

( z) Hif-SNE Tent. Chem. Degner de Turfis Cap. XII.

Zie ook het Scheidkundig Onderzoek van het Veen, door den

Heer Dr> Berkhey, en de Proefheemingen van den Heer

Ten Haai op de Turf- Asiche. Nat* Hiji % van H*lL als

boven, biadz. 305-517*
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fche hadt bygebragt , meent ondervonden te 1.

hebben, dat de witte aanflag van 't Vaatwerk, Afdeeu
XXV

't welk lang over den Gloed van Turfkolen HcoFD
*

geftaan heeft, geenszins uit Zwavelachüg-sTus:.

heid, maar door een Armoniakaalen Dampont- ^«»-

ftaa. Eene aanmerkelyke veelheid dier StofFe,

verzameld , heeft zyn Ed. , door Sublimatie ,

éen weezentlyk Armoniak « Zout uitgeleverd.

De invreetingen, daar door aan Yzeren en

Koperen Vaten veroirzaakt , fchynen nader

aan een zodanigen , dan aan een Zwaveli-

gen Damp toe te fchryven. Het Is ook

ligt te begrypen , dat dezelve de oirzaak

van die benaauwdheid kan zyn , welke ge-

glommen Kolen in beflooten Vertrekken , zon-

der Zwaveligheid , die ligt te ontdekken is

»

veroirzaaken. 't Is verder niet vreemd, aan-

gezien het Roet van Schoorfteenen insgelyks

Armoniak- Zout uitlevert fa)» Dewyl onder

de PiantftofFen , waar uit het Veen voortkomt,

zo Mos , Kroos ais Bladen , veele Dierly-

ke, van Infekten en Wormen, gemengd zyn,

is de oirfprong van die Zout niet duider.

De Turfbouw . in onze Provinciën, is reeds
,

De Turf*

zo omftandie; befc^ireeven en door Plaaten op-

gehelderd (b) , dat ik daar van weinig zal fpree-

ken.

(a) Verband, vsn bn Raiaaffcb G^noot/ch&p re Rotterdam»

V. Deel; volpens 't üimekzel ia de Mgem, Vadert. Let»

Hroeff. I I. Deël v blad«V azt.

(b) Zie de Tegenvt. Staat der Ventnigk Ntdtrl, by f§.

Vv a ti«
III. Dsjsul» II. Stuk.
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I. ken. Alleenlyk merk ik aan , dat 'er, wa*.

A
xxv

U
neer het VeeD zodani8 le§c

'
dat het eene Bed-

Hoofd' ding maakt onder de bovenfte Aardkorst ,
ge*

stuk. ]^ gewoonlyk; geheel geen Kond in fteekt „

AarT* otri hetzelve in de gedaante van onze Turven

uit te fpitten , en dan deeze Stofte, die reeds

in de Grond famengebakken is , door lugtige

opftapeling tot het gebruik droog te maaken.

Dus gefchiedt de Turfbouw in Sweeden ea

de meefte andere Landen, gelyk in Vrankryk,

Engeland, Duitfchland ; ja in fommige deelen

van onze Provinciën : zelfs ook wel in Hol-

land. Gemeenlyk wordt zulks gedian op da

Heijen, in Vriesland, Groninger -Land en O-

verysfel, waar door men dan die zogenaamde

Brouwers -Turven bekomt , welke roodachtig,

los en ligt en weinig Vuurhoudende zyn. Zulk

eenen Turfbouw acht men reeds meer dan vyf-

honderd Jaaren in deeze Nederlanden plaats

gehad te hebben (c). Of mooglyk is het al-

lereerfte gebruik geweest , de bovenfte Hey>

Zooden af te fteeken , in de gedaante van

Plaggen, die men breedeTurven noemt,'twelk

in fommige deelen van onze Provinciën ook

nog hedendaags gefchiedu Een andere maniec

be-

Tirion , Amfterd. i?4n IV. Diel, bladz. ai, enz. De
befchryving der Veenbeddingen, , Dary- en Moergronden

9

door den Heer Dr. BebKHEY. Nat. Hifi, van Holland , \u

ïi, 111. Hoofdft bladz. 71 , «nz»

C<) DKGNEBU3 di Turfis. p. x6u
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beftaat in het gebruik van de Dary of Derry , j,

een Veenachtige S toffe, welke aan Klompen op Afj>bel.

onze Stranden door de Zee wordt opgefmee-^^

*

ten en van ouds by die van Zeeland inzonder- s-* uk.

heid , niet alleen om de Hitte, maar ook en /r"*«

wel inzonderheid wegens het Zout, dat zy uit

de Asfche haalden , gedolven , gedroogd en ge-

brand werdt. Men vondtze aldaar menigvul»

dig ,' onder de Kiey, in'de buitendykfe Schor.

r:n ; doch dit Derry - delven is , cm de Stran-

den niet te benadeelen , voor driehonderd Jaa*

ren geheel afgefchaft (d). Even zo werdt het

wegfpitcen der Landen , na dat men echter

reeds fchroomelyke Plasfen gemaakt rndt, in

onze Provincie al voor twee Eeuwen verboo»

den; ten zy men of de gemaakte Graften we-

der vulde , en dus het Land behield , of, door

een Kadyk daar om heen te leggen, en het Wa-
ter uit te maaien, drooge Meiren maakte, van

uitgeveend Land. In 't algemeen moet men
voor Geld verlof tot het uitveenen bekomen van

de Ambachten of Heerlykheden*en dit verhoogt

^eer den Prys van de Holiandfche Turf (e).

Pe diepte , van tien , twaalf en meer Voe- Hetveen-

ten ,
basseï£n »

(d) ZxtTegcn-w. Staat van Zeeland, I.D.bIad«. \?3 % ens.

(e) Aangaande de groote veelheid van Turf , welke uit

een Morgen Veenland komt en de groote waarde der Lan-

de*}' ën deswegen : zie de Neder l. Jaarboeken van 17*8 of

II. Deeijbladz. 128, en, wegens hst laatsrgemelde , hec

IX, Deel van 17 $s , bladz. 381 , enz.

V v 3
IÏL Deel. IX. Stuk.



673 De Plantaartigb

I. ten, tot welke de Veenbedding zig uitftrekte,

^yyv " ^ BZn teK'm& tot ket Feenbaggeren
, eene ma-

Po. fd' Clcr » ^c tnans ^e ^e^e '* ur^ uitgeven. Want,
stuk. door fat affpitten van hetbovenfte Veen, komt
vu*- ^^ we l haast aan Water , dat het overige

geheel week en onhandelbaar maakt. Dit, Flod*

der genaamd , wordt vervolgens , even als de

Modder uit onze Graften , door een Yzeren

Beugel , die een Schepnetje be(tuurt , opge-

haald, en,'t zy vanden Wal, ofmet Schuiten

op het Land gebragt, daar het zig zelve als een

weeke Modder egaal uitfpreidt, en vervolgens,

byna opgedroogd zynde, met een Spade geftco-

ken wordt tot Turven , van zulk een regel-

maatige figuur, als wy dezelven gewoonlyk ge?

bruiken.

Regt v.-n Aangezien de Turf een gewoone Brand (tof

§ng?
0R" uitmaakt in onze Provinciën, en vooma-imelyk

maar valt in Overysfel , Vriesland, Holland en

Sticht, zo zyn door derzelver Staaten ook by-

zondere Ordonnantiën gemaakt , omtrent de

belasting , die beiaald moet worden van de Turf,

welke uit de eene Provincie in de an ere ge-

voerd wordr. Dit noemt men Ontgronding ,

en met reden , alzo de Grond dus weggevoerd

wordt ; 't welk door de menigte en aanhou-

dingen asnmerkelyke vermindering der Weid-

en Teel • Landen veroirzaakc. De Uitvoer van

onze

(f) Zie de Nederl. Jaarboeken , als boven , en 't Rsgijter

daas van 3 op denty t£l van Turf,
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onze Turven buitenslands, is door hunne Hoog- I.

mogenden , uic aanmerking van het aanbelang xyv
L '

dier Brandftoffe , volftrekt verbooden (f) Hoofd»

In de Langeftraat , een Landftreek aan de *tuk.

Grenzen van Holland , bewesten 's Hertogen-
ft
^*"i

e"

bofch , worden die beide manieren , zo 't fchync , Turf.

famengevoegd (g). Na het afileeken van de

bovenkorst,die een zeer geringe Turf uitmaakt,

wordt de Veen» Aarde , die doorgaans één of

anderhalven Voet diep legt , met een Schop

uitgegraven, en, ca dat men tot Water geko-

men is, verder uitgebeugeld. Het een en an-

dere, op 't Land geworpen , mengt men met

een kromme Schop wel famen , tot een dikke

Bry, die ter dikte van ruim een halven Voec

wordt gelyk gemaakt, en vervolgens» met ze-

kere Yzeren Roede, tot op den Grond ver*

deeld in Riemen van zeven tot regen Dui-

men lang en omtrent zes Duimen breed. Na
dat deeze gedroogd zyn , wordenze opgeno-

men , aan lugtige Hoopen geliapeld , ók piera-

midaal oploopen, welken men Vimmen noemt,

dienende tot een Maat omze te verkoopen.

De Heer , die zulks verhaalt, meent aldaar .Aangroei,

duidelyk ondervonden te hebben, en zoude het-
J

veln.

a
" lft

zelve, volgens zynê Berigten, in omtrent ze.

ventig of tagtig jaaren wederom de ukgeveende

Plas vullen met een dergelyke Soort van Veen,

Men

(g) Zie de Verhand- over den Turfbouw m de Lontje»

firaat ,enz. Koll« Maatfch* X'l. Dil»-«Beiigren,b!K'iz.i7«

Vv 4
III. Deel» il Stqsu
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If
Men graaft aldaar , zegt hy, niet meer, dan

AvDEEU.tot de diepte van omtrent zeven Voeten en

H'>off1 nainder. Zyn Ed. leidt den aangrpey af van

st^ïf allerley Waterplanten ,in de uitgeveende Plas-

fan. fen groeijende ; zo dat dit op een en 't zelfde

uitkomt als de Öirfprong van het Veen voorge-

meld , en tevens dienen kan tot bevestiging

van het Berigt van anderen , die verhaalen , dat

het Veen by ons in vyftig jaaren éénen Voet

hoog groeije. Ten dien einde, echter, moet

het Veen niet geheel uitgebaggerd zyn , rot op

'het daar onder leggende Zand of Kley. De re-

den kan zyn , of dat hetzelve nog Zaaden van

Planten in hebbe, of liever dat het een bekwaa-

mer Voedzel aan dezdven verfchaffe, en dus

een] Moergrond worde voor het Veen; gelyk

men daar van voorbeelden heeft in ons Land (/*)»

verfchil ^ e meergemelde Heer Berkhey merkc

van de aan f
dat Moer t

Dary , Veen en Modder , meer
"

in benaaming dan in de daad verfchillen. De
Moergrond is het weeke, Moerasfige begin zei

van het Veen en Modder beftaat uit.eene ver-

menging van Veen met Aard en Kleyachtige

Stoffen , Zand , enz. Door Dary of Derry

verilaat zyn Ed. , als ik het wel begryp , een

Veenach ige Stoffe, de hyna altoos mee Aard-

harst of Zwavel en dikwiis met Zout bezwan-

gerd is» Van zodanig Veen, in Engeland Peat

genaamd» heeft men, onder anderen, in Berks-

h

(f) pc Nat. Hifl t vaKfitiiür.il
t ll.X>A.%t}xk^b\&dz t 9U

i

v
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hire aanmerkelyke Groeven , omtrent het Vlek I»

Newbury, in een Valey leggende , daar de Ri- xxv*'
vier Kennet midden doorloopt. Ter wederzy-Hoofd-

de vindt men de Dary , onder Weidlaod van*TÜK-

witach'ige Aarde , bedekkende eerst een Stof-^J£*
fe genaamd Clob , die uit Kley , een weinig

Aarde en eenig Veen beftaat , van vier toe

agttien Duimen dik. Het regte Veen of Dary

legt van één tot agt Voeten diepte onder de

Oppervlakte des Gronds, en maakt fomtyds een

Bedding van agt Voeten dikte , waar onder

grof Zand. Hetzelve is zigtbaarlyk famenge-

fteld uit Hout, Takken , Twygen, Bladen en

Wortels van Boomen,met Gras, Stroo en vee-

lerley Kruiden daar onder gemengd , zynde

door geduurig in 't Water te leggen zo zagt

,

dat menze gernakkelyk met een Spade af kan

fteekeD. De Kleur is zvvartachtig bruin, zon*

der eenige gruizeligheid , die men vindt in de

Clob , welke ook tot Brandftof dient voor den

gemeenen Man, of, tot Asch gebrand, aan de

Boeren verkogt wordt. De Dary wordt in

Stukken, byna als onze lange Turven, gedo-

ken ,
gedroogd en verder als Turf gebruikt. Daar

komen veele Stammen van Boomen , Denne-

Vrugten en Nootedoppen, als ook Hoorens en

Beenders van Herten, Slagtanden van Zwynen,

Koppen van Bevers en andere dingen van èïm

aart , in voor (4)*
Dup

ff) Phil. Trans. Vol. L. P. I. fot 1757 , p 139.,

Vv 5
III. Ds il. H. Stik.
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^ Dus blykt dat die StofFe , welke men in En*

Afdeel. geland Peat noemt, weezentlyk tot het Veen
XXV, behoort, en niet, gelyk Da Costa wil,

stük*
D

^aar van a fëezoDderd moec worden» Zy fchync

soorten ^oor grofheid te verfchillen van de Bitumi-

van Dary, neuze Dary , welke dikwils aan onze Kuften

komt aandryven , vertoonende , zo de Heer

Berkhey verhaalt, fomtyds van binnen een

Houtachtig Geweefzel (k). Voorts maakt hy

ook gewag van eene Bitumineuze zoete Dary,

die binnenslands onder onze Beddingen, voor-

naameiyk aanden Duinkant, gevonden wordten

weinig van het Veen verfchilt; het welke, ge-

lyk wy weeten, ook fomtyds Zwavelige Turf
uitlevert.

Berg . De Bitumineuze Soorten van Turf, die men
Tllïf

* in de Oofterfe Landen , als ook in Duitfchland

en elders op veele plaatfen graaft, en op de

Gebergten vindt , waar van zy Bergturf ge-

noemd wordt en Pekturf , by Laagen en Bed-

dingen van groote dikte en uitgeftrektheid, zo

in Wescphalen, in 't Gulikfe en Bergfe, als in

de Noordelyke en Zuidelyke deelen van Euro-

pa , voorkomende; door onzen Ridder, als een

Soort van Aardkolen , tot het Geflagt der Berg-

harden (Büumina) betrokken zynde , zullen wy
hieroverdappen.

pa^er- DePapur-Turf % zogenaamd, ioSweeden vai-

rmf
* lende, by Crossted-t Bladerige Turf, is

eene

{k) Mat, Hij. van Heiland. 11. D. 11. STUK , bhdz. 42p»
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eene nog onvolmaakte Veen -Aarde, die men I.

op Moerasfige plaatfen vindt, alwaar zy klei-
A^"r*

ne Heuveltjes formeert. Dezelve beftaat uittfooFD-V

verfcheide op elkander leggende Blaadjes, nierTÜK «

allen van tene zelfde dikte, welke a=s Papier

van een kunnen gefcheiden worden , waar van

de naam. Ook kan men , op fommige plaat-

fen, daar in de blyken vinden van Wonels,
Stengels en Bladen , inzonderheid digt aan de

Oppervlakte. Menhoudtze voor een nog on-

rype Veenftoffe 9 welke naar verrot Hout ge*

lykt , zo fommigen opgemerkt hebben ( l ).

Waarfchynlyk zal de Houtachtige Dary, zo

even gemeld, daar toe behooreiv

Buiten en behalve de gedagre Bitumineuze , Breede

welke men Stinkturven noemen kan, moeten durven."

wy nu nog acht geeven op vierderleygebruik-

baare Soorten ; naamelyk de Breede of Hey-

Turven , die als Plaggen van de Hey- Gronden

worden afgeftoken en dus van Ygemeene Volk

gebrand. Derzelver Hoogduitfche naam is

Rafen - Torf , de Svveedfche Myr - Torf. Zy munt

in ligtheid uit, als gemeld is, beftaande uit een

zeer los geweefzel van allerley Plant en Mes-

Vezelen en Hey- Worteltjes; verbrandende zeer

fchielyk. Dus is dezelve ook in geen achting

en van weinig nuttigheid. Ik heb dergelyke

uk

(l) Zie Altxng. $$*i Germ% in/er. p. 60 % volgens BlRK*

HEY, als boven, bladz. 4^

III. Deeju IL Stuk .
-
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I,' uit het Bentheimfe ^ van meer dan ééne zelf-

Afdeel. ftandigheid.

&OOFD- Die Soort van Turf, welke, by de ontgin-

stuk. ning der Veenlanden , onder de bovenfte Aar-

Lange ofde Zand- of Hey-Laag voorkomt, en in groo.

TiSvoT"" te lange brokken gedoken wordt, gemeenlyk

Vries/ene genaamd , is ook zeer ligt , grof en los,

van rosachtige Kleur (yw). Wegens't gebruik, dat

'er de Brouwers van maaken , noemt menze Brou-

wers - Turf , gelyk zy ook zeer veel tot het

itooken van Steen- en Glas -Ovens wordt ge-

bezigd : want zy brandt fpoedig en geeft een

goede Hitte, doch Kolen van belang moet men
'er niet van verwagten.

De'.f of Het Veen zelf, dat uit verfcheide Laagen.

Turf?
" van byzondere hoedanigheid en Kleur beftaat,

geeft onder het delven gelegenheid tot byzon-

dere Soorten van Turf , de een beter dan de

andere. Dit Turfdelven, dat by ons nog op

fommige plaatfen, daar het Veen hoog en droog

legt, en altoos in 't begin der Veenderyënge*

fchiedt, heeft hoofd- aakelyk plaats in Vrank-

ryk , dat aan de Rivieren ook met veele Veen-

landen is voorzien, gelyk in Champagne, van

wa. r men de Turven, ja zelfs de Kolen , daar

van gebrand , in menigte te Parys te koop

brengt (n). Dit kan men dan Belfturf noe-

men,

fs») Volgens den Heer Uerkh&Y is de J^ties/cie Turf, oro

dat zy ('het Veen wil hy zeggen) niet genoeg gerot is, geel

van Ver-we > (Hoi. Maatfcb. VIII. Deel. II. STUK, hhdz^

52.) maar zodanig heb ik ce nooit gezien.
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trien , en van dergelyken aart zal geweest zyn r;

de Tsn&turfi in aloude tyden hier te Lande AgDSffcj

in gebruik , welke uit de Duinen gegraven ^ESl*
werdt. Nog heden graaft men , in de Zuide- stuk.

lyke deelen van Ysland, by de Ebbe, uit den

Oever Turf, die dus weezemlyk den naam
van Strandturf verdient (o).

Tot de Huishouding wordt tegenwoordig , in cewoone

ons Holland, byna niets gebruikt dan Bagger*^^*
Turf , op de voorgemelde manier gemaakt. De
Turf uit onze eigene Provincie , gelyk uit

Rhyn- en Delfland , ja zelfs uit Amftelland ,

niet ver van deeze Stad, daar, zo wel als ia

de Stichtfe Veenen , fterk gebaggerd wordt f

heeft de voorkeur. Uit de Noordelyke Pro-

vinciën , evenwel, inzonderheid Overysfel, komt
ook zeer goede Turf, die gemeenlyk den naam
van Överzeefche voert , en dikwils voor Hol-

landfche geileeten wordt. Zy is, evenwel, door-

gaans rosachtiger, of minder zwart van Kleur,

en zo vast niet als de Turf uit de Hollandfche

Veenen.

Onze beroemde Ridder de Turfgraaveryén Nadeel

in de Zuidelyke deelen van Sweeden befchry^eryYn?"

vende, merkt ten dien opzigte aan , dat, hoe

fchadelyk ook de afbranding der Landen, voor-

ge-

fa) zie het Vertoog over de toenesrmng van het Turfdel-

ven in Vrar/kryk, door den Heer Guettard. Uitgezogu

Verband. X. Deel, bladz. 205, enz.

(0) OLA1S* undPovKUEN8&(£i«r«£ Island. IL Th» p« 175.

ni.DKKL.IIa Stuk,
1
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1/ gemeld * , zy , door 't bederf der Bosfchen
%

Afdbel. niettemin het verbranden van het Veen n|gon-

Hoofd- ^k fchadetyker is. „ In veele honderd Jaa-

stüiö „ ren (zegt hy ) is de befte Aarde, met de

* Biadz,„ verrotte Gewasfen , van de Akkers afge-
5*8 ' „ waaid en weggefpoeid , en in het Veen als

„ een kostbaare Mesthoop bewaart, ten einde

„ de nakomelïngfchap zig daar van bedienen

„ mogte , om daar mede hunne uitgemergelde

„ Landen te mesten"
v» Die bedenking zou

men op onze Gewesten ook mogen toepasfen ,

aangezien het Veen , met Kley of ook met Zand
gemengd, eene zeer goede Teel- Aarde uitle-

vert* Men zal wel inbrengen , dat 'er buiten-

dien genoegzaam Gronds is, tot Weid- en Bouw-

landen ; rnaar de vermindering van het Bagger-

Veen , dat den Prys der Turf van jaar tot jaar

verhoogen doet , geeft veel bedenken op een

toekom ftig gebrek , en dan zal men , voorts

al Turf willende branden, ook andere Lan-

den moeten aantasten. De aangroeijing van

* Eïadz, hetzelve , daar ik hier voor van fprak f en die

tf7?« ontwyfelbaar is , beeft te langen tyd noodig.

„ Een Bofch kan twictigaiaal eer opfchieten ,

„ fzegt de Ridder,) dan nieyw Veen, dat zo

„ goed zy, als het oude is geweest." Boven-

dien is gedagte herftelling naauwlyks te ver-

wagten op Bagger * Gronden , zo ontzaglyk diep,

dat 'er zodanige groeijing van Waterplanten

of

(f) Lijs». &£*«« Reïze i p« ziU



©f Stüif-Aarden. <58?

of Mos geen plaats in hebben kan , als in jo

Kuilen of Mcerasfen (g). De uitgeveende Afdeel?

Plasfen, bedykt en opgedroogd, leveren, wel HoOFD
*.

is waar , goede Landeryën uit ; doch die , al- stuk.

les onaangeroerd , laag zyn en koud van Grond

en meer blootgefteld aan tedugtene Overttroo-

mingen.

Het algemeen fte en zeer bekende gebruik is Gebruik

toe Brandftoffe, 't welk echter in deeze Pro- Turf wt

vïnciën veel meer plaats heeft dan elders. B 13^ *-

Volgens P l ï N 1 ü s was het branden van Turf 3

in de eerde Eeuw na 's Heilands Geboorte,

in Friesland reeds zeer gemeen. In Groot

Brktannie gebruikt men meest Steenkolen, in

Duitfchland Hout en Houtskolen, in Vrank

•

ryk Hout , doch wegens de fterke afneemïng

der Bosfchen , omftreeks Parys en de duurte

van het Brandhout , heeft men daar , federc

een reeks van Jaaren* langs hoe meer begon-

nen Turf te branden. Op fommige plaatfen,

in Duitfchland , maakt *men 'er , op dergelyke

manier, ïu Groeven of Kuilen des Aardryks,

als van het Hout , Kolen van , die wel een fierken

Gloed geeven, doch tot vervoering en bewaa.

ring niet zeer bekwaam zyn; zo wegens haare

broofchheid , als om dat zy door vogtigheid

vermolmen en bederven. Hier te Lande wordt

de

(q) Zie de Ondervindingen dienaangaande. Nat* Hifi*

va* Holland,IÏ.D.1Ï. STUK, bladz.492, 494,

?

HL D£EI..II.SfUK»
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k
% de ruilwe lange Turf, wegens de meerdere

jr^v duurte van het Brandhout, als gemeld is, in

Hoofp» Brouweryën, BranJeryën, Glasblazeryën, Steen*

Wös* en pottebakkeryën , Zeepziederyen , en toe

veelerley andere Fabrieken, gebruikt. Dewyl

de Goudsmids- en Steenkolen fterker Gloed

geeven en m<nder omflag , zo worden die j

evenwel , gebezigd in de Smeederyëo, als ook

in de Ovens en Fornuizen der Metaal- en Scheid.

kundiger. Met Houtskolen vermengd is de Turf*

niettemin , inzonderheid tot Kolen gebrand zyn-

de, zeer dienftig in de Yzer-Smelteryen, tot

Staalmaaken , enz*

Gebruik °P eenige piaatfen heeft men nog atdefe

tot den gebruiken van de Turf. Niet alleen de Vloer

en Fondamenten , maar zelfs de Muuren der

Huizen worden 'er van opgebouwd, en de Da-

ken, gelyk in Sweeden, inzonderheid wat de

Vorst belangt , daar mede gedekt* Ten diea

einde moeten 'er Plaggen van gedoken worden,

die bykans vier Ellen lang , een half Elle-

breed, en ongevaareen Staande Hand dik zyn^

doch aan de zyden een weinig dunner ; om het

aftoopen van 't Regenwater te bevorderen* Dus

kan dezelve tien en meer Jaaren leggen, zon-

der dat menze behoeft te vernieuwen (r). Dit

is niet te verwonderen , alzo men daar toe hier

te Lande, aan de toppen der Boeren Daken,

dikwils Flap * uit de Slooten , van dergelyke

na-

ft) Sioekh. Vtrb&ni. van 174* , ofVïIï. Banc?,p. «jp.
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natuur , en aan den Zeekant ook wel Wier I.

gebruikt , welke beiden zeer vast en digt te
A
^XvV

famen pakken» Hoofd»

Het Stof, dat men Turfmolm noemt, wordt&TÜK *

dikwils op de Velden en in de Tuinen gebragt , j£jj*"
ft*

en ftrekt voor Kleijige Gronden tot cene goe-

de Mesting, zo wel als de Turf -Asfche, ge-

lyk voorheen gemeld is. Met die Molm kan

men tedere Planten, zo wel als met Run, voor

de Winter - Vorst befcbutten en bewaaren voor

Ongedierte. Van het Roet der Turf kan ook

dergelyk gebruik gemaakt worden»

De deugdzaamheid der Turf kan dikwils Turfv

beoordeeld worden uit de Kleur der Asfche

,

Asfche '

maar terwyl men hier die, welke witte Afch

geeft , beter dan de gene keurt, wier Asch

geel is of roodachtig ,* als minder Zwaveligzyn-

de; zo acht men elders die voor de befte ,

welke roodachtige , daar aan die graauwe , en

voor de flegtfte die witte Asch uitlevert. De
witte Turf- Asfche wordt door den Sweedfchen

Hesseliüs tot Haairpoeder , de geele tot

Verwen , de zwarte tot Vernisfen aangepreezen*

Het eerfte komt een weinig vreemd voor : maar

men moet opmerken % dat die Asch , daar hy

van fpreekt, zo wit was als Kryt, waarlcbyn*

lyk van eere Kalkachtige natuur ( s ). Men
he<ft immers Kalk-Aarde in onze Turf» Afch

gevonden, en kreeg 'er Kryftallen uit, naar 't

Won.

(s) Smkh* Verband, van i7?o, of ML Baad, p.ijj.

Xi
lU.D£&uili Stuk.
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|» Wonder - Zout van Glauber zweemende (t%

XXV
- ^e Inwooners van Cal'ao.in Peru, zegt men,

Hoofd', haaien eerst een Olie uit de'Turf , welke zy ia

stuk. verfcheide Kwaaien gebruiken , en dan dient

bun hetoverfchot tot Brand (toffe. Van 't Scheid-

kundig onderzoek der Veen -Aarden fprak ik

hier voor f. De Alchymiflen hebben *er groote

f ladz
Schatten in' gezogt, of liever, hunne bedrie-

«7i # 'geryën meermaals daar mede getracht te bedek-

ken (u).

(7) Aarde van Plantgewas[en 9 die Kaffig is 9

uit Moeras/en.
vit.

J

Humus Deeze Stoffs komt , volgens Linnjeüs,
Modder, onder Water , jn alle Moerassen voor , beftaan-

de uit Planten , die door 't Water bewaard en

Iliet volmaakt bedorven zyn. 't Zou daar uit

fchynen ,dat zyn Ed. het onrype Veen ofMoer

bedoelde, doch , volgens de aanhaaling van Cuon-

stedt, is het eene door Water uitgeloogde

Stuif - Aarde , en volgens den bynaam fchynt het

Slyk re zyn, of Modder, die uit eene vermen-

ging van Veen en Aarde, en allerleydoor't Wa-
ter afgefpoelde Stoffen > beftaat. Menkrygt daar

uit, door sffcheïding , een zwarte Aarde, die

brandbaar is en baarblykelyk komt vanontfloopte

Plan-

(t) Nat, Hifi. van HolL II. D. II. St. bladz. $ 14 , 5i*«

(u) Want het was gernakkelyk, in een Turf eenig Goud
ie verbergen , dat dan door hun fcheen vooitgebragt te zya

uit ander Metaal.

(7) Httmtts Vegctabilis acerofa Faludumu Syji. Nat. XII»

Tom*
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Pïantdeelen. Zy is ligt en dryft boven en kan t*

eenigszins Kafüg genoemd worden ; hoewel de A^K*L »

Modder of het Slyk niet zodanig voorkome.ffooFD*

In 't Franfch noemt men dit Limon , in 't^v*.

Sweedfch Dy , in 't Hoogduitfch Schlamm , $*>
in 't Engelfch Mud 9 en de Latynfche naam is

Lutum, gelyk de bynaarn luidt.

Hier zou men , mooglyk , als een Moeras*

Veen> die Soort van Turf kunnen t'huis bren-

gen , welke de gewoone JBrandflof in Pikardie

uitmaakt* Dezelve wordt met Spaden uitge-

ftoken en in die gedaante gedroogd. Ik heb

ook een Moerasfige Aarde , zo van de Kusc

van Guinee, als uit Ruslanden Saxen, en van

elders, welke beantwoordt aan de opgegevene

bepaaling deezer Soort.

Het Slyk is eigentlyk eene SiofFe , die in $iykc

Staande Wateren , des Zomers , uit het daar

in van zelf groeijende Flap geboren wordt , en

vervolgens zig vermengende met het Stof , dat

daar in door den Wind wordt gefmeeten , als

ook met de Aarde, uit rottende Plantgewasfen

en Boombladeren, waar by dikwüs ook Dier-

lyke StofFen komen, de Modder maakt, welke

men dus kan aanmerken , als een mengelmoes van

Slyk, Aarde, Kley , Veen en Zand. (8)

Tom. III. Gen. 54. Sp. 7. Humus Vegetabilis Aquatica. Syft.

Nat» VIII. p. zcg< N. 3. Humus Limöfa Aquatïca. CAUYH.

Mi*. 53. Humus atta paluüris. Wolt. Min u. Humus

vegetabilis Lutofa. Wall. Min. 5. Humus I,acu fins. CftowsT.

Min. 19U Humus acerofa paluftris. Lutuin* WALL* Syft*

Min» I, p. 20.

III. Desl. XI.Sï'JE.
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I- (8) AaHe van Plantgewas/en , die een zwar-

A
xxvT u Klmr geê ' uit Moerasfm *

Hoofd-
stuk. In Smaland en Schonen , twee Landfchap-

vnu pen van Sweeden , komt deeze, volgens den
Humus <•••"*"

Ttn&oria, Ridder , in Moerasfen , als ook in Elzen-Bofch-

Aardc.
W

"
Jes voor# ^ * s » zeê' zvn Ed.

*
geboren uit

Slyk , met ecne Vitrioüfche YzeritorTe bezwan»

gerd, en deswegen zeer zwart afkleurende. Het

Landvolk maakte 'er gebruik van , om Wollen

Stoffen zwart te verwen : weshalve zy ook in

Sweeden genoemd werdt Swartjord , dat is f

Zwarte Aarde.

Door Linnsds wordt hier de Zwarte Klef.

jjge Oker, van Da Costa, t'huis gebragt,

welke Walleriüs tot de Twaalfde Soort

betrekt. De Engelfche , nogthans , die men
menigvuldig in Merionetshire vindt, en tot Bal-

len maakt om de Schaapen te tekenen , fchynt

tot deeze Verw - Aarde te behooren ; zo we!

als die van 't Eiland Samos, door Tour ne-

f o r t gemeld , welke 'er gebruikt werdt om
het Garen zwart te verwen ; want deeze was

van eene Vitrioolifche natuur (v). Mooglyk

zal hier ook de zwarte Turkfche Aarde, Rus*

ma genaamd, te betrekken zyn,waar van men,

na

(8) Humus Vegetabilïs , atro . tin&oria , Paludum. Syfi,

Umi. XII. Tom. UT. Gen. 54, Sp. 8. Ochia nigta Argüta»

cea. Da Cost. FosfUs, 89.

(v) Voyage au Levant. I. D. bl. 164.

{w) Uu. Trsns.ibiidgd by LcwiHOXP, Vol, II, p, 4$^
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ia dat zy met ongebluschte Kalk gemengd, en . *•

in Water afgetrokken is , zig bedient tot het XXV.*
doen uitvallen van 't Haair (w). Hoofd-

STUK,

(o) Aarde van Plantgewasfen * die zwart is ix.

en vast wordt door 't droogen. PkeT**
Pek*

Wallerics houdt dee7e voor eene met Aar<Jet

Kley famengeftelde Aarde, waar uit men haare

Vastwording door 't droogen gemakkelyk be-

grypt. De Ridder merkt aan , dat men deeze

Aarde in Schonen vinde , en dat zy tot den

Landbouw eene byzoodere behandeling ver-

eifche (#). Van Sumatra heb ik een dergeJyke

Pekzwarte Aarde, dieKlonterigis , doch broofch

en ligt , afgeevende aan de Handen, Deeze

maakt aldaar, zo men my fchryft, een vetcen

«vrugtbaaren Grond, te aanmerkelyker , alzo die

geheel fchraale zoute Witte Aarde, waar van

ik voorheen fpnk , op Heuvelen naby die plaat*

fen, daar deeze zwarte Aarde valt, gevonden

•wordt,

(10) Aarde uit Plantgewas/en , die Okerach- x9

tig rOOd IS» Damattt-

Dee- Roodc
Aarde.

f9) Humus Vegetabilis atra , exGccatione confolidescens,

Sy/i. Nat, XII. Tom, lil. Gen. $4. Sp. j>. Argilla Vitres*

eens Humo mixta. WALL. Syfi. Min. I. p. sg.

fx. Vergelyk de Nyl- Aaide en Akker- of Teel- Kley f

bladz.6z, hiervoor. ArgilL Sp» 19,

(iq) Humus Vegetabilis Ochraceo - rufa. Syjt» Nat. XlU

Xx 3 Tom,

j
UI.Dbel. ILStue^
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*• Deeze Aarde is omtrent de van ouds beken.

A
XXvl'

^e Stac* Damaskus *n 3yr*e gemeen
, eD voert

Hoofd* daar van den naam , hoewel fomraigen ze ook
stus. Terra Adamica heeten;alzo men zig verbeeldt,

Aarde*
dat ^e eeifte Menfch geichapen zy uit roo Je Aar-

de, Zy valt ook in Engeland zeer veel, en

wordt voor goed Bouwland gehouden , daar

men Rog , Gerst en Erwten, in menigte op

teelt* Men uoemtze da-irom ook wel Engel»

fehe Aarde. Aan de Noordzyde van de stad

Cork in Ierland is het de gewoone Grond. Op
fommige plaatfen vale zy bleeker , gelyk by

Neuremburg in Duitfchland, inde Sweedfche

Landfcbappen Dakkarlie en Helfingeland,* op

anderen donkerer, gelyk in Engeland en Fin-

land» Zy heeft , gelykerwys eene dergelyke

geelachtige en geelbruine Stuif- Aarde , uit

Sweeden > haarc Kleur van Y^cr $ en wordt,

wanneer menze in *t Vuur brandt, langs hoe

donkerer rood. Men kan derhalve hier alle de

Gekleurde Yzerachtige Aarden, vao den Heer

WalleriüSj t'huis brengen, welken zya

Ed. in een geêle , bruin geele, bleekroode en

donker roode , onderfcheid'. ; waar van deeze

de laatfte zou zyn* De Aarde van Damaskus

wordt van Aldrovandüs aangemerkt , week

en kneedbaar te zyn als Wasch, zo dat men
'e*

Torn. III. Gen* 54. S$* ie. Humus rubra. Wall* M%n% S.

Humus colorata purpurea* Wall. Syft, Min, I. p» 18* Hu?

ma» IttbflU DA COSTA Ftsfils* p. 116,
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'er Kraaien tot Roozekranfen van maakte. I.

Veeleer zou die derhalve tot de Kleijen of Bo- A
^|^

lusfen , en misfchien wel tot de voorheen be- jï oki>

fchreevene Turkfche Aarde, behooren. stuk.

Ik heb een Aarde van Sumatra , aldaar Tan- sumatta*

fia Kewie genaamd , die zeer hoog en fchoon lchc '

Kraprood is. Deeze maakt , (volgens het Be-

rïgt van den Wel Ed. Geftrengen Heer Ra-
d e r m a c h e a , die dezelve my , onder ver-

fcheide aEdere Aardftoffen , van Batavia gun-

ftig heeft toegezonden ,*) den Grond uit in de

Negery Schieladie, by en omtrent den Vuur-

berg gelegen. Met Mineraale Zuuren geeft

deeze geen de minffce opbruifchiog. Zy by

de Maleijers voor Verw gebruikt , Da al-

voorens fyn gemalen en gemengd te zyn met
Wit van Ey en Klapper- of Kokos . Nootea
Olie. In Sweeden verwt men irsgelyks met
de gedagte Aarde, die aldaar valt. Waarfchvn*

lyk zal hier die ronde Verw - Aarde behooren,

welke men zo overvloedig aan hec Meir Je«

kogna , in Siberië , aantreft.

(11) Aarde die Steenachtig is, van Ley
3 ros xu

sekleurd- sJÏÏX
Ley-

De Ley of Schiefer, een Steen van Plant- Aaidc#

aar-

(ri) Humus Lapidea Schifiï mbra. Sy/f. N*t. XH. Tom.
JU. Gen 54» Sp« ii # Humus Lapidea Schifti, lt, Wntgath^
7$. Scan 305,

Xx4
III. Deel. U.Stok.
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ï. aartige afkomst, wordt op de Bergen , door aaa

A
x?v

U Wind ^ Weder laog bloot gefield te zyn,

Hoofd' wee^ en r0od
» tot ^at zv e ^nc*elyk ortbinde

stuit, ia een roode Aarde. In Sweeden noemt mea
Ley* deeze Skifermylla. Zy kwam den Ridder ia

Westgoibland en Schonen aldus voor. Op Ys-

land vak, behalve de zwarte Teel- Aarde,

ook veel roode Aarde , die los is en ligt ver-

fluifbaar, doch tot den teelt van Aardappelen

zeer btkwaam. Zy deugt niet tot Gras of

Moeskruiden. By het booren tot twee en

dertig Voeten diepte in een Zwavelberg, wer-

den aldaar verfcheide Laagen , van roode , gee-

le s blaauwe en andere Aarden of Kleijen , aan-

getroffen {y).

xu. C 1 2) Aarde die Steenachtig is , van Ley ,

humus wryfbaar > *waTC
9 befmeitende*

nigrica,

Schiefer-

ewart. Onder den naam van Schieferzwart is , ia

Duitfchland, eene Schilders Verw bekend, wel*

ke varv Ley haare afkomst heeft. Deeze ver-

fchilt, van de hiei voor befchreevene Verw-

Aarde, meer in afkomst dan in hoedanigheid,

wordende van 't Landvolk in Sweeden ge-

bruikt

(y) OLAFS. und PovELSENS Rtife darch hland» Koppeah»

and Leipzu 177$. tl. Th p 16 j.

{is,- Humus Lapidea Schifti , friabüJs , atra inquinans»

Sy/l. Nat XII. Tom. 111. Gen. s* *P I2 ' Humus nigra

Pi&oria» WALL Min- a, Humus colorata Bitutninofa , vtl

öigsa, vtl fttsoii Wals., $yft* Mh, ïi p. 19. Sp< 3,4*
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bruikt om de Doodkisten zwart te verwen; i. ^

waar toe men hier in de Stad Zwartzel neemt, *fdeeu
XXV

dat eene Roetachtige StofFe is. Het Zwarte H ^^
Kryt , daar ik hier voor van fprak *, is door sra r

zyne vastheid van dit Schieferzwart verfchülen- * Biads.

de , en dat, waar van vervolgens onder de Ley-
9*

Soorten zal gefproken worden , heefc nog de

Bladerigheid van Ley. Deeze StofFe is Poeije-

r*gt gdyk ik dezelve uit Saxen heb , en dof

zwart , doch fyn en ligt als Stof, wordende

van de Schilders gebruikt. Van de Omber,

die men Planten • Momie tyrelt f » ichyntze t z?«

weinig dan in Kleur te verfchillen.

( iq) Aarde die Steenachtig is en zwart, van xur.
n i • r • Humus
Schiefermeren. Lemkuta*

ris.

De Schiefemieren , die dikwils Kieshouden- Aa^deT

de zyn 4. > verweeren door de Lugt en ver- j z je

gruizen tot eene dergelyke zelfftandlgheid , ook b,adi
« *"•

gemeenlyk zwart van Kleur, Op Oeland heefc

onze Ridder zulks waargenomen , in de genen ,

die men Zwartballen noemt , eenig Roctekruid

bevattende. Zyn Ed. achtte het zeer by-

zonder , dat uit een Steen eene Aarde voortko»

me («>

C'4)

(ij) Humut Laoidea Topht Lenticularis, atta, Syft.Nat.

XII. Tom. III. Gen. 54. Sp* 13.

(2) Zie Linn# Reize dsor Oeland, Doic, 1770, biada,

123.

Xxj
IILDuoulL Stuk,
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tfps De Plawtaartige

ï. (i<0 Aaide «** Dfcre» , die onvatbaar ix.

Afdbel.
XXV* Wanneer Dierlyke Li^haamen , door het ge*

stuk?
5

we^ van VuuY 9
dat iQ de °Pen Lugt door ver»

xiv. branding op dezelven werkt , vernield wor-

AriZtii.
den , verliezen zy daar door niet alleen alle hun

-

Dieriyke ce vlugge en vloeibaare , maar ook, door het

geweld der Vlamme , veelen hunner vaftere

deelen* Dus blyft van dezelven, tindelyk ,

niets dan Aarde over, welke Kalkachtig is en

gemeenlyk met Aluin -Aarde, ook dikwils met

Yzerachtige deelen vermengd , en niet zeluea

komen , in deeze uitgebrande Aarde , blyken

van Phosphorus voor.

Wat anders is 't geval , wanneer Dierlyke

Ljghaamen langzaam onder den Grond verrot-

ten, gelyk op Kerkhoven plaats heeft, of in

de open Lugc , gelyk in Krenghokken of op

Slagvelden. In de Aarde, die daar van komt,

vindt men een langen tyd nog blyken van eenig

vlug Loogzout en ftinkende Olie. Zelden valt

deeze Aarde zuiver , zynde doorgaans vermengd

met andere AardflofFen 5 want de veelheid is

,

naar de Lighaamen te rekenen , zeer klein. An-

derszins wordt zy graauwachtig wit, ligt en

zo

(14) Humus Animalis impalpabilis. Syft* Nat. XII. Tom.

III. Gen, 54. Sp. i4« Humus Animalis Humana, & Bruto-

mrn. Syji Naz VIII. p. 209. Sp. 8,9- Humus diverfotum

Animalium. Cbonst. Min* §, 246. HumusAnimalis. WALL.
$y/l* Min, U p. 25,
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zo fyn als Stof bevonden 5 trekkende het Wa» j
#

ter fterk in, en zeldzaam met Zuuren opbrui>ArDEBL.

lenende. Deeze Aarde wordt voor zeer vrugt*. o
XXVf

bsar gehouden , doch ik vind aangemerkt , datsxui.

die der Kerkhoven fchraal en nadeelig zy door DUriyfa

het Haair , dat zig hecht aan de Wortels tet
Aaréi%

Planten ( a ). Tot bereiding van Salpeter is

deeze Aarde , ten minfte die , welke met Ar-

moniakaale Zouten uit de uitwerpzels van Die-

ren of Mest vervuld is , van nuttigheid (b).

Maar deeze laatfte kan men zo wel Plantaar-

tig als Dierlyk aanmerken.

Wat de Dierlyke Aarde 9 of het gene van

de Dierlyke Lighaamen , na het vergaan , over-

blyf

1

3 aangaat 9 is 't een algemeene wairheid

,

dat dezelve byna geheel Plantaartig zy, ge-

lyk ik bevooreas reeds heb aangetekend en

beweezen. Met regt en reden kon dezelve

dan ook t'huis gebragt worden in dit Hoofd*

fluk 5 en , terwyl zy onzen Ridder gediend

heeft tot befluit der Mineraaten , ook hier

dienen tot dat der Delfftoffen t volgens de

voorheen gemaakte ondtricheiding. In het

volgende Stuk zal ik tot de befchryving

der

(a) Berhh. Nas. Hij!, van Holt. II. D. II, Stuk , bl»

€59.

(b) Zie BoERH. Chcm. Tora. I. p» 44 & Uitgezogte Vtr*

band. IX. Deel, blsdz. 41 5,

UI. Deix. II. Stuk,
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tA der S t e e n e n , die veelal uit Aarden of

Afdeel Aardachtige Stoffen famengegroeid zyn, over-

paar*
Hoofd- 6

stuk.

ff 'fESiH sas

De Plaaten moeten dus ingevoegd worden.'

Plaat XUI# tegenover Bladz. 21

XiV. 35»

XV. 47.

XVI. 69.

XVII. f— 95'

XVIII. —mm — 109.

XIX. 129.

XX. 195-

XXL ——— 253.

XXII. 279.

XXIII. 31*

, . . . XXIV -,—. 35*

BLAD.
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DER

D E L F S T OF F E N.

De Letter a , voor de Getallen geplaatst , wyst aan het

Eerfte, en de Letter b het tweede Stuk, van dit

Derde Deel der Natuurlyke Hijiorie.

dTVapefteen» h
Aarden* b. 359,
Aardmeel. b.

Acanthiodontes. a,

Achaat- Kogel b.

Achaate Buomfteenen. b.

Adams- Aarde, b.

Adders Tongen. a.

Adelaarfteenen. b.

Asaricieten. a t

Agueshells. a
c

Akker- of Teelkley. b.

Alab.ister-S.al afliet, b.

Alatieten. . a>

Alcyonieten. a.

Aluin - Aarde, b.

Aluin - Tuf. bs

Amandel -Doubletten, a.

Amandel . Pit verfteend. b

Amethyst met Water. b.

Ammonieten of Am-
mons - Hoorens, a.

Amphibiolith kn, a.

Ananas (Veriteende) b.

Anomies of Anomieten. a.

Getakte, a.

Antholithen, b

Anthoporieten. a,

Anthropolithen. a»

Anthroponiorphieten. b.

Appelboom- Hout ver-

Uetnd, , h 32

'51

641
Ö34
236
206
114
694
237
199
514
39o
602

277

453
574
494 |

329
342
85

214

400
227

74
375 I

38o
j

68

534
197

323

Arendfteen.

Arkiettn,

Arma iiilenfteen.

Asfche.

Aftucoïithen,

dlte iën, •

Aftcs op Ley?
Aftriön,

Aftroieten»

Atlas - £rts van Koper. b. 395
B.

Baarsje van Verona.
Baden Tuf.
Bagger -Turf.
Bakoven - Steen,
Bakfteenen.

b. 201
a. 352
b. j6o
b* 646
a, 266

b 69
a. 303
a. 487

Balaraieten.

Bafakfteenen,
Basterd - Ark.
Batrachiten.

Bee^I/m.
J

Bekrrfteenen.

Belemnieten.
Bellugen - Steen.

Bekkeneel fteentje
Berg -Aarde.
Berg-Biaau^.
Berg -Boter.-
Berg " Groen.
Berg -Meel.
Berg -Suiker.
Berg . Turf.
Berken • Kiey

a. 25G
b. 53Ï
b 6SS
b 235
*• 557
a - 332
b. 200
*• 73
a * 258

a- 508
0. 422
b, ig,
<*. 363
&. 663;

7' l
H

*• 368
h* 627. 6$6

*• 469 , 61$
b. 689
*• 5«3
Ber.
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BHyns bïaauw. b. 581
Bezoarfteen. &. 149
Bezoar varj Kormandel. £. 155
Biezen op Ley. #, 46
Bismuth-Qker. b. 383
jpiaasileen. £. J29
Bladerkam. a. 3(59
Bloem van Yzer. b. 276
Bloemen op Leyfteen. /;. 63
Bolus. . 3. 565
Boomen (Verfteende) b* 4
Boombladen op Steen. b. 36
Boomfteenen , door Konst.

# 98,H<>
(Natuurlyke). b, 95

Bonmvaren op Lev. b. 58
Boonen Erts van Yzer. £. 325
Bo r- Doubletten. at 382
Brattenburgfe Pennin-
gen. a . 363
B'echieteo, c. 509
Bivirfteen. b, 141
Br onzout Aarde. b, 520
Brood (Verfteend) & 26S
Brouvers - Turven, £.676,684
Bruinfreen- aarde. #* 39*
Bruifch-Kley. b, 584
B .jca v diecen. a. 340
Buccinieten. a 447
Buffei (teen uit hat Hart*. 145
Éuffelfceen van Korman-

dei.
; ; ; &„ 158

Bufonites. 0. 258
Bullieten. a« 443

Capfranes, a* 310
Caricöiden, a. 579
Caryophyllieten. a. 569
Caryophyilöiden. 0*509
Cencnrieten. b. 71

Ceraneten. a. 509
Cerëiten, £. '50

Cey'onfe Varkenfeeën. &. 16$
Chamieteo. a* 349
G&eudoniaï. a» 261 j"Entrechieten,

Chemnitfer Staarenfteen.è. 2 e
Chorolithen. b 113
Cinaber. b. <\9l
Cirkelfteen.

'

b. 121
Cochlieten* a . 393
Cclumeliepi a . 510
Concentneeen, a. 433
Conchïeten. a 335
Conchites trilobus. a. 282
Conch^liolitheN. a 331
Conichthyodontes, at 243 , 260
Conieten. a. 442
Cörnes de Moife. «. 390

• Crapaudines. a 258
I Cyathïeten. 0. 507
Cyl/ndrieien. a . 445
Cyprieten. a. 443

DJ
Dary of Derry, b. 6B'X
Dekzeliteentjes. a. 440
Dendrieten. b. 94
Dennevrugt - Steen. b. 122
Dierlyke Aarde. fc 698
DlERSTEfiNEN. fc. 12&
Discietenof Discoïden, a 3 58
Dobbelfteentjes(SwitzO £-354
Donacieten. a, 344-
D'önderfteenen. a. 425
Doodshoofdjes. a* 323
Doublet -Schulpen. 0. 336
Drupfteenen. b. 248
Dryffteenen. è. 2 aar

Ouchs of BergmeeJ. &. 636
Dudley Fosfils. a. 288
Duinzand. b> 428
Duivelsbrood. &, 268

E.
Echinieten. a, 306
Eenhoorn. a 212
Fnels ^Verftesnde) fc 88
Elpenbeen ———

-

a. 207
Engclfche Aarde»- £, 694-

Enkrinieten. a. 535*

Entomolithen. fl. s<*3

ö,5S3 > 549



B L' A D W Y Z E R.'

Epitonium. at

Erwtenfteenen* b,

Efcharieten. a.

F.

Fluweel - Aarde. b.

Fluweel-Erts vanKoper. b.

FJorentynfe Booffifteen.&.

Fonteinbakken. a.

Fungieten. a.

Fufieten. a«

G.
Gaap - Doubletten

Galfteenen.

Gammarolithen.
Geel Oiveir.

Geel Zand.
Gegraven Hout%
Gember Spenen.
Gemineralizeerde Hou-

ten, . b

Gemfen Ballen. b.

Giet- of Glazuur- Mergel.5

Giet- ofVorm - Zand. b.

Gips -Aarde. b.

Bloem. b.

Meel b

Spaath Stalaftiet.6

h
a
b

il

b 6

b t

Gips
G ?ps

Gips
Gips
Glas

Zand.
Achaat.

Giimmerzand.
Glinfterzand.

Globofieten.

Glosfopetrae.

Gorgonieten.
Goudzand.

b.

b.

b.

b„

*> 443,
a

a.

b.

Graanen.(Vérfteende) b.

Graauwfceen. b,

Graptolithen. b.

Grasplantenop Ley. b.

Groen Zand. b.

Grof Zand, b.

Gruiszand. Z>.

Gryphieten. a.

Gufar. h

560
338
ipo

582

395
108

352
502

457

349
1458

268
j

362

454 !

15

352

12

597 1

459|
637!
636
034
279
637
235
470
482
4^5
235
572
472
71

254

9*
44
456
4<53

464
389
Ó34

H.
Haagdis fen.

Haaijen- Tanden.
Baairbalien.

Haanekamrnen.
Ham - Doubletten.

Hammiten.
Haring van Ferro.

Harcfteen, b,

Hazelnooten verfteend.5

Hef van het Bier. b.

Helicieten of Penning.
fteenen.

Htliolithen.

Helmiktholithen
Helmftoues.
Hemel - Meel.

Hemelfteen.
H-r maphrodiet • Steen* b

Herten - Beenderen, a,

*. 230
a» 23S
*. 161
o. 370
«. 373
a. 262
a. 247

141
79

19»

Herterifteen*

Hey Aarde.
Heyfteen.

Hey. Turven.
Hippurieten.

Hoenderdarmen. a

Hoorers(Verfteende) a

433
489
293
321

r
634

0* 124.

203
a. 208
b 160
b. 660
b- 104
b. 683
a, 508

475
39?

a. 400Hoornfteenen,
Hout ( Verfteeningen

van her) b, 10
Houten. (Soorten van
Venteende

Hyfterolithen.
b.

I.

ICHTHYOLITHEN, a.

Infekten* a.

Su Jakobs - Schulpen, a.

Joodenfceenen. a
K.

Kakatoe . Schulpen, 0.
Kalamieten of verfteend

Riet. é,

Kalapptjs- Steen, b-

20

384

244

35<5

326

282

4S
191

-Kalk»



bladwyzer;
Kalk, (Natuurïyke.) b. 631

Kalx Aar di n. b. 609
Kalk Liezen. b. 639
Kalk • Meel. b. 625

Kalk - Mergel. b *95
Kalk -Sinter. b 274
Kalk -Zand. B. 469
Matii- Doubletten 1 « 355
Kam - O efters: a. 364
Kapittel ftokjes van St.

Pau'us. a. 318

Karlsbad - Verfteenin-

gen. . b. 332
Karlsbad - Wateren. ^262
Karfteng. (verfteende) &, $6

Kasfïdieten. at 447
Katskoppen van Ley-

fteen. : b. 63
Katte -Kley. &, 604
Keizelzand. b. 406
K^ratieten. a. 509
Kernsteenen. £> 197
Ketel- Korst. £. 330
Keulfehe *arde« £. 601
Kever -Schulpen. o. 282
Kien hout verfteend. #. 22

Kies -Aarde. h. 6g5
Kies - Dendrietvan Ko

burg. . b. Ji8
Kies -Sinter. £. 282
Klapperfteenen^ b, 197
Klapperfteentje. 6. 20^
Kl.EIJBN. . b. 484
Kley-Mergei. *. 596
Kleyfteen. . b. 552
Kley -Tuf. • % 3*n
Ktierfteen. ^.317
Ki in terts. <&• 559
Kobalt - Bloemen, b. 404
Kobnlt- Dendriet. b. 105

Ko; ah - Okerof Beflag. b. %M
Xo&fiéenen. £ 198

Kokkaanen. «, 355

Kolendruk , zeker Pe-
trefakt. b. 43

Komkommers (Verfteen-
de.) fc 74

Kompas- Doubletten. 0. 357
IComynfteenen. 0.434,476
Koorn verfteend, / b. 71
Koorn - Aairen (Ver- 3§

j
fteende) b. 72

I Koorn- A air -Steen. b. 285
Koornfteenen. « 434
Koper - Blaauw. b. 374

gekryftall b 358
Koper - Bloemen. 3. 394 , 397
Koper -Bruin en Zwart, b, 380
K per- Groen. ^3C8
Koper - Roest of Ko-

per -Rood. b 378
Koraal mos. (Verfteend)a. 595
Koralüeten. a. 532
Korallinieten. a. 591
KOKALLTOLITHEN. 0. 477
Korstfteenen. b. 260
Kraakbeen- visfehen. a. 2*4
Krabben. a . 273
Kreeften. «. 266
Kreeften - Steen. $.182
Krokodillen. a, 231
Krokodillen - Steen. I. 180
Kroontjes - Kruiden op

Ley. . £.43
Kruiden -Leijen. £. 39, 53
Kruimagelfteenen. a. 569
Kruisfteen. £. 2g
Kryftal -Appels. £ 218

j
Kryten. . b 609

I
Kryt, ; £.617
Kryt- Kogel. b 219
Kuit - Marmer.
Kuitfteen.

Kwarts -Sinter.

Kwarts -Zand.
Kwik- Aarde.

*. 33^
h

- 334
b. 282
b, 4j8
*• 3Pt

fe KwyU,



SLADW2ZER.
Kwyïfteen. b. 138

L»
Lamiodontes. i. 256
Landkaartfteen. £.117
Landfchapfteenen. b. 113
Laurierblad. a. 368
Lava der Vuurbergen. fc. 239
Lazarieten. a. 348
Leem ofPot Aarde.k 504, 550
LeHefteen. a. ^35
Lemnifche Aarde* b, 532
Ley -Aarde, b. 695
Licheniet. £. 105
Limacieten. a. 466
Liniënfteen*. #, 123
Linzen Steenen. a. 434
Lituïeten. a. 430
Longefteen. 6. 142
Lood- Oker of Loodw, b. 380
Lood -Sinter. b. 284
Loodzand. b. 484
Lorken - Kegels verfteend.fc.90

Losfteenen. (Lyncuria) 0,42 5,

428
Ludus Helmontü. &.317

M.
Maagdelyke Aarde» b, 654
Maagfteen. £. 146
Maaisand. h 458
Maanmeik. £. 625 , 634
Mactrieten. a. 343

|

Madreporieteiu 0. 483
jMammons- Beenderen. 0.212 I

Mantel» Schulpen. a.358
}

Marmer - Stala&iet. la\ 27* I

Marmerfteen- Kalk. b. 616
,

Meandrieten. 0. 5*3
Meconieten, & 71

Mtdufa Hoofd. a, 306
Meelkley. b. 607
Meel zand. i 5 45Ü
Itfegarifche Steenen. 0. 475
Meirzand, j&. 456
$lelkfteen van Malabar. * j 78

Meloenen. (Verfteende) $.75
Meloen van Karmel. *. 215
Menfchen-Bezoar. 0. 174
Mergel. *. 587
Mergelzand. b. 458
Mestteen. £. 185
Metallyn Zand.' b. 481
Milleporieten. a SiS
Mikkruid op Ley. bt 59
Mineraale Zwammen, a. 51

5

Modder. fc.68o,$9©
Moederfteenen. a. 384.

Moeras- of Modder-Erts.6 324
Moeras - Veen

.

b. 69 1

Molenfteen. b. 230
Molenfteentjes. «, 550
Molukfe Krab. «. 279
Moppen ofBakfteenen. b. 558
Morochtus, b. 628
Moskaatnooten. (Verft.) 6. 80
Mosfelen» a. 37!
Mosfel-Paarlen. b. 187
Mosfen. (Verfteende) £ 65
Muricieten. 456
Myieten ofMusculieten a 336
Mytiiiet. of Musculieten.a.371

N.
Naad-of Wervelfteenen.a 414.
Nauciüeten, a. 393
Neritieten. a. 4^6
Nickel Oker. i. 377
Nooteboom - Hout. b. 23
Nooten , verfteend. £. 75
Nyl- Aarde. b. 60

1

O.
Ockernooten. (Verft.) b. 7$
Ochr van Yzer. b. 324
Okers of Metaal-Aard. £361
Okerzand. b. 46*
Olyffteenen. a. 325
Olyphants. Beenderen a 206,

£ 668
Omber, b, 599
Qolithen» «. 2o2.fc.334

Yy Oor-
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öorfteenen. a> 467
Operculieten. a 440
Ophiollcheu. e 232
Opuntia-Korallinicr» a. 593
Ornitholithen. a. 22$
Orthokeratieten. a 415
Osfedarmen. a. 474
Ofteocolla. 6, 34ö
Oftraciet. of Oftreït .0348:359
Oftreo-Chamieten. a. 3*0
Oftreo - Pe&inieten. a. 377
Oftreo - Pinniecen. a. 360

Overkorftingen. b. 260 , 266
P.

Paaien , Pianken.(Verft/} *• 34
PaardefkofHeerm.opLey.6.64
Paardefteen, £>. 136

Paardevoet - Doublet, a. 350
Paarlen. b. 184
Paarl- Schulpen. a. 361

Paarlflakke, b. 139
Paarlzand* &< 457
Paauwenfteen.] a 361
Paddefteenen. « 258 I

Paddeftoelfteenen, ft. 514
j

Paddeftoelen- Steen. b. 671
|

Paddeftoelen verfteend ? £. 67
papenheimfe Dendrieten. h.101

Papier - Mergel. b. 593
papier -Turf. b t 682
patellieten. a. 467
patrys - Oogen. 0. 298

pedinieten. a. 3f4
pedro da Cobra, 5. 181

pedro dei Porcö. b. 165 , 174
peeveboom -Hout verft. £.32

pek -Aarde. b, 693

Pek - Turf. b 682

pennatulieten. a. 597
Penningfteenen. a, 434 1

pentakrinieten. a. 541, 562
j

peperfteentjes. f. 337
J

Peulvrugten verfteend ? fa 73

Phacieten. «• 434 i

Pholadieten. «. 335
Phosphorus van Kryt. ^ 622
Phytolithen. £»3>3S
Pinnieten. a. 373
Pis -Tuf. b 319
Pifolithen. b 338
Planieten. «• 467
Planten - Mom ie. 5.601 , 697
Plantsteeksn., £.95, i&o
Platvisfchen op Ley. a. 254
Poffer - Doubletten. a. 354
Porieten. a. 518
Porpieten. a. 505
Porfelein - Aarde, b. 504,510
Porfellanieten. a. 443
Pot -Aarde. £.550,565
Priapolithen, a, 578, 5. 259
PUIMSTEEN* N. 5. 120
Pylfteenen. a. 425. 5. 122
Pynappels verfteend. 5.8p
Pynboomerr-Hout verft.&• 21

Pypen- Aarde. ^.525
R.

Raavenfteenen. a. 425. 5, 236
Rackanje (Steengroeij in-

gen van) 5.269
Rader- en Rolfteenen. a. 549
Reteporieten. a. 526 , 590
Reuzen - Beenderen, a. 201
Reuzendyk in Ierland, b. 292
Rietfoorten verfteend, 5.44
Roet. 5. 226
Rogenfteine. 5,334
Roode Aard o b* 694
Rood Zand. 5. 455
Roomfcb Kryt. 5. 619
Rots van Rackanje, b. 269
Rots - Doubletten a. 352
Runder - Galfteenen. b, 173

S.

Sabellieten, «, 474
Savel of grof Zand. 5. 464
Salpeter - Aarde. b. 606
Scaphoides, 0, 162

Scha-



BLADWY.ZER,
Schaftfteenen.

Schieferdroes.

Schiefernieren.

Schieferzwart.

Schildpadden.

*• 576
è.358
K 356

a, 228
Schildpaddenfteen, b% 160
Schottelfteentjes. a. 428
Schroeffteenen. a. 556
Schuimfteen. b. 285
Schulpen» a 336
Schulp- Aarde. b. 631
Schulp- en Steenkalk. & 614
Schulpmcël. £629
Schulp Paarlen, *. 189
Schulpfteen» &, 344
Schulpfteenen. 0. 475
Schulpzand. \ 468
Schuurzand* b. 751
Sevenboom op Ley. 6. 43
Siliquaftra, fl. 243
Sinter of Kalk- Sinter. £.274
Slakken - Steen* b. 184
Slangen. a* 232
Slangepypen. «473
Slangen • Steenen. a 400A181
Slangen-Oogen. 0. 260
Slyk. K 691
Snavelfteenen. d* 389
Solenieten. a. 338
Spaan fch Wit. b* 542
Spaathzand. b t 469,638
Spelfteen van Helmont. b.31%
Spermolithen. fa 70
Spiauter- Bloem. b. 382
Spiesglas - Bloem, &. 400
Spongieten. a. 588
Staal - Mergel. fa 593
Staarenfteen van Chemn. b. 25
Stalacti^ten. £, 248
Stedefteenen. £>2i3
StEENGEWASSEW. b. I2Ö
Steenkley. £• 550
Steenmergel. b, 532
Stellieten. «. 299

Sternfteenen. *»7$4
Sterrefteenen. «. 50^
Stigmieten. «.517
Stippenfteen. 6. 124
Stok b. 645
Straalfteenen. a 425
Strand -Turf. &.085
Stiombieten. a. 4 4g
Stuif- Aarden. £641
Sturfzand. 1, a 2q

T.
Teel -Aarde. ^ 650
Tegel - Aarde. #.^
Tellinieten. a , 330
Terebratulieten. a. 382
Tetrapodolithen. <j. 20?
Tin -Oker. b. 384
Tin -Zand. £.476
Tonnetjes -Steentjes, a. 54*
Triangulieten» 0. 344
Trigonellen, a. 379
Trilobieten. a* 2S0
Tripel of Trippel. b. §44
Tripelzand. &. 451
Trochieten. 0. 550
Trocbilieten. «, 460
Tubiporieten. #, 478
Tubulieten, a. 432
Tufsteewen-

, ^«314
Tuin -Aarde» K 6$o
Turbinieten. a, 462
Turf -Asch, Molm. £.689
Turfmeel. £.632
Turkoizen. a , 216
Turk (che Aarde. *. 531
Turven. I <57S

ü.
Urabiücieten* a. 465
üngulieten. #. 511

V.
Vader Noachs Schulpen, «,352
Varens op Ley. $.53
Veder - Marmer. £. 106
Veder - Zilver. b. 402
Yya Yeea*



BLADWYZER.
Veen -Aarde. h 665
Veldzand. £.457
Venerieten. a, 344
Vermiculieten. a. 4C9
Verfleend Water. K 333
Verfteen. van 'tKarlsbad.^332

Verw- Aarde, h 692
Vingerfteenen. «. 4*8

Visch Leijen. a. 244> 148

Viich Steenen. a 25

*

Vifch-Tanden of Kiezen. 0.258

Vitriool -Kiev. £.604

Vliegjes in Barnfteen. a* 265

Vogèlbekjes. a. 325

\ogel(leen. *. 178

Vogeltorgen. a. 242

Voliers - Aarde, b - 533

Volutieten. a.44*»445
Vriesfche Turf* b > 684

Vrugten. (Verfteende) 6.207

Vrugtfteenen. «• 577

Vuufberg - Afch, ^227
Vuurfteen - Dendrieten. ^107
Vvefteenen, «.579ys

W,
Walnooten.( Verfteende)^. 75

Walrus Tanden. a* 213

Walvifch - Beenderen, a. 213

Waterfteenen. ^.212

Welzand. h* 4*3
Wervelb.vandenRyn. a> 204

Wervel fteenen. «.414

Wier of Zee - Ruy opLey.è.05

Witzel of SpaanfchW it. £.543

Worm fceenen . a> 293 > 5 8 7

Wortels. (Verfteende) 0. 576

Wortelfteenen enPypjes M4°~
Wrattenfteentjes. ^325
Wynmoer- Steen, ^. 195

Wynfteen. *M93
y.

Yslandfch Achaat. b. 236
Ysiandfche Doubletten. 0.347
Yzerbloeni. b. 276"

Yzer* Roest #• 393
Yzer-Staia&iet. b. 283
Yzer-Tuf, £.3*4
Yzerzand. a. 473

Z.

Zaadfteenen ? zogenaamd.

a. 47ó,434-^7o> 334
Zanden. b. 4°7
Zand-K(ey. k 5«5
Zand -Mergel, £.597
Zand-Stalactieten, b. 322

I Zand Tuf. b.321

Zand -Turf. *. 685

Zavel. £.638

Zee - Appelen. (Verft.) a. 306"

Zee-Ap^el Pannen, a. 326

Zee -Noot van Ternate. ^84
Zeepaard - Steen. é. 156

Zee -Pennen. u. 598
Zee -Sterren, a . 300
Zee 1 uf. b> 320
Zee -Tulpen. a. 33

«

Zeep - Aarde, b
% 536 , $§2 , 603

Zeilfteen - Zand, *, 480
Zeoüth. *. 28S
Zilverzand, 6. 470
Zonrefmeer, ^577
Zonnefteenen, 0. 489
Zöolithen. «. 194
Zotskap-Doublet, verft. «.350

Zoute Kley. b% 603
Zuilfteen, £. 290
Zwaay fteenen. ^.318
Zwaluwfteenen* a» 261.^.175^

Zwart Kryt. *. 619
Zwart Zand, b, 480
Zwel- Aarde, b. 66%
Zwynenfteen, b. 138
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