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'7i,i INHOUD van dit STUK.
fcP]*s II. AFDEELING.

De STEENEN.
I. HooFdst. Algemeene Eigenfchappen en Oir-

Sprong der Steenen ; aU ook derzelver

Verdeeling , Rangfchikking en onaerfchei-

ding in Gejlagten. Eladz. i

IL Hoofdst, Befchryving van de Aard»
ACHïige Steenen , of die ah uit Op-

pervlakkige Aarde geboren zyn , tot wel-

ken de Leysteenen behooren , welke

men anders ook wel Schiefers noemt ; van

veelerley Kleur en hoedanigheid. jj

HL Hoofdst. Befchryving van de Kalk-
aartige Steenen, onderI'eiheiden

in de Gejlagten van Marmer , Gips, Draad-

fteen en Spaath ; waar onder de Alabas^

ter, Bonortifche Steen, het Yslandfch

verdubbelend Kryftal, de fchemerende La-

brador - Steen ; als ook de Veld- en

Vloey-Spaathen, zyn Vhuis gebragt. 41

IV. Hoofdst. Befchryving van deK L E 1 j ig e

Steenen, dus , als uit Kley voortgeko -

men zynde , genaamd j tot welke de Ami-

anth , Glimmer , Talk en daarom ook de

Spekfteen, Serpentynfteen, Potfteen

,

Graveelfteen , Hoornfteen , Pekfteen

,

Rood- Aard , Steenmerg , Spaanfch

Kryt mz% behooren. J57
* 2 V.



W Hqofdst. Befchtyving van de Keïze-
lige Steenen; tot welken, zode
gewoon* Keijen en. Vuurfteenen , ak de

Egyptifche,<fc Opaalen, Kat-Oogen
Ooyxen of Oogfteenen > Sardonyx ,

Chalcedoon, Kornalyn,* de Achaaten

Hoorn - Kei [en en Jaspisfen, betrokken

zyn. Bladz,22>g

Vl> Hoofdst. Befchryying van de Kry-
stallyne Steenen, in 't byzon-

der van de Kwarts en Kryftallen ; waar

van zeer veele Verfchidenheden zyn , ten

opzigt van de figuur en grodjing, als ook

van de Kleur ; gelyk zulks Mykt in de Bas-

terd-Gefteenten en in deSchlrls, tot

welken de Tourmaiins of A.fcbtrekkers

zyn fhuis gebragu —« jia

VlU Hoofdst, Befihryving van de Edele
Steenen; tot welken, behalve de Dia-

manten, de Robyn , Safler, Topaajs y

lïyacinth , Smaragd , Chryïolieth , Beril,

Peridot , Amethyst en Granaat 5 behooren*. -*— 4*ia

V 1 1 1. Hoofdst. Befchryving van de Vergaar -

DE , of uit verfcheide zïgtbaare Deeltjes

famengejielde Steenen, die men Zandstee*

nen en Rotssteenen noemt ; gelyk

Porfier, Graniet, Greis, Gneis , de

Poddingfceenen en veele anderen^ ^L^

AA N.



AANWYZING der PLAATEND
en der Bladzyden,

alwaar de Figuuren aangehaald of befchreeven worden.

Plaat XXV* Afbeelding van Marmer-
steenen. tegenover Bladz. 55

Fig* I. Italiaanfch groen Marmer Verd Anticq
genaamd. . U, 59.— 2» Roodachtig geel gevlakt Marmer vm
Weenen. bl. 61.— 3, Zeer fraay Dendritifch Marmer van

Baden Durlach. bl. 63.
-— 4.: Graauwachtig met Conchylién en Vuur-

glanzige Vlakken. bl. 64.— 5, Blankenburgs Marmer met Koraa-
len. . bl. 65.

Plaat XXVI. Afbeelding van Gips en
Selfniet. ~-~—. n 9?

Fig. I. Roodachtige Straalgips vanjena.bl. 97.
•—- 2» TalkachtigG\ps-Krv™ uit t- ommeren. bl» 102.
—— 3, Buigzaame Gips -Kryftallen van Saltz-

burg, . bl 105»

Pf-r 4» Gekamde Gips-Spaath varc Qawf-
ïk»7. . bl 106.— 5, ^Gekryftallizeerde zwaare Gips-Spaath
van Ft eiberg, . bL 107-.

*— 6. SelenieoKryftalien te famen gegroeid*

bl. 108.
*— 7* Bladerige Gfpj -Spaath Droeze van An*

?iaberg , Saxen . 2?/. 109.

Plaat XXVI f. Afbeelding van Kalk-
Spaathen.

Fig» I. £*» &«fe doorfchynend Dubbel-Spaath
van A>idricsberg. • . W, 122,

—— 2. foi roes? m wit ^// doorfchynende

Duirfche Teerling Spaath W. 131»— 3. Aartige Kamerige Spaath uit de Sibe»

rifche'Goudmynen. . bl. 132.
—— 4. hinsvormigQ Spaath uit Dalmatie bl 133,,

*» 5. Driekan tige doorfchynende Spaath Kry-
ftallen uit Engeland bh 135.

*-— 6, Zeskantige , tweepuntige Spaath -Kry-
(lallen dit §. . bh 13&
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jRg. 7. TopaatMeurtge Tflerlings-Vloey-Spaath
uit Engeland - m 1 55,

—- 8. Korrelig gekryftailizeerde witte dito uit
Saxen, . bl. 156.

Plaat XXVIir. Afbeelding van Serpi?n-
tynsteen en Asbesten., tegenover Bladz* 16$

Fig* I. Een ftukje Cyprifche Asbeft, Zilver-

kleur, , b'l '165.

—— 2» [Een Stuk onverbrandbaar Touw , van
Asbest gevlogten.

.

- .,-. h.1 166.— 3. Donker groene Onrype Asbeft uit

Schotland, . hl. 172.—- 4. Geftraalde of Stern- Asbeft, Goudkleu-

rig. • 'W.-I73t~ 5. £<»» Stukje zogenaamde Berg -Kurk o£ .

Spaathi . i& 174»
—— 6, JEe» dito, Berg-Vleefch geheten, van

den Haarts: . bl. 175.
•—» 7. Witachtig Berg - Leder van Schneeherg

in Saxen. . fr/. 176.
*•t* £. Jtaf Plaatje Serpentynfteen «ft Saxen,

W.208.
-«- 9. %« »Slf«fc &£Wer bruine Pekfteen va»

Meisjen, . . £/. 2»4«

Plaat XXIX. Afbeelding van Keystee-
nen, enz. 2 .Mm 1 11 231

$&• I, Een doorgezaagde Keyjleen uit den
Rhyn,by Bazel £/• 232,— 2. Een doorgeilagen Vuurfteen, op de
Breuk geringd. W. 237.—

• 3» Biafchops- figuur ineen Egyptifche Kei»
zei. . bl.246,— 4. Kardinaals- Mutfen of dergelyke in een
i&y «ft rfew i?%7J, £/. 248.— 5. Veranderlyke Opaalfteen uit Hongarie.

H 266.
m— <5. Een zeer fraaije Onyx Sardonyx Steen

,

uit Ooftindie- ,
hl 269.

—— 7-12. Verfchiiknde Onyxen of Oogftee-

nen. . hl. 273.— 13, Een zeer fraaije Sardonyx, als een

Eytje gefatfoeneerd. IL £74.

Plaat



Plaat XXX. Afbeelding van verfchei-

derley Achaaten. tegenover Bladt. $91

Fig* U Doorfchyncnde Achaat van Roslag 9 met

aarttee figuuren, K291.— 2. Rondvlakkige , rood en witte, van

Grunbacb in de Paltz. W. 293.— 3. Fraaije £aw/ - yftfcaat van Roglits in

Saxen. , K 294-— 4. Zeer fierlyke dito uit Tweelrugge , met

Kryftal en Mos. bl. 294*— 5. Keurlyke Vejling - sieftaut, van Kirchen-

bollenbakker. U .295»

—— 6 Fraay getekende Onyx - Achaat uit Sa-

xen. • hl. 296".

«— 7. Sierlyke Gruis - Achaat van Cunnersdor f

by Dresden» 'JE 298»

Plaat XKXI. Afbeelding van verfchei-

derley Jaspissen., *- - » 3°3

Fis- 1. Zeer fraaije hoogroode Jaspis met Mi-
neraal, uit J talie. W. 304.— 2. dito groene Kruider - Jaspis , zo ge- \

naamd ,, uit Bohème. blr 310.

«—3. Zeldzaam© bruine- gemarmerde uit En-
geland. . bl. 313,

4.. Roode Netswfs' getekende van Frauen-

berg by.Qberftein, W.3I-3»— 5. Sierlyk .paarfche groen gebandeerde Jas-

pis uit^iberie. bl 314.— 6. Bleekrood Band - Jaspis > Gênant of
Taffteen, uit Saxen. - W.315.

.—, 7. jaspis met Verfteende Asbefl t
groen ge-

vlakt, uit Mansfeld. bL%%6.

PLAAT XXXIT. Afbeelding van Kwarts-
Droezen en KRYSTALLEN.^g^owriBladz.333

Fig- i« Gekapte Kwarts of Kaften - Droeze van
Schneeberg in Saxen hU 333.

..—-2. Korftige Kwarts van Ifaak hyF.eiberg
met Wormachtige figuuren. &/. 335.

,. niii.il 3, Gekorrelde Kvsarts -Droeze uit de Frei-
berger Rivier. bl. 336,

«—4. Egelvormige Kwarts -Droeze uit Hon-
garie. . £/. 337.

«>««» 5. TöfcHgegekryfrallizeerdeKwarts-Drae-

se , van Andriesberg. bu 338. Q&



Fig. 6. Switferfche Kryftal -Tak. M.$stè—— 7. Kryfial van Hiricbberg in Silezie.#/. $ $6.

Plaat XXXIII. Afbeelding van Kry-
stal-Droezen en ScmnLSjegenoverBfadZ,2$$

Fig* ï» Een wute Evenwydige Kryftai-Droes

van Eibenitock in Saxen. bl. 360»— 2. Op elkander leggende van Hirfchberg
in Silezie. . tó.300.

-3» Een dito heldere met bruins Punten
van Bramberg in Bohemen. bl. 361.

r——* 4. Een Ceylonfch Rook - Z^/iaf Kryflal

tweepuntig. • bl. 363.

5. Een byna rond ondoorfchynend wit

Kryftal uit Keulsch Suerland. bu 365.
——- 6, Een zogenaamde Hyacintk oi twee-

puntig Kryftal , uit Spanje. bl, 369»
» 7. Een Smaragd - Prajer Steen , groen ,

Schirlachtig begroeid van de Kaap,&/.378*

« 8» Een Glimmerfteen met fyne Schirl uit

Spanje. -
"

. <$*%%&*
9. Violette Schirl uit Dauphiné, bl, 388»

Flaat. XXXIV. Afbeelding van Edele
STEEN-ENen ROTSSTEENEN. m «*40I

F/g. 1. Tirolfe rowrma/minzyne Talkige Ma-
trix. . ^.402.

-n— 2. Kryftal -figuur van Ceylonfche» &/. 409»— 3» Brafiliaanfchegroene Tourmalin. K401».—— 4. Noorweeg fe zwarte. bl. 401;
:' 5. Spaanfche dito. bh 405*
' ó. Hongarifche Diamant. bh 445»—— 7. Nagemaakte door de Benjaneezen

in Oofiindie. * K446.
8. Kryftal -figuur van RoBynen. bl. 463.

—

—

m 9. , . van Safieren. bl. 472,
——— io.

~
' Van Brafiliaanfche Topaazen.

. . &. 478.
- — il,-. van Schnecken - Topaazen,

^483.
. 12. van Chryfoliethen. bh 501.

—««.13.- van Granaaten. -bh $20.— 14. Groen Porfier y
ofzo genaamd Vliegen-

Marmer van Moskou. W. 57©«
—— 1 5. Dendrietifch Porfier uit Duitfchland.

^.573.—— 16. Groenachtïge Graniet uit Moravie.

W.S93.

-—17. Poddingfteén uit Schotland. &/. 628, REG*
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BESCHRYVING
DER

MINERAALEN.
11. A 1< L> A A 1. I JST C.

Dr STEENEN.

I. HOOFDSTUK,
Jfigemeene Eigenfchappen : Oirfprong : Perdeeling \

Rangfchikking en onderfcheiding in Geflagten.

^>AA^an de befehouwing der Aard -Stof-

4tt }) fen flappen wy, zeer gevoeglyk,

*€ J* tot die der Steen en over. lm-^W^ mers , behalve dat fommige Mi-

neralogieten dezelven tot de Aarden betrok-

ken hebben, endaar onder befchreeven; zo is

het ten minïte zeker , dat de Grondftof der

meefte Steenen tot dezelven behoort. Boven-

dien heeft onze Groote Voorganger, de Rid-

der Linn^üs, de Steenen, naar de afkomst

uit byzondere Geilagten van AardftofFen , ia

Rangen geplaatst; 't welk dus nog meer my-

ne verfchikking in de befchryving van het

Mineraalen-Ryk billykt» Ik heb voorheen

A daar

III. Deei.. UI, Stq&»



STUK

% De Steenen in 't

II. daar van een Schets medegedeeld (a); als ook
Aimël. van de oroeijing $eY steenen uit AardftofFen

Hoofd- kortelyk gefproken (b).

Eigen-
Steenen zyn harde Lighaamen 9 zwaarder dan

fchappen. Water , van aanmerkelyken famenhang 5
niet

mtrekbaar door den Hamerftag , maar met

meer of minder luagc vergruisbaar. De hard-

en zwaarheid onderfcheidtze , op 't gevoel 9

van de meefte Houten ; de famenhang van de

Aarden ; de broofchheid van de Metaalen in

% algemeen. Eenigen zyn van onbepaalde fi-

guur , gelyk Ley , Marmer , Zandfteenen ,

Key- en Rotsfteenen : anderen , gelyk de

Spaathen , Kryftallen en Edele Steenen 5 heb-

ben een regelmaatige gedaante. De zelfftan-

digheid is in eenigen Vezelig , in anderen Kor-

relig of Schubbig. Hoewel zy allen onfmelt-

baar zyn in Water of Olie, bevindt men doch

veelen doordringbaar voor die Vloeiftoffen en

zeer aandoenlyk voor de vogtigheid der Lugt,

welke de meefle Steenen 3 door langheid van

tyd, meer of min verteert. Dezagte Steenen,

gelyk Ley , Marmer en Zandfïeen , zyn hier

aan zeer onderhevig ; de allerhardflen , gelyk

Graniet en Porfier , daar van niet volkomen

vry.

Verfchil De onbepaalde figuur is het gene de Lig*

van de haa-
"Verftee-

pingen.

(a) Natuurlijke Hiflorie , lil. D. 1, Stuk, bla«lz, J30j

enz.

(6) Het zelföe* bladz, 66, enz,



1C0&MSEN BESCHOÜD. $

haamen deezer Afdeelinge onderfcheidt van il

de Verfteeningen en andere Zaaken , tot de
r

£
EEI*

voorgaande betrokken. Anderszins komen Hooro'

veelen derzelven, zoniet allen, in hoedanig^

heden met de Steenen overeen; waar van zy

ook den naam hebben. Dit ziet zo wel op de

Verfleende Zaaken uit het Planten- als uit hec

Dieren - Ryk. De Dendrieten , Boom- en

IsJatuurfteenen , zyn volmaakte Marmers , Ley

en andere Steenen , en komen derhalve hier

ook in aanmerking. De Steenen in Menfchert

of Dieren gegroeid , gelyk de Bezoars en Gal-

fteenen , onderfcheiden zig door de Groei-

plaats : de Adelaar -Kern- of Klapperfteenen.

door de hoedanigheid: de Stalattïeten ofDrup-

fteenen door de geftalte. Zo is 't ook met de-

Zeolithen en Bafalten. De Tuffteenen , al-

leen , kunnen bezwaarlyk van de Steenen af-

gezonderd worden , en dit maakt dat de

Alabastcr,die eene Laagswyze groeijing heeft,

van fommigen hier t'huis gebragt wordt (c).

't Voornaamfte , dat de eigentlyke STEE-Oirfpron^

ken van zodanige Samengroeizelen onder- nen/*
1^

fcheidt , is , dat menze reeds door de Natuur

voortgebragt vindt, zonder dat de wyze van

aangroeijing, voor 't Oog, waarneemelyk is.

Anderszins moet men den Oirfprong van vee-

len

(*) Zie 't voorg. 11. Stuk , bladz. 259»

A 2
ÏII. Deeï.. III. Stok»



4 De Steenen ir '1

11. len derzelven eveneens begrypen, als die def
Afdeel.

Tuffteenen en Omkorftingen. De meeden zyn
Hoofd- gefprooten uit eene bezinking of neerzakking

der Aarddeeltjes uit de Wateren, met eenige

Lymerige Stoffen famengegroeid en door uit-

drooging j of dom* onHeraardfch Vuur, ver-

hard; even als men zulks in de door Konst

van Kley of Potaarde gebakken Vaten , die

ook een Steenige hardheid hebben 9 waar-

neemt. Ontwyfelbaar is 't, dat alle Steenen,

die men in evenwydige en horizontaale Baa-

gen famengegroeid aantreft , by fommigen

deswegen Sedimentfleenen genaamd , een der-

gelyken oirfprong hebben. Alle Soorten van

Ley- of Schieferfteenen; veele Kalk- en Zand-

fteenen \ ja de Talk en verfcheiderley Rots-

fteenen , behooren hier t'huis.

Getande Andere Steenen fchynen uit eene vloeibaa-
Steenen,

fe gtoflre ^ met veeie Aarddeeltjes bezwangerd,

of ook zonder dezelven , geboren te zyn.

Sommige Autheuren noemen die Stoife een

Steenfap of Steenmaakend Vogt , en de dus

gevormde Geflremcle Steenen. Dezelve komen
niet Laagswyze maar by Aderen of in Klom-

pen voor , en men vindtze dikwils Opper-

vlakkig , by ftukken en brokken ;*t welk door

Aardbeevingen 9 het afbreeken van Bergtop-

pen, door uicbarftingen van geweldige Water-

ftroomen en andere omkeeringen in de Opper-

vlakte des Aardkioots , zal veroirzaakt zyn.

Dus.



Algemeen beschouwd. 5

Dus verbeeldt men zig , dat de meefte Kei- n.
zeis en Kwartfen , als ook veele Rotsfteenen , tojte*

ontftaan zyn. Ook behooren hier de Ony- Hoofd-

xen, Kat-Oogen, Opaalen, en anderen die
STÜK*'

men onder de Edele Steenen telt : zelfs de

Jaspisfen en Achaaten.

Geheel verfchillende denkbeelden hebben Byzonde-

eenige Autheuren , aangaande de Groeijing der J^vaS"
Steenen , gekoefterd. Tournefoiit, zo Tourne-

pADT Pil

beroemd in de Plantenkunde, bragt de Voort-G KoF-

teeling derzelven op de Steenen over, enver« FR0Y '

beeldde zig, dat deeze ook hun Zaad hadden:

ten minfte dat zy , op de manier der gewerk-

tuigde Lighaamen, aangroeiden. Eene Waar-

neeming in de Doolhof van 't Eiland Kan-

dia , alwaar hy de ingegroefde Letteren ver-

heven en uitpuilende vondt, bevestigde hem
in die gedagten. Zulks, echter, kon door

enkele uitzetting of aanvoeging gefchiedzyn:

want, indien het inwendige groeijing' ware

geweest, zou men vraagen mogen, waarom
zulks meer plaats had op die uitgegroefde

plaatfen , dan door den geheelen Steenwand

van de Grot. Geoffroy, niet minder in

de Scheidkunde beroemd, itelde dat 'er in de

Aarde tweederley kleine Elementeele deeltjes

zyn , eenigen als zeer fyne , dunne , byna

gelykvormige Plaatjes , anderen van allerley

ongeregelde figuur. De eerften vormden ,

door hunne famenkomst en verbinding , Krys-

* A 3 tah
III, Pseï.. III. Stuk.



6 De Steeren in 't

&)k%
ta^enen Keizeis; de anderen veelerley Stee»

i. \ nen van onregelmaatige Geftalte en oiidoor-

s?u°K.

rD" fchy^ende. Wanneer zig deeze deeltjes in

de vorming vermengden , dan fprooten da3r

uit Granieten en andere famengeftelde Steenen.

Maar, behalvp &*t die figuur en omlerfchei-

ding der Aarddeeltjes niet bewyslyk is; zo
komt de Vorming dan byna op het voorheen
geftelde uit.

Gevoelen De groote Reaumur verdeelde de Stee-

IUaumuk. nen in doorfchynende of Kryftallen , In half

doorfchynende of Keizelfteenen , en in on-

doorfchynende of gemeene Steenen (7/). Hy
achtte deeze drie Werken der Natuur in be-

trekking tot malkander te ftaan, als de drie

Konstwerken , Glas , Porfelein en Aardewerk.

De voortbrenging der KrystalJen ftelde hy in

de famenhooping van allerfynfte Zanddeel-

tjes, en het Water , met dezelven bezwan-

gerd , hieldt hy voor het Steenmaakend Vogt

,

dat alle Zand-, Aard- en Kies -Stoffen met el-

kander verbondt , en dus de Steenen vormde.

Kley , Kryt , Mergel , en allerley Aardftoffen

,

wierden Keizelfteenen , wanneer zy van dit

Steenmaakend Vogt doordrongen werden. De
Kalkfteen , van natuure fpongieus , werdt door

zulk Water tot Marmer gemaakt, en kon, nog

al meer van hetzelve doordrongen, zelfs een

Eey.

(ff) Mem, fur la nature et f&rmation des Caittoux» Mem»
de 1'Acad. R. des Sciences , de 17*1 > j?, 33^



AtGEMEEH BESCHOUWD. 7

Keyiïeen worden. De Kley, opdroogende , IL

barst in Teerlingfe of andere Klompjes , en '
™E1L *

deeze, van dat Steenmaakend Kryftallyn Vogt^™'
verzadigd, waren degrondflag der kleine Kei-

zelfteentjes. Uit een overvloed van dit Vogt

ontftonden de Kryflalletjes inde Achaat- Ko-

gelen. Zodanige Keizeis , die zig tot Kalk

lieten branden , bezaten meer Aarddeeltjes en

het Water wegdampende werden, zy op de

Oppervlakte wit, enz.

Had deeze Autheur de kragt des famenhangs, Aanme*-

welke allerley Aarddeeltjes op elkander oefe- da^ora-

nen, naauwkeurig overwoogen: had hy be- trenc*

dagt, dat deeze kragt dan eerst regt werken

kan, wanneer de Aarddeeltjes door het uit-

dryven der tusfehen komende vreemde Stoffen

nader aan elkander gebragt worden ; zo zou hy

niet noodig gevonden hebben een Kryflallifch

Vogt aan te neemen , om de Aarden in Steenen

te veranderen ; of , 't welk op 't zelfde uit-

komt , om den famenhang van derzelver deel-

tjes fterker te maaken. Had hy opgemerkt ,

hoe zeer verfchülende de Stof der harde Stee-

nen in 't algemeen is , zou hy niet , zonder

onderfcheid, de zelfde Vogtigheid geopperd

hebben, als het middel , om alle Aarden tot

Steen te maaken. Had hy in acht genomen,

dat het Water ook Kley-, Kalk-, Gispaartige

en andere deeltjes met zig voert , die tot een

Grcmdflag der Steenen dienen kunnen ; zou

A 4 hy

HL Disej-. III, Stuk.



£ De Steenen i n ' t

II. hy niet de fynfte Zanddeeltjes alleen dasr
Afdeed

tQe hebben V00rgefteld (O-
Hoofd- Verfcheide andere Denkbeelden, over den

Ve

*

rdee_ Oirfprong der Steenen , voorbygaande , zuL-

fiag» len wy ons aan de Natuurlykften , voorge-

meld , houden , en letten nu op derzelver Ver-

deeling , waar omtrent een ongemeen groot

verichil is onder de Steenbefchryvers. In de

Gefcbiedkunde der Mineralogie, bevoorens

door my medegedeeld , kan men zulks on>

flandig befchouwen (ƒ). Sommigen hebben

in deezen , met den fchranderen Hoogleer-

aar Vogel, die wel de meefte Rangen. of

Onderdeelingen maakt , gelet op de zelfftan-

digheid en tevens op de zogenaamde natuur

der Steenen (g): of zy Kleijig ,. Kalkig

,

Mergel- of Gipsachtig zyn ; of zy Korrelig ,

Vezelig , Bladerig breeken. Dit gaf een by-

ftere verwarring en maakte een zeer onvol-

komene Verdeeling. Anderen , en wel de

meeften , geeven met den kundigen Heer

Wallerius acht op derzeïver houding in

*t Vuur ; naar dat zy tot Kalk of Glas wor-
den, of Smeltbaar of Vuurbeftendig zyn (h).

De Onvolkomenheden van deeze Klasfikaale

Veiv

(*) Gmelin Naiur-Stjftem. Nurmb. 1777. I. Th. p,

Cf) 111- D. 1. SiuK,deezer Natuurtyke Hiftoriê ,bladz*

99, enz.

(g) Zie aldaar, bladz. 120.

Q) Zie aldaar, bladz. 111.
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Verdeeling, (welke ik denk dat zyn Ed , nog II»

eenigen tyd in 't Leven blyvende , wederom Afd
^
eu

wel eens veranderen zal ,) heb ik voorheen Hoofd,
STUK

ter loops aangetoond (/'). Onze Ridder hadt

dergelyke Manier in 't eerst gevolgd ; docli

naderhand is zyn Ed. tot die Verdeeling ge«

komen , welke ik bevoorens opgegeven heb (£)*

en welke ik ook grootendeels zal volgen.

De Steenen , naamelyk, zyn nu laatst door 1.

den beroemden Linn^eus, naar de Hoofd-
tf™f

ad^

ftoffen , uit welken zy voornaamelyk beftaan ^-üumofce.

in Rangen onderfcheiden. In de eerfte plaats

Icomen de Aardachtige of Grondige (Pe.

tra Humofce) ; dus genaamd , om dat zy be-

ftaan uit Stuif- Aarde van Plantgewasfen , lang-

zaam in 't Water nedergelegd of doorgezakt,

waar by zig dikwils Kleyachtige deeltjes ge-

voegd hebben , niet zelden met Yzerdeeltjes

gemengd. Zy zyn door Vuur verbrandbaar ,

fomtyds tot eene roodachtige Oker-Aarde,
en fmekbaar tot eene poreufe Slakke. De Ley-

Soorten hooren hier t'huis.

In de tweede plaats komen de Kalk aar. n.
Ti GE (Petra Calcari<B)\ dus geheten , ona dat Kalkaar*

dcrzelver Grondftoffe Kalk is of verkalkte Stof- cllmrfo*

fen, tot DierlykeLighaamen behoord hebbende;

gelykConchyliënenZee-Gewasfen. Zy brui-

fchea

(ï) Tn 't zelfde Stuk, bladz. 114, 113.

C*) Aldaar, bladz. 131,

UI. DsKt, III. Stuk.
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itoEEL.
fchen derhalve] met Zuur op, uitgenomen dier

I- reeds daar van doordrongen zyn ; gelyk de

3ïuk.
" Gipsaartige. Door 't Vuur worden zy tot Kalk

gebrand, die, geblufcht, een wit Meel uitle-

vert. Hier tóe behooren de Marmers , Gip-

fen, Spaath pa dergelykeu.

lil. De Kleijige Steenen (Petra Argülacea)

J?4^-maa^en °y LiiSTN^us den Derden Rang. Zy
£e(*> zyn, zo zyn Ed. wil, uit de Lymige StofFe

van het Zeewater met Aarde famengegroeid ,

en werden voorheen , van hem en anderen 5

gelyk nu laatst van Wallerius (Apyri

Lapidei) Vuurbeftendige Steenen geheten ;

om dat zy niet verbrandbaar noch fmelt-

baar zyn , wordende alleenlyk drooger en

harder door 't Vuur. Men kanze affchraapen,

als wanneer zy zig Sme'erig vertoonen , 't welk

die afkomst waarfchynlyk maakt. De Ami-

anth , Glimmer en Talk, behooren hier ; waar

ik , wegens de afkomst , de Keyfteenen heb by-

gevoegd.

IV. Deeze maakten te vooren den Vierden Rang

ly«**

yftaI"

met ^e Zandfteenen uit ; doch aangezien dee-

Cryftaï- ze laatflen beter onder de Vergaarde Steenen

voegen; maak ik denzelven van de Kry-
stallyne ( Petm Cryftallina.} Zodanigen

noenl ik alle de genen , die de figuur ofgedaan-

te van Kryftal hebben, en met hetzelve

overeenkomen , niet alleen in hardheid en in

het Vuurgeeven aan 't Staalflag;maar ook daar
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in, dat zy met Loogzouten tot Glas fmel-
IT

ten, gelyk de Key- en Zandfteenen, die we- Atoeel,

gens de ondoorfchynendheid tot deezen Hoofd-

Rang niet behooren. De Kwarts , Kryftalkn
STÜK"

en Edele Steenen , maaken denzelven uit.

TotdenVyfdcn Rang, eindelyk, betrek ik V.

alle de zodanigen , die uit eene Vergaaring fa^™**
van zigtbaare Deeltjes beftaan , deswegen ^sgrega-

Vergaarde (Aggregciïa) genaamd. Der-

zelver vorming fcbynt gemakkelyk te ver-

klaarën. Een Steenmaakend Vogt heeft de

verfcheiderley Deeltjes van Kwarts, Spaath,

Glimmer , en andere Aard- of Steenachtige

Stoffen te famen gelymd; zo dat zy tot Rots-

fteenen zyn gegroeid, waar uit de Graniet-,

Porfier- en andere Bergen, die men voor de

oudften des Aardkloots houdt, beftaan. Hier

kunnen de Zandfteenen , als ook uit een fa-

menhooping van Zanddeelen famengefield

,

gevoeglyk betrokken worden. Immers zeer

dikwils komt onder dezelven ook eene ver-

menging van Glimmerige en andere Stoffen

voor.

Dus hebben wy dan de volgende

RANGSCHIKKING
DER

G E S L A G T E N.

P E-
III. D*wu III, Sxus»
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II. PETR&. STEE NE N.

i.

Hoorn*
STüK%

Eerste Rang.
Humofe. Aardachtige.

i. ScHisTUs. Leyfleen. •

T Wr 33 E ü E' R A W G»

v -

Calcariee. Kalkaartige.

2. Marmor. Marmer.

3. Gypsum. Gips.

4. Stirium. Draadfleen.

5. Spathum. Spaath.

Derde Rang,
Argillacese. ! Kleijige.

6. Amia.nthüs. Amianth.

7. Mica. Glimmer.

«8. Talcüm, Talk.

9. Silex. Keyfteen.

V I ER D E R A N G.

Cryftallina2. Kryflallyne.

10. Qüartsüm. Kwarts.

11. Crystallus. Kryftal.

12. GfiMMuE. Edele Steene

V Y F D E R A N G.

Aggregatie.' Vergaarde.

13- Cos. Zaadfteen.

14. Saxüm, Rotsfteen.

Dee,
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* Deeze Rangfchikking , hoewel een weinig IL *

van die van onzen Ridder verfchillende, is f^
op deszelfs algemeene Aanmerkingen van de Hooid-

Steengroeijing gegrond (/). De Kwarts voegt

zig niet dan gedwongen onder de Zandige

Steenen , en de Kryftallen laaten zig niet,

dan met geweld, van de Kwarts afzonderen,

welke zyn Ed. tusfchen de Zand- en Key-

Steenen ingevoegd hadt. Dat ook de Schik-

king der Kryftallen en Edele Steenen on-

der de Zouten oneigen zy, moeten wy uit

het denkbeeld der kundigfte Mineralogisten

befluïten. Derzelver figuur heeft , wel is

waar, overeenkomst met de Zout* Kryftallen,

maar de zelfftandigheid en duurzaamheid ver-

fchilt te veeU Dus hebben Wallerius
en anderen ze ook afzonderlyk befchreeven ,

en even zo , de Edele Steenen op de Kryftal-

len , en deeze op de Kwartzen , laaten vol-

gen. Ik zal niettemin , in de befchryving der

Zouten , de aanhaaling derzelven doen , vol-

gens de Soorten van Linn^eus, wiens

fchikking men derhalve ook zal kunnen zien

en gebruiken (ni).

Thans

(f) Zie liet 111. Deels, 1. Stuk, van deeze Natuur*

iifke Historie , bladz. 68 , 69.

(m) Onze Ridder hadt in de Iaatfte Uitgave de Stee-

den dus in Rang gefchikt

ÏIL Desl. III, Stui%



f4 De Steenen ïtf 't algemeen;

Thans gaa ik tot de byzondere befchryving

II. HOOFD*

RANGSCHIKKING

D
L
ELt

der Geflagten over
HOOFD-

5ZUK»

VAN
L I N N iE ü S.

I. Humofae.

x* Schistus.

II. Caïcariae.

2. Marmor.

3. Gypfum.

4. Stirium,

5. Spathum,

UU Argillacese.

6. Talcum.*

*r. Amianthus,

8. JE&K&,

IV. Arenatse.

9., Coj.

10. Quantum*

XI. Sz/ix*

V. Aggregaten

12. Saxum.

I. Aardachtige,

1. Leyfteen: fplytbaar,

II. Kalkaartige»

S. Mwcmer : opbruifchend.

3. Gips : »fe£ opbrttifcheud%

4. Draadfteen : Fezelig.

5. Spaath: Ruitig.

lil Kleijige.

6. Talk: LighaametyL

7« Amianth: Vezelig.

8. Glimmer: Schubbig.

IV, Zandige,

9. Zandfteen: Korrelig hr.

10. Kwarts: Hoekig breekende,

II. Keyfteen: Schulpig br+

V. Vergaarde*

12. Rotsfteen : famengefteïd.

Te vooren hadt zyn Ed. maai drie Rangen van Stee»

nen gemaakt (zie 't 1. Stuk, bladz. 108 ju) en de «SVfof-

*iu onder de Kalkaartige Steenen, de itoa, als uit

verfcheiderley deeltjes famengefteld , onder de Concreta ,

ïn de Klasfe der Fossilien geplaatst gehad. Alle de

Geflagten heb ik behouden , en alleenlyk twee daar by

gevoegd* als boven is gemeld.



Aardachtig fi - i>-

ir.

II. HOOFDSTUK. "00FD-
STK»

i

Bsfchryving van de Aardachtige Steenen ,

of die als uit Oppervlakkige Aarde geboren

zyn , tot welken ^Leysteenen bekooren ,

die men anders ook wel Schiefers noemt; van

veelerley Kleur en hoedanigheid.

Aardachtige Steenen , of Grondige*

zyn volgens onzen Ridder geboren uiü

zodanige Aarde, als de Oppervlakte des Aard-

ryks doorgaans bekleedt, die men Stuif- of

Teel- Aarde noemt , van Plantgewasfen afkom-

ftig. Hier hebben zig dikwils Kleijige deel-

tjes onder gemengd , dat niet te verwonderen

is , alzo zig die zo veel in de Oppervlakte be-

vinden en gereedelyk weggevoerd worden

door het Water , dat tevens de Yzerdeelen

ontbindt. Dus is het te begrypen dat by ge-

weldige .omkeeringen , door Aardbeevingen ,

Brand en Overftroomingen , na het bezinken

der zwaardere Stoffen , uit het Water een

Laagswyze bezakking heeft kunnen ontflaan

,

van Leemachtige Stoffen , welken het Vuur

verhard heeft, doende het Water geheel weg-

dampen. De vermaarde Henckel noemt-

ze , deswegen , Slykerige Steenen ( Lapides

Limofi,) als eene Lymerige of vette Aarde tot

III. Deel. III. Stok,

grond-
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üfSel &r0nc^ag hebbende ( #)• Dat men zo dik*'

IL * wils de Beddingen van Steenkolen met Ley

rtuk!*

0-
gedekt vindt , geeft kragt aan dit Gevoelen*

Ook wordt hetzelve door de in- of afdruk-

zeis van Visfchen en andere Gedierten, van

Takjes en Bladen dei- Planten, die zo menig-

vuldig op en in de Ley voorkomen , beves-

tigd. En zou het dus wel ongerymd zyn , der-

zelver oirfprong van den Zondvloed af te

leiden? Geeft het bovendien, dat men deezen

Steen zo menigvuldig in Europa vindt, geen

byzondere kragt aan het denkbeeld van een

gedeeltelyke Overftrooming des Aardbodems

,

daar door vetoirzaakt (ó)l

De Leystéen, naamelyk 3 is het eenig-

fte Geflagt , hier toe behoorende. Sommigen

hebben denzelven door de benaaming van

Splytbaare Steen onderfcheiden Cpj; doch aan-

gezien 'er ook andere Steenen fplytbaar zyn,

kan zulks niet beftaan* Elders telt men hem

,

met Wallerius, onder de Glasaartige

Steenen , die aan 't Staalflag vonken (q)\ dat

vreemd is , terwyl die Autheur duidelyk ge-

zegd

ty) Introdufi. a la Mineralogie, I. 66.

(o) Zie lil. Deels I. Stuk deezer Nat. Hiftovie

,

bladz. 188 > 189.

OO Lapides Fisfiles. Fisfilis. Scisfiiis. Scistus. Wal*
tERïO.

(?) Berkh, JMor/. Hifi. vm Holland. 11. D. 11. Stuki

fckdz. 761»
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$egd heeft, fiy Jlaat aan V SwlgeenVuur(r\ As^L,
Thans telt hy hem onder de Smetbaare Stee.- H.

Een (5), dus genaamd, om dat zy .op zig zelf ST̂ .
Smeltbaar zyn

:; terwyl de Glaswordende de

byvoeging van een Alkalyn Zout of Borax

ten dien einde behoeveii. Linn^eüs had*

hem bevoorens onder de Kalkachtige S.teenea

geplaatst (*)•

Als de algemeene Kenmerken van dit Ge- Kenme^

flagt geeft zyn Ed. op; te beftaan uit fplyt-
ken *

baare, horizontaale, platte Brokken, die on-

doorfchynende zyn ., en afgefchraapt kunnea

worden, zynde verbrandbaar door Vuur» Die

is echter zo niet te verdaan , dat zy tot Afch

.verbranden zouden : neen: zy knappen in 't

Vuur en fpringen aan Schubbige brokjes weg.,

fomtyis ontvlammende en altoos veranderende

van Kleur, wordende bleeker ofroodachtig ;

maar door vermeerdering der Hitte fmeltea

.zy tot een.e groenachtige of zwarte poreufe

Slakke , van fommigen Glas genaamd , dik-

wils zo ligt zynde , dat zy op 't Water dryft..

Bovendien h 't hunne eigenfebap , dat men
'er leesbaar Schrift , met een Griffie , op kan

Xchryven. Door vergruizing geeven zy allen

,ee$

M Mineralogie. Berl, 1750 p, 90.

(ƒ) Syft. Min. Vindob. 1778. Tom. Lp. 349.

'.(*) Twintig Jaar vroeger naamelyk, in SyfuNat, 1748^

zyn laatfte van de Mineralogie is vaji 1768»

B
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1!. een ligt Kaflig Poeijer , dat de afkomst nog
Afdfel. ,

41. meer bewyst.

$t^k?
FD" Doorgaans komen deeze Steenen Vlots- of

legging.
Laagswyze voor : men vindtze ook by Ade-

ren, doch zeldzaam by geheelé Gebergten*

Zelden leggen deeze Vlotten volkomen wa-

terpas : gemeenlyk vry fchuins ; by Terrasfen

en dikwils Golfswyze voortgaande. Op hoo*

ge Bergen ziet men fomwylen groote Vlotten

Ley loodregt ftaati , dat aan eene Omwente-
ling is toe te fchryven. Dikwils vindt menze

Siiet alleen met andere Aard- en Steen Soor-

ten, tot eene aanmerkelyke hoogte, bedekt,

maar ook van dezelven doorfneeden : zo dat

fomtyds twee of drie Ley Laagen , boven el-

kander, door Marmer -Beddingen van een ge-

fcheiden zyn. Zeer dikwils ftaan zy op Gra-

rietbergen en dienen ook wel aan de Kalkber-

gen tot onderlaag. Zonderling is 't, dat het

binnenftë Bergachtige , zo van Switzerland,

als van Noord - Amerika , en zelfs van de

Noorder - Landen , meestal van een Leyftee-

n'gen aart zy (y).

Verfchei- Behalve de Kley- en Yzerdeelen , zyn in de
«felheden. Leyfteenen ook dikwils Kalk -Stoffen ver»

ttiengd, en veelen hebben in zig een aanmer*

kelyke veelheid van Bitumineuze deelen ,

%

t

welk maakt , dat zy onder 't verbranden een

ftin*

(p) Guettard , Mm. de 2755.
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fMcenden Reuk geeven, of een Zwaveligen A ÊU
Damp. Sommigen 9 waar in deeze Stoffen Ui

overvloedig zyn , broeijen , wanneer zy op stuk*

elkander gehoopt leggen , en vliegen wel eens

in Brand. Eenigen verweeren door de Lugt en

verbryzelen dan tot een Kleijige Stoffe. Die

Kalkaehtig zyn maaken eenige opbruifching

met Mmeraale Zuurcn. Eenigen waafemen

zelfs een vluggen Alkalynen Geest uit. Vee-

ten zyn met Pyrieten bezwangerd : eenigeü

met Koper , Yzer , Zilver of Cinaber. Uit

eenigen wordt een menigte van Aluin gehaald*

die men deswegen Aluin- Schiefers noemt. De
K&per- Schiefers in het Mansfeldfe leveren zeer

veel Koper uit. Dit maakt een groote Ver-

fcheidenheid van Leyfteenen, die wy nu gaan

belèhouwen»

(i) Leyfteen met wit Schrift , die zwart, l

vast en polystbaar is. Novaéuiat
Toets-

Deeze , zegt Linn^üs, komt minder voor
fteeiu

in 't Noorden , dan in de Zuidelyker deelen

van Europa. Men vindt hem overvloedig *ti

Thu^

fi) Sthistus Scriptura aibl, ater folidas poliendus;

Sjfft. NaU XII. Tom, III. Gen. i. Sp. i. Schistus ni-

ger durus fubtilis. Wolt, Min. 17. Scistus niger pard*

«ulis fubtilisHmis &c. Wall. Syst. Min f, p. 353. Fis-

filis foltdus mollior , particulis crasfioribus. Wall» Min*

éfy Lapis Lydhjs* Baum» Min, I. p, 319»

B 2
III. Duel. III. Stoa.
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il. Thuringen en Hesfenland , en aldaar meest
F!

fI
EL

' Vlotswyze, doch in Silezie by Schyven. Hy
Hoofd-

is zeer ZWart , fomtyds graauw of geel , en

Toets- &ee^ een Wlt Schrift > beftaande uit dikke

fteeu. broofche Bladen , van een zeer fyn en byna

onzigtbaar Grein. In de Lugt verweert hy

niet , maar verandert in 't Vuur van Kleur

,

doch is niet gemakkelyk te fmelten. Hy
valt zagter of harder van zelfstandigheid. De
zagte dienen tot Slypfteenen , om met Olie ge-

bruikt te worden , tot het aanzetten van Scheer-

mesfen ; waar van hy den bynaam heeft , wor-

dende in Sweeden Oliefleen genoemd. Die

hard en donker zwart zyn, gebruikt men tot

Toetsfteenen ; weshalve hy ook den naam van

Lapis Lydius, in 't Franfch Pierre de Touche ,

voert, zynde daar toe zeer bekwaam ; dewyl

men de Streepen der aangeftreekene Metaalen

met Sterk of Konings-Water kan uitdoen.

Roode. Men vindt deezen Leyfteen ook van een

roode Tegelkleur en dan zeer broofch , zo dat

men hem naauwlyks kan fplyten. By Steen-

kolen - Beddingen maakt dezelve zeer dikwils

ée onderlaag uit, wordende het Roode Doode

of het Roode Leggende geheten. Nog komt
'er een graauwe of graauwzwarte Verfchei-

denheid van voor , welke , met Glimmer ver-

mengd , voornaamelyk in de GraafTchappen

Mansfeld en Hohenftein , het Dak der Koper-

fchiefer -Vlotten uitmaakt. Deeze verweert

ook
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ook in de Lugt niet , en kan derhalve als il.

Muurfteen gebruikt worden , houdende veel h.-^
Yzer in , doch weinig brandbaare deelen.

ST̂ £
0FD"

(2) Leyfteen met Sneeuwwit Schrift; zwart, 11.

onvoelbaar effen , fplyiende zeer ligt. mulllIL
Schryfley.

Deeze Soort komt meer in Switzerland en

in verfcheide deelen van Duitfchland, als ook

in Groot Brittannie , dan in Sweeden voor.

Men noemtze Tafelfchiefer of Tifchfihiefer en

Schreibfchiefer y dat is Schryfley, wegens 't ge-

gebruik, dat 'er meest van gemaakt wordt

,

tot Cyfer- of Reken -Tafelen. Ook maakt

men 'er Tafelbladen van , en op fommige plaat-

fen Vloerfteenen , wordende de kleine Stuk-

ken ook wel tot Dakleijen gebezigd. Aan*

gaande de Swïtzerfche , die men meest den Rhyn
af naar de Nederlanden voert, voornaamelyk

vallende op den Blattenberg in 't Kanton van

Glaris , geeft ons Scheuchzer het vol-

gende Bericht,

„ Die Berg heeft zelfs zyn naam van de

„ Bla-

(2) ScMstus Scriptura. nivea, ater impalpabilis aequa-

lis, fisfilis. Gen. i; Sp. 2. Scistus niger politurara quo-

dammodo admittens. Da Costa Fosf, 165. Schistus fub-

tilior niger rafura albus &c. Schistus Menfalis. Wall.

Syft. Min, I. p. 350. Fisfilis fubtilior niger &c Wall»
Min, 62. Lapis fisfilis niger Glaronenfis. Scnmcnz,* Itiu,

Alp. 1, 19: 2, 47: 3*7-

B3
III. D KEI,. III. Stok.
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II* 3, Bladerigheid deezer Steenen, welke aldaar

Ti. *> plat en vlak op elkander leggen , fommigen

stük!*
D- " we* c*ea Voeten lang en vier Voeten breed.

gchryfUy. » Somtyds zyn zy door Aderen van witte

„ Kwarts, van öaauwïyks een Stroobreed dik-

„ te , 't zy waterpas , 't zy loodregt , ver-

3 , deeld. Het Werkvolk ligt dezelven gemak*

„ kelyk op en fcheidtze van malkander mee

3, Yzeren Wiggen of Beitels , daar tusfehea

3, ingebragt. Dan bevindt menze doorgaans

3f te beftaan uit een harder Blad, boven, en

3, een zagter beneden; zynde fomtyds de ge»

a, heele Steen te week om te gebruiken. An-

„ ders fnyden de Steenhouwers dezelven in

s, de vereifchte geftalte ; wordende de genen ,

3 , die .lang en fmal zyn, tot het afperken der

a, Tuinen gebruikt. De Laagen zyn niet vol-

3, komen waterpas , maar naar 't Zuiden af-

0, loopende; gelyk de meeften in de Switzer-

„ fche Gebergten. In de Spieeten komt

3, fomtyds een wette Mergel , die men wit

3) Kryt noemt , voor» Tusfchen de Bladen

vindt men dikwils de afdrukzels van Vifch-

graaten, die op het eene Blad verheven, op

het andere ingedrukt zig vertoonen , welken

ik van aanmerkelyke grootte heb (w) , en fom-

tyds ook van Planten (x) 9 doch op de Swit-

zerfchen zyn deeze laatften zeldzaam. Vol*

(w) Zie 't 111. Deels 1. Stuk , deezer Nat. Hiftorié

,

feladz 248-251.

• 00 Zie 't zelfde Deels, 11. Stuk, PI. XJV» *%• 3

en PI. XV» Bg % 3,
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Volgens de Waarneemiiigen zou deeze n.

Leyfteen zwaarder dan gedagte Toetsfteen Af»e»%

zyn , byna driemaal zo zwaar als Water , en Hoofd-

dus ook zwaarwigtiger dan Kryftal of A- *

-j^
chaat (y), Hy heeft een helderen Klank, en

wordt door 't gebruik , als bekend is% zeer

glad. Het affchraapzel bruifcht een weinig

op rnet Sterk Water; waar uit men zou mogen
denken, dat 'er iets Kalkachtigs in zy; 't welk

ook uit de witheid, in 't opdroogen , blykt.

In 't Vuur brandt hy gemeenlyk witachtig ;

fomwylen ook, veel Yzer in hebbende, rood,

niet zonder een aanmerkelyken Stank , uit de

Bitumineuze dcelen, daar in vervat, ontdaan-

de. Dat 'er ook eenige Kleyachtige deelen in

zyn, is ontwyfelbaar. DeAluinhoudendeSchie*

fers zullen naderhand , als de voornaamfle

Moeder van Aluin, in aanmerking komen. Ik

heb fraaije Teerlingen of Dobbelfleentjes van

Markafiet, in dergelyke Leyfteen.

I

',

(3) Leyfteen met wit Schrift , die zwartachtig ur.
Schis

citratus

Broofche»

is en eenigermaate wryfbaar. Men ĉ^tus
atratus.

Cy) By den Heer Gmelin vind ik 3e proportie van
deezen Leyfteen tot Water , als 2730 tot 1000 , en van

den voorgaanden als 2300. Wylèn de vermaarde Mus*
schenbroek, heeft blaauw Ley tot, Water als 3500 tot

iooo , en Achaat als 2512 , opgetekend,

(3J Sckistus Scdptura alba , nigricans fubfriabilis. //,

iVestgoth. 2S. Schreb. Lith, 30. Fisfilis molliorfriabilis,

Wall. Min, 66. Schistus niger. Dacosta. Fosf. 167. Sclus«

|ns diverfo colore &c Wall. Syft. Mm, l. p, 355*

B 4
III. Vmu III. Stok.
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il. Men Vindt deeze in Engeland* Noorwegen*

IL * Sweeden, Silezie efl Duitfchland, voornaame-'3 lyk in *c Graaffchap Mansfeld , in Zwaben by

Bróófcto^tilbron en bier en daar in 't Wurtembergfe
LeiJ- en in Tweebrugge. Door een groot deel van

Wurtemberg ftrykt van 't Ooften naar 't Wes-
ten, veele Mylen lang * een Laag zwarte

Schiefer, hoe dieper hoe vaster en digter van

zelfftandigheid. Anders vak hy ook bruin en

graauw* , doch geeft altoos een witachtig

Schrift. Zo week is hy , dat men hem tneÊ

een Mes kan fnyden en dikwils zo murw, dat

hy zig met de Vingers vergruizen laat. Zyne

Blaadjes zyn zeer dun en hy verweert in de

Lugt tot eene Schilferige Aarde. Somtyds

ftinkt hy in 't branden naar Bergpek; maar de

Glazige Slak, waar in hy door 't Vuur veran-

dert, dryft niet op het Water. Misfchien zal

de weeke Schiefer, die adn de geheele Nee-

kar, tot verbetering van den Grond, inWyn-
bergen gebruikt wordt , onder den naam van

'

Lever/ieen, hier behooren (z). Dezelve bruifche

niet met Züüren op , is graauw , zwart- of
roodachtig en zo week , dat hy tusfehen de

Vingeren vergruist. Hier behoort de Weeke

Leyfteeti) in ons Land gevonden, waar van de

Heer Eerkhey fpreekt ( a ). Ook betrek

ik

(z) Van een anderen Leve»[teen (Naturforfeher XIÏI.

Stuk i bl. 160.J zal ik onder de Bitumina fpreeken.

{a} Nut, Bifh van Hottand* II. E. IL Stuk > bladz, 7*5.
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ïk daar toe de Klewchtige Ley > die ik heb , IK.

uit het Bentheimfe, en eene zwartachtige n.

broofche Schiefer uit Voigtland. De zwarteJÏ00FD*
STUK.

riJT*
wryfbaare Ley, in Engeland Shaïe genaamd ,

maakt wyd uitgeftrekte Laagen in Derbyshire

en in de andere Landfchappen , waar men
Steenkolen - Mynen heeft , zynde zeer flerk

bezwangerd met zuure Zouten , zo Da Cos-

ta aantekent. De Stinkfteen in 't Mansfeld-

fche, een graauwe Schiefer, op de Vischlei-

jen leggende , zou van de verrotte deelen der

Visfchen afkomftig zyn (b).

(4) Leyfteen met wit Schrift, die ophrulfcht % IV.

groen van Kleur. vindis.

Groene»

Deeze valt in Westgothland , een Provincie

van Sweeden , als ook tusfchen Manheim en

Heilbron, by Hoornberg, in Duitfchland, in

eenige deelen van Engeland , en zeer over-

vloedig in Staats Brabant, benevens de Paar-

fche Ley, en met dezelve zodanig vermengd,

dat men 'er Bladen van vindt, die halfgroen,

half paarfch zyn. By. Namen wordt die paar-

~fche Ley fterk gegraven en door geheel Bra-

bant en Vlaanderen vervoerd, alwaar men 'er

de

(b) Nalurforfiher. VL Stuk , p. 250.

(4) Schistus Sciriptunl alba , effervescens virïdïs. Jlfuse

Tesf. 18. Schistus viridis. Da Cost, Fosf, 182,

B 5
III. Dm. Bi. Sn*.
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IK de Huizen» in plaats van Pannen , mede dekt.

II. .
Dewyl de Groene door- 't branden Paarfch

^^!
ÏD* wordt, dagt Ca Costa of de paarfche ook

daar van afkomf:ig konde zyn. Andere Groe-

ne wordt door 'r droogen Afchgraaüw , zo on-

ze Ridder aanmerkt Het is , zegt hy , een

weeke Ley , die met Zuuren opbruifcht , waar-

fchynlyk uit Aarde en Mergel geboren.

V. (5) Leyfteen met Afchgraaüw Schrift , blaauw

Me/aT Mfatg zwart, klinkende.

PaJÜey.

Deeze Soort , die in Vrankryk den naam

van Ardoife, in Engeland van Slate , in Italië

van Scaglia voert , in 't Latyn Ardefia genaamd,

is de gewoone Dak-Ley , in gebruik tot het

dekken van Kerken envoornaame Gebouwen»

Men vindtze zo wel in de Zuidelyké en Noor-

delyke, als in de middeldeeien van Europa. Zy
valt op Spitsbergen , in Sweeden en Noorwe-

gen, in Italië, op de Laplandfche en Switzer-

fche Gebergten. In Duitfchland heeft men
'er voornaame Groeven van , by Mosheim en

Koburg , in Vrankryk by Angers en elders

,

en

- .f

f5) Schistus Scrïptura cinerea, coerulescenti - niger

,

tjnnitans. Schistus nigro - coerulescens clangofus. tiyst.

-Nat, VI 11. p. 154. Sp. i. Schistus durus , Rafura

albescens , clangofus. Wall. Sijsh _
Min. L p, 351.

Scistus coeruleus. Da Cost. Fosfils. 181. Saxum com-

jpos. Mica , Quartzo & forfan Argüla Martiali. Cronsx*

Min, §* 2Ó2,. N. a » 4«
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en aan onze Grenzen in Luiker • Land. De §11

Afdeed
Engelfche , die meest in de Westelyke dee- iL

len voorkomt, wordt voor de beste gehou-
SJ,°°

FD*

den en veel van daar naar elders gevoerd.
j)a%u^

Deeze munt uit in helderheid van Klank en

is ook minder doordringbaar voor Water er*

aandoenlyk voor de Lugt , witachtig blaauw

van Kleur. De Dukfche en Franfche valt

donkerer , en trekt meer naar de Kleur van

de Schryfley uit Switzerland , welke door fom-

migen alieenlyk in trap van hardheid en zwaar-

te geacht wordt daar van te verfchillen. De
blaauwe Ley , naamelyk , daar ik hier van

fpreck; is zwaarder, drie en een half maal,

naar men rekent , zo zwaar als Water ; ze

klinkt fterker , ligtTplytende in dunne glan-

zige Blaadjes. Ook heeft zy het Schrift zo

wit niet en laatzig niet polyften. Men vindtze

by groote Streeken , zig taamelyk diep uit-

ftrekkende , fomtyds met eenige Glimmer»

deeltjes vermengd.

Aan onze Stranden komen veele brokken

Ley voor , die meest rondachtig afgefleéten

zyn, dat zekerlyk door de fchuuring der Zee-

baaren veroirzaakt is. Maar het valt moeie?

lyk reden te geeven van die zelfde figuur

der Leybrokjes, in de Klei - Beddingen bin-

nenslands ', hoedanigen ook in 't Graaffchap

Merioneth , in Engeland , rondom zeker Dorp,

in zulk een menigte voorkomen, dat 'er alk

Gron-
1IL Dssi,. III- Sïuk,
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AfIeel. Gronden vol van zyn« Dit kan men niet op-

II- losfen, dan door hetzelve van groote Over-

«tuk!
" ftroomingen af te leiden. Ook worden zy

wel met het Zand der Rivieren afgevoerd.

Ley- Deezen Leyfteen vindt men niet Oppervlak-

fan An?
kig, gelyk de Schryfley van den Blattenberg

gers. in Switzerland , maar tot een aanmerkeïyke

diepte in de Grond. Hierom is het dikwils

moeielyk de Beddingen te ontdekken , waar

van , op woefte plaatfen , zekere Heuvelach-

tigheid des Aardryks de kentekenen uitlevert.

Ook worden de Beddingen fomtyds van Bee-

ken of Rivieren doorfneeden , en openbaaren

zig dus aan derzelver boorden. Men graaft

dan eenige Putten , drie of vier Vadem diep

en onderzoekt de hoedanigheid van den Steen*

De gene, dienaby de Oppervlakte voorkomt,

is tot Dakley te hard en niet fplytbaar , die-

nende tot Muur-, Vloer en Stoepfteenen , ofook

tot Zarken. Te Angers in Vrankryk, voor-

gemeld , befhan de Huizen byna geheel uit

zulke Ley -Blokken , en zyn allen met Ley

gedekt, 't welk de Stad een treurig aanzien

geeft; ja men noemtze, deswegen, deZwar»

te Stad (c). Vier Vademen diep krygt men
doorgaans eerst de gemakkelyk fplytende

Lei*

(0 Angers is de Hoofdftad van Anjou , leggende vyf-

tien uuren gaans van en boven Nantes , niet ver van

de Loire, in een regte lyn omtrent vyftig Uuren vae

Parys ten Zuidwesten.
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Leijen, die voordeeligst zyn , wanneer de Laa- il;

gen Ioodregt breeken. Dus moet de Aarde,
"***•

Kley en veelerley onnut Steengruis eerst uit Hoopd-

de Groeve gewerkt worden ; dan maakt men Dakley.

daar in een Greppel tot vergaaring van het

Water: voorts verdeelt men de goede Ley-
Bedding in Banken, daar men de Stukken met
Wiggen en Mookers affcheidt, die vervolgens,

naar boven geheesfen , aldaar gefpleeten, ge-

zuiverd en gefatzoeneerd worden. Wanneer
de Groeven te diep zyn, dat men te veel met
Water belemmerd is , dan worden zy verla-

ten. By Angers zyn Ley -Groeven van der-

tig Vademen breed en byna zo lang, de diep-

te hebbende van veertig Vademen en meer»

Tot het tplyten der Ley - Blokken worden

Kinderen van tien of twaalf Jaaren , en van

zeven , agt of negen , als Leerjongens gebruikt.

Omze, tot Schaliën, in vier- of vyfhoeken

te vormen, als ook om 'er Gaten in te flaan of

te booren , is meer handigheid en Konst noo.

dig. ByRimogne kan een Arbeider, op éénen

Dag, meer dan duizend Schaliën gereed maa-

ken, die 'er tot agt of tien Livres , dat om-
trent vier of vyf Guldens is , verkogt wor-

den. By Angers , daar zeven of agt Groe-

ven zyn , rekent men zyn Dagwerk maar op
vyf- of zeshonderd Schaliën. Men brengtze

naar den Zeekant , in Wagens met vier o
zes Osfen befpannen ; ieder Wagen bekaden-

IH. Emu III. Stuk*

..•-
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de met drie of vierduizend Stuks; of laatze
Anffiai..

van paarcjen jn Korven draagen ,
geevende

Hoofd- e\k drie of vierhonderd tot een Vragt (d).

Soorten ^e Schaliën of Dak - Leijen worden ia

van Scha- Vrankryk onder verfcheide benaamingen ge-

leverd. Ouarrèefine> of fyne Vierhoek, die

tot de Koninglyke Gebouwen beftemd is ,

moet , volgens de Ordonnantie van 1669 9

van twaalf tot dertien Duimen lang, van ze-

ven tot agt Duimen breed , en maar één Li-

nie dik, fterke, fyne, helder klinkende Ley
zyn : Quarrée forte of enkel Quarrée , dac is

gcmeene Vierhoek , twee Duimen korter en

één Duim frnaïler, twee Liniën dik. Meii

heeft het echter ondoenlyk bevonden , Ley
van de eerstgemelde grootte en dunte te le-

veren voor den gefielde n Prys , van een- of

twee « en - twintig Livres het duizend : des

hier tegen door de Eigenaars der Ley -Groe-

ven Vertoogen gedaan zyn, doch, geen ver-

andering van de Wet gevolgd zynde, wordt

daar omtrent veel door de Vingeren gezien.

Poil

' &0 Dit is ontleend uit de omftandige Verhandeling

von de Eigenfchaften des Dachfchiefers , und wie 'er ge-

hrochen wird , door den Sweedfchen Heer Hermflitst

opgemaakt uit een Vertoog , dat door de Kon. Franfche

AJkademie der Weetenfchappen aan 't licht gegeven

was. Stockh, Verh. 1771 ; alwaar tevens een fraaije Af-

beelding van de Groeve en de geheeie manier van be*

werking, als ook van de Werktuigen, wordt medege«

ieejd»



L E t S T E E N E N, " 3*

Poll gros noir noemt men een grover Soort, JKfetóy

die kleiner is , en doorgaans aan den boven- II.

« ir n HooïD»
kant , dien men den Kop noemt , een runt sniK.

heeft, zynde dus vyfhoekig of vyfkant. Dan Dakle^

heeft men Poil tachê, een Vlakkige Ley, voor

geringer Gebouwen en een Poitroux, zynde

nog minder Soort, veelal van het buicenfteder

Ley -Blokken, en veel kleiner dan de eerstge-

melden. Anders heet ook Quartelètte een Ley

die goed én fyn is, maar kleiner dan de Maat

der Vierhoeken: Heridelle een langwerpige, ia

gebruik voor Tooren * Spitfen en Cofiae verhe-

venrond , tot de Vorften der Gebouwen ; die

moeielyk te bekomen is en duurder dan de

anderen* Dikwils wordt de Ley aan den

eenen kant afgerond , als wanneer zy immer

zo goed kan dienen tot de Daken van Kerken

en Paleizen. Hoewel het dekken met dezel*

ven in 't eerst kostbaarer is, wordt nogthans

op den duur veel vrugt daar van genooteö,

en , wel gelegd zynde , maakt het fteviger

werk dan Dakpannen , zynde ook beftendiger

tegen den Wind. Inzonderheid overtreft zy,

in duurzaamheid , de Houten Schindels der

Duitfcheren zeer.

De Heer Güettard, die Ley- Groeven .Hoeda»

van Angers en anderen in Vrankryk , nader
n,gheid*

befchryvende , merkt aan, dat de Banken van

Ley , in dezelven , fchuins afloopen: dat de

bovenden de dunften zyn, beftaande de op-

per-
III. Deel. UI. Stok,

r
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Afdeel.
perfte niet dan uit Ruitachtige brokken Ley:

il. dat zy fomtyds afgebroken zyn door Laagen

stuk. van een wit Spaath , Chaz genaamd by het

Daktey. Werkvolk. Ook komen in de Ley zelf, zegt

hy 5 Zout -Sterretjes voor en Pyrieten van

eene Teerlingfe figuur, fomtyds wel een half

Duim breed : maar het aanmerkelykfte zyn de
indrukzeïs van Planten en Visfchen of Infek*

ten. Mosachtig waren die der Kruiden meest >

of van een foort van Zee-Ruy , en dat het

geen Dendrieten of Natuurfpeelingen waren

,

fchynt te blyken uit de Infekten daar in door

hem ontdekt , die tot de Trilobieten behoor

ren (*). De grofften van deeze Leijen wa*

ren zeer zigtbaar doorzaaid met glimmerige

deeltjes ; doch de fynften hadden daar zeer

weinig van (f). Wallerius acht deezen

Leyfteen , in natuur , van de andere Dak-

Leijen te verfchillen; doch ik vind daar voor

geen reden., zelfs niet in zyne Aanmerking

gen (g).

Verfchil- Deeze laatfte Autheur fpreekt van een Afch*

J&ewr. graauwe Dak- Ley, die zeldzaam is, komen*

de in Westmannland een gedeelte van Swee*

den , voor» Hy hadt bevoorens ook van

gee*

&) Z\q het III. D, I. Stuk, deezer Nat. Hiftorie

,

' fcladz. 288.

(ƒ) Vid Mem» de VAc* R. des Sciences , de 1757. p,

ga. Quarto.

<£) Syjï. #?«. Tom, I. £• $&
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g-eeleen bruinegefproken , zegt de HeerGuet- asdee&

tard, die aanmerkt, dat by Charleville ook HJ^
bruïnroode, gemarmerde en groenachtige Lei- stuk.

jen vallen ; welke verfchillende Kleuren daar Qf&üfc

van zouden kunnen afhangen , dat de Ley nog

haare rypheïd niec bekomen hadt , of liever

van byzondere vermengingen met Mineraale

Stoffen. Van de paarfche en groene Dak-

Leijen, in Brabant en Vlaanderen, heb ik reeds

gefprokea.

(<5) Leyfteen met Afchgraauw Schrift , die vr.
zwartachtig is v vasten klinkende. Schisft&t

fot'iduS'

Arduïap
Deeze wordt in Sweeden , by HeTlefors ,

ï^aagswyze gevonden als de Leylteen , waar

van hy verfchilt door Lighaamelyk en vast van

zelfftandigbeid te zyn> niet dan in dikke Stuk-

ken fplytbaar en -dus zeer goed tot Bouwfieen*

In Engeland valt dergelyke en men zou daar

toe fommigen Arduin - Steen , misfehieri 9 be-

trekken kunnen.

(7) Leyfteen met Afchgraauw Schrift , die VJt
wryfbaar is en lichtgraauw van Kleur.

'ceus-T*
1**

By
Sdiieis^

{6) Sckistus Scriptura cinerea , nïgrkans folies tliwi»

iai>s. Sijst. Nat. XII. Sp. 6.

Cf) ÊcUstus Scriptura cinerea, friabilis rinereus. Syft
%fat. ,Sp. 7.. Schistus Argillofus. Vog. Min. 150. Schisft$

jragïlis Colore cinereo. Wall. Syft, Min< J.p. 35^

c
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II. By Osmundsberg en by Landskroon in Swce«
AFDEEL. denj V]

-

ndt men deezej die eene geheel Klei-
Hoofd- jige gedaante heeft, uit het licht graauweiöm-

tyds wat in/t geele fpeelende. Gemeenlyk is

hy zo murw , dat men hem met de Nagel kan
affchaaven. In 't Vuur wordt hy harder en
bleeker , doch blyft dof op de breuk. Met
Zuuren bruifcht hy niet , maar trekt het Wa-
ter fpoedig in. Op eenige plaatfen wordt hy
tot Dak-Ley gebruikt. Groote Vlotten van

deezeKley -Schiefer komen op Nieuw Zeeland,

in de groote Zuidzee , voer.

VUL (8) Leyfleen met rood Schrift.
ScMstus
Marga-

ceus. Deeze valt Vlotswyze in Hongarie , inSwit-

Scüeflr! "zerland en in verfcheide deelen van Duitfch-

land , voornaamelyk by Joachims - Thall

in Bohème , in Engeland , als ook in Swee-

den op verfcheide plaatfen. Men vindt-

ze zeer dikwils in Schieferbergen , midden tus-

fchen dikleijige Kalkfteeneri. De Steen geeft

een rood Schrift en is uit den Grond komende

hard, maar verweert in de Lugt en vergruist

t'eenemaal in Water. Met Zuuren maakt hy

een geweldige opbruifching ; zo dat hyblyk-

baarlyk uit Kalk beftaat en Kley, geevende

door

(8) Schistus Scriptura rubr&. Syft. Nat. VIIÏ. Sj?. &
Marga'in&urata Aërefatiscens. Cronst. Min. §.2?*
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door t branden ook een Kalk, die taameïyk
|j

*

goed is, maar niet beftendig in 't Water* De II.

Kleur is zeer verfchillende , wit, geelachtig

,

STÜ^
F -

.

groenachtig , licht zwart en bont , veranderen- Mergek

de naar de plaatzing en den ouderdom. Som-
c l^'r* *

cyds zynde Laagen zo dun als Papier, wanneer

menze Papier - Mergel noemt en dus vindt

menze by Steenkolen In eenige deelen van

Engeland wordt eene byfoort hier van tot dek-

ken der Huizen gebezigd, maar is niet zeer

duurzaam. Men gebruiktze met voordeel tot

Mergel en hier toe fchynt de Gipfige Mergel-

fleen , Tuchs genaamd , te Adelipfen by Got*

tingen vallende , waar van de Hoogleeraar Vo«
gel fchryft , te kunnen behooren(^). Want die

werdt van hem alleen Gipsaehtig genoemd

wegens de daar door loopende Aderen van Bla*

derige Gips - Spaath ; zynde anders fyn op 't

gevoel , graauw en met Zuuren opbruifchendee

Doch in de Lugt wierdt die Mergelfteen langs

hoe vaster*

(9) Leyfteeii met zwart Schrift* die zwart is 3X
en befmettende. Nigrinu

• Wei* ^wajs

(ti) Mineral - Stjftem. p. 113,

(9) Schistus Scriptura atra , ater inquinans. Stjst. Nat»

VIII. N# 6. Mus. Tesf. i%. N. 6. Scliistus niger fria-

ibilis inquinans. Wolt. 17. Schistus moilis niger, rafu*

*a ater, pi&orius. Wall. Syfl, Min, l p. 358. Fisfi*

Cs ©
III. DEEL. III. $m&
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IL Weinig fchynt dit van het voorheen ber*

n!
EL,

fchreevene Zwarte Kryt> dat in 't Osnabrugfe

st^k?
FD " vaIt CO 9 te verfchillen. Het komt , boven-

war/ dien > *n Itane voor, alwaar het befte ge-

Krytn vonden wordt , als ook in Sweeden en in Si-

berië. Het is een weeke brokkelige Leyfteen

,

zwart afkleurende en hierom zo wel tot fchry-

venals tot tekenen bekwaam, met Zuuren niet

opbruifchende. In 't Vuur verliest hy zyne

zwarte Kleur en wordt rood, kunnende dan

als Rood -aard gebruikt worden. Middelerwyl

geeft hy een onaangenaamen Reuk^des 'er ze-

kerlyk Bergpek in moetzyn, metYzerdeelen.

Ook wordt hier een Aluinhoudende Schiefer

uit Jemtenland , welke de 'Oppervlakte ge-

golfd met glinfterende Spieeten, en eeneWig-
vormige figuur heeft , door den Ridder t'huis

gebragt.

s^kstus (I0) leyfteen met zwart Schrift , Pekzwart

communis. en niet Jplythaar.
Gemeene»

Deeze Leyfteen is in Sweeden en in Duitfch-

land gemeen, verfchillende van de voorgaande
Soort, door niet af te geeven en van vaster

zelf-

lis mollis friabilis pi&orius. Wall. Min. 6?. Baum. Min.

I. p. 219. a. Scistus Aluminofus Cuneiformis fisfurïs

fplendentibus. Cronst. Min. p. 143.

(i) Zie 't voorg. II. Stuk , bladz. 619.

(10) Schistus Scripfura «jïgr^ , ater iblidus. Syfu Nat
XII.
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zelfftandigheid te zyn. Dikwils maakt dezel- 1).

i tv? Ai • 11 Afdeel.
ve den Moer uit van Aluin, gelyk wy ver- n.

volgens in de befchryving der Aluin -Ertfen
s^FD*

nullen zien.

(i i) Leyfteen met grys Schrift , Afchgraaim XI.

en fchuins geknot. s %%£
Slypfteen.

Deeze komt den Rotsfteen Trapp genaamd

,

volgens Linn/eus , zeer naby, van buiten

. Roestkleurig zynde, met bruine Stippen, als

, Zandkorreltjes , beiprengd. Cautheuser
zag hem ook zwart, graauw en geelachtig. In

Sweeden wordt hy tot Slypfteenen met Olie,

voorPenne-, Scheer- en andere Mesfen, ge-

bruikt. Hy kan dienen tot een Toetfteen

voor Zilver. Men vindt hem , volgens den

Ridder, ook in de Pyreneefche Bergen. Hier

behoort de Afchgraauwe Leyfteen van D a

Costa, die doorgaans in Bladen fplyt van

een Kwartier Duims dik, zynde zeer ligt en

taamelyk hard , doch fyn en glad van Opper-

vlakte. Daar van komen aanzienlyke Beddin-

gen voor, in Wales en andere deolen van En-

ge-

«.

(~iï_) Schistus Scriptura cana , cinereus oblique trun-i

catus. Syft. Nat. XII. Fisfilis duriusculus , Laminis cras-

fis. Carth. Min. 25. Schistus cinereus folidiusculus Scrip-

tura cana. Syft. Nat, VIII. N. 4. Schistus cinereus. Da
COST. FoSf. ]>. 17^.

-C3 ...

III, Deel. III. Siuk,
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Afdêel. geland. Somtyds is hy donker graauw met

Hoon». een paarfchen wecrfchyn ; fomtyds groen gea-
mfoL aderd. Hy is tot Dak-Leijen zeer fraay en
mmm, deugdzaam- Aanmerkelyke Groeven, van zulk

ilag van Steenen , zyn 'er in 't Graaffchap Cum-
berland, niet ver van de Potlood - Mynen. Der-

gelyke graauwe Ley , met geele glinfterende

Markafiet doormengd , wordt op 't Eiland

van KaapClear, in Ierland, gegraven; die van
zelfin langwerpige regelmaatige figuuren fplyt,

20 dat menze ongehouwen tot Stoep -Trap-

pen , Vloerfïeenen en beftraatingen, kan ge-

bruiken.

XXL O 2) Leyfleen met grys Schrift > die bruinis
ScMstiis m opbruifckende.

éfferveS'
r J

tens«

Kalk- De Bladerigheid moest deezen onderfchei-

den van de Marmer -Leijen , die echter ook

fplytbaar zyn, gelyk wy vervolgens zien zul-

len. Wallerius, die geen opbruifchende

Leijen erkent , zondert deeze Soort uit. An-

deren , wederom , gelyk Da Costa, er-

jkennen de zodanigen. Ten opzigt van de

Grondftof , die grootendeels Kalk is , zou

deeze Schiefer hier, onder de Aardachtige Stee-

den > niet behooren.

(13) Ley-

r fis) Schisius Scrïptura cana , fuscns effervescens. Syft*

Wat, Xlh Schfctus Calearias. Vos. Mm% 550.
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(1 3) Leyfteen met witachtig Schrift , zeer digt Af
"
Eu

en vast zynde. TT
n -

" Hoofd-
stuk.

Van buiten is deeze glad en onefFen; van xiii.

binnen zeer digt van zelfftandigheid, als een £**£?
Keyfteen , zonder zigtbaare deeltjes , zegttisfimus,

onze Ridder, die aanmerkt dat dezelve zwart digte!*

is of bruin, aan 't Staal niet Vonkende, en in

China valle, zynde zeer zeldzaam. De Hoog-

Jeeraar Gmelin vraagt, of dit wel een waare

Leyfteen zy? Zyn Ed. voegt by de voorgaan-

den van Linn^eus nog deeze echte Schiefer-

Soorten.

Een Ruitachtige Leyfteen($ch?sMsRhcmhem\ XIV.

die men vindt in 't Wurtembergfe , in 't Sile-"aX
zifche Vorftendom Liegnitz , by Goldberg ,%*
en in 't Graaffchap Glats by Neudorf, alwaar

hy geheele Bergen uitmaakt. In weekheid

komt hy de Kley- Schiefer zeer naby , maar

breekt in regelmaatige Bladen of Plaaten , wier

Vlakten gemeenlyk langwerpige Ruiten, zel-

den regthoekige Vierhoeken zyn. Hy fplyc

ook meest in regte lynen, die dergelyke Vlak-

ken influiten en bevat niet zelden Verlteenin-

gen; neemende geenen Glans aan, en zwaarer

zynde dan alle overige Soorten , nu donker

bruin, dan geel, dan groen.

Een

(13) Schistus Scriptura exalbida , compaftisfixnus fo*

iiisfimus. Syft. Nat. XIL
C 4

III* Deel* III. Sïvfr
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Afdeed
II-

Hoofd-
stuk.

XV.
Carbona-
rius.

Kolen-
Schiefer.

XVI.

Grove.

Een Kolen -Schiefer, Kolenfteen (Schlstm

Carbonarius ,) die zeer dikwils het Dak is der

Steenkolen -Beddingen en de gewoone Moer
der Leyfteenige Koper- Er tfen. In t eerde

geval is dezelve vast enbroofch(&), in 'tlaat-

fte dun - Bladeriger , weeker en deelbaarer ; zo

dat men hem met een Mes kan affchaaven en

fplyten. Inzonderheid overvloedig komt hy

in de Pruisfifche Landen voor. Zyne donke-

re, blaauwachtig zwarte, glanzige Kïeur 9 komt

van de ingemengde Aardharst ; weshalve hy

ook helder brandt in 't Vuur, wordende daar

in op 't laatst roodachtig of wit ; maar Ü
zeer moeieïyk tot vloeijing te brengen. In

geflooten Vaten gebrand , wordt hy hard en

behoudt zyne Kleur, kunnende dan tot Verw-
ftof gebruikt worden als Zwart Kryt.

Een grove Schiefer (Fisfilh rudif}> die hard

en vast is 9
meeftendeels graauw, doch fom-

tyds ook zwartachtig voorkomende. In *t

Vuur fmelt die tot een digt Glas , dat byna fn

't geheel niet Schuimig is. Hy heeft altoos

zigtbaare Laagen , fomtyds ook zigtbaare

Schyven, doch hy breekt niet naar dezelven,

noch ook niet in regtlynige vlakten, maar

Schulpachtig, gelyk een Vuurfteen. Men vindt

hem in Sweeden als ook bruin in Spanje en m
de

(K) Schistus folidus crasfus , non fisfilis , rafura nfgr^

Carbonarius. Wall. Syfè. Min. I. j>. 358. Schdstus

Terreftris aiger Carbonarius» Pa £qst, FosA x6§*
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de Spaanfche Westindiën (/). Hy dient niet il

een gebruike.
A
nf^*

Een Knoopfleen {Lapis Ghbukrwri) komt , Hoopd-

volgens V o g e l , in 't Brandenburg - Baireuth- xvil
fe voor. Deeze fmelt zeer gemakkelyk, zo

Q
CMst?s

dat men 'er, zonder eenig byvoegzel, Roks-r»m.

Knoopen , Kogels , Mesfehegten en meer der-
fte^00]?*

gelykezaaken, van kan gieten (tri). De Heer
Gmelin twyfelt, of dit wel een Soort van

Leyfteen zy (n).

III. HOOFDSTUK.
Befchryving van ^ Kalkaartige Stee-
nen, onderfcheiden in de Gejlagten van Mar-

mer , Gips , Draadfteen en Spaath ; waar

onder de Alabaster, Bononifche Steen, het

Yslandfch verdubbelend Kryftal , de fcheme-

rende Labrador -Steen ; als ook de Veld- en

Vloey-Spaathen , zyn fhuis gebragt.

De Kalkaartige Steenen zyn meest-

endeels van een Dierlyken oirfproug ,

go 't fchynt; als voortgekomen uit verkalkte

over-

(7) Schistus folidus durus, difficulter vel non in La*

mellas divifibilis. Fisfilis inutilis. Wall. Sijft. Min. 1. p. 357.

(w) Vog. Min. Sijft. p. 154. De Schiefer - Nieren heb ik

yeeds befchreeven , in 't voorg. 1 1- Stuk , bladz. 356.

(n) Men vindt, volgens Henckel , in verfcheide Yzer-

C 5 wa

HL Desl. III. Stuk,
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\l overblyfzels van Dierlyke Lighaamen* Meest*

lil. • endeels bruifchen zy derhalve met Zuuren op

s?k.
ÖFD" en zyn door Zuuren ontbindbaar. Ook vallen

zy gemeenlyk zo week , dat zy geen Vuur gee-

ven aan 't Staalflag -, maar door vermenging

met andere Stoffen kan hier in een uitzonde-

ring plaats hebben , gelyk in de Veldfpaath

blykt. Allen worden zy , in 't Vuur gebrand,

poreus, en vergruizen , in de Lugt gebragt

,

tot een wit Meel , Kalk genaamd. Zeer moeie-

iyk zyn zy , in 't Vuur, tot vloeibaarheid te

brengen ; ten zy men 'er Borax , Kley of

Vloeifpaath,byvoege. Sommigen worden met

evenveel zuivere Kley, dooreen Smeltvuur,

gebragt tot een groenachtig geel Glas , dat vast

is en doorfchynende , aan 't Staalflag von-

kende.

\ Steenen van deezen aart komen op des

Aardkloóts oppervlakte , inzonderheid in ons

Wereldsdeel , menigvuldig voor. Zy maaken

het Da£ uit van alle Vlotbergen , dat is , die

uit Laagen beftaan van Leyfteen. Zelfs in

de Noordelyke deelen van Noord -Amerika

zyn de meefte Steenen , zo 't fqhynt, Kalk-

aartig (»• Doorgaans maaken zy, in Euro-

pa,

jïiynen een Mïneraale zelfftandigheïd, die zwart en ge-

ïnakkelyk fmeltbaar is ; v/aar van men Zwart Glas en

Knoopen maakt : weshalve die Knoop[teen wordt ge-

noemd, lntrod, a la Min, p. 62.

(ö) Mem* de VAmi, R, des Sdemes »de 1753 ,p. 3S9»



K A L K $ T E E N 3£ W. 45

pa$ de laagere Gebergten uit; terwyl de hoo- w.

gere veelal uit Graniet en dergelyke vergaarde
A™K*

Rotsfteenen beftaan ; maar het hoogfle Land Hoon*

in Spanje beflaat uit Kalkfteen, met Zandfleen

gedekt, en doormengd met Blokken Gips of

Pleifler en Amaril (p).

Het eerfte Geflagt , hier van voorkomende 5

voert den naam van

M a r M o r. Marmer.

Waaronder ook de Kalkfteenen , zogenaamd,

begreeepen zyn ; weshalve fommigen 'er den

algemeenen naam aan geeven van Calcareus , dat

is Kalkfteen; anderen onderfcheiden die van

elkander , doch ten onregte : want Marmer
is een Kalkfteen , hoewel alle Kalkfïeen geen

Marmer. Wegens de uitmuntendheid past

het laatfte tot een Geflagtnaam best ; gelyk

men ook verfcheide Kalkfteenen , geen ei-

gentlyk Marmer zynde , nogthans dien naam
geeft; als blykbaar is uit de Florentynfe Boom-
fteenen, enz.

De Kalkfteenen, in 't algemeen, zyn zag- Eigen*

ter te bewerken dan de meefte overige Stee-
fchapi?ec,:

nen , dof op de Breuk , doch zeer fyn van

deeltjes , die men met het bloote Oog naauw-

lyka

O) JEbU. Trmfaiï. for 1766. Vol hVh p. nu

Wk Ps&b. IIL SïUE*
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II. lyks onderfcheiden Ican. Zy breeken geens-

^
nf

EL
* zins Bladerig of Korrelig , maar in hoekige

Hooïd. Stukken, van onbepaalde figuur. Inde Lugt

Marmer, worden zy eerst harder , maar vervolgens ver-

weeren zy , hoewel niet dan na een lang ver-

loop van tyd , en worden met een Kalkige

Korst overtoogen, of mortelen by Schubbetjes

af. Dit heeft in fommigen vroeger , in ande-

ren laater, ook naar 't verfchilvan (land fpoe-

diger of traager plaats. De betrekkelyke zwaar-

te tot die van Water is wat minder dan drie tot

één: des een Rynlandfe Teerlings-Voet tus-

fchen 170 en 180 Ponden weegt (q),

Samen- Deeze Steenen bevatten de Kalk - Aarde door-

teeieBu

6
&aans V1T zul

*

vGr ; ten minfte zodanig , das

dezelve haare Eigenfchappen onverhinderd te

werk kau ftellen. Dikwilsws 'er een weinig

Aardharst, waar van eenigen eene zwarte, in

't Vuur verganglyke, Kleur hebben; fomtyds

Zand , Leem , Kley of Yzerdeeltjes , onder

gemengd, welke laatften de Kleur aan de mees-

ten geeven. Altemaal bruifchen zy op met

Mineraale Zuuren, en ontbinden 'er zig, zui-

ver zynde , volkomen in. Giet men, by de So-

lutie in andere Zuure Geeften , Olie van Vitri?

ooi 3

(f) Volgens den Hoogleer Musschenbroek was de

zwaarte van Marmer, tot die van Water ruim als 27

tot 10: des de Kubik-Voet, die van Water 64 Pond

bedraagende , omtrent op 175 uitkomt» Welk een Voet

de Heer Gmelin bedoele , wanneer hy zegt, van 90 tot

96 Pond , begryj? ik niet, *'
, ,
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ooi , dan vormt zig daar van een Zout , 't welk n,

in witte Blaadjes of vierhoekige Prismaas ne-
Ap

ffif?

dervalt , weinig Smaak heeft , zig moeielyk Hoofd,
STUK*

ontbindt in Water, tusfchen de Tanden knarst
j^a

'

rmer ,

«n in 't Vuur knappende weg fpringt. Dampt
men derzelver oplosfing in Geeft van Salpeter

door kooken uit, en brandt het overblyfzel in

't open Vuur, ztf krygt men daar van eenLig-

haam dat gewreeven in 't donker Licht geeft

,

genaamd Phospkorus BalduinL Uit de Solutie

van Marmer of Kalkfteen in Geest van Zee-

Zout , krygt men insgelyks een foort van Phos-

phorus. üit alle hunne oplosfingen in Zuure

Geeften kan menze door eenig Loogzout fchei-

den, en dan vallen zy op den bodem als een

wit Kalkmeel. Ook beneemenzy, door by«

menging, het Zuur zyce kragt, even als de

Loogzouten ; weshalve zy vanfommigen aan-

gemerkt worden als Lighaamen van een Al-

kalifche natuur.

Voorts hebben zy altemaal die Eigenfchap , Kalk-

dat men 'er , even als van Schulpen en Zee-
ran ing'

Gewasfen , Kalk van kan branden ; een Stoffe

,

welke de bekwaamheid om met Zuuren op te

bruifchen, of zig daar in te ontbinden, ver-

looren heeft. Deeze Kalk, nog ongebïufcht,

vermeerdert de fcherpheid der Loogzouten,
en bevordert derzelver vermenging met Oliën,

Vet, Harst en Zwavel. Door in de openLugt,

&£ 'm Water, geblufcht te zyji , wordt de-

zelve
JU, Dwi, IJl. Stuk.
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Jjfc zelve wederom eene Kalk - Aatfe, wier gebruik

lil. tot Metzelwerk zeer bekend is, Ik heb van

s^FD" het on^erfcheid der Steen- en Schulp -Kalk,

ten dien opzigte , reeds gefproken (r).

Smelt- Dat Marmer of Kalkfteen , dus tot Kalk ge»
baarheid brand zynde, in 't Vuur, op zig zelve, geen

meer verandering onderhevig ware , hebben

de meefte Mineralogisten vastgefteld (s) ; tot

dat het eenen Porner gelukte, in een uiter-

maate hevig , lang en met de grootfte een-

paarigheid aanhoudend Vuur, ook zonder by-

voegzel , Kalkfteen en Kalk tot een fchoon ,

dporfchynend , groen en zo dun Glas te fmel-

ten, dat het door twee Tegels heen vloei*

de (0-

met an- Gemakkelyker brengt men de Kalkfteenen
aere Stof- tot Smeltbaarheid , door byvoeging V3n ande-

re Zaaken, Met Borax en Pis -Zout vloeijen

zy zeer ligt, en veranderen in een Glas, dat

in minder dan gloeijende Hitte week blyft en

jallerley indrukzeis aanneemt. Even zo vaardig

vloeijen zy met Vuurvafte Loogzouten, Me-
taliyn Glas en Vloeifpaath. Met dit laatfte

zeer dun en worden tot een hard fnydendGlas.

Zy bevorderen, wanneer zy eenige brandbaars

zelfiïandigheid inhouden , de fmelting van

Glim*-

(r) In 't voorg. II. Stuk , bladz* 613 , enz.

(f) Lapis Calcareus in Igne Fuforlo > per fe , fi puruS fue*

jfit , non liquescit. Waller. Syft. Min, 1. p. 123.

iO Gmel. Natur - Syjtm. 1. Th. p. 350.
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Giimmerige Aarden en Steenen in 't Vuur; die jja

van Kley- en Keizel -Soorten, voornaamelyk Asdeei;

indien zy Yzerhoudende zyn , en der weer- Hoofd-

barfïige Yzer-Ertzen. Zo wel ruuw, als ge-
5™^- ^

brand , hebben zy een byzonder verwantfchap

met de Zwavel , en fcheiden die ligt af van

andere Stoffen. Dit is de reden , dat menze

met voordeel gebruikt om het Kwikzilver en

andere Metaalen uit Zwavelige Ertfen af tö

zonderen. Bovendien hebben zy 't vermogen,

om het Metaal uit eenige Metallyne Kalken

hervoor te brengen ; gelyk inzonderheid het

Lood en de Bismuth; fomtyds ook Yzer en

Koper.

De Kalkfteenen komen meest voor in laage Kalk*

Gebergten en Heuvelen , die dikwils geheel Berfien'

daar uit beftaan. Zodanige Kalkbergen zyn

doorgaans op Leyfteen -Bergen geplaatst, of

maaken daar van het bovenfte uit. Voornaa-

melyk vallen deeze Steenen in Vlotbergen 9

daar zy Laagen uitmaaken van eenige Duimen
tot eenige Vademen dikte ; fomtyds op zig

zelve, fomtyds verwisfelende met andere Laa-

gen , inzonderheid van Schiefer. Dus maaken

zy dikwils ook het Dak uit , der Beddingen

van Steenkolen, Koper -Schiefer en Steenzout,

en voeren dan, op verfcheide plaatfen, den

naam van Sechftem> dat is Kouterfteen. Deeze

verwisfelende Laagen van Kalk - of Marmer-

fteenen a en de menigte van Verfreeningen ,

ÏII. ÜEEfc, III. Stuk,
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1{ - welken men daar in , en fomtyds in ieder Laag

lü. *van verfchillende Soort vindt, toonen zeer

sSk°
FD" blykbaar , dat de Kalkbergen niet oirfpronk-

Jfy$ftmAykj9 maar door Overftroomingen geformeerd

zyn , en op de gedagte plaatfen aangefpoeld#

Evenwel vindt menook de Kalkfteenen, voor-

naamelyk in HongarieenOofcenryk, in Gang-

bergen, en zelfs in Silezie, Saxen en op den

Haarts, in zagte middel - Bergen , die byna

onmiddelyk tegen de Vlotbergen aanftooter.

Hier maaken zy fomwylen het boven fte der

Aderen of Gangen uit, die zelden zeer magtig

zyn en dikwils afbreeken , nooit zeer diep

loopende. Zelden komen zy in 't binnenfte

van Bergen voor, maar loopen dikwils Aders-

wyze door andere Steenen, inzonderheid door

den Leifteen of Arduin. In Brabant, Vlaan»

deren en Vrankryk , beftaan de Heuvels meest

uit Marmer of Kalkfteen. In Kanada zyn de

Kalkfteenen allen graauwachtig, hard en vast,

taamelyk zwaar , en komen voor , aan een

Leyfteenigen zoom; doch te Quebek brandt

men Kalk van een zwarten Leyachtigen Steen,

waar uit de geheele Rots, daar die Stad op ge-

bouwd is, beftaat (u).

Stoffen In de Laagen van dit Gefteente vallen geen

vetvat?
eigentlyke Erts-Aderen , maar te overvloedi-

ger Steenkolen , Zwavelkies , Aluin* en Vi-

tri-

£u) Güettard Mem. de 1753 , p. 809*
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'triool -Er tfen, zwarte en graauwe Koperfchie-
A^t

-

fer; als ook, by nesten» zeer dikwils Yzer- m.

Erts, geele, blaauwe, graauwe en groene Ko-
sJJ^

per • Erts , Loodglans en Cinaber ; Graveël-

fteen, Amianth , gedéegen Zwavel en Rotte-

Icruid. By Annaberg in Satfen breekt in.Kalfc-

fteen vermomd Zilver, enz.

De nuttigheid der Kalkïteenen is ni'et al-1 Nuttig

leen op zig zelve en onveranderd in deBouw- Kalk*

konst en' Beeldhoüwery , maar inzonderheid
fteenem

door het Kaïkbranden\ zeer groot* Best zyn

hier toe de zodanigen , die het völkomenfte

in Sterk Water oplosfen , by het uitkooken

met Wynfteën- Olie de meefte Vettigheid too-

nen , in 't Vuur niet aan ftukken fpringen ert

geene of maar weinige Yzerdeeltjes inhouden,

waar van de Kalk graauw wordt* Het bran-

den gefchiedt, naar de gelegenheid, met Hout

of met Steenkolen. In dit laatfte geval is de

Kalk zo wit niet, wegens de vermenging met

Afch en brokjes daarvan; doch tot Metzelen

beter , kunnende ook tot Witten van Muuren
bekwaam gemaakt worden, met een weinigje

Spaanfch Groen daar onder te mengen. Wat
verder het gebruik van de Kalk zo in ver*

fcheide Fabrieken als anders in de Samenlee*

ving betreft » daar van zal ik niet omftandig

fpreeken, gaande thans tot de befchryving dei

Soorten over,

D (Wlftf-
WU D*bl. III. Stuk»
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U. (i) Marmer, dat onvathaare deeltjes heeft 5

Afdeel. . n T .„
lil. zwart met wit ocnrift.

Hoofd-
stuk.

j^er ^Qor ver^.aat onze Ri^rjer een zwarten

Marmor Kaikfteen , in Sweeden en Noorwegen vallen-

funf
' ^e en W'es 'Steen genaamd , om dat hy als

Schiefe- Leyfteen fplytbaar is in dikke Plaaten. Som-

tyds is dezelve zeer hard , fomtyds ook taa-

melyk week of zagt , en dan gemeenlyk vol

Verfteeningen. De Laag is toe vyftig Ellen

dik en bevat fomtyds Nieren of brokken van

zwarte Vuurfteenen. De Kleur zal van eene

ingemengde Bergharst ontftaan , alzo hy on-

der
3

t wryven en branden flinkt, wordende in
5
t Vuur een witte Kalk, waar toe men deezen

Steen inzonderheid gebruikt. Evenwel maakc

men 'er ook Grafzarken van en Stoep- ofVloer-

fteenen, en neemtze tot gehouwen Werk, ia

plaats van Marmedteen.

II. (a) Marmer, dat hyna onvatbaare deeltjes

Edel.

'

heafi 9 ondoorfekynend , digi van zelfftan-

digheid enpolysïbaar*

Dit

O) Marmor particulis inpalpabilibus, nigrum, Scrip-

tura alba. Sij/l. Nat. XII. Tom. 3. Gen. 2. Sp. 1. Mar-
mor nigrescens. Da Cost, Fosf. 186. Fusten, It, Scan.

121, 143, 148", 156. ^'Marmor ünieolor nigrum. Wall,
Min. 41. N. 2. Calcareus aequabilis nigétf Wall. Syfi.

Min. I. p. 125.

(2) Marmor particujisfubinpalpabilibus, opacum com-

jac-
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Dit Edele Marmer , dat in 't byzonder by H„
.. , , , Afdeed

dien naam bekend is, komt in alle deelen des llh

Aardbodems, zelfs tot digt aan den Noord-
S^FD"

pool, op Eilanden onder 79 Graaden breedte, Edel

, , . i ju • j i t 1
Marmer.

doch ten opzigt van hardheid, kieur, en glans

door 't polyften , in oneindige verfcheidenhe-

den voor* Het is zo fynkorrelig , dat de deel-

tjes zig voor 't bloote Oog niet laaten waar-

neemen. De polyfting onderfcheid: hetzelve

van gemeene Kalkfteen; zo wel als de fchoon-

heid en verandering der Kleuren, doch in de

open Lugt is het niet beftendiger, indien men
het niet van dikke diep leggende Laagen heeft

genomen. Ongefleepen is het ruuw op 't ge-

voel en in groote Hukken geheel niet, maar in

dunne Plaaten aan de kanten eenigszins door-

fchynende. Gemeenlyk is het zo zagt , dat

men het met een Mes kan affchraapen en ia

het minfte niet Veerkragtig, doch een langen

tyd in de open Lugt aan fterke Zonnefchyn
bloot gefield zynde geweest, heeft het eenige

Veerkragt bekomen : gelyk aan de Pietra E*-

iastica , in 't Paleis van Borghefe , te Rome ,

blykbaar is 5 een Blad zynde dat uit een iïuk

mt

pa&um pohentTum. ~S?jft. Nat* XII. Marmor folubile part.

ïmpalpabilitms rafilibus* Syft. Nat. VIII. 152. N. 8 M^
Tesf. 10. N- 1. Calcareus polituram admittens. Wall.,

Syft. Min. I, p. 133. Cronst. Mm, p. 34. Wolt. Mm»
ig. Calcareus fubtilis. Carth. Min. 33*

Dg
Ut Dmu III. Sjees.
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II. wit Marmer, 't welk aan een oud Paleis tot

in.
' Kornis gediend heeft, is gezaagd; vierSpan-

sTüK°
rD

' Den ïan£ '
^n ^Pan ^reeJ en twee Vinger-

breedcen dik : 't welk, op zyn end gezet, zig

met eenig knarfen buigen laat.

Kenmer- Voor Marmer worden dikwils Steenen uit-

gevent , die in 't geheel daar van den aart

niet hebben, maar Rotsftcenen , Serpentyn-

fleenen of zelfs Jaspisfen zyn. Om zig voor

't bedrog in deezen te verhoeden, moet men
hier op acht geeven. Een Steen, die zeer

blykbaar famengefteld is uit verfcheiderley

deeltjes ; die geene hooge Kleur en na het

polysten geen glans heeft ; die met Zuuren

niet opbruifcht, of ook, by zyne oplosfïng in

Zuure Geeften , veel onoplosbaare Stoffe over-

laat, en aan het Staalflag vonkt of Vuur geeft,

is zekerlyk geen Marmer.

Verval- Van ouds , ja zelfs ten tyde der Romeinen,
fchingvan heeft eene vervalfching van het eigentlyke

Marmer plaats gehad , wat de Kleur aangaat.

De doordringbaarheid van deezen Steen voor

bytende Stoffen , gaf fchoone gelegenheid daar

toe (v). De oude Grieken beftreeken hunne

Beelden met Cinaber , maar hunne navolgers

maakten dezelven eerst heet , waar door de

Verwen beter introkken. Onder de Regee-

ring van Keizer Nero begon men het Mar-

mer

O) Zie het voorgaande II* Stuk, feezex Nat. Eiste*

xie,bladz. 96, 97.
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mer, door 't inzetten van ftukken, bonter te ^yJL^
maaken. In de Leeftyd van BoYLEwas een ilJ -

rood Vogt bekend , waar mede het witte Mar- stuk.

mer gekleurd Werdt. Hedendaags gebruikt M
Ede

[

men in Ttalie , tot verwen van het witte Mar-

mer, niets , dan het te laaten byten door ge-

kleurde Zuuren. Men verkiest daar toe van

't beste , witte, harde, wel gepolyfle Mar-

mer , dat Vlakken heeft noch Aderen , en

maakt hetzelve heet , zo dat Water daar op

zisfe. Wil men de Kleuren droog daar op

brengen, zo wryft men ze flegts daar in; nee»

mende tot de roode Drakenbloed, tot de gee-

le Guttegom, tot de groene Spaanfch Groen,
tot de bruine Zwavel, Pek of Terbenthyn,

en tot Goudkleur een mengzel van gelyke dee-

len ruuwe Sal Armoniak , witte Vitriool en
Spaanfch Groen , zeer fyn onder malkander

gewreven. Wil men vogtig Kleuren, dan
neemt men dergelyke VerwftofFendie in Wyn-
geest, Loog of Terpentyn-Oiie, ontbonden
zyn. Zodanig Marmer, welks Kleuren over

'e Vuur ligt weder verdwynen , noemt men
in Italië abrusciato. Op dergelyke manier kun-

nen allerley gekleurde Vlakken en Streepen

op deezen Steen getekend worden, die min

of meer fcand houden, naar dat men flapper

of fcherper bytende Vogten heeft gebe-

lgd*

D 3 De
IÏL Deel, III, Stuk.
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Afüèbu ^e a^ ou<^e Volkeren , Egyptenaars , Grier

ÏH. ken en Romeinen, hadden een menigte Mar-

gros, mer- Groeven > welken zy door Slaaven of door

Marmer- Misdaadigen , wien zulks tot Straffe was. op-
Groeven,

gelegd, lieten bearbeiden. Oneindige pragt>

ge Gedenktekenen hebben dezelven, zo in de

Bouwkonst als in de Beeldhouwery , uitgele-

verd. Dit Mar mei* werdt doorgaans te kost-

baar geacht , om 'er Kalk van te branden :

waar toe men dikwils van de flegte Duitfche

en Noordfche Marmer» Soorten, welke fom-

tyds maar Glimmerige Kalkfteenen zyn, be-

zigt. De afval der Marmerfteenen , van de-

zelven zo tot vervoerbaare Blokken, als an-

ders, te houwen , dient veelal daar toe. De
arbeid in de Groeven is veel verligt, feder£

men tot het los breeken der Banken dezelven

door Buskruid heeft kunnen laaten fpringen.

Baar men Zaagmolens heeft , die door Wa-
ter omgaan, worden door dezelven de Blok-

ken in Bladen gezaagd , tot allerley gebruik -

't welk hier te Lande , als bekend is, mee

een zeer langduurigen arbeid, door Handzaa-

gen gefchiedt.

Verfoei- De Verfcheidenhedert van het Marmer,
êenhe 3n

' wat de Kleur aangaat , zyn zo groot 9 dat

fommigen daar van eenïge honderd Soorten

vertoonen (#0; doch i:"sn moet aanmerken

dat;

i f«0 Zie Nat, Bijt, van Holland. IJ. D. i 1. Stuk, bl, 75%.
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11.
dat uit een zelfde Blok of Brok een menigte Afdi

Plaatjes kunnen gezaagd worden van verfchil- ui.

lende Tekening ; ja dat hec moeielyk zo niet stuk.

onmooglyk zöu zyn, uit een Stuk geaderd en Eclet
r

veelkleurig Marmer twee Plaatjes t© bekomen

,

die volkomen van de zelfde Tekening waren.

Dus maakt dit geen onderfcheiding; te min-

der , om dat , in groote Verzamelingen , dikwils

Plaatjes van Jaspis , Serpent ynfteen of Rots-

fteen , onder de Marmer - Soorten geplaatst

worden (V).

De eigentlyke Marmers kunnen wy gevoeg-
f)

°"j!er
-

lyk in Eenkkurige en Bonte fchiften. De laat-

ften zyn gevlakt , geaderd of gebandeerd, en

wel zodanig, dat de Kleuren afgezonderd zyn

of in malkander vloeijen , en dan heeft men
van de geaderde

, gebandeerde, gevlakte en

door gevloeide, verfcheide mengelingen. Eerst

zullen wy de Eenkïeurigen befchouwen.

Zwart Marmer , van de voorgaande Soort Zwart

verfchillende, was by de Ouden bekend <^
MarmeE'

den naam van Marmor Luculhim ; doch te-

genwoordig heet men het, in Italië, Paragone

of Paragone du Bergamo. In 't Kapitool en el-

ders

(x) By den Boekverkooper J. Christ. Sepp worden,

federt het jaar 1776 , de Afbeeldingen der in Buitich-

lanchvallende Marmers, zeer natuurlyk gekleurd, naar

de orde der Plaatfen waar zy breeken , agtervplgensaau

't licht gegeven. \

D 4
III. Deel; III. Stuk.
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|l. ders , te Rome , vindt men Hoofden en Pede^
Afdfel, ^a ]] en;> a j s ook Altaarftukken, van zulk Mar-.
HooïD". mer , onder den naam van Nero antico. Dat

van Bergamo is zo hard, dat men het tot een

Toetsfteen -kan "gebruiken. Voorts valt in vee-.

Ie deelen van DuïifehJand , en in fommige Land-,

fchappen, van Vrankryk, hedendaags ook een

zwart Marmerfteen. Men heeft 'er den Obfi-

diaanfehen Steen ook onder geteld, die oud-

tyds, vplgens Plinius, uit Opper- Egypte,

en Ethiopië gebragt werdt , vallende ook in

Indie, in Italië en Spanje. Tegenwoordig zyn

'er geen Groeven van bekend. Men maakte 'e?

cuötyds tot Spiegels gebruik van. , wregens

den uitneemenden Glans , in welk opzigt hy

veel overeenkomst heeft met het Zwart Ys-

landfch Achaat of ook met den Zwarten Barn-

fteen , welke beiden 'er voor gehouden wer-

den ,. en de naam zou , door verbastering

,

afgeleid zyn van Opftanus , als voor het

Gezigt dienftig ; zo de beroemde Salma-
siüs heeft opgemerkt. In de Provincie Rous.-

üllon , in Vrankryk , worden nog zeer harde

Steenen , van zulk ziyarc glanzig Marmer ,

gevonden.

Ket Witte Marmer, oudtyds Pariumgenaamd

en hedendaags Faro antïeo ? is zeer fchoon

Melkwit, hard en zwaar, neemende een uit-

muntenden Glans aan door 't polysten. Op
4eWuk vertoorit het zyne deeltjes, die plat

4%

Wit
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als Schubbetjes en Kryftallifch zyn, naar Zout- 11.

korreltjes gelykende. Het witte Marmer van
A
nif

L"

Carrara komt 'er zeer naby aan , doch is gro- Hoofd-

ver van korrel en zo digt niet, noch ook zo
Edet

glanzig als het Griekfche van 't Eiland Paros. Marmer,

De meefte oude Beelden in Italië, en Borst-

ftukken in 't Kapitool, zyn daar van gemaakt(^).

Thans wordt het Marmer van Carrara, voor

het witfte en bekwaamfte tot de Beeldhouwe-

ry, gehouden (2). Tournefort merkt

aan, dat het Marmer eener Groeve in Pro-

vence, niet ver van Marfeille , zo fyn is als

het Griekfche, voorgemeld. Ook vindt men

'er in Duitfchland die weinig daar voor zwich-

ten. Het Statuary Marmer, hedendaags zo

genaamd, verfchilt daar in van 't zelve, dat

het doorfchynende is tegen 't Licht ; gelyk

bleek uit vericheide Altaar- ftukken en Pylaa-

ren, in Venetië en Lombardie door Ferber
gezien. Voorts zyn 'er nog andere Soorten

bekend van wit Marmer, dat in Engeland nog

niet ontdekt is, zo men wil, maar in Switzer-

land op verfcheide plaatfen voorkomt. Heü

Steedje Wonfiedel, in 't Markgraaffchap Bay-

reuth, is grootendeels daar van gebouwd, zo

wel als het Kafteel Ohlau in Silezie. In Italië

zyn de Kerken en Paleizen veelal met wit Mar-

mer bekleed. Oa-

(if) Ferber Briefe au$ Walfcliland. p. 250.

(z) Condam. Mem. de PAead, 1757. p. 549,

P 5
JU. DSSL. III, Stus.
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AfIêel.
0ncJer de -Afihgraauwe Marmers behoort

1

1

1. dat men Palombino noemt of Venetiaanfch Mar-

stuk?***" mer 9 oudtyds bekend onder den naam van

Graauw Bigio of PardigUo. Dit wordt van fommigen
Marmer. on(jer de Witte Marmers geteld (o). Het is

zo eenpaarig van Kleur niet, hebbende een

roodachtigen weerfchyn. Het valt ook in

Duitfchland, Engeland en Ierland. Men acht

het weinig en gebruikt het dikwils tot Kaïk-

branden , inzonderheid da.t donker Graauw
is van Kleur of Geelachtig graauw, gelyk in

't Wurtembergfe gebroken wordt. By Hof,

in 't Bayreuthfe , zyn Groeven van een fyn

Marmer, met donker en ligt Graauw gewolkt,

dat een zeer fraaijen glans aanneemt door 't

polyrlen , en niettemin meest gebruikt wordt

om de Wegen te beftraaten en tot het opbou-

wen van Muuren (£).

Rood Hoewel het Roode Marmer dikwils door konst
cirmer.

ge jc j ellrcj j s 9 vi^dt men 't nogthans ook na-

tuurlyk, gelyk het Rosfo antico, daar Impe-
ratüs van fpreekt, zynde purper bruinrood

van Kleur. Dit valt in'Switzerland, als ook

in Italië ; alwaar een helder rood , byna

Vleefchkeurig Marmer breekt, genaamd Car-

waggionc, Scheückzer maakt ook gewag

van zulke Marmers, in 't Kanton van Bern

in Switzerland gevonden. In Engeland zou

een donker paarfch , als Roode VVyn , gegra-

ven
(jz) Ferber utfupra.

(b) Da Costa Fosf. pt 194,
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ven zyn. Men heeft het in Swkzerland zelfs ü.

SafFraankleurig of Vuurig rood, en Bloedrood
AE

^fj
Ef"

in Silezie gevonden (c\ Hoofd-
'

STUK
Geel Marmer of Jerufalems , Giallo antico , Ge

*

el

is zeer fraay Marmer, zuiver geel, dochfom- Marmer,

tyds Strookleurig , fomtyds als Eijerdoijers,

fomtyds hooger, in verfchillende blokken. By
Sienna in Toskane, als ook by Verona, zyn

voornaame Groeven daar van. Het wordt ook

in Portugal en Spanje , ja zelfs in Engeland

,

gegraven. Men vindt het op verfcheide plaat-

fen in Duitfchland ,. inzonderheid in het Bay-

reuthfe en Baden -Durlachfe, in het Wurtem-

bergfe en Blankenburgfe. Ik heb geel Mar-

mer van Zaltsburg en van Freiberg in Saxen.

Vhengites was deszelfs naam oudtyds in Grie-

kenland. De Romeinen hebben altoos van

dit geele Marmer veel werks gemaakt (d).

Daar is een groen Marmer, Marmo verde Groen

der Italiaanenof VerdeUo> oudtyds Lacedemo- jjfxxvr.

nifch Marmer genaamd, niet minder fchoon, Fis*^

doch niet zonder Vlakken , die echter van de

zelfde Kleur zyn , naamelyk helder en donker

Groen. Het Fèrd antkq is groen en wit met

zwart groene Vlakken zegt Ferber (e). Zo-

danig is het Plaatje, dat ik in Fig. i , op Plaat

XXV, uit myne Verzameling , vertoon. Men
vindt

CO Da Costa, ut fupra,p. 196.

(d) Idem 1
'bid. p. 197.

CO Ferber Briefe , uts,

III. Deel. III. Stuk.
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n
- vindt 'er ook die geelachtig groen zyn, P<*£-

in. Uocco genaamd , en die van Genua en Florence

stuk. bleek Zeegroen. Ook breekt in Sweeden een

bleek groen Marmer* Men vindt Marmer van

deeze Kleur in Switzerland en een zagte foort ,

die zig nogthans wel polyflen laat, te Hartz-

gerode , in het Vorftendom Bernburg in Duïtfch-

land.

Blaauw Onder 't gewoone blaauw geaderde Marmer,
Blurmer. ^aar men Vloerfteenen van heeft , komen 'er

voor, die geheel blaauw zyn: doch behalve het

Blaauwe Marmer , in Gebergten by Langue*

dok gevonden wordende, dat zeer zeldzaam

is, betrekt Da Costa hier het blaauw Ar-

duin ^\x\x. Vlaanderen naar den kant van Namen
en Luik afkomfïig , dat in ons Land zo veel

gebruikt wordt tot Stoepfteenen. Dit is zegt

hy 3 zeer hard , geeft aan het Staalflag geen
1 Vuur en brandt tot een witte Kalk. Hier in

komen dikwils Sterachtige figuuren voor, van

een witte Spaath , dat zekerlyk Tubiporieten

zyn of Trochieten of Aftroïeten. De geleer-

de BoccoNE hadt zulks reeds opgemerkt (f).

Jk heb van Vifet , in die Landftreek, zodanig

blaauw Arduin met Conchyliën en andere Ver-

Heeningen.

Andere Eenkleurige Marmers zal men naauw*

lyks vinden : want het Bruine trekt naar den

ros-

(ƒ) Reeherck. & Obferu* p. 134, Natuurt, Nafpooring*.

& Aanmerk* p, 114.
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rosfen, zynde Kaneelkleurig, en het Vaale, .
li >

uit het Bayreuthfe en Wurtembergfe, kan ook uu
*

tot de Roodachtigen betrokken worden. De s^^
Veelkleurige of Bonte leveren de meefte Ver-

fcheidenheden uit.

Hier van befchouwen wy , in de eerfte plaats , Gevlakt

de Gevhkten , in Italië Brocatello genaamd of |™e

£
Breccia, waar van de veranderingen byna on-

eindig zyn. Die maar uit twee Kleuren be-

ftaan, 't zy zwart met witte of geele; 't zy

wit met zwarte, roode, groene ; 't zy graauw

ofgrys met zwart en andere Kleuren : 't zy

rood of geel op dergelyke manier gemengeld

;

maaken reeds een aanzienlyk getal uit. Ik heb

een Plaatje Marmer van by Weenen, in Ftg*

a, afgebeeld, dat op een geelachtig Kaneel-

of Vuurkleurigen Grond gefprenkeld is met

grooter en pleiner hoekige Vlakken van blee-

ker geelachtige Kleur en fommigen byna wit.

Een- en-zeventig veranderingen vind ik van

dit Gevlakte Marmer opgetekend (g).

Van Geaderde Marmers , die de gemeenften Geadenj

zyn, komen veele Verfcheidenheden voor, Ma£mer#

en fommige hebben , behalve de Aders , ook
Vlakken, gelyk in 't byzonder het Groene,
dat van ouds zeer beroemd geweest is in Ita-

lië, wordende, met veele veranderingen , dik-

wils

<£)- Gmelin Natur ~ SyJIenu p. 369.

ÏH« Duel. III» Stuk.
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.
n. wils onder den naam van Verde antico begree-

Afdeel.
III. pen. Zwart Marmer, met witte Aders, valt

sJuk!
FD"

°P verfcheide plaatfen in Duitfchland en wit

met rood'e Aders in Saxen. Het geele met

roodbruine Aders , uit het Wurtembergfe , is

zeer fraay , zo wel als het uit den lichugraau-

wen in 't donkerroode fpeelende, met grove

witte en fynere donker graauwe Aders , uit

het Bareuthfe. Geel of purperrood Marmer,

met zwarte Aders, valt by Si'éna in Italië. Zes-

en - veertig veranderingen komen hier van

voor.

Geban- Het GehandeerdeMarmer wordt dus genoemd

,

Marmer.
om ^at ^et vee^e evenwydige* "meest regte 9

fomtyds kromme, fomtyds grovere, fomtyds

fynere Streepen en Banden van andere Kleu-

ren, dan de Grond is, heeft. Het witte Mar-

mer, en Afchgraauwc, geeft hier in de meelte

veranderingen door zwarte , geele , roode ,

groene en blaauwachtige Streepen. Het komt

ook geel met zwartachtige Banden in Neder-

( Ooftenryk en geel met groene en roode Ban-

den in Italië voor. Hier toe betrekken wy
de gevlamde Marmers oïFioriti der Itaüaanen,

wier Streepen altoos kromme Lynen maaken.

Daar zyn 'er met ftriemen als van gewaterd

Kamelot, Marmor Augufteum, en als lange ten

deele gevlochten, ten deele gekrulde Haair-

lokken, Tiberianum der Romeinen. Men vindt

bet, in Italië, wit.of graauw met purperrood©

Vlam-
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Vlammen, en zwartachtig , met witte paarfch.
Al^.

achtige en geele Vlammen, genaamd Africa- \\\.

fiofiorho. Zo komen ook onzuivere Marmers^™* 3*1

voor, wier Banden van een anderen Steen-

aart zyn ;
gelyk het Qtpollno , een wit Griekfch

Marmer , met groenachtige glanzige Glimmer-

ftreepen, hoedanig men ook by Carrara aan-

treft.

Tot de doorvïoeide Marmers , alwaar de eene Door-

Kleur als in de andere verdwynt, Miflio by de gemengeld

ïtaliaanen genaamd, behooren veele Switzer- MarmcE-

fche , Franiche , Italiaanfche , Silefifche en

Duitfche Marmer -Soorten. Met de gevlak-

te, geaderde en gebandeerde, vermengen zig

dikwils deeze,'t welk dan eene byzonderever*

warring van Kleuren maakt. Dus zyri hief

van ook zeer veele en mooglyk wel honderd

veranderingen aangetekend (Jï).

Het eigentlyke Marmer komt ook op vet* Eendre

fcheide plaatfen in Duitfchland , met Boom-pi. xxv.

achtige of Dendritifche flguuren voor; gelyk
Flg

* z*

inzonderheid in 't Baden -Durlachfe , alwaar

het by Saüingen rood 5 byEffringen Ifabelle*

kleur valt. Van dit Iaatflé heb ik een fchoo-

nen Marmerfteen , ruim zeven Duimen in 't

vierkant en een Duim dik , met zeer fraaije

Dendrieten ; gelyk daar van een gedeelte , in

. -,, m*
(ti) Gmelin Natur - Syjfom. 1. g, 381 - 388»

HL Dbel. III. Stuk,
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11 f*g> 3> °P Plaat XXV, in Afbeelding isvoof*

in.
EL

' gefteld. Zodanig Marmer vak ook groen by
Höoid- Waldheim in Saxen , en van andere Kleuren

STUK
ïn Switzerland , in 't Wurtembergfe en op an-

dere plaatfen. Van dergelyken aart komen

brokken Afchgraauw , met bruinachtig geel

gewolkt Marmer, omftreeks Bath en Bristol,

in Engeland , voor; dat op een regelmaatige

wys met Boompjes is bezet , die zig als ge-

bladerd en aan een Rivier ftaande , vertoo*

nen (7).

Marmer Schoon ik reeds uitvoerig van de Verftee»
met Ver- ningen heb gehandeld, moet ik nogthans kor-

gen.^ telyk hier de genen gedenken , welken in de
F^,4,5# Marmerfteenen voorkomen. Lumacheltanor*.

men de Italiaanen dat gene , waar in Verfceen-

de Conchyliën zigtbaar zyn , 't welk by de

Duitfchers Mufchel- Marmer heet , dat is Hoorn -

of Schulp 7Marmer. Ik heb bevoorens daar

van gewag gemaakt (£). Het valt wit, rood,

graauw , geel , bruin en van verfcheiderley

Kleuren, zo in Duitfchland als in Italië. Hier

toe behoort dat zwarte met Anomies uit Ier-

land, waarvan ik gemeld heb, hoedanig ook

by Cofors in Bohème voorkomt. Ook behoo-

ien hier die fraay gefleepen Plaaten, welke uit

den

(0 Marmoroides Dendropotamites. Da Costa, Fos«

fils , p. 241.

(K) Zie III. Deels. I, Stuk deezer Nat. Hiftorie,

Jjladz. 475.



tten graauwen zien, met Ammonshoorens van ni

witte Spaath daar in* van Altdorf by Neurem- m.

burg en van den Heimberg by Gottingen(/)> STÜ1̂
ED"

Van een Marmerachtigen. aarfis ook dat Ge-

fteente met Conchyliën, in Tig. 4 vertoond 5

nü onlangs ontdekt zynde , 't welk door de

wonderbaare fchittering van zekere daar in

voorkomende Vlakken* zeeraanmerkelykis(*»).

Het is graauwachtig bruin , en komt, wegens

de kleinte d,er Conchyliën 9 het Italiaanfche ,

Caflracana genaamd , zeer naby, dat men 'er

zeer duur betaalt (;;)• Dat Marmer met ver-

fleende Rader- en Sterrefteenen , 't welk Pie-

tra Stel/aria in Italië geheten wordt, valt ook

in Engeland en Duitfchland. Ik heb van der-

gelyk paarfchachtig Marmer , met witte En-

trochieten , uit Sweeden , de Afbeelding mede-
gedeeld (0). By Blankenburg valt het met
Orthokeratietcn en veelerley Koraalgewasfen

,

dat men Koraal - Marmer noemt ; waar van

een Plaatje, in Fig. 5, is voorgefleld.

(3) Marmer met onvatbaare deeltjes , otidoor*

fiky.

UI
Marmot

Florentï"

mtm.
(7) 't Zelfde , bladz. 412. Floren-

fmj 't Zelfde , bladz. 477. tynfch.

(fï) Fërber Briefe p. 257.

(o) Nat. Hiji. als boven , PI. XII. Fig. 2.

f3) Marmor p&rticulïs impalpabilibus , opacum , com-
p.actum, poliendum;, flavicans. Sijfl. Nat. Marmor Flo-

jrentinüm. Calc. Mus. 419. Lang, Fig, 33. Bayer

E Oryc*

III. Deel. III. Stuk.
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II. fchynend, digi van zelfflandigheid en pfa

HL lystbaar 3 geelachtig.

Hooid-
stuk. -Qe Klenr zou dan byna de eenigfte onder*

fcheiding zyn van het Florentynfche Marmer ,

reeds onder de Dendrieten voorgefteld, dat

evenwel ook een ander aanzien heeft, zynde

wat fyner van grein en digter van zelfstandig-

heid dan de gewoone Marmerfteenen. Ook
moet men daar by aanmerken , dat het Bla-

derïg valt , wordende deswegen een geelach-

tige Marmer -Schiefer van Da Costa gehe-

ten. Ik heb de Afbeelding en befchryving van

hetzelve , zo met Boomachtige figuuren, als

met Ruïnen , dat men Stedefteenen noemt ,

medegedeeld (/>). Het komt in Italië, niet

ver van Florence , by dunne Laagen tusfchea

öe digte Kalkfteenen , als ook by Goslar en op

den Berg Sinaï voor. De fchoonfïe Plaaten

daar van worden te Florence in de Gaandery

vefkogt. Men kan zodanige Tekeningen ook,

door Konst , op Marmer nabootzen, als ge-

meld is; maar het bedrog is ligt te ontdekken»

I

(4) Mar-

CrijBogr. 44. Myl. Sax. I. p. 57. Scheüchz. Mus. 98,

248. Marmor de Monte Sinaï. Imper. Nat. L. 24. C. 24»

Schistus fubluteus Marmoreus elegans &c. Da Costa

Fosfils. p. 177. Schistus Florentinus variegatus &c. Idem

p. 183. Marmor piftorium. Wall. Syft. Min. I. p. 137.

(jy) In het voörg. il. Stuk deezer Nat. Hiftorit*

VU XVIII. bladz, 108- »g»



(4) Marmer met byna onvatbaars deeltjes t -ff;

fplytbqar en wtacktig.
A
ni?*"

Hoofb*

Dit, nog nader aan de Leyfteenen komende, ^
en naauwlyks van dezelven af te zonderen ,

Marmot
jï slilc

levert de Papenheimfe Dendrieten of Boom- Leyacfct^g,

fteenen uit, insgelyks door my reeds befchree-

ven en in Afbeelding gebragt (#). Behalve

het Graaffchap Papenheim, in Beieren , alwaar

men deeze Leyfteenen meest by Solenhofen

vindt, en het Bisdom van Eichftadt, komen

zy ook in andere deelen van Duitfchland voor.

fvien gebruikt 'er de flegtften als Ley , om de

Huizen te dekken ; de beften tot Tafeltjes ,

Blaadjes , en omze als iets raars te verkoo- •

pen. Gemeenlyk is de Kleur witachtig , docli

fomtyds ook graauw 3 geel en brnin. Het valt,

zofyn korrelig als de gev/oone Marmers, doch.

grover dan het Florentynfche , en neemt door

't polyften geenen glans aan. Behalve de

Boomachtige figuuren, komen ook in- ofaf-

drukzels van Kruiden , Visfchen en Schulpdie-

ren, op deeze Leyfteenen voor, die wegens

de Kalkachtige natuur hier behooren. By Os- .

na-

(4) Marmov particulis fub - impalpabilibus , figfiJe al-

bum. Stjft. Nat. Schistus pallido - albus, f. Marmor Pap-

yenheimenfe. Gron. Sup. 99 ; 102. Schistus Cakareus

flavo - albidus. Da Cost. Fosf. 169.

(jf) Zie bet zelfde Stuk, PI. XVII, bladz, 101. e®&,

E 2

III. D&si» III. Stok.
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II.

Afdeel.
III-

Hooid-
$TUK.

v.
Marmor

tardum.
Traag.

VI.
Rude.
Grof-

korrelig*

nabrugge in Westphalen vindt men 'er een

grovere Soort van , die zagter is en dik-

wils ook met Dendrieten praalt. By Verona

in Italië heeft men dergelyk Gefteente, met

fraaije afdrukzels van Zee-Schepzelen. Ook

fchynen daar toe de Alheresfe Cohellino der Ita-

liaanen, die in dunne Blaadjes breekt , waai*

op regte Lynen in de winkelhaak door elkan-

der getoogen zyn , als of menze met een Mes
daar in gefchraapt had , en hunne Gakflri of

brokkelige Kalkfteen-Laagen , te behooren.

( 5 ) Marmer met byna onvathaare deeltjes ,

wit, doorfchynende*

By Nordberg en Rodberg, in Sweeden,

komt dit voor , dat eenigermaate naar Kwarts

gelykt , en zeer traag met Sterk Water op*

bruifcht, waar van de bynaam. Het is, voor

't overige, zo fynkorrelig ais het edele Mar-

mer, wit en doorfchynende*

(6) Marmer met Korrelige glinfterende deeltjes,

Dit

Cs) Marmor particalis impalpabilibus , album diapha-

num. Syft. Nat.

(6) Marmor particulis granulatis micantibus. Syft. Nat.

Cakarius part fcintillantibus. Wall. Min. 39. Calcareus

micans. Syft. Min, I, p. 126. Lap. Calcareus part. Gra-

nulatis* Cronst. Min. §. &. Carth. Min. 22. Calc. Lap.

amorphus. Wolt. Min. 19. Saxum Cafcareum fcintillans

albidum. Da Cost. Fasf 152.



Kalksteekien. tf§

Dit grofkorrelige Marmer komt by zwaare A
I! '

Beddingen zeer overvloedig voor in Swee- lil.

den , omftreeks Sahlberg. De Persberg, een ST^0ÏD"

Heuvel van veertig Vadem hoogte , en van Grof

een grooten omtrek, levert een menigte yr^$W&&

zcr-Erts uit, behalve dit Gefteente, 't welk

meest door middel van Buskruid werdt ge-

broken. Verfcheide Groeven aan de Oostzy-

de waren reeds ter diepte van vyfen veertig

Vademen onder de oppervlakte der Zee ge-

bragt , toen Linn^us dit Bergwerk in 't

jaar 1740* bezigtigde. In Engeland zyn niet

minder zwaare Beddingen van dergelyk Mar»

mer. Men vindt het bovendien in verfcheide,

deelen van Duitfchland, inSwitzerland,enhet

maakt byna alle Bergen uit , tusfehen Seven-

bergen en Nageyban in Opper - Hongarie , als

ook het Gewelf der Kopergangen by Saska

in 't Bannaat van Temeswar. Somtyds is het

fyn of kleinkorrelig ,,maar dikwils- zo grof,

dat men het , in de eerfte opflag , onder de

vergaarde of Rotsfteenen zou plaatzen: maar

het ontbindt, zig t'eenemaal in Zuuren en

,i3eemt gemeenlyk een doffen glans , door 'c

jj.olyften, aan. De gewoonfte Kleur is wit of

witachtig; doch men vindt het ookgraauw,

bruin, roodachtig geel of geel en geelachtig

groen, byna zo hoog van Kleur als het Edele

«Marmer: zelfs bont, wit en groen of wit en
v
fcwart, of gewolkt, of gebandeerd, Somwy.

E 3 len
JII. Deel, III. Stuk,
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AïDEEt.
Ien ïs het haIF"dóorfcbynende; gelykhetzig

i 111. in de Solfatara van Italië vertoont, en daar
HooHJ-

f ,

smK, komt dikwils gedeegen Zwavel in hetzelve

Grof voor. Zou het Witte Marnier van 't Groote

Meir , waar van de gehéele Domkerk van Mi-

lanen opgebouwd is, niet hier toe behooren?

Het geeft zeer goede vaste Kalk en wordt

daar toe veel gebruikt, als ook om de vloei-

jing der Ertfen te bevorderen. Te Iverdun

en Neuchatel dient het voor Bouwfleen.

VIL f7) Marnier fnèt Spaathachtig Sehubbigè deel-
Marmot* \\J . ' f \ .

6

wicnns. V .,

Gliafte* -

ff§ii4» Terwyl de voorgaande Saltflag 'm Sweeden

geheten wordt, noemt men deezen Leimfleem

Hy verfehik alleen door de Schubbigheid der

deeltjes , die grof zyn of fyn , en 'er een

glanzig óFglimrherig Marmer van ma-aken
[

dat zig polyften laat. Hetzelve komt in Finn-

land niet alleen ,
wmWop veelê andere plaat-

fën in Sweeden., in Hongarie en Bohème, in

Saxen en in Italië voor; Veelê uitlandfe Mar-

mer - Soorten behooren hier roe. Want de

Glinfterende deeltjes zyn fomtyds zeer fyn ,

en verhoogèn zo wel den glans als de kleuren

on-

Xf) MavMor particulïs Spathofo - Squamofis. Sfft. Nat.

JCalcajius pajticulis disperfis. Wai*'.W/«- 4°« Lapis Cal-

pareus particulis Squamofis five Spathofis. Cronjst. Mm,

% Sh



KaLKSTEENEN. }r

ongemeen : weshalve het dikwils tot Ornamen- H.

ten der Bouwkonst , Kolommen , Pylasters , nf.
Et'

Beelden en Borstftukken , gebruikt wordt. Tot Hoofd-
7 D

l
STUK.

het doen vloeijen der Metaalen is het zeer be- g/?„//^

kwaam. Zeldzaam vindt men 'er Verfteenin-™"* Mar*
wsvm

gen in. Het komt meest by zwaare Aders en

Vlotten voor , zynde naar de Kleuren ver-

fchillende.

Dus behooren hier veele witte Marmers ; zo

wel het oude Parifche en Arabifche Marmer
der Grieken en Romeinen, als dat van Carra-

ra , 't welk fomtyds doorfchynende is , voor-

gemeld, en veele andere hedendaagfchen , in

Engeland i Sweeden , Noorwegen en Duitfch-

land breekende. Graauw komt het by enkelde

ftukken en brokken op de Velden by Schwedt,

fomtyds met Petrefakten, en ook wel Vlots-

wyze in Hongarie en Opper - Ooftenryk voor

;

roodachtig geel, met zeer groote Schubben,
in Finland; zwartachtig in Silezie ; blaauwach-

tig op Gothland : bont , gebandeerd en van

.allerley Kleuren, die het Edele Marmer heeft

,

daar het doorgaans alleenlyk door de Schub-

bigheid van verfchilt: zo dat men, wanneer
deSpaathige Schubbetjes fyn zyn en het zig

«Y£l polysten laat , hetzelve 'er naauwlyks van
kan onderfcheiden.

'E 4 (8) Mar»
fIh Deel. III, Sxuk.
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IL (8) Marmer met langwerpige* platachtige \

Hl. kruislings verjpreide deeltjes*

Ho'JFD,

stük.^ £)it in Gothland, als ook op Oeland, in

.
Mannor Sweeden voorkomende, worde Gothlandfche

ium^' &^genoemdv Dezelve Is wit, groffplinte-

Gekruist. rig en fynftraalig. Niet altoos Iaat hy zig in

Sterk Water oplosfen , en geeft , door Subli-

matie, een Alkalyn Zout. Dooreen zagtVuur

fmelt hy tot een Hemelsblaauw Glas ; door eeq

iïerker wordt hy tot een witte Kalk. Men
maakt 'er ook veel gebruik van tot het fmel-

ten der Yzer-Ertfen.

IX. GO Marmer met langwerpige Kaffige deeltjes 5

^C

k°Ê"
U 'overlangs verfpreid.

Dit is een Laplandfche Steen, Sneeuwwit *

naar Spiesglas -Erts gelykende, doordien hy

t'eenemaal beflaat uit langwerpige Kaffige deel-

tjes , overlaiigs verfpreid , zeer wit en glanzig.

4 Misfchien behoort hier de Bondelfteen* daar

Gerhard gewag van- maakt , in 't Graaf-

fchap.Ravensberg, by Wettin en op den Op-

per -Haarts voorkomende. Dit is een waare

JCalkfïeen, uit Draaden beflaande van ongely-

ke

fg) Mormor parfckulïs oblongis , depresiis , dectisfato-»

fparfis. Syfu Nat, X 1 U Marmor folubüe partieulis rnican.^

tibus radiantibus. Sijft. NaU Vlll. N. 7.

Xq) Marmot particulis oblongis acerofis t longftudu^

jjter fya?fis. Stjft. Nat*
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Jce^angte, Bondelswyze famengegroeid en aan If-

beide enden meer uitgebreid dan in 't midden: ni?
L'

des zeer veel naar een bosje Stroo gelykende.
s^?FD *

Zeer zeldzaam is deeze Steen en legt altoos

op andere Steenen, op digt Marmer, op Tuf
en op Droezen van Bergkryflal (r),

(10) Marmer met Kleyachtige deeltjes , hort- „
x-

zontaal' breekende, . ftrata-
rium.

Het eigentlyke Gefteente, dat onze Ridder fteen.

hier bedoelt, en van Da Costa genoemd

wordt Zeer harde glanzige Rotsfleen^ valt veel

in Sweeden , en wel allermeest op Oeland*

welk Eiland, tegenover de Stad Kalmar, in de

Oostzee, 'er byna geheel mede bedekt is; alzo

het overal voorkomt onder andere Steenlaa-

gen. De Opgezetenen graaven hetzelve uit,

en houwen het in (lukken van verfcheiderley

grootte, die zyop een zonderlinge manier af-

flypen of polysten(^, en dus bekwaam maa-

ken

(f) Gmel. Natttr» Sij/iem. \. p 398.

(10) Marmor particulis Argillofis, Fragmentis hori-

zontalibus. Syft. Nat. XII. Mus. Tesfin, i2 . Saxum ru-

fornm fplendidum dunsfimuni. Da Cost. Fosf. 155. Cal-

careus aequabilis rubro - foscus. Wall. Syft. Min. £ »
124. Lap Calcareüs particulis impalpabHibusmfis.CRONsr.

Uin. §. 7. Marmor purpureum ex Oelandia Suecise,

Mns. 44.

* (V) Zie de Vertaalde Öèlandfe Ifcize van den Heet^

^-iNNffiüs , bladz# 79 , 178.

E 5 "•

1

JU. Dsel, III. Stuk, f
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II. ken tot verzending naar veifcheide Steden',

A
?ü

Et" zo wel naar Koppenhagen j als naar andere

Hooid> plaatfen aan de Oostzee, naar Londen en her-

Sweedfche
waarc*$ 5 alwaar men 'er tot Schoornfteenftuk-

Steen, 'ken, Trappen en inzonderheid tot Vloerfteo-

nen 3 gebruik van maakt, gelyk by ons, onde*

den naam van Sweedfche Steen ; doch te Lon-

den noemt menze verkeerdelyk the Norway

Redftone, dat is,deNoorweegfe Roode Steen;

alzo zy niet valt in Deenemarken of Noorwe-

gen, zo Doktor H i L l aanmerkt.

Dit Gefteente is van een donkere doch niet

onbevallige roode Kleur , zeer zwaar, uiter-

tnaate hard, van een fyn, digt en vast ge-

weefzel, laatende zig zeer wel polysten. Daar

komt ook een witte Steen van dien aart voor

,

zo LiNN^üs aanmerkt. Het is een waare

Kalkfleen , doch die niet dan een bruine Kalk

uitlevert , zynde in de onderfle Laagen zo

hard niet , barftende met groot gedruis in 't

Vuur, en veele Verfteende Zaaken bevatten*

de. Inzonderheid worden 'er dikwils zeer

fraaije Orthokeratieren in gevonden, gelyk ik

heb aangetekend^)*

j). te
- De beroemde Walleriüs ftelt- deezen

Kalk- Öeïandfen voor, als een Soort van den ei-

gentlyken Kalkfleen , die de Heuvels uitmaakt

,

,;-
"

in

O) Zie 't 111. Deels 1. Stuk, deezer Nat. Hifiorie^

lïladz. 417. De myne , op Plaat .VI, afgebeeld, legt ia

«en graauw Gefteente van dien aart»j
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'm de meefte deelen van Europa, komende Bk

byïia altoos in de Vlotbergen en fomtyds in
A*°*EL*

Gafigbergen voor, ja ook wel by losfe ronde Hoofd*

brokken op de Velden* Hy vertoont zig by- Kt̂ m

na zo fynkorrelig alsde Keizel-Vuurfteenenj/^*

en breekt Schulpswyze op dergelyke manier*

taatende zig niet met Glans polyften. Veel

aandoening heeft hy van de Vogtigheid der

Lugt , inzonderheid die aan den Zeekant

valt , zynde de Cakulus Littoralh of Oevèr-

fteen der Ouden , en de digte Kalkfleen der

hedendaagfchen. Dikwiis bevat hy Yzer- en

Lood-Ertfen, als ook Zwavelkiezen en Ver-
\

fleende Zaaken ; Aderen of Droezen van

Kalkfpaath en zelrs kleine Kwarts - Kryftal»

len. Hy valt van veelerley Kleuren. De Wit*

te van deezen aart , in Italië Pietra cFIftri*

genaamd , wordt in Venetië zeer veel tot den

bouwvan Paleizen en Kerken gebezigd: de

Blaauwachtige heet Pietra Cólumbina of Tur-

china, in dat Gewest. Zulke Blaauwe Kalk-

feen valt in 't Brandenburgfe, by Ruders-

dorf, die zeer hard is, doch in de Lugt fchie-

lyk verweert, en tot Schilfer!ge -deeltjes vér-

gruist* In Engeland wordt ook zulk een blaauw-

achtige Kalkfteen gegraven , die men in Lon-

den yeel gebruikt. tot Vloerfreenen. Groen

komt hy- ia Sweeden , als ook in Silezie en

Bohème , voor; zo wel als rood, in 't Vor-

jftendom Jauer en 'In Sweeden > gelyk wy ge-

zien

III. Deel. III. Stuk,
^
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ïT. zien hebben : bruin zo aldaar als in 't Wur-

ill
L

' tembergfe. Graauw is de gemeenfte, zo wel
Hoofd-

jn Engeland, als elders ; zwartachtig vindt
pTUKn

... a menze by Praag en in geheel Carinthie, als

ook by de Zoutwerken in Opper -Ooftenryk

en op 't Deenfche Eiland Bornholm: Dendri-

tifch by Reichenftein, in 't Silefifche Vorften*-

dom Munfterberg.

XI. • (n) Marmer met Kleyachttge deeltjes, waar

fl*«Z-
mr ® Kryfta!- Kogels verfpreid zyn.

fum.

#een.

'

" Men vindt deezen Knobbelfieen voornaame-

lyk op den Berg Kinndtulle in Westgotfc

land, een Provincie van Sweeden, leggende

op de ander Kalkfteen-Laagen , waar mede

hy veel overeenkomst heeft
t
maar hy is niet

zo digt en vast, en beftaat uit Appelvormige

knobbels, die van .binnen dikwils met Kry-

ftallen aangefchooten zyn. Dit zyn die Kry*

ftal- Appels, waar van ikbevporens fprak(V),

welke by nader onderzoek , thans als Verftee-

ningen der Dieren , welker Schaalen men Zee-

Appelen noemt , met Spaath-Kryftallen ge«?

vuld,

OO ^aTV1Qr parliculis wAn>iïïofis ,
_

JEdtis Cryftallinis

'fparfis. &}fC Nat. Xll. Marmor folubile Fragmentis

fubrotundis. [&jft.- Nat. VUL N.' 3. Mus. Tesfin. iai

"Gorften. It. U'estgoth. 21 , 28. Tab. 1.

j. (u) III. D. IL Stuk , bladz. 2/8. Zie ook JLinn,

fielandfvhe Reize , b'ladz. 209 , 241.

•



K A L K S T E E N E »/ 't?

vuld, worden afgeleid (v). De dikke Kalkfteen- 1l
e

Laagen van dien Berg, waarin zulke Kry- in.

ftal- Appels voorkomen, noemen de Steenhou- s^k!*
0-

wers aldaar Leichenftein - Geburge , dewyl daar uit KnobheU

alleen bekwaameSteenfchyven kunnen worden fueH%

gebroken, om Graffteenen en andere zwaare

Werken, gelyk Schoorfteenmantels, Trappen

en dergelyken te maaken. De bovenkant of

het Dak deezer Laagen, is zeer rimpelig en

oneffen; weshalve hetzelve van het Werkvolk

Wrangfidan , dat is de onregte, omgekeerde

of. agterzyde , geheten wordt. Dit komt

daar van daan, dat die zelve zyde uit louter

JCryftal - Appels en Kalkbaïlen famengefteld is

,

welke gezamcntlyk Verfteeningen van Zee-

Appelen zyn (w)£

„ Dit Khmekuik is, wegens zync byzonde-

„ re legging en gefchapenheid, een der merk-

„ waardigfte plaatfen in Sweeden. 't Ge-

„ bergte beftaat uit breede en wydloopige

„ Terrasfen, of trapswyze leggende Velden,

„ die zo ruim zyn , dat zy geheele Dorpen

j, bevatten kunnen , zynde ook met aange-

„ naame Weiden, Vrugtbaare Akkers enfraai-

3 , je Bosfchagiën bedekt. Ieder Vlakte be*

„ ftaat uit by zondere BergftofFen , welke ,
'

» ge-

(v) Stoekh. Verband. XXIV. Band op 't Jaar 1773 ,

yag. 231. &c. Tab. VI 11, IX,

(w) Ibid. pag. 246»
j

IIL Debl. III. Stuk,



. |8 Kaikaartice of

II. m geïykerwys de Terrasfen , byna horizon-

'
rA™iï-

3, taal om het middelpunt des Bergs in 't ron-

Hoofd- „ de gaan , zynde van elkander afgezonderd

:
• * „ door Loodregte Wanden of Rotzen , die

f, naar de allerhoogfte Kerk- of Slot - Muuren

3, geïyken. De Bedding, nu, van gedagten

5 , Kalkfteen , bedraagt in de langte zeshonderd

3, Eilen en regtopgaande zeven -en -zeventig

3, Ellen. Tot Kalkbranden of tot Slypiteen

?, deugt dit Gefteente niet 0)'\

XII. (12) Marmer uit ronde korftige Korreltjes zeer

Mammites, Pff famengepakt.
Kuit-

Marmer,
j^ ^ bevoorens omftandig van de Erw-

ten- en Kuitfteenen gefproken, dat Tufachti-

ge famengroeizels zyn , vtin eene Kalkachtige

wryfbaare StofFe; waar van, zo ik aangemerkt

heb, door onzen Ridder afgezonderd wordt

een hard Marmerachtig Gefteente , 't welk

uit dergelyke ronde Bolletjes is famenge-»

Held (y)> 't welk men deswegen Kuit-Marmer

kan noemen. In de Stad Brunswyk is het-

zelve een voornaame Bouwftoffe. Ik heb een

Plaatje daar van, waar uit de hardheid hl ykt,

en

(#) Lint*. WestgotK Rei/e. p. 25 , «7.

C12J Marmor Granis globofis cmftatis confertisfimis,

Syft. Nat. Schreb* Lith, 17. Pifolithus. Vog. Min, 256.

Oölithus. It, GothU 268. Saxum Arenarium Granulis ro«

tpndis, Hammites di&um. Da Cost. Fosf, p. 139,

(#) Zie 1 voorg. il. Sïuk, bladz» 336.
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en de bekwaamheid tot polyfting. Een der- ^
gelyken Steen, die echter niet polystbaar is,

ft
jïjj*

heeft men Groeven van , in fommige deelen Hoofd*

van Engeland. Dit is een goede Hardfteen ,

s™
Küit-

veel in gebruik tot bouwen ; zo dat 'er ver- Marmer*

fcheide Kollegiën te Cambridge van gemaakt

zyn. Op 't Sweedfch Gothland vindt men

'er een Laag van op den Wetfteen, zynde

Afchgraauw, ruuw en uit Erwtachtige Kor-

rels digt famengepakt. Linn^eus verbeeld-

de zig , dat dezelven ; op dergelyke manier

als de Erwtenfteen der Karlsbad - Wateren *

uit Kalkachtige Stoffe der Zee gsbooren

,

en door de Golven rond gemaakt waren (z).

Op verfcheide plaatfen in Duitfchland en Ita-

lië komt dergelyk Gefteente voor.

(13) Marmer dat wryfbaar is , uit Korflige Xin.

deeltjes beftaande. Teftaceum.
Schulp-

Dit maakte het grootfte gedeelte en Wel den
Marmer'

grondflag van een Berg in Schonen , een Pro-

vincie van Sweeden , uit ; zo de Ridder op

zyn Rektogt bevondt. Het kan buiten twy-

fel ^vergeleeken worden met dergelyk Ge-

fteente, ook t'eenemaal uit Conchyliën, of

der-

(z) Zie die Vorming omftandig verklaard , in 't ge-

dagte 11. Stuk , biadz. 341 , enz.

(13) Marmor friabile, Perticulis Cruftaceis. Calx Eal-

bergenfis. Itm Scau % &5> 393.

III. Dxel. III, Stuk*
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^^^j^derzelver Gruis beftaande, waar van ik voor*

ui heen gefproken heb (a): want dit Sweedfche

stuk. was blykbaarlyk uit Gruis van Schulpjes,

Schulp Hoorntjes en Koraalen , famengefleld. In
^rmer

' Duitfchland en Spanje* zegt Linn/eüs, is

het gemeener ; zo dat de meefte Muuren te

Kadix daar uit beftaan. Ik heb ftukken van

zodanig Gefteente , waar van de Vestingwer-

ken te Mer'z en Oppenheim opgebouwd zyn.

In Vrankryk vindt men ook Banken van der-

gelyke Kalkfteen , ten deele brokkelig , ten

deele hard en tot den Huisbouw dienftig (b).

XIV. . (14) Marmer dat Krytig is en Zandig %

afi
Marmov
'eüile%

Snybaar.
fiSr «**»*•

Dit Gefteente, dat uit Kalk en Zanddeelen

famengefteld is, wordt geheel week bevonden,

wanneer men 't graaft; zo dat het in allerley

Geftalten kan worden gefneeden; doch ver-

hardt in de Lugt,en zulks geeft gelegenheid,

om

(a) In 't III. Deels I. Stuk , deezer Nat. Hiftorie ,

bladz. 475 , enz. Uit deeze laatfte Soorten van Marmers

fclykt de nuttigheid van de verfchikking die ik in 't Ryk
der Mineraaien gemaakt heb, met de Delfftoffen eer té

fcefchryven dan de Steenen: zie ald. bladz. 130. Men
zou. 'er naauwlyks een denkbeeld van kunnen geeven %

&an iemand die onkundig was in de Verfteeningen.

(£) Guettard Mem» fur la Champagne. Mem. de 17^;

(14) Marmor Cretaceum yU-enofum inquinans. It. Scan.

596* 205. Lapis Arenaceus glutine Calcareo. Crgnst.

Mn* §. «744 N. 2,
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om 'er tot bouwen gebruik van te maaken ;
II.

r> i Tr TS.T AFDEEL*
doch het kleurt altoos af, als Kryt. Niette- m.

min zyn 'er de meefte Huizen te Parys van
sJj£

ÏD-

gebouwd. Men vindt het ook in Deenemar-

ken , en in Schonen , te Malmoe, waren de

Muuren van oude Huizen daar mede opge-

haald.

(15) Marmer dat verfpreul is > vast van zelf- XV»

ftandigheidy met eene Kleijlge Schors. mJ*§Z
eeuw.

Deeze Mergeïfieen komt niet by geheele
ft̂

e

n
r

f^
Heuvels of Beddingen , maar los in kleine

ftukken op Velden van een vogtigen Kley-

grond , in Engeland , Vlaanderen , Upland ,

Westgothland en Oeland , voor. Hy is met

dé Kalkfteenen zeer naverwant, en heeft ook

ongetwyfeld , offchoon hy zig maar by en-

kelde los gefcheurde Stukken vertoont, met

denzelven een gelyken oirfprong. Hy is grof,

hard , zeer digt en fynkorrelig
, gemeenlyk

met een witte Kieijige Schors bekleed, heb-

bende dikwils hoekige, van buiten roode,

Spaath- Aders. Meestal is hy geelachtig of

Vleefchkleurig , fomtyds wit, fomwylen graauw.

In

«C15) Marmor vagum folidum , Cortice Aïgillaceo. Syst,

Nat. Mus. Tesf. 12. N. 8* Lapis Calcarius particulis

impalpabilus ïncarnatis- Cronst. Min. §. 7. N. 3. Cal-

careus sequabilis incarnatus. Wall, Syfi. Min. I. f,

ï24« Saxum Calcareum album. Da CosT*Fosf. 151,

F
w. dbel. m. stos.
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Afdeel.
III.

Hoofd-
stuk.

Merget-
Jteen,

Fikreer-

M armer.

Pietra

forte.

In Vlaanderen wordt hy gebruikt om de We-
gen te beftraaten , in Engeland om Kalk te

branden. Waarfchynlyk behoort hier die wit-

achtige Kalkfteen , in Switzerland gevonden,

welken men aldaar , op fommige plaatfen , als

Bouwfteen gebruikt : als ook het wilde Mar-

mer 5 aldaar vallende , 't welk op een zwart-

achtigen Grond witte Spaath - Aderen heeft

,

en , niettegenftaande zyne ongemeene hard-

heid, als Leyfteen affchilfert.

De fchrandere Hoogleeraar Gmelin voegt

hier by , als eene Zestiende Soort , het Fil-

treer- Marmer > dat men, zegt zynEd., hoe-

wel zeldzaam , by Nesten aantreft in de Kalk-

breuken te Rudersdorf in het Brandenburgfe.

Het is vol kleine Gaatjes en kan, volgens hem,

als de beste Fikreerfteen gebruikt worden. Zo
echter die Gaatjes zïgtbaar zyn , dan zal het

myns oordeels tot zuivering van Water niet

dienen kunnen. Aangezien in dergelyke Groe-

ven de Kalkfoorten dikwils met Kiesbrokjes

doortoogen , en de kleine Gaatjes van den Steen

een Okerachtig overtrekzel hebben, ftelt zyn

Ed. het zeer waarfchynlyk, dat gedagte Ope-

ningen door verweering van de Kies ontftaan

zyn.

Voorts betrekt die Heer alhier de Pietta

forte der Italiaanen ; een Gefteente met Kley

gemengd, 't welk Laagswyze breekt in Flo-

rence ea Toskanen. Men noemt hstPietra
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Turchhw , wanneer het blaauwachtig en P/V- **•

*f# £/gia 5 als het uit den geelen ziet. Te Flo- ij),

rence plaveit men 'er de Straaten mede, stuk/
"

Het tweede Geflagt , van deezen Rang , voert

den naam van

G y p s u m* Gips.

Hier toe behooreneenige Soorten van Gips,

by Walleriüs en Cronstedt; de Se-

lenitifche Sceenen van Vogel; de Gips en

Alabaster van Wcltersdouf en de Ala*

bader van Gerhard.
De Gïpsfteemn zyn ligt en nog weeker dan Eig*n«

de gemeene Kalkfteenen, zagt en koud op 't
fchHpi,eïU

gevoel, hebbende maar een doffen Glans, Zy
breeken in veelerley hoekige Stukken , die

fomtyds eene Wigachtige rlgQur hebben. Men
vindtze overvloedigst in Kalkbergen, gemeen-

lyk by enkelde Laagen tusfchen die van Kalk-

Heen, of zy maaken ook geheele Bergen uit,

die met Zand en Leem bedekt zyn en in wel-

ken zy fomtyds veele Vademen dikte bereiken.

Zelden maaken zy Ertsgangen , en men heeft

'er tot heden nog zeldzaam echte Verfleenin-

gen, ja ook maar weinige Spoorfteenen (c) ia

gevonden, Deeze

00 Dus noemt men de enkele in- ofafdrukzelsvan Die-

ren en Planten , die men , zonder eenig blyk des Lig-

haams , zo dikwils op Ley en Kalkfteenen aantreft. Zie

>t L Stuk, bladz, 192 , en het 1 1. Stuk , bladz. 35 > 47. enz,

F 2
III. Deel. III. Stok.
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«AfdÉel.
Deeze Steenen beftaan uit eene Kalkachtigé

in. Aarde , zegt Linn^eus, die ontbonden is

stuk°.
FD

" en doorgezakt zynde herboren. Zyn Ed. heeft

Gips- begreepen , dat eene Kalk • Aarde , tot vorming
teenen.

van ^ q.^ . Opge ]ost worde in een Zuur
Vogt, en daar uit nederzakkende tot Gips wed-

der famengroeije. Dat dit een Vitriolifch Zuur
zy, blykt, alzo 'er met vast Loogzout een

Vttriolifche Wynfleen van komt; als ook uit

de vlugge Zwavelige Damp, welke door Des-

tillatie uit de Gips met Kolen -Poeijer geboren

wordt. Wegens die verzadiging maakt ook de

Gips geen opbruifching met Zuuren, 't welk

tot een onderfcheiding van den Kaïkfteea

dient. Zodanige Stukken, evenwel, die niet

volkomen zyn verzadigd , gelyk men onder

de Alabasters heeft , maaken eenige opbrui-

fching. Dat, voor 't overige, de grondflag

der Gips Kalkaartig zy, blykt, doordien zy,

met vyf- of zesmaal zo veel Loogzout gefrnol-

ten, na de uitlooging een zuivere Kalk -Aarde

aflegt. Ook ontbindt zig de Gips zelfs in de

fterkfte Zuuren niet , maar wel in Water

,

wanneer zy lang gekookt wordt in een grootc

veelheid daar van. Wanneer men by die So-

lutie eenige Olie van Wynfleen of Armoni-

ak- Geest giet, dan wordt zy troebel en Melk-

wit,, en legt een Kalk- Aarde af, die wit is

van Kleur. De meefte Gips bevat eenige

Kiey- en Yzerdeeltjes ; fomtyds vindt men
'er
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'er ook Glimmer in , en onverzadigde Kalk- jt.

Aarde.
A
]^

h'

Zonder byvoegzel zyn de Gipsfteenen niet Hootd-

fmelcbaar ; doch zy fmelten niet met alle Stof-
nder-

fen , die den Kalk&een doen vloeijen. Aan den zoek door
Vuur,

anderen kant , wederom, vorderen zy een zo

fterk Vuur niet, als die, om tot een-Glas te

fmelten , dat volkomen doorfchynend is en

groen. Smelt menze met Borax, dan brui-

fchen zy op in 't- Vuur. Door dit, zo wel ,

als door gemeen Zout en Frit van Glas , wor-

den zy ligt tot vloeijinggebragt,en,met Kley

gemengd, fmelten zy tot een witte halfdoor-

fchynende StofFe 9 die naar Porfelein zweemt.

Aan 't Glas geeven zy een geelachtige Kleur,

Ja fommige Gipfen, die in Kley- Beddingen

gelegen hebben , zyn dikwils op zig zelf

fmeltbaar , met weinig Vuur. Het allerdunfte

vloeijen zy met Vloey- Spaath 5 die -, gelyk

•de Kley , een mengzel van Gips eh'Keizel-

fteenen doet fmelten. Brandt menze -tüsfchen

gloeijende Kolen, dan komt/er dikwils een

Phbsphorus van en die van Bononie hoort hier

t'huis. Indien menze, zonder gloeijing, met

een zwak Vuur , in een Yzeren Pot of ander

^uiver Vat rqqst 9 dan worden zy toteene by-

kans vloeibaare StofFe, die opwelt en weder
nederflaat , veranderende , door uitdamping ;

,

in een los witachtig Poeijer als Meel, dat met
Water tot een B^eg en zeer hard wordt

,

F 3 be-
ïïl. Deel. III. Sxuk.
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AidLl. bekend onder den naam van J%//?<?r vtfo

sim. Veele nieuwerwetfe Landbouwers pryzen de

Gips- fyn vermolmde Gips tot verbeteringedes Lands

fïfS aan, doch dit is in alle Gronden niet dienflig.

In Smeltwerken is zy, op ver naa, zo nuttig

niet als Kalkfteen. Door de Zwavel , die daar

by voor den dag komt, wordt het Yzer wee-

ker en broofcher en het Koper verliest van zy-

ne zelfftandigheid. Allermeest gebruikt men
,de gebrande Gips , die inwendig een Vergift

is voor allerley Gedierte , tot Pleifterwerk:

,

Stukadooren , half verheven Beeldwerk en an-

dere Ornamenten ; tot nagemaakt Marmer*
tot Vormen der Porielein- Fabrieken, als ook

in de Manufaktuuren van Engelfch Aardewerk

•en tot Plakwerk van Muuren ; maar zy moet*

ten dien einde, van wel zuiveren Gipsfteen ge-

brand zyn 9 om duurzaam Werk te geeven.

Onze Ridder telt daar van de drie volgend^

Soorten.

\, (i) Gips met Kkjachtige duiftere deeltjes*

frgiltom
Dep7^mm. jlxcc^c

rf

lileijige;

(i) Gtjpfum particulis ArgUliformibns opacis. Syst.Ncft.

XII. Tom. 111. Gen. 3. Sp. 1. Gypfus informis rudis,

ïiitorem non as-fumens. Carth. Min. 24, Gypfum parti-

culis minimis ïndiftmftis , facie Terrea. Wall. Syst. Min,

J, p. 163. Marmor fixum lameliatum pardculis Spathe*

t£fe Mm, T&f. 14. N. 12»
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Deeze is grofkorreliger dan de gewoone *^
Gips en wordt wel grove Alabaster geheten, in.

Zy vertoont zig als drooge Kley, maar is wat
s^ÏD"

harder , zynde witachtig of graauw , e£ fom- Gips».

tyds roodachtig , bruin of zwartachtig van

Kleur. Zelden heeft men ze zuiver , en zy

geeft zo goeden Pleifter niet als de gewoone

Gips , waar van zy anders niet weezentlyk

verfchilt* Men vindtze ook dikwils tusfchen

dezelve, by taamelyk magtige Laagen en Bed-

dingen. By Ordal in Noorwegen breeken 'er

Koper-Ertfen in. Men treftze ook overvloe-

dig in Polen, in Silezie, in het Brandenburg-

fe , in 't Vorftendom Minden , in Opper-

Oofcenryk , en elders in Duitfchland , aan.

(2) Gips met Zandige g/mflerende deeltjes. IL
Gypfum

__ _, . tifuale.

De Stofte , die men in 't algemeen Gips of Gemeene

Pkifternocmt, valt overvloedig in Engeland niet
6lps '

ver van Derby, in Vrankryk by Montmartre,
in Switzerland voornaamelyk by Bevieux, als

ook in Italië en verfcheide deelen van Duicfch-

land. Men vindtze in Hongarie , in Opper-

Ooftenryk , als ook in Tartarie of Siberië.

Zeer

(2) Gypfum particulis Arenaceïs micantibus. Syft. Nat.

Cypfum. Vog. Min* 118. Gypfum particalis Micaceis.

Cronst. Min. §, 16. Gypfum Arenariuin. Wall* Syft.

&ïin, I. p. 163,

F4
III. Dim.. III, S»k.
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ir. Zeer dikwils komt zy in de nabuurfchap van

ïiY
1" heete Baden of Zoutbronnen voor, bevat

Hoofd- fbmtyds Verfteende Zaaken . en maakt ook
STUK.

G7>*. we^ ne£ Dak der Koper -Aderen uit.

E'gen- De zelfftandigheid beftaat uit weeke buig-
fchappen, zaame Schubben, die eene Kogelvlakte , doch

anders geene bepaalde Geftalte, fomtyds de

grootte maar van een Speldekop , fomtyds van

de Schubben van Karper , fomtyds eene mid-

delmaatige grootte , daar tusfchcn , hebben

,

en even zo van verfchillendedoorfchynendheid

zyn. Bet knapt in 't Vuur niet. Somtyds

is het zo week, dat men het tusfchen de Vin-

gers fyn kan wryven, of het fchynt,op'tge*

voel , uit enkele Zandkorreltjes te beftaan •

dikwils is het 7 inzonderheid het Kleinkorre-

ligé > zo hard, dat het door polyften een dof-

fen glans aanneemt. Dus beUaat het met een

witacbtige en rood geaderde Gipsfteen, wel-

ken de Heer Gmelin by Thubingen heeft

gevonden. Somtyds is de Gips met Zand

,

Kley en Mergel gemengd , en overtrekt zig

,

in 't Vuur, meteen wit Glas; geïyk die, wel-

ke men in de Groeve te Charonne, by Parys*

vindt. Hier toe betrekt de Heer Walle-
riüs Het Luneburger Porfelein, daar Bruck-

MANN van fpreekt (<?). Zeer dikwils vindt

men
t

fd) Epifu Mn. XLVII. VI. 12. Gypfiis naÉivns &
Forcellaaa Luneburgica. Eft Lapis Gypfeus , in Igne \U
tro albo obdu&us. Ziet 'er uit als wit Porièleia,
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men deeze Gips Sneeuwwit , geïyk by Bevieux n.

en Thubingen, welkedezuiverfteis, geevende A
ffi

KU

de beste PJeifler. Zy komt ook graauw, rood- Hooïd-

achtig, Vleefchkleurig en geelachtig; ook wel
T

*
.

-

geel, bruin of zwart voor, enfomtydsfchoon^A**"*

gemarmerd , waar van gedagte Bruckmann

aartige Plaatjes bezat. Hy fpreekt onder an-

deren van een , als Marmer gepolyst van een

fraaije heldere Vleefchkleur, niet ver van Ba-

reuth gegraven , hoedanig een Plaatje ik ook

heb. Voorts maakt hy gewag van Gips met

Vrouwen -Glas vermengd, zynde vry zeld-

zaam. Menigmaal vindt men 'er Seieniet in,

of de geheele Steen fplyt, alsLey, in groo-

ter of kleiner Blaadjes van onbepaalde geftal-

te , maar meest regtlinifch , en dan noemt

menze Schiefer'gips , overvloedig voorkomende

op de' Switzerfche Alpen en op de Pyrenee-

fche BergerrO). Deeze Schyven zyn of ge-

lieel vlak of Schubachtig; dikker of dunner;

graauw , geelachtig of geheel wit , of wit en

graauw geaderd ; ondoorfchynende of ook

doorfchynende. Van deeze laatfle komt voöi:

fa de Gipsgroeve, by Thubingen aan de Nee-

kar ;, als ook te Rongenflock , in de Leut-

meritzer Kreits van Bohemén , alwaar Wit
Gulden , Loodglans , Blende en Kies , daar in

bree^

60 Gypfum Lamellare. Wall» Syst. Min» I, p, 165»
• Fj

III. Deel. III. Stok.
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Afdeel. bree^en ' Dezelve is zo week , dat men ze
„ni. met den Nagel affchaaven en tnsfchen de Vin-

stuk.
"

gers fyn wryven kan. De geftreepte en fyn-

Gips of ftraalige , Meelige half verharde Gyps , die men
ftefter. .

fl Italie AfrofaUm ^ en in Engeland Chaulk\

Cawk , Kewtl en Keble noemt , overvloe-

dig in Derbyshire voorkomende , fchynt

meer tot de Aarden betrekkelyk te zyn. Ik

heb ook daar van onder het Gips- Meel reeds

melding gemaakt (ƒ>
Deeze veelerley foorten van Gips en Gips-

fleen kunnen allen , meer of min , tot die ge-

bruiken , in de Beeldboetzeering , het Plak-

werk en Stukadoorên , dienen, daar ik van

gefproken heb. In 't algemeen moet men
aanmerken , dat de fynkorrelige , gelyk de

Franfehe by Montmartre , byna in een half

Uur, en dus veel fchielyker tot Pleifter ge-

brand kunnen worden, dan de grofkorrelige,

gelyk de Engelfchen van Derby- en Yorks-

hire. Op fommige plaatfenin Europa komen

deeze , evenwel , Laagswyze , by elkander

voor. De branding gefchiedt, doorgaans in

Bak -Ovens, die eerst wel heet gemaakt, ver-

volgens, onder de Calcinatie, geflooten zyn;

zo Wallerius aanmerkt
(£>

Proeven Door den Franfchen Heer Lavoi-

fmgfdei $$ E R jS Ved m0elte aaD^eWend tQ t Oplos-

Gips. fin»

ff) In 'fc voorg. Stuk, bladz. 63$.

Q) Sijst. Min. 1. p. ii*
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fïnge der Gips, Hy nam, tot zyne Proefnee- afIesi.

mingen , de gekryftallizeerde Gips of het Bas» u ^

terd Vrouwen Glas , door L 1nnm u e 'ondersTUK.

tten naam van Natrwn Glaciale voorgefteld , Gips af

vervolgens te befcbryven. Zyn voornaame
a' ter%

oogmerk fchynt geweest te zyn, om te too-

nen , dat hetzelve geheel ontbindbaar was in

Water : maar hy bevondt , dat daar toe vyf-

honderdmaal zo veel Water vereifcht worde.

Voorts heeft hy het Vitriool -Zuur daar indui-

delyk ontdekt. Uit zulk Zuur heeft hy, door

middel van Kryt , Selenitifche Kryftallen be-

komen 9 die volmaakt de eïgenfchap hadden

van Gips : alzo zy , fyn geftooten en op 't

Vuur gebragt , vloeibaar wierden en fcheenen

te kooken ; geevecde vervolgens , door een

maatige Calcinatie , een goede Pleifter- Kalk.

Be verharding derzelve met Water hieldt hy

voor een waare Kryflallizatic (Ji).

(3) Gips met onvatbaare deeltjes * doorfchy III.

, Gijpfum
pende* Alabas-i

.Aiabafter,

<%) Naturforfcker 111. Tlieill. .Art- 16.

(~3j 'Gypfmn partïculis impalpabiiibusjdiaplianunj. Sysh

Nat. Alabastrum. Vog. Mn. 119. Gypfum particulis

minimis, pun&ulis nitens 3 polituram admittens. Wall,
Syst. Min. I. p. 160 Min. p. 67. Gypfus informis fub-

tilis, nkorem asfumens. Carth. Min, 24. Maraior fixum,

particulis Arenaceis micantibus. Syst. Nat, Vlïl, N» zx,

Terra Gypfea indarata, Cronst, Min, §. 35,

III. Deel; III. Siük,
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H.
5 , Den Gipsfteenfzegt de Hoogl eeraarVo*

lil. » gel,) noemt men Alabaster , wanneer ny

stük?
FD"

5' Z1'§ polyfteri laar. Hy kan evenwel nooit

Atabafier,^ tot een zo fchoonen glans gébragt worden,

,, als het Marmer. Gelyk nog heden eenigen

5 , 'den Gipsfteen onder de Kalkfleenen teller*,

5J zo houden zy ook het Alabafter voor een

3 , Marmerfteen: maar het onderfcheid is even

3, zo groot , als by de Gips; en men behoeft

3, maar de Beeldhouwers te vraagen , zo zal

33 men hooren , dat zy wel hunne Marmeren

3 9 Beelden , maar niet de Alabafteren , met

,3 Sterk Water verhelpen kunnen. Het laat

3, zig even zo branden als de Gips , en 'er

33 wordt Pleifter genoeg van gemaakt. Men
„ vindt witte , zwarte , bonte en ftreepige A-

3, ïabafter. Dat zy aïtemaal uitfyne, kleine

3, glinfterende deeltjes , als Stippen, beftaan

,3 zou, vind ik niet: maar zulks heeft plaats

3, in de eenkleurige Soorten. De bonte zyn

3, uit ongeregeld over elkander opgehoopte

3, Blaadjes famengeileld. Zo gaat 'het ook niet

33 door , 't ger n eenigen beweeren , dat alle

„ Alabafter zig meteen Mes laat fnyden. Voor

3, 't overige legt dezelve, evenals de Gips,

3, in horizontaale Laagen , van verfchillende

33 dikte, fómtyds vier, zes, agt, tien, twin-

„ tig en meer Vademen hoog. De merkwaar-

3, digfte Alabafter -Groef is in 't Graaffchap

3, Hohenftèin 5 byzonderlyk aan Kohnftein»

33 by Elrich 9 Oberfachswerfeu en Nieder-

fachs*

I
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33
faehswerfen , alwaar geheele Bergen van h.

„ Alabafter zyn 5 meer dan dertig Vademen A
™ï?u

., hoog." Hoofd-
ST Lï K

Buiten dat Graaffchap en andere deelen van
Aiab

'

t

Saxen , breekt dit Gèfteente ook Laagswyze

in 't Wurtembergfe , in 't Silezifcb Vorften-

dom Schweidnits; in Switzerland, in Italië en

Spanje , op 't Eiland Sicilië ; als ook in Oost-
i

indie, Perfie en andere Oofterfche Landen. By

Kungur en Spaskoe, in Siberië, komen geheele

Bergen voor , van Alabaster. Men noemtze

in 't Franfch Albatre , in 't Italiaanfch Ala*

bastro. De deeltjes zyn fyner , zagter en

Kogelachtiger dan die van 't Marmer, en de

zelfftandigheid fómtyds fnybaar. In dunne

Plaatjes is zy altoos doorfchynende, doch in

groote Stukken dikwils geheel donker. Het

heeft byna de dubbele zwaarte van Water.

Offchoon de Alabafters meeftendeels met Oir*

Zuuren niet opbruifchen , vindt men doch
prong*

eenigen , die zulks geheel of gedeeltelyk

doen ; gelyk de Alabafter - Vaten der Ou-
den , welke men in de Ruïnen gevonden heeft.

De zodanigen zou men eer tot de Stala&ieten

betrekken met den Heer Güettard; dan

alle de Alabafters daar toe te brengen , met
den Heer Daubenton (/). Linn^üs
wil , dat zy uit Bronwateren geboren zyn ,

ge-

CO Zie 't voorg. Stuk deezer Nat, Hijlorie , btedz*

III. DissL. III. Stuk,
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H. gelyk de Stala&ieten en byna door Kryftalli*

ui. zatie famengegroeid (k).

stük°
FD" 0nder de Eenkleurigen is het Witte aller-

Verfchei-fraaisr. Dit va^ doorfchynend in 't Gebied
denheden. van siéna, als ook in Switzerland en het Wur-

tembergfe ; gelyk ook in Perfie. Alle de O-

rientaalfche Alabafters der Italiaanen zyn van

dien aart. Ondoorfchynend Meikkleurig komt

het op Sicilië en elders in Italië, als ook in 't

Bannaat van Temeswar voor , alwaar Koper-

kies in 't zelve breekt» Het Roodachtige

wordt van Sterk Water groen , van Azya
geel. Het Geele valt doorfchynend in de

Oofterfche Landen en ondoorfchynende in

Spanje. Voorts beeft men het ook bruin, als

een Schild padden -Schaal, genaamd Alabaflro

Tartarucato. Bont valt het met roode of zwart*

achtige Vlakken op een witten Grond, Ony*

chites by fommigen genaamd. Zodanig was

dat kostbaare Alabafter , te Marfeille , zo door-

fchynend, dat men meer dan tweo Vingeren

diep de Kleuren kon zien ; waar van de Groe-

ve zig niet ver bevond van die Stad (/). Ge-

ilreept , geaderd of gebandeerd , dat men
Band- Alabafler noemt, komt overvloedig in 'c

Graaffchap Hohenftein voor. Wit met dun-

ne evenwydige Melkwitte Streepen zyn veele

Grien-

en Natum ex Aqua Thermali more Stala&it», con-

cretum fere cryftaliizando.

(/) Hifi* de PAcad, R> des Sciences , de 1703 , j>fg. 31.
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Orientaatfche. Wit met half doorfchynende IHJ

bruine Banden , valt het in 't Wurtembergfe ^Sf*"
met beurtlingfe , ten deele regte, ten deele Hoofd-

Golfachtig löopende, witte en bruine to^
den , die met bruine en witte Liniën geftreept

zyn , komt het in 't Gebied van Siéna voor.

Men noemt dit Alabaftro Fiorito, zo wel als

het Dendritifche, dat aan eenige Voetftukkert

van Borstbeelden, in de Voorzaal van het

Speelhuis midden in de Hof van Villa Albani,

gezien wordt (ni)*

Zeer toevallig komt in het Alabafter Zand

voor, doch men vindt 'er dikwils (tukjes Se-

leniet, en ook wel Spekfteen , Kley, Xalk-

Iteen en Amianth, in. Het wordt eerst met

Tripel > en dan met zeer fyn gewreevene ge-

brande Hertshoorn gepolyst. Dus dient het

voornaamelyk tot Beeldhouwers -arbeid en Or-

namenten der Bouwkonst ; tot Pylaflers

,

Schoorfteen- Mantels , Vloerfteenen , Trap-

pen , Tafelbladen , enz. Men zal het echter

niet ligt buitenshuis , in 't Water of in de

Grond, gebruiken; dewyl het van de Lugt en

vogtigheid meer aandoening heeft dan Maxmer.

Stiriüm, Draadfceen.

Sommigen noemen dit Feder-Spaath , an-

Cm) Ferber Briefg aas IValfiïktand, p. 258.

III. Deel, III. Stuk,
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*

ii. deren Straal- Gips ; doch wel de eigenfte be-

^inf
1* naaming fchync Draadfteen te zyn, overeen*

Hoofd- komftig met den Griekfcben naam Inolithos ,

*

Straal-
we^en men D0§ m 'c Italiaanfch behoudt ,

Gips* het noemende Inolitho. De Kenmerken, im-

mers , beftaan daar in , dat de zelfftandigheid

blykbaar beftaat uit Draaden , die wel gemeen-

lyk evenwydig , doch ook fomtyds als Straa*

len uit een middelpunt , of zonder bepaalde

orde loopen , of elkander kruifen. Het fchynt

dat die Steen uit Water , waar in hy te vooren

opgelost was , neerzakkende geboren , dus

zulk een Draadachtig Geweefzel aangenomen

hebbe. Of daar zal een foort van Kryftalliza-

tie plaats hebben in de Solutie der Gips-Aar-

de, uit welke hy ontftaat: des ookfommïgen

hem tot de Gips - Spaathen t'huis brengen 3

anderen tot de Gipfen betrekken.

De volgende Soorten van dit Geflagt zyn

door Lin NjEüs opgegeven.

ï. (i) Draadfteen, die doorzigtig ^vast enVezeU
Stirium

v
, . . ,

Gypfeum. achttg tf.j

Gipsach- Dit
tig«.

(\) Stimim pellucidum fixum fibrofum. Syft. Nat. XII. x

Tom. 111. Gen. 4. Sp. 1. Inolithus fragmentis determi-

natis. Carth. Min* 18. Gypfum fibrofum. Cronst. Min,

17* Gypfum filamentis parallelis compofitum G. ftriatum.

Wall. Syft. Min. 1. p. 167. Spathum Gypfeum fïbrcn

fum. Wolt. Min. 18. Marmor fixum filamentis perpen*

dicularibus parallelis. Syfu Nat. VIII. N«" 10. Inolithus,

Baum. Min. 1. p. 204.
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Dit is de gemeene Straal -Gips, ook Peder- aJ|L
€/># en Goud/mits * v§>^/z , en by fommigen , ! 1

i.

verkeerdel yk., i%/j» - Üè*if# genaamd. Men stuk.

vindtze in 't Engeffch Graafchap Derby, in

verfcheide deelen van'Sweeden en Duitfchland^

als ook in Spanje ; in Lyfland , Koerland ,

en zy is uit China overgebragt. By Baituga,

in Siberië , vindt men geheele Bergen van

Straal-Gips. Zy breekt ten deele Vlotswyze,

m eene Kley - Bedding tusfchen Laagen van

Kalkfteen , of tusfchen Leyfteenen, waar van

zy de Laagen als famenbindt : maar in de A-

luingroeven dringt zy, by klompen, door

Gips- -en Alabaster- Laagen heen*

De zelfftaadigheid van deezen Draadfteen pi.xxvi;

is ligt , op d@ breuk weinig glanzig en zo & U

week , dat men hem gemeenlyk tusfchen de

Vingeren fyn wryven kan. Hy bruifcht niet

met Zuuren op en toont in alle opzigten zyne

Gipzige natuur. De Draaden , daar hy uit

beftaat, zyn zeer fyn en leggen digt aan mal-

kander ; zodanig dat hy in deezen veel naar

een Amianth of Asbest gelyke ; doch zyne
nouding in \ Vuur onderfcheidt hem daar van

genoegzaam. Gemeenlyk is hy wit; maar men
vindt hem ook roodachtig of Vleefchkleurig

,

'bruin en geel, of ge-aderd, Een Stukje roodachti-

ge Straaïgips, van Jena,is, uit myne Verzame-
Jing , waar in ik ook witte doorfchyn-ende m
.Vrankryk heb, in Fig. i , afgebeeld. Alle die

pi. Dm. III. jgfera,
*
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a?dejll
&*euren raa^t nY in

'
c ^uur kwy t

> en brandt

111.
' zo wie als Kryt; geevende ook, gelyk hetzel-

sïuk.
ÏI5" ve > aan ^e handen af.

Gebruik Door 't branden levert deeze Steen een tref-

derStraal-f
e j ke pjejfcer u j t> en wordt niet alleen daar

toe , maar ook met groot voordeel van de

Goudfmeden tot Vormen gebruikt. By jena,

Halle en Erfurtin Thuringen, daar men hem
in menigte op de Velden vindt , maakt men
*er Strooizand van. Somtyds formeeren de

Draaden , uit welken deeze Gips beftaat ,

dlgte Ruitachtige Blaadjes en Schyven , en de

Steen laat zig zodanig fplyten : waar door hy

,

by fommige Autheuren , den verkeerden naam

van Splytbmre Aluin oïSchiefer - Aluin bekomen
heeft.

j^ (2) Draaditeen, die doorfekynend en ontbind*

reum.

.5??" De Heer Wallerius betrekt deezen

Draadfteen, die met Zuuren opbruifcht, toÊ

de Kalkfteenèn van eene bepaalde figuurmaa-

kïng. Men vindt hem in Schonen en andere

Landfchappen van Sweeden, in Silezie in de

Marmergroeve by Kaufungen ; in 't Graaf-

fchap Glatz by Reinerts 9 in de Brandenburg-

fe

(2) Stirmm diaphanum folubile fibrofum. Syft. Nat»

Aiabaftrites. lt. Scan. 121. Calcareus figuratus filamett*

tofus.. Wall. $yftm Min* \9 f, 132.

aartige.
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fè Kalkgroeven ; by Idria in de Krain ; in de tl

Chi iftina- Groef by Schemnits in Neder -Hon- A
fuf

U

garie , als ook by Maagdeburg in Zandfteen. .Hoon?-

De Vezelachtige zelfXeandigheid verfchilt ^Ljl
van die dei' Straalgips weinig , doch is zofiem*

helder doorfchynend niet , Sneeuwwit , wit-

achtig geel of graauw , ook wel rood en wit

• of rood en geel gemengeld. JS'iet zelden is

deeze Steen gantfch ondoprzigcig. De Draa-

den loopen fomtyds zo eyenwydig als in de

voorgaande ; fomtyds Bondelswyze , gelyjc

S traalen uit een middelpunt , als in het Glas*

Jcop en Malachiet, van welke laatfte hy mis*

fchien den grondflag uitmaakt; fomtyds doch
zelden Sterswyze , gelyk in de Bloemen vai*

Spiesglas. In de laatfte gevallen neemt d$
Steen een goeden Glans door 't polyften 3an;

tïoewel by 't Marmer te kort fchietende.

Hier behoort $ buiten twyfel 5 de Alahastrie$

of onechte Alabaster, een h^rde grove Soort,

welke men op veele plaatfen van Duitfchland,

in Switzerland en in Sweeden, vindt: als ook
alle Duitfche en Inliaanfche, die met Zuurea

opbruifcht ; en verder die Kalkachtige Alabas*

ïer, welke weezentlyk van een Stalaktitifchen

oirfprong is, door den Heer Daubentqn
feefchreeven (»)^

(3)

r (ri) Aïabatre Calcaïre. Mem, de PAcad. R, des Sc. de

Paris* 1754. Zie 't voorg. Stok , bladz. 278.

G 2
JIL Deel. III. Stuk.
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11. (3) Draadfteen , die geheel doorzigtig vast ft
AïDEfiL. . ,

TH. en vereentga.

Hooid-
5Tü

jV. Een heldere vafte Gips noemt de HeerWal*
Stirium leriüs deezen , die van fommigen tot de Se*

#«^*J
"lenieten betrokken wordt, in Spanje voorko-

Alabaste- mende. Lïnnjeus plaatst hem op 't Ge*
fige.

bergte Jura , dat de Grenspaal is tusfchen

Vrankryk en Switzerland. Bovendien valt hy

ook by Chellaflon in Engeland, in de Seven-

burgfche Zoutgroeven te Marmoros , en by

de Durrenbergfe Zoutwerken in Saxen. Hy is

zo naverwant met de Straalgipfen , dat men
hem vermoedelyk met meer reden voor eene

byfoort derzelven , dan voor een eigen Soort

zou mogen houden; doch de Vezels zyn zo

digt famengepakt , dat menze naauwlyks on*

derfcheiden kan , en de Steen zelf is als Krys-

tal doorfchynende, wit of Sneeuwwit, in de

langte fplytbaar.

IV. (4) Draadfteen, die, geheel donker is en vast -

nmt/
attl" met ie^rutste Splinters.

Bafaltïge.

Men vindt deezen in Nericie, een binnen-

landfch Gewest van Sweeden , hooger dan

de

f3) Stirium pellucidisfimum fïxum coadunatum. Syst*

Nat. Gypfum folidum pellucidum fibrofum. Selenites fo-

lidus. Wall. Syst. Min. I p. 166.

(4) Stiriwn obfcur«m fixum, Ramentis decusfatis*

#$&, Nat,
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de reekfen van Kalkbergen , en by Riga. t'Is II.

een zonderlinge Steen ,-als middelflag tusfchen f°f.

EL*

verfcheide Geflagten : de gedaante hebbende
s
^°orD*

van Marmer, niet opbruifchende en dus vast Draad-

als de Gips ; en door zyne Vezelachtigheid /****•

bykans hier behoorende De zelfftandigheid

,

naamelyk , zweemt naar Hout-Splinters, die

kruislings en vry ruim leggen. Ieder Splinter

is langwerpig , zonder bepaalde geflal te, aan

de beide enden als afgebroken , en beftaat uit

digt famengepakte evenwydige Vezelen.

Vermoedeïyk is dit het Stirium acerofum ,

't welk de Heer Gerhard befchryft. Het

Stuk, dat hy onderzogt , was wit, met afge-

broken Vezelen , over e'kander , eenigen kruis-

lings leggende (0).

De Straalgips 9 merkt onze Ridder aan, wordt

van allen onder 't Geflagt van Gips begreepen

;

waar vaa zy ook den aart heeft: maar, zegtzyn

Ed. , zo men de Spaath Van 't Marmer afzon-

deren moet , dan ook het Stirium van het Gyp-

fam; ten zy men de Syftematifche Regelen

geheel wil verwerpen. Hier komt by, dat de

Draadfteen vast valle, gelyk de Gips, of ont-
bindbaar als Kalkfteen.

Ik zal hier , wegens eenige overeenkomst

^van Geftalte , nog de volgende Gips - Soor-

ten byvoegen , welken LinnjEüs tot de

Zouten heeft t'huis gebragt.

(5)
£o) Gmelin Naiur r Syftem.I, p. 421,

g 3
pi. Ceel. III« St<$k.
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• Aïotbu ^ Draadfteen , die in KryftaMMigefigim^
ïM; MfA fümengegroeid is , doorfchytrende.

MooïQ-

V, Dit is een min of meer doorfchynende Gips,

O^JS in bepaalde figuuren gekryftallizeerd • zege
*fatum. Wallerius, welke 3 door haare weekheid ,

achSge!
"
zig van alle andere Kryftallen genoegzaam on-

derfcheidt , als met een Mes gemakkelyk fny-

baar zynde. Doorgaans heeft zy eene Ruït-

achtige figuur , fpits getopt met dikke en als.

afgefleeten hoeken van onderen.

De Gips -Droezen zyn aan elkander ge*

groeide platte Ruitachtige, of langwerpig hoe-

kige geftompte , taarnelyk weeke Kryftallen,

zegt Vogel, dié men ten deele met een Mes
ïn Blaadjes kan fplyten, van Kleur geelachtig

graauw en wat dooffchynende. Men vindt*

2e byna overal waar Gipsfteenen zyn, doch

overvloedigst in Aluin - Bergwerken , gelyk by

,Fraauwenwalde, alw'aar zy tusfehen de Aluin*

Aarden fteeken*

Ta&acK' Hier toe behoeft , in de eerfte plaats, het

J5* Natrum Glaciale van onzen Ridder (p) y dat

("6) Stirium 'm Cryïlallos concretum pellucidum. Mikh

Gypfum cryftallifatum. Wall. Sijft. Min. I. p. 169.

Fluor Seleniticus. Scheuchz. Selenites nonnuttorum» Dru»

tjae Gypfese, Ürönsx. Min* §. 19. Gypfum Drufifohne.

Vog. Min. Syst. p, 159. Natifum Glaciale , flexile, cris-

^tuna. tiisN. Syft. Nat. XII. Tom. lil. Gen. 14, Sp.6, 7, 8»

QO Natmm. Jkapidofum, Gypfeo * Spathöfum , Füfr*

fefr»
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by fommigen voorkomt onder den naam van il

Marien- G/as of Frouwen-Ts; doch waar van m.
het verfchilt , doordien het niet in zulke dun- Hoofd-

' STUK..

ne Bladen, maar in Ruitachtige Stukken fplytlaips-Kru*

ook in Water fmeltbaar is en tot Kalk brandt/"^**

in 't Vuur. Men vindt dit voórnaamelyk in

Gips- en Alabafter- Groeven, ook in Kley en

in de nabuurfchap van Zout- of Pekelbronnen

^n van Tin-Ertfen ; als mede inde Wanden
van Zwavelkolken : ook wordt het onder de

voortbrengzels van den Vefuvius getoond. Dus
valt het in verfcheide deelen van Europa, en

is inzonderheid in Switzerland , als ook by

Montmartre, niet ver van Parys in Vrankryk,

zeer gemeen. Het bevat veelerley Mineraalen,

ja by Moersfeld en aanStahïberg breekt 'crge-

woonlyk de Cinaber in. Het laat zig in een

groote menigte van kookend Water oplosfen,

doch geeft 'er geen Smaak aan. Voor 't ove-

rige heeft het de eigenfchappen der Gips. Het

maakt zeer lange, groote Kryftallen-,zêgtL'iN-

wmüs , die dikwils van eene Wigachtige fi-

guur zyn , weshalve het ook by foirimigen den

naam voert , zynde te vooren by hem Sekmtes

Cuneiformis genoemd geweest ; hoewel zyn Ed
k

het

fbïftie pellttcidam. Linn. Sijfl. Nat. uts. Selenites Spa-
jfchofo-Gypfeus Cuneiformis. Linn. Mus. Tesf. 24. N.
3. Gypfum Cryftallizatum Cuneiforme. Cronst, Mm, 19.

*Glacies ltóiae« Vog. Min. Sifft. p. 159,

G 4
ÏII. D eeju. III. Stuk,
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ft. het thans Spoelachcige Kryftaflen geeft , aaTr>

in. ' merkende , ckt de Ruitachtige deelen weder-

stok!***'
2yds naar een niidddflreep- toeloopen. Dit is

&ps-XryJn een aanzienlyk ftuk daar van, 't welk ikber-
ftaiitn.

zl
-

t3 u j t pommeren , hier in F/g. «; op Plaat

XXVI, afgebeeld, zeer blykbaar. Hetzelve

ziet een weinig uit den graauwen , doch is an-

ders taamelyk doorfchynende.

Voor eenige Jaaren vondt men in de Steen*

groeven van 't Mansfeldfe, daar de Gips uit-

gegraven en tot Fleiiler gebrand wordt, be-

halve den Gipsfleen , die roodachtig en taa*-

melyk week is , met Selenitifche Vlakken

doorgroetd , en geheeïe groote (lukken Sele-

Biet of Glaeies Maria; dat helder wit of een

weinig roodachtig is, en fomtyds met Regen*

boogkleuren fchemert: een Nest van Seleni-

tifche Gips- Kryfiallen , in eene fchoon blaauwe

.Kley. Zy lagen enkeld , niet digt by mal-

kander en waren van verfchiilende grootte. Het

grootfle, dat de Pastoor Me inecke bewaar-

de* was vier Duim lang en ongevaareen Duim
dik ; de kleinften naauwlyks een Duim lang

en twee Liniën dik. Zeszydig zynze, door-

fchynende, van onder en boven geknot , me£

de twee tegenover-zyden breeder en langs de-

zeiven kunnen zy Bladerig gefpleeten worden,

Veelen hebben ingedrukte kuiltjes of hollig*

beden eenige Liniën diep , als door fcherpe

Steenpunten , geduurende haar groeijing
f
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gemaakt; anderen zyn Droezig te famen ge- ïf.

groeid (?).
A^é

Het gene onze Ridder den bynaam van Hoofd-
STUK

Buigzaam geeft , hetzelve noemende Natrum
Bui

'

a<i

jjtó'& (r) , beftaat uit Prismatieke, famenge*meGjps-

drukte buigzaame Kry(lallen, zeer veel gely-pi.xxvi.'

leende naar die van 't Ebfoms-Zout. Zodanig valt
Fi§

'
3#

het in Switzerland , niet alleen , maar ook by

Freijenwalde op den zogenaamden Slotberg in

Leem , en by Zilverberg niet ver van Seist in

Yzerfteen , als mede by Gmunden in Opper-

Ooftenryk. Ik heb een Klomp of Droes van

zodanige buigzaame Kryftallen op een zouten

Steen van Saltzburg , hier . in Itg. 3 , ver-

toond. *

Onder den naam van Schieferdroes of Schub- Gekamde,

hen-Spaath komt een andere voor, welke
^* 4 ' 5'

men by groote Klompen aantreft in veele

Duitfche Groeven, voornaamelyk op den
Haarts, of ook by Falkenftein in Tirol,enby

Geblau in 't Silezifch Vorftendom Schweidnit*

op runwe Kwarts, Kwarts - Droezen , dikwils

in Kalkfpaath, Gneis of Blende. Dit is de

gene die Llnn^üs Natrum Criftatum genoemd

heeft

,

ijq) Naturforfcher, III. Stuk , bladz. 133.

00 Natrum Lapidofum Gypfeo - Spathofum , decae-

Örum Prismaticum flexile , particulis Spathofis oppofitis.

tSijft. Nat. uts. N. 7. Selenites Spathofo - Gypfeus Pris-

tnaticus. Mus. Tesf. 24. N. 2.

Gj
511. Deel. III. Stut,,
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Aïdeél.
keefts'dat: is Gekamde (sy Ieder Schub is fom-

in. tyds met Wit Gulden -Erts en Zilver- Zwart

stuk. tioortoogen en zeer dikwils met Zwavelkies

£*>j-A>^-beftrooid. Van dien aart is de Gips-Spaath,
[tallen. .

fl ^ ^ vertoond, van Clausthall aan den

Haarts , waar van ik groote (lukken heb , be-

dekt met zogenaamde Spaath • Roozen van Py-

ïiet. De fcelfftandigheid is week , op de

£>reuk glanzig, a^nmerkelyk zwaar en gemeen-

lyk Gipsaartig. \Dq glanzige Schubben fchy-

nen, op \ eerfte aanzien, geene bepaalde ge*

ftalte te hebben , maar, naauwkeurig bèfchouwd,

ziet menze beftaan of uit twee pieramieden

met vier zyden, of uit zeskantige, ongelyk-

zydige Staafjes» Somtyds zyn , in 't eerfte

geval, de hoeken plat, en dan heeft het agt-

zydige Pieramieden. Maar gemeenlyk ftaan

deeze Kryftallen zo digt by een , dat haare

geftaïte niet zeer blykbaar is , zodanig dat zy

naar een Toupet van opgekamd Haairgelyken.

£y ftaan ook wel evenwydig en zyn fomtyds

tot halve Kogels famengegroeid : nooit vindt

menze énkeïd. Meest komen zy ondoorfchy-

nende voor, van eene Melkwitte Kleur, doch

óokfomwylen helder als Water , graauw , bruin,

geel, Zeegroen en roodachtig. Cronstedt
zegt,

(J) Natirum . L&pidofttm Spatfrofum decaëdrum Pris-

tnaticum apice parallelo. Syft. Nat. uts. N. 6. Maïmo*

Metallicum Druiicum Criftatum. Crqnst» Min. §. 19 , *.
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«egt, dat zy naar Haanèkammen gelyken , en 11.

zitten op vlakke, uit zwaare Spaath famenge-
^fj|**

ftelde Korflen der Droezen- Gangen: hoeda. Hoofd.
STUK»

fiige ftukken ik van Izaak by Freiberg in Sa- Gips-Kr^

&en heb, van aanzienlyke grootte, met Zwa-/'*^

velkies en Schiefer -Laagen. Hier van is een

gedeelte vöorgefteld in Fig. 5, op Plaat
XXVI, Op zig zelf kan menze zo wel ge-

bruiken , als andere Soorten van Gips.

Van de Gips-Kryflallen komen 'er voor. Haak*

die als Hoofd -Haak gegroeid zyn , en daar
acht,se*

Van byna de fynte hebben (/) •> gelyk te Stoll-

berg in Dalekarlie, dat tot Sweeden behoort.

Deeze zyn gemeenlyk ondoorfchynende en

witachtig geel van Kleur. Men vindt 'er vaa

deezen aart ook dieTakkigzyn gegroeid. Hier

door komen zy aan dit Geflagt naby.

- (j6) Draadftëen, die P/aatig 3 doorfchynend is , VI.
„ . , . . . Süriumlch*

met Ruitachtige plaatjes, metlatum*

*_ Seleniet.

Dee- pi.xxvi.
Fig. 6,?.

O) Gypfum cryftallifatum Capillare. Wall. Syfu Mm 9

J. p. 171. Vegetatia Lapidis Gypfarii forma Pilorunw

ImpEr. p. 730. Drufge Gypfeae Capillares. Cronst. 19,2.

(6J Stirium Lamellare , pellucidum , Lamellis Rhom-
fcoidalibus. MihL Selenites. Wall. Stjft. Min. f. p. 1(35.

Lap. Speeularis. Plin. AGRicoLiE. Aphrolelenites. Ga-
}eni. Selenites Aufrorutn. Selenites Spathofo - Gypfeus*

Rhombeus. Mus. Tesfm. 24. N. 1. Natrum Selenites. Syft^

Nat. XII. T. ïïl. Gen, 14. Sp. 9, Sal petrefa&um. It.

bet. 79, It. Scan. 121. RuivTPH» Mus4 T. 5?. f, 1 » 12»

$11. D-«.EL. III. StUAS,
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II. Dee2e, die gemeen^yk Sekniet of ook Gips*
Afdisi.. SpaMh genoemd wordr , in Vrankryk Tak de

Hoofd- Pasfy, terwyl de voorgaande aldaar Tak de

sèle m Montmartre o^ Tak de Platre heet, wordt voor*

'naamelyk tusfchen de Laagen van Aluin, in-

zonderheid waar «Aard -Harst by voorkomt,

gevonden. Dus valt hy op verfcheide plaat-

fen in Europa,; en men vindt 'er, in Siberië,

fchoone grqote Kryflallen van. By Schnee-

berg in Saxen breekt Bismuth, by Thierberg

inTirol,.by Oraviza in Temeswar-Bannaat,

by Neufol in Hongarie Koperkies , elders Wit-

en Rood Gulden, ook gedeegen Zilver, daar

in. In Himmelsfurften , by Freiberg, is een

Vleefchklëurige Gips - Spaath met Zwart Gul-

den doortoogen. Ik bezit fchoone groote

Stukken van helder doorfchynende Seleniet-

Kryftallen , famengegroeid , van Schneeberg

in Saxen en van Clausthallaan den Haarts, wier

famengroeijing en figuur men eenigszins aflei-

den kan uit dat kleine fraaije Groepje in Fig*

6 9 afgebeeld.

. Deeze Kryflallen hebben meestal de gedaan-

Ce van een plat gedrukten fcheeven Dobbel*

Heen: want de twee breede Ruitachtige zyd-

vlakten zyn aan de vier zyden met dubbelde

fmalle Ruitjes omringd, 't welk dezelven tien-

zydig maakt. -Somtyds zyn de hoeken geknot,

en dit geeft 'er veertien zyden aan. De Blaad-

jes ook,, in welke zy by 't in Hukken flaan en

door
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door 't Vuur fplyten, zyn gemeenlyk Ruitach- !?.

dg* Dit onderfcheidt de Selenieten genoeg- ijj^

zaam van 't Vrouwen- Ys of Moskovifch Glas. Hoofde

Zy zyn zwaarwïgtiger dan de andere Soorten , seiema
twee en een half maal zo zwaar als Water.

Men kanze ook door kooken daar in fmelten

,

en in 't Vuur tot Pleifter branden, gelyk de

Gipfen in 't algemeen. Niet zelden zyn zy

doorzigtïg en dof; doch ook fomtyds ondoor-

fchynend , Melkwit of geelachtig, of rood,

of geelachtig met roode Vlakken , of groen-

achtig en zwart aangevlogen , of graauw of

zwart ; hebbende ook fomtyds de Oppervlak,

te als gefleepen of gepolyst , en dan noemt

menze Glas-Spaath of Spiegel - Spaath. Van
de Goudfmeden gecalcineerd wordt de Seleniet

Spaath genoemd , zegt Walleriüs.
Hifr behoort , buiten twyfel ook die zeer

aartige, Bladerige Gips - Spaath Droes, met

Kobalt, van Annaberg in Saxen, insgeïyksuit

myne Verzameling , hier in Fig. 7 voorgemeld.

De Plaatjes , uit welken dit raare Stukje be-

flaat , zyn Loodregt gegroeid op de vlakte

van een voozen Steen. Zy hebben eene Schub-

bige figuur > en zyn van boven met Tandjes

mgefheeden , zeer dun en zien eenigermaate

Loodkleurig blaauw. Misfchien zouden hier

wel eenigen van die Hanekamswys of Roos»

achtig gekryftallizeerde Gipfen , welken de

Heer.

jftt Dksï.. III. Stuk.
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!L HeerDavila in zyn Kabinet bezat (w), t'huis

ï?f.

E1,
gebragt kunnen worden , indien dezelven niet

Hoofd- tot de voorgaande Soort behooren.
STUK.

°

VII. (7) Draadfteen van ongeregelde rondachtige

Stivium £g-uur.
Spathofum J ö *

'

Phospho-
rus. Dit is die zo berugte Steen, welken men

in 't Franfch Pierre de Bologne , in 't Itali-

aanfch Lithosphoro , in 't Latyn Lapis Bommen*

JIs en gemeenlyk Phosphorus. van Bononie tv-

telt, wegens zyne Lichtgeevende eigenfchap.

Men vindt hem zeer dikwils in de nabuurfchap

van Gipsbergen en Zwaveïkies, in Taik- en

Kley- Beddingen; fomtyds pok geheel los 'm

Kley of Mergel; yoornaamelyk omfïreeks

Bononie, op den Berg Paderno , en in de

Dalen Rpnchagiia en Pradalbinp , pf opk in

het overige van Toskanen , in Switzerland

tusfchen Merlingen en Brienz, als ook, naar

fom*

00 Selenite cryftallizê en Rofes , on en Crête de Coq >

de Normandie, Catal. raifonne. Tom. II. p. 101. &c.

C?) Stirium irregularis globofae ftgurse. Mihi. Gypfum
Spathofum Gïobofum femipellucidum. Wall. Sijft. Min.

I* p. 169. Calcareus fubdiaphanus fragmentis tunicatis.

Carth. Min. 23. Lithosphorum f. Phosphorus nativus.

Bauivu Min. I. p. 204. Lapis Bononienfis. Worm. Mm:
46. Vog. Min. 161. Lapis illuminabilis. Aldr. Mus. 688.

Marmor Metallicum. Aü. Stoekh. 1753. Cronst. Mm. $„

* 18» N. 2. Stannum Spathi. Mus. Tesf. 66. N. 4. Murki
Phosphorus. ï<inn. Suft, Nat. XII. Tom. III. Gea.

*6«> Sp. fa
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fomrniger vermoeden, in China. Hy heeft J u
AïDEBI,.

den aart van Gips en lost zig gemakkelyker in lil.

Water op , komende dus nader aan de natuur s^k?
11*

van Zout. Hy is ook veel zwaarwigtiger dan Phospho»

de
v
meefte overige Soorten, vier en een half ^<L^a.

maal zo zwaar als Water. Gemeenlyk treft

men hem in afgeronde , fomtyds in hoekige

Stukken aan, die grooter dan een Hoender-Ey

of ook veel kleiner zyn. Altoos heeft hy
eenigen trap van doorfchynendheid , en fpeelt

meestal uit den blaauwachtigen in het witte.

Inwendig beftaat hy uit dunne Schyfjes, of

wat breede maar zeer zeldzaam fyne Vezelen

of Wigvormige Straalen , die digt op elkan-

der leggen en fomtyds in een middelpunt fa-

menloopen. De Oppervlakte is zeer dikwils

met Teerlingfe Kryflalletjes bekleed (v\

In 't Vuur brandt hy , gelyk allerley Gips- Eigen-

achtige Lighaamen , tot een foort van Kalk
c ap"

of Pleiiler , maar welke de byzonder Eigen-

fchap heeft, van in 't donker Licht te geeven.

Hierom noemt men hem Phosphorus van Bononie,

'm onderfcheiding van andere Stoffen van dien

aart. Zekere Schoenmaaker in die Stad, in

deeze Steen door 't Vuur Zilver willende zoe

ken

,

Cf) De gedaante van deezen Steen en desze'fs eï-

genfchappen , kan men zeer naauwkeurig befchouwen in

het IV. Deel van Ledermullers Mikroksoopifcke Ver-

maaktykheden , alhiei , in 't jaar 1776 f door my aan 't

Ücht gegeven, bladz. 11. Tab. V.

III. Deel, III. Stuk,
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Aideel. ken > opdekte de gezegde Eigenfchap , welke

LP-1',, naderhand ook bevonden is in andere Gips-

stük. Soorten, ais ook indeVloey-Spaathen plaats

te hebben,

jBerdding* Om den Steen daar toe te bereiden, wordt

'er een uitgekoozen , die zwaar , broosch ,

bladerig , eenigermaate doorfchynende is , van

eene langwerpig ronde of platachtige geftake,

eene zuivere Kleur , eene geheel gladde Op-
pervlakte, rnet eene witachtige Schaal, in 't

midden een weinig ingedrukt. Deeze in een

Smeltkroes doorgloeid , vervolgens in een Gla-»

zen of Steenen Mortiertje fyn gewreeven

zynde, maakt men van het Poeijer, met Gom
Dragant , Kogeltjes als Hagel , welken men
zeer flerk droogt, en dan, in een Wind O-

ven tusfehen Kolen, kalcineert; 't welk her-

haald kan worden om de werking kragtiger

te maaken. Deeze Balletjes, verkoeld zynde,

eenige Minuuten in 't Licht van den Dag,

van een Kaars, van de Maan ofZonnefchyn,

gehouden, geeven daar op, in 't donker gc-

foragt zynde, een veelkleurig, Straalend, rood,

geel, groen, blaauw en witachtig Licht, dat

fterker of flaauwer is naar de hoedanigheid

van den Steen. Somtyds wordt hy ook wel

in zyn geheel gecalcineerd. Men bewaart

hem dan in een Doosje op Boomwol of Ka-

toen, en dus behoudt hy die Lichtende ei-

genfehap eenige Maanden of langer: ja, wan*

UQQJf
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/eer hy ze verliest , kan men hem dezelve , door A^'K^o

«een nieuwe Calcinatie, wedergeeven. De Heer ^ h
^

Bollet beefc 'er een gehad, die zynekragtsTUK,

£ehieldt tot in 't-zevende en misfchien wel tien

©f twaalf Jaaren? na dat hy was toebereid ge-

weest O).
Dus ziet men boe zeer deeze Phosphoms var» Andere

*lren van Boyle en Kunckel uit Pis , als rUs°feL
^

ook van die© van H o m e e r q uit Drek , door

L e me ry, vervolgens, gehaald uit allerley zo

Dierlyke als Plantaartige Stoffen, verfchille.

iDeeze beiden branden , zo dra zy in de Lugc

komen en fleeken allerley brandbaare zaakea

aan: terwyl de Bononïfche Steen alleenlyk eea

fter'k Straalend Licht geeft ; hier in nader met

dien van Balduinüs 9 waar van ik bevoo
rens fprak, van Kryt gemaakt, of van Oefter-

Schulpen , daar ik de bereidicg van opgege-

ven heb (#), overeenkomende. De Heer du
:Fa y heeft , nu ruim vyftig Jaar geleeden ,

ontdekt , dat van de Belemnieten , niet alleen ,

maar van allerley Gips- of Pleifterfteenen en
Alabasters , Hardfteenen , Kalkfteenen , Mar-
mers, ja zelfs van Mergels en Kleijen, door
Calcinatie, -Phosphorusfen konden bereid wor-

den,

(w) ÏÏift* de PAcad. R. des Sciences 9 de 1743, p. 145.

Oftavo.

.(#) Zie 't voorg. Stuk , deezer Nah Hijhm, bla&z*

622 - 624»

H
III. Deo.. III. Stok. ,
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«a Hï den, die min ofmeer Licht gavern Hynant,

in. daar omtrent, in 't algemeen waar, dat zy het

stuk?
ÏD

" Licht aanneemen door Glas en zélfs door

Pkospfa- Water heen : dat zy te lang aan 't Daglicht bloot
ruSt

'gefield , hunne kragt verliezen: doch dat de

meeden die eenigen tyd behouden , al leggen

zy onder Water (y). Dus ziet men dat de

Hiftorie der Phosphorusfen veel uitgebreider

is geworden , dan voorheen. Ook blyk't , dat

men , om die rede, den Steen van Bononie

niet behoeft te onderftellen van een Dieiiyken

oirfprong te zyn , gelyk de Heer Bertrand
zig verbeeldde (z).

Kogelïon- ^en dergelyke Spaath , die nog onregelmaa-
de Sele- - tiger is , komt op de Haarts , in de Wildeman

,

-yoor; als ookby Freiberg in Saxen, vanwaar

,ik ze heb,* doch wel inzonderheid behoort hier

de Kogelronde Seleniet (a), op fommige plaat-

een in 't Graaffcjiap Mansfeld voorkomende,

welke van den Heer Bergraad Lehmann
aldus befchreeven wordt. Zy breekt by nes-

ten in groote ronde Stukken , die , zo wel

uit als inwendig, donker Ifabelle- kleur zyn,

beftaande uit louter Wigvormige Straalen , die

in het middelpunt van den Kogel famenloopen,

welke ook , by 't aan Hukken flaan, in Wig*

vormige brokken fplyt. Deeze Straalen, in 't

don*

(y) Hift, & •Mem. de VAcad. R. des Sciences , de i^o,

(2) DiÏÏionn. OryÜolog. p. 68.

(a) Selenites globofus. Yog. Min, Syft, j». 160*



donker overdwars doorgebroken, verdeelen IL

.fcig altoos in dunne Ruitachtige Blaadjes, wel-
AT
°n!^

te in 't -donker-, op een warm Fornuis gelegd, T^f©
s

fchynzel afgeeven -h). Ik heb zodanige klei-

pré Stlenret - Balletjes
j9

uit een £ley -Groevese
JSt, Pancras by Londen,

Onder den naam van Tin~$paath hadt Lin-
jïiEtTs i,n -bet Kabinet van -den Graaf vanTis-

-sin voorgefteld, een Sten-n uk Oostindie, by-

ïia-een Vuist groot, van eene Lensachtige £-

gnur, ftomp, ongelyk; uit den blaauwen wit-

;achtïg , byna ondoorfebynende,, zeer zwaar;

;die gebroken uitSpaath beftondt, en zyn Eek

fcheem naby te komen aan den Steen van Bo»

3)ome, zo bet niet de zelfde ware. 't Schynt

-dat de Ridder deezen Steen gehouden bebhe

voor de Petuntfe der Chineezen, welke over-

•eenkomftïg zou zyn met Vbet Metallyn Marmer
van den Heer Poït, 't welk niet dan nadat

het gebrand is met Zuuren opbruifcht (V). Ik

'heb, het gene van die Petuntfe bekend was s

joraüandïg medegedeeld Kdy

(8) Draadfleen -die door'''t fchraapen vonkt* VIïï.

Ik Sulphw*
ih) Ven Fktzgebirgenf f>. 229,

j

reum.

(gf) Zie de Stockhotmfe Verhand. van 1753, p. 525. Zwavel^

\d) Zie 't voorg. Sti'k , bladz. 512-520. ,

^®*

£%\ Stlrmni uifura fcintiilans. Mihi, Spatbum Pliosphö-

isreurh , Fibris viridibns tenu ; sflrnis cryftallinis, Lapidi Bö-

ïionienü approp'nquans L-:dsrm Mikroskoop, Vermaak*

fyOhedeu. IV- De,e-l , bladz. 10 PI. I. Fig.2, 3* o?

H 2

III. Deel. III. Ssvko
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Aftikt. W za* n]
*

er * Cen ï>efluite van dit Geflagf,

I1L dien zonderlingen Steen uit de Paltz byvoer

stuk. gen , welkfn Led er muller zo omftandïg

foefchreeven en afgebeeld heeft. Hy acht

denzelven een Lichtende Vederkalkfpaath te

zyn , beftaande uit zeer fyne groene Kryftaï-

ïyne Vezelen en zeer naby komende aan den

Bononifchen Steen- Ook dagt hy, dat de-

zelve Koper- en Vitrioolhoudende zy, bevat-

tende , -vermoedelyk , ook eenige Yzer- en

Zwavetdeeltjes. Dat hy rykelyk met Zwavel

bezwangerd is , blykt my uit zodanig een

Steen , in myne Verzameling , die , op het

fchraapen met een Houtje, in 't donker flerk

vonkt, doch tevens een fteiken Zwavelreuk

geeft, nog een wyle tyds daar aan beklyven-

de. De glinflerende Stippen, zelfs by 't Dag-

licht overal aan zyne Vezelen blykbaar, duiden

waarfchynlyk iets Zoutigs of Vitrioolifchs aan.

Ik bevindt 'er geen 't minde blykvan Kalk-

aartigheid in, en zou hem dus veeleer tot de

Gipsachtige Steenen , gelyk den Phosphoros

van Bononie , voorgemeld , t'huis brengen.

S f a t h u M. Spaath.

De Hoogduitfche naam Spat of Spath, waar

- van deLatynfche Spathum of Spatum gefmeed

is, in 't Hollandfch Spaath, fchynt van die

eigenfchapeenigerSteenftofren,dat zy Schop*
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pig of Spatelig zig vertoonen , afgeleid te moe*, m
ten worden* Men verftaat 'er zodanigen door 9

A™Et-

die eenigermaate Ruitachtig, plac en glanzig Koofd-

breeken. Sommigen breiden die benaaming

verder uit. „ Spath («S^a/K/zOvZegtde Hoog-

_

3, léeraar Vogel, is -een Bladerig, brokke-

39 lig, Schieferig, fomwylen hoekig en droe-

a, zig , fomwylen ook Korreiig en Vezelig ,

r> dikwils geheel wit , menigmaal anders ge-

3, kleurd , nu ondoorfchynend dan doorfchy-

i9 nend Gefteente 3 't welk, wat de menging

33 aangaat, of Kalkachtig of Se'enitifch bevon-

3, den wordt en bovendien dikwils met Me-

33 taal bezwangerd is , fpringende , in een

w maatig open Vuur , al knappende by kleine

3. brokjes weg."

Volgens die bepaaling zouden daar onder, Verfcbei-

beralve - de , Dobbelfteenige of Wurfel Spat ,

denheicU

eok de Bladerige en Schiefer - Spath , de Korre-

lige , Schubbige , Vezelige of Veder*- Spaath >

zynde de Draadfleen , reeds befchreeven en

allerley andere Gips-Spaathen; als ook de Me-
tallïfche ., Tin- Lood- en Yzer - Spaath , de

Schirl-Spaath , Glasfpaath* Spiegel -Spaath ,

en veele anderen, begreepen zyn. Hiervan

komen eenigen in die Geilagt by den beer

Linn^üs, anderen nier.

In 't algemeen toont het maakzel deezer Oirfprong,

Steenen duidelyk , dat zy uit een vloeibaare

Stoffe, op de manier der Kryftallen , ontdaan

H 3 zyn
III. Deel, III. Sxuk.
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AmL ^ Bte-^öéifföF, BH', moet met Kalkaar-

lil.
* tige deelen Bezwangerd zyn geweest; aange*

szu°k.

FD* ^ien &e Grondflof der Spaathen eene Kalk-

Spaath. Aarde is. Door branden in een fterk Vuur»
immers, veranderen- zy in Kalk. Men heeft

ook uit ongeblufchte Kalk , met Zwavel wel

gekookt en doorgeroerd in Water, Kryftallen

van dergelyke Teerlingfe figuur bekomen.

Veeleer is 't derhalve te denken, dat de ver/^

andering, in de gedaante der Spaath -Kryftal-

ïen plaats hebbende , uit de bymenging van

éenig Vitriool' of Zwavel - Zuur ontftaa, dan :

®h die van byzondere Mineraaïen , gelyfe

*jè Gevoelen was van Woonward en Hill.

Deeze onderftelden , dat de Teerlingfe figuur

van Lood afhange, de Ruitachtige van Yzer*

de Pieramidaale vierzydige van Tin. Men ziet

wel , dat dergelyke plaats heeft inde Lood-,.

Yzer- en Tin- Spaathen; doch aangezien een-*

voudige Spaathen, van doorfchynende, wit-»

te of geelachtige Kleur, weinig of geen Me^
taal bevatten , en niettemin die figuuren heb-

ben y zo is dat Gevoelen, niet aanneemelyk.

Men behoeft daar van geen andere oirzaak te

zoeken, dan die plaats heeft in de zo verfchiU

lende vorming der Kryftallen..

0«der- Onze Ridder heeft de Spaathen onderfchei-
$&s*diHg. $en jn Qnthïndhaare in Zuur, dat is die Kalk-

aartigzyny en Vaste , die daar van geen aan*

èoe&irig hebben* voakende aan 't Scaalflagfi

dat.





Peel, PLAAT XXVII.
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dat is in Kalk- en Veldfpaathm zogenaamd. n».

Hier zal ik de Vloey-fpaathen byvoegen, als ^ffr^
mt derde Afdeeling van dit Geflagt. Hoöïo-

" STUK.

I. Kalk-Spaathen.

Door Stérk Water of an -er Mineraal Zuur Ken-

zyn deeze, aan de opbruifching ,, even als de

Kalkfteenen , kenbaar. Zy hebben ook den

aart daar van , alzo zy , door branden , een

Kalk uitleveren, die echter zeer dik wils graauw

wordt en zo goed niet is tot Metzelwerk als

de Steenkalk, maar byzonder dienftig voor de

Kapellen der Chymisten. Daar is minder Brand-

ftof in deze Spaath dan in de gemeene Kalk-

fteen, doch veel meer Water, dat ten minfte

een agtfte deel bedraagt van deszelfs gewigt

,

en hoe poreuzer de Spaath is, , hoe meer Wa-
ter dezelve bevat. Behalve het Water zyn

'er dikwlls ook Zwavelige of Yzerdeeltjes in

,

die 'er de Kleur aan geeven. Meestal zyn zy

glanzig op de breuk , en niettemin zagt van

zelfftandigheid , in 't Vuur knappende , en door

den Hamerflag in ftukken fpringendé van

gezegde figuur.
4
In <fe Saxifche Bergwerken

worden zy Phengiet geheten (e).

JDegroeijing der Kaikfpaathis dagelyks waar Gfoeijing

derKalk-
lQ Spawhen,

'- '
.

<^) Brunn* Not, ad Cronst. p. 18»

H4
lil. Dmu III. $n%*
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ff. te neemen in de Drupfteenhoten , alwaar zy
A
Hl

B1" dikwils een gedeelte der Stala&ieten uitmaakt.

Hoofd- jfc heb zodanige uit Oostindie bekomen , aan

Kak- welke die Groeijing duidelyk kenbaar is. De
Spaath. Groefjes der Letteren , die in Kalkfteen ge-

maakt zyn , vindt men door den tyd. dikwils

met Spaath gevuld. Hier uit is 't zeer waar-

fchynlyk, dat haar oirfprong een Zout zy, irt

de Kalk vervat , en door de Vogtïgheid daar

uit dringende ; even als men dit aan nieuwe

Muuren ziet. Dus maakt zy in veelerley Stee-

nen Aders en Vlakken , verbindende ook fom-

migen aan malkander. Op zïg zelf maakt zy

geen Rctfen, Klippen of Bergen, maar kome

by Nesten, Klompen, Aders, in de Spieeren

der Rotfen, 't zy op zig zelf, 't £y op Kry-

ftaldroezen 3 dikwils in eene aanmerkelyke-

diepte, ook in Gebergten voor, welke ge-

heel beftaan uit Glasaartige Steenen Zeer

dikwils ftrekt zy tot een Moeder (Matrix) van

alledey Mineraaleu , zelfs van gedeegen Koper

en Zilver, van Rood- en Wit Gulden, Zwart*

Gulden en Glas -Erts: zo dat het Bergvolk de

Kalk -Spaath voor eene; der gunfcigfte Berg-

itoffen houdt. Andere Aard- en Steenfooiten

zyn 'er ook fomtyds in vervat. By Ei ben-

ftock in Saxen ftrekt zy tot een grondflag van

Bafalt, elders van Schirl , Wolfram ofBruin-

fteen. Zeer dikwils zyn de hollïgheden der

Verfteende Hoorens en Schulpen, en KoraaU
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aehtige Zeegewasfen daar mede opgevuld. il.

Wy gaan nu tot de befchouwing der Soor-
A
fa^

ten over. Hoofd-
stuk.

Ci) Kalk Spaath dit doorfchymnd Is , meten- *•

•''•;',,••
. Spathum

keiae vertoomng* spemiare*
Spiegel-

Deeze , by P l i n i u s Androdamas genaamd ,
sPaatlu

is een doorfchynende Spaath , die doorgaans

by Nesten , fomtyds ook Nierachtig, voor*

komt inde Groeven van Sweeden, Wurtemv
berg enden Elfaz , ook in de Silezifche Mar-

mergroeven, in Switzerland, in de Loodmy-

nen van Derbyshire in Engeland, in verfchei-

de Groeven van Neder- Hongarie, als ook by

Joachimsthall in Bohemen en aldaar fomtyds

in zwarte verharde Kley, Zy is zeer week,

en , nu meer dan minder , dikwils volkomen

doorfchynende. De Voorwerpen , die men

'er door heen ziet , vertoonen zig enkeld , als

door Glas of Kryftal. Zy breekt in platte

Stukken , en deeze wederom in zeer kleine

fcheeve Dobbelfteentjes. Zy valt wit, of ge-

heel dof gekleurd, op het Beeren- Eiland, by

Ar-

(O Spathum foïubile pellucidum , Objeftis fimplicibus,

Syft. Nat. XII, Tom. 3. Gen. 5. Sp. 1. Spathum pel-

lucidum molle. Wall. Min* 56. ïijft. Min. I* p. 14a.

Spathum Cakareum rhomboidale diaphnum. Cronst.

Min, §. xo. Androdamas Plinii. Scheuchz. It. Alp, 324

H5
lil. Deel, III, Sm»
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Apoeël
Archanget in Stoï^öö 3 en deeze is fomtyds

lu. 'zwart, rood of an Iers geaderd. By Boitza in

stuk°.

FD" Sevenbergen en byAndriesbergop denHaarts,

SphgeU heeft zy fomwylen witte, ondoorfchynende

,

fyaatk- ey-enwydi^e Streeperj. Verder vindt menze

zwart, blaauw- , groen-," pos of geelachtig,

en deeze laatfte , die in 't donker Licht geeft

,

komt by Tornea in Lapland voor.

II. (2) Kaiïc'-'SpaatK die doorfchynen'd is
9 en de

dtpUeZs* Voorwerpen dubbeld vertoont.

Dubbel-
Spaath.

Deeze,, die men gemeenlyk Tstands Kryflal

Pl.xxvil. noemt, komt niet alleen op Ysland, maar ook
fis 1

' in Noorwegen , Werrrieland, by Andriesberg

op den Haarts , in de Krain, in Switzerland,

voornaamelyk ineenige Kryftaï- Gewelven van
9
i Kanton Uri , voor. Zy valt meest by Nes-

ten en is g*eheel zuiver doorfchynende ais Wa-
ter. Op 't gevoel is zy koud en niet zeer

zwaar', minder dan driemaal zozwaar als Wa-
ter; hebbende een fterken Glans en beftaandé

uit evenwyJige Blaadjes. Zy breekt in Pvuit-

achtige brokken en fpringt ook in 't Vuur, by
Kleine fcheeve Dobbelfleentjes, weg» Wordt

zy

(2) Spathïtm folubile peliaddum ÖbjeÖa' duplicans.

Syft. Nat. Sp. ,2. Spatbum Calcareum rhombeum dia-

yhanum. Cronst. Min. §* 10. Spathum pellucidum Ob-

jefta dui'iïcans. Wall. Sijft. Min. p. i44.Spath, Alpalfc

aum amorphum Islandicnm. Wolt, Min, 19,
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zy in een Tegel' gegloeid, dan ruiktr zy naar JÜËJL,

Zwavel, en krygt öevens deeigenfehap, van ui.

Iïi 'r donker Licht te geeven. Door wryvingsT^
1

wordt zy eenigermaate Elektriek, Dikwils DnbbtU

zyn 'er Zeolithftukken aangegroeid , en, in 't
paatu

gene te Andriesberg breekt , is Loodglans.

Gemeenlyk is zy onkleurig , doch fomtyds

ook geelachtig of zeer bleek Amethystblaairw>

of zeer fkauw- paarfch , niettemin doorfehy-

nende ,
gelyk ik ze van den Haatts heb* Dit

Stuk, omtrent drie Duimen lang, twee Dui-

men breed en één Duim dik is , om de Ruits-

wyze figuur deezer Steengroeijing aan te too-

nen, hier in Fig. i, op Plaat XXVII, afge-

beeld. /

De byzondere eigenfehap, welke die zoge- Oirzaak

riaamde Yslandfche Krylial heeft, van de dubbeling*

Voorwerpen te ver-dubbelen, flrekt:, niet zon-

der reden, tot verwondering. De MeerWai> :

tERirs meent, „ dat de oirzaak dlaar van ge**

,, heel eenvoudig zy , hier in beftaande,datde>

,, Steen door een ze&r fyne en ongewaarwor-

„ delyke Spleet 'verdeeld ware, even als of'

„ hy uit twee famengèlymde* Kïyjlékn' befton*.

„ Hier uit, verbeeldt zyn Ed zig r zon nood-

9, wendig een : dubbele Straalbreeking door de

„ dubbelde Oppervlakte voortgebragt worden^

£ zodanig dat de Loodregte Straalen gebro*

», ken, en de fchUins invallende regt wier^

3? den*'* Dit zou eenigszins plaats kunr?ern

heb*
1U. Dssx, III. S.Ï17K.
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!I - hebben, indien dit Kryftal maar inééne ftand

111. verdubbelde; doch ee,n Stuk daar van heek die

stuk°.

FD" eïgenfchap, 't zy men in de dikte, of over-

Dubbd- langs , of van ter zyden, door hetzelve heen
tymth z je . ZQ ^a{

.

^een enkele -Spleet dit kan veroir-

zaaken. Ook is 't opmerkelyk , dat de ver«

dubbeling ^rooter is oveilangs , dan over-

dwars , door hetzelve kykende. Dus moet zy

van de geheele zeifftandjgheid afhangen en wel

waarfchynlyk van zekere plaatzing der Dob-

belfteenige deeltjes ; zodanig, dat men op den

kant door dezelven heen ziet. Dit blykt ver-

der daar uit , dat de Verdubbeling ftand houdt

,

offchoon men de fchuinte der Invallinge van

de Gezïgtftraal verandere; gelyk ik in 't myne

bevind. Ik verbeeld my derhalve, dat een

konftige breeking in tweeën of Spleet, geens-

zins in ftaat zou zyn, om de gemeene door-

fchynende Spaath tot zulke Dubbel -Spaath te

maaken ; gelyk die Autheur wil. In het Stuk van

een Voet lang , een half Voet breed en derd-

half Duim dik , door den eerflen bekendmaa-

ker van dit Yslandfche Kryftal, Dr, Euas-
m u s B a r t h o l i n u s , nu ruim honderd Jaar

geleeden aan de Koninglyke Sociëteit van Lon-

den gezonden , werdt opgemerkt , dat de Voor-

werpen, in zekere plaatzing door hetzelve ge-

zien , zig enkeld, in andere dubbeid en fom-

tyds zesvoudig vertoonden ,* 't welk daar van

afgeleid werdt, dat hetzelve uit verfcheide

PI*
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!tTimen beftond, enz. (ƒ). De groote New- ^'^
ton nam waar, dat de Straalbreeking van het m. .

Yslandfch Kryftal zeer weinig van die van Glas stol"*'

en Rots - Kryftal verfchilde ( g) : daar door ont-
^ DubbeU

dekte hy die eigenfcbap der Lichtftraalen , dat****'

zy aan de eene zyde breekbaarer zyn, dan aan

de andere (h). De vermaarde Huig en

s

leid de verdubbeling af van zekere Golvingen

van bet Licht (ï): maar de Heer de la Hi-

k e hier mede een foort van Talk, die men op

de Gips of Pleifter- Banken te Parys vindt,

vergelykende , bevondt , dat de Plakten daar

van uit kleine Driehoekjes heftenden , over-

eenkomftig met de figuur der grootere ftuk-

ken (k) 9 en alzo even het zelfde in 't Yslandfch

Kryftal plaats heeft , zou daar van misfchien

die Verdubbeling , als gezegd is , kunnen af*

hangen.

(3) Kalk-Spaath die doorfchynend h^enfphu III.

baar , wit van Kleur.
fisfile.

Dee- Blader*

fpaath,

C/) Grew Mufaum. p. 309*

ig) Optica, p. 233.

(h) Boerm. Chem. I. p. 398.

(i) Hift. del'Acad.R.des Sc.&q 171 o. p, 163»

(h) Mem. ibïd. p. 454,

C3J Spathum folubile diaphanum fisfile album. S0
Nat. XII. Spathum Lamellofum molle. Wau.. Syft. Min*

I. p. 142. Spathum Calcareum Lamellofum, Cronst. §9

jo. Sp. informe molle diaph, Lsycaellis minutisfimis, Cartk*
Min. 12.

III, Dssti III, Stuk* » > . ,
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^Ifdvsl.
' Deeze Bladerige Kalkfpaath vindc men in de

lil. Groeven van Noorwegen , op den Haarts by

stuk. Andriesberg j in de Stahlbergby Mofchel,in

£lqder-éc Molenfteen- en Steenkolen -Groeven enz.
tyaatk. gy beftaat uit fyne Blaadjes , dikwils zo dun

#ynde als Postpapier, en even als hetzelve op

alkander leggende , doch van onregelmaatige-

üguur. Zy is zo week, dat menze met de Na-

gels kan afkrabben en fpringt in Ruitachtige

Stukken, .zynde gemeenlyk Melkwit en byna

half doorfckynende. Zou daar toe niet de Roo~

zen-Spüath 9 welke te Joachimsthali , in Bohé-

mien , de Noordelyke en Ooft e* -Gangen maakc,

en van het -Bergvolk on$er de gunftigfte Berg-

ftoffen gerekend wordt , feebooren. Dk is een

frlykbaai'e Kalk-Spaatb,. uitkunne, op elkan-

der leggende , ronde, gedraaide, witte Blaad-

jes , beftaande , veel op den Gang der koe-s

van Jericho voorkomende. Het Kryftallyne

,

Sobyn^oode doorfchynende Rood Gulden zit

aan en dikwils in 't midden van die Bladerige

Roosachtige Kalkfpaath , welke d3ar door "liet

aanzien eener witte Bloeme of Ranonkel be-

komt, waar in het Rood Gulden als de deelen

der Vrugtmaakinge voorftek. Deeze Spaath

is zeer zeldzaam en maar in weinige Verzame-

lingen te vinden (/).

(4) Kalk-

(f) Fsrbee Mm% Qefch, van B$hw.en. r> %<u,
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f4) Kalk-Spaath, die Plaatig is, gegolfd, wit K,

ra» jt/f^. III.

HOOFB-

In dat Landfchap van Sweeden , 't welk men *"**

Dalekaiïïe noemt , komt deeze in 't -Zand voer. Spathum

Zy is wit, en beftaat uit fyne Blaadjes, welke ünd^
Golfachtig opryzen. Mooglyk zal dit maarSpaath,

..eene verfcheïdenheid van de voorgaande Bla-

der - Spaath zyn. In dergelyke valt , in Bohe-

men en Hongarie > vermomd Goud.

(5) Kalk -Spaath , ófo naauwhks doorfchynend y;

is 9 digt van zelfftandigheid. Compac*

Digte

Deeze valt overvloedig in Groeven en Rot- Spaath,

fen, op verfcheide plaatfeü. In de Locdgroe-

ven van Derbyshire in Engeland is zy gemeen,

en doorloopt Klomp- of Draadswyze de Kley-

Schiefer in fommige Kolen - Groeven van

Duitfchland. Dikwils is zy zo hard, dat men-

ze kan polyften 9 en op 't hoogst maar aan

de kanten een weinig doorfchynende. De
Blaadjes hebben geen bepaalde geftake, en leg-

gen zo digt op malkander , dat menze niet

kan

j(4) Spathum folubile Lamellofum undulatum album»

Syft, Nat. It. Westgoth, 131. Spathum Lamellare Lamellïs

undulatis. Wall. Syft, Min. I. p. 143.

(5) Spathum folubile fubdiaphanum compa&um. Syft*

JSfat. Spathum Rhomboidale opacum , Spathum Tesfulare.

Wall. $yst. Min. i. p» 141. Spathum Calcareum Rhom-

£oidale opacum. Cronst. Min* §. io«

JU, Deel. JII. Stuk.
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U. kan zien , voor dat de Steen gegloeid en in

^'AïDEfit. Water uitgedoofd zy. Door haare fpiyting

^Hoorp- in fcheefzydige Dobbelfteemjes komt zy over-
SXÜI** een met dedoorfchynendeSpaatb. Men vindt-

ze meefl: wit , doch ook roodachtig, geel-,

groen- ofgraauwachtig , blaauw , Violet ; bruin-

geel by Sahlberg en by Konsberg , in Noor-

wegen , zwart. Sommigen hebben deezeM?-

iaïïyn Marmer getyteld.

VI* (<5) Kalk - Spaath die doorfchynend is en ge»

' 'Gekleur-

de Weinig fchynt deeze , die in de Sweed-

fche en Saxifche Groeven vo®rkomt, van de

eerfte Soort te verfchillen dan in hardheid»

De Kleur , die geelachtig is of groen of

blaauw, doetze veel gelyken naar de Vloey-

Spaath, welke van Topaazen , Smaragden ,

Saphieren, den naam voert. Men zal ze, door

't onderzoek met Sterk Water, daar van moe-
ten onderfcheiden.

\"ÏT. (7) Kalk -Spaath die hyna ondoorfchynend dlgt

Cakaritm
js Schubbig breekende.

Schubt)!- •
*

se

(6) Spathum folubile pellucidum coloratum. Syft. Nat,

Spathum compaftum pellucidum tinftum. Mus, Tesf.iö,

isr. 8.

(7) Spathum folubile fubopacum compa&um , Frag-

jnentis fubfquamoiïs. Sijfl Nat, Spathum CalcareujQ

ppacum. Cronst. Min, §, 10.



IC h L K S 'T È E-N E ^ Ï2$

ïn Dalekarlie en elders in Sweeden valt dee-
m
n.

I
fce, die by de Smelting der Koper -Ertlen ge- lil.

feruikt wordt, om ze fpoediger en gemakke- **&$&
lyker te doen .vloeijen; Zy is als tot Plaatjes KaMi

famengehoopt, die in ongelyke Ruiten deel- ^mtk*

baar zyn. Mooglyk is zy van de voorgaande

weinig verfchillende. Misfehien behoort daat

toe die Schubbige Kalk-Spaath, welke de Ve-

fuvius dikwils by. ftukken,van grootte als eens

Menfchen Hoofd en kleiner , ja zo klefn als

Erwten, uitwerpt; hoedanigen men ook in de

Aschheuvels en Lava ingeflooten vindt, dan

-reeds verkalkt zynde*

(8) Kalk-Spaath die ondvorfchyntnd is naar Vilt.

\
de plaatzing van het Licht yoppervlakMg,

f

ugax.
mm

Aange-»
v-\ Vloogens
Deeze aangevloogene Spaath komt zeldzaam

pp de Oppervlakte van. andere Steenen , voor-

öaamelyk der Kryftal- Appelen*, in Sweeden ,, * z 'e

voor. 't Is eigentlyk maar een Spaath -Schors,
a z

' 7 '

wier deeltjes allen naar ééneti kant flaan; zo
dat zy in zekere plaatzing tegen 't Licht glin'.

lieren , en anders niet» '<['

O) Kalk-

f8) Spatkiim foluïiilë opacum rectum fitum Lucis,
fugfcx. Stf/l»Nat,

1
Jtt. Deel. III. Stok.
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II. (9) Kalk -Spaath die naawvhjh doorfchynend

lil. 1
is t

met verwarde Ruiten.
Hoofd-

je In de Yzermynen van Swecden kwam zo-

Spathum danige voor : Ferber namze onder de uit*

iSrreUgê. werpzelen van den Vefuvius , mee Glimmer en

Schirl , waar: G er hard in de Steenko-

len-Groeven van Pommeren,'in de boven Ber-

gen van de Mansfelder Koperfchiefer en over-

vloedig in de Kalkfteen- en Marmer - Breuken

:

de Heer vajs Born in de Groeven van Neder-

Hongarie, te Schemnits, alwaar zy in fommi-

ge Mynen de algemeene Metaalmoer is. Het

Bergvolk verheugt zig deeze Spaath aantref-

fende; alzo dezelve zwaare en ryke Erts-Ade-

: ren uitlevert. Zy is weinig of niet doorzigtig:

de Blaadjes laaten zig wel met het blooteOog

onderfcheiden , maar zy hebben geene bepaal-

de geftalte en leggen verward door malkander,

zittende zo vast, dat menze niet kan afzon-

deren : d^s de Spaath naar een broofchen

Zandfteen gelyke. Gemeenlyk is zy Melk-

wit; doch men vindtze ook graauw , geel- of

roodachtig, Vleefchkleurig of Roozenrood ,

bruin en geel.

(10) Kalk-

(0 Spathum folubile fubdiaplmnirm , Rhombis con-

fufis» Si/ft. Nat. Sp. particulis tiisperfe, Rhomboidafe-

bus , irregulariter congeftis, Spatlmm Arenarium. Walm
Syft* Min, L p. 143»
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£ïo) Kalk- Spaath die ondoorfchynend\ Rul- il

//£ w p» vonkende

%

ff],

Hoofjj*

ïn twee Sweedfche Gebergten vindt men 9

STU *'

volgens LiNNiEUs, deeze , die eigentlyker Spatting

tot de Veldfpaatheh zou fchynen te behooren , f^;/?~

'wit zynde of groen van Kleur en geheel on- Bazalti*

döorfchynende. Om dat zy met Sterk Water

opbruifcht , is zy door den Ridder hier be-

trokken.

(11) Kalk -Spaath , die bndoorfchgnend , zwatt xh
is en weinig vonkende. Xkmfafc

Viejrkah=

In de Yzermynen, by Norberg en elders in tfg&.

Sweeden, is deeze den Ridder voorgekomen 5 xxyul
zwart zynde en aan 't Staal flag eenigszins von- **s* &
kende ; ook zwaar en hard» Zy maakt met

Eüuren eenige opbruifching en behoort der-

halve hier; De naam fchynt daar van afkom-

flig, dat zy zo volmaakte Ruiten voordek. In

Hongarie en Sevenbergen valt een dergely-

ké , die Wurfel- Spat genoemd wordt en i$

zwaarte veel gelykt naar de zwaaire Spaath,

(10^ Spathum folubile opacum Rhombeum fcintillans;

Syst. Nat. Spathum pyrimachum eüferveseens. Wall.
Syft. Min. I. p. 215.

füjjj Spathum iubfolubile
1 opacum nigrum fubfcimtii?

lans. Syst. Nat» XII. Spathum compaftum opacum tinc*

turn. Syft. Nat. VIII. N 5. Spathum informe durinscu-?

jum opacum. Carth. Min* 13.

IJL DISEt. JIJ. S*uk.
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IL welke tot de Gips -Soorten behoort; terwyl
A
j7h

EI
"deeze een zuivere Kalk-Spaath is, met Zuu-

Hoofd- ren fteïk opbruifchende , van veelerley Kleur.

Kalk- ^eeze is zo wel Yzerboudende als die Sweed-
Spaath. fche. Ook vondt Gerhard, op een roo-

de Droes van Pieramiedaal-Kryftallen te Frei-

berg in Saxen, een Kalk-Spaath, die gantfch

ondoorfchynend en Geelachtig was, beftaan-

de uit Dobbelfleenen , wier zyden regthoe-

kige Vierkanten zyn. Anders zyn dezelven

byna altoos fcheefhoekige Ruiten , gelyk in

de Afbeelding van een zodanige Teerling-

Spaath uit Duitfchland, in -F/^.2,op Plaat
XXVII , blykt. Dezelve is ten dsde wit

,

ten deele rood van Kleur en half doorfchy-

nende,

XII- f12) Kalk-Spaath, die met veele kokjes is door*

Caverno- boord.

fitm.

Kxxvn'. Deeze zonderlinge Kalk-Spaath, in de
Fig- 3« Goudmynen van Siberië vallende, uit myne

Verzameling in Fig. 3, op Plaat XXVII,
ten deele afgebeeld, is met Pyriet -Kryftalle-

tjes begroeid en eenigermaate blaauwachtig

van Kleur. Het Stuk beflaat uit eene vlakke

Plaat, op welke anderen Loödregt zitten en

evenwydig, tot ruim een Stroobreed afflands 1

waar

("12) Sputhutn fubfolnbile multis Cavemulis pertufum»

Mihi.
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waar op wederom anderen regthoekig en 1J -

j. , 'TT • AFDEBL.
evenwydig; zo dat zy ruime Kamertjes maa- m.
ken , met welken hec Stuk als doorboord fchynt.

S
™°°FD"

De Plaatjes zyn op zig zelf witachtig en half Katk-

doorfchynende , met glinfterende Stippen be- SpaatK

zaaid. Van dergelyke vind ik geen gewag,

en zy fchynt zo min tot de voorgemelde Bla-

derige of Gegolfde van den Ridder, als tot

de Plaatige van den Heer W a LLEiuus,te
behooren. De Cellige Kalk-Spaath vanden

Heer Gmelin is hier van ook verfchillen-

de (»;)

(13) Kalk - Spaath , die in Limvormige figuur x 1 1 1.

'

h uitgegroeid. ^ISa-
re.

De Limvormige Spaath uit Daïmatie, waar mige.

van ik het fraaije Stukje heb, hier in ^£.4,^*^'
vertoond, vind ik ook niet befchreeven. Zy
komt evenwel die Sweedfche uit Nericie

,

welke de Heer Wallerius noemt Plaati»

ge, gekryflaiïizeerde Spaath^met opftaande Plaat*

jes , die de helft van een Agthoek of Zeshoek

yoorfiellen, zeer naby. De Plaatjes naamelyk,

over-

(m) Zie Natitr - Sijftem. IL Th. p. go.

(13) Spathum folubïie in forma Lenticulari excrescens»

jMiki. Spath. Cryftallifatum Lamellofum , Lamellis erec-~

tïs , dimidiam partem O&ogoni vel Hexagoni repfsefen-

tuntibus, Wall. Syft. Min. I, p. 147 , I,

13
til. Dïei.. III. Stok.
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ij

Aidjeeu overend en op allerley manieren door maï-

H^ri)*
pander gegroeid , zyn veelal niet volkomen

ip'uK» rond ; hoewel zy in de eerfie opflag zig Lins-

sljjffi
vormig vertoonen ; en taamelyk dik, halfdoor-

fchynende. Het geheele Stukje , een waare

Kalk - Spaath , gelyk de opbruifching doet

blyken , is bleek geelachtig van Kleu*.

De Kalkbhem, die op warme Badenen an-

dere Bronnen, ook fomtyds op de Wateren

der Groeven dryft, fchynt wegens haarmaak-

zel hier ook te behooren: doch haare Blaad-

jes zyn los van elkander en van onbepaalde

figuur. Waarfchynlyk zal zy de grondflag

of 't beginzel zyn van de groeijing der Spaa-

then. Mooglyk is het Engelfch Kïyt, dat

men op de Wateren te. Bath vindt , ook van

dien aart»

Dus kooien wy ongevoelig tot de Kalkfpaath-

Kryflallen, welke door onzen Ridder wel on-v

der het Natrum vervolgens zyn befchreeven

;

doch hier niet gevoeglyk kunnen overgeflar

gen worden. Ik maak daar van derhalve ,

behalve de twee voorigen , nog deeze nieuwe

Soort.

Spafkum
Crijftalli-

fatum.
<}ekryftal<*

jizeerde

Spaath*

(14) Kalk -Spaath die in Kryftallen Droezig

is aangefchooten.

De ongemeene Verfcheidenheid der Kry-

ftak

£14} Sjtatham fülubile In Cryftallos concretum. MiH^
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(lallen, die de Spaath-Broezen uitmaaken, zou a
byna aan derzelver regelmaatige Groeijing doen

A
nj

EEL'

twyfelen. Waarom, zou men mogen vraagen , Hoofd-

vormt dat Kalkaartig Zout, uic het welke zy Katk^

beflaan , zïg in zo verfchillende gedaanten ? Spaath.

Men vindtze die enkele Pieramieden zyn , aan

't eene of aan beide enden puntig en zeer

fpits : men vindtze die enkele Staafjes zyn , aan

de enden fpits of geknot; men vindtze drie 9

zes of twaalfzydig , enz. Ik zal naderhand de

figuur deezer Kryftallen nader befchryven, en

letten thans maar op de voornaamile Ver-

fcheidenheden der Spaath -Droezen.

De Driekantige Spaath -Kryflallen zyn, vol- Driekan-

gens Wallerius, zeldzaam ( n\ LiN-p^xvil
N£ü s noemtze Natrum Urinofum , als naar het FlS* s»

Steenig Zout van de Pis gelykende , en hy
ftelt de plaats in gegraven Schulpen, of ook

in Mynen. Die zyn Ed. opgeeft, zouden digt

by elkander famengegroeid zyn met haare

Staafjes , des men alleen de punten kon on-

derfcheiden. Zodanige Driekantige Spaath-

droefen komen in Hongarie en Sevenbergen

,

in Italië en in de Kalkbergen van Duitfchland,

voor. Zy beflaan uit zuivere Kalkfpaath, door-

zigtig zynde of ondoorzigtig,gemeenlykgeeI-

ach-

(n) Spathum Cryftallifatum triangulare. Sijft. Min, J.

1>. 147. g. Natrum Lapidofum , Marmoreo - Spathofum

,

ere&um , Pyramide triedra. Natrum Urinofum. Linn,
&jJL Nat. XII' Tom. III. Gen. 14. SP . 13.

I 4
III. Deel, III. Sms»
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Amlvu acIlt1^ ' ^och 00 -c ^it
5 rood of brum vafi

i

„ IH« Kleur en dikwils ruuw van Oppervlakte. Ik

stuk. heb een Achaat- Kogel van Oberflein , met
Kalk- dergelyk Spaath-Kry flallen gevuld , in Af beel-i

ding gebragt en befchreeven (o). Hier geef ik

dergelyke Spaathdroes uit Engeland, in Fig.

5, op Plaat XXVII, aaa 't licht; wier Kry-.

flallen dof doorfcnynende en geelachtig , doch

zeer glad van Oppervlakte zyn , driekantig

met driehoekige zyden, hoewel de kanten ook

driehoekig afg efneeden hebbende.,

Zesk.an- Onder de Zeskantige Spaath - Kryflallen (p)

*Ëd 6 konien voor * ^le on.dér en. boven Pyramidaal

• en zeer fpits zyn ; deswegen Zwyns -Tandeti-

by^ L t n in m tis genaamd , in 't Ëngelfch Dog-

tooth-Spar* dat is, Hondstand -Spaath., Hier

van eeïi fraaije Droes, die geelachtig is, mee

Yzer-Oker, uit Engeland bezittende, geefily

daar van een Schets in Fig. 6. De Kryflallen

zyn zeer helder doorfchynende , doch fom,-

migen vier of vyfkantig, enz. Men vindt

zodanïgen ook in Sweeden, inzonderheid by
Dannemora, met Bergleer en Jodenlym. Ef-

ders zitten zy in Kley of Kalk- Aarde.. Iri

Duitfch-

(ö) Zie 't voorg. Stuk- , bladz. 209. Pk XX. Fig. 5.

£ /?,) Spathum CryftalUfatum hexangulare , pyramida-

Ie. Waï,l. Syjt. Min. J. p. 146. Natrnm Lapidofum

Marmoreo -Spathofum, obliquum, dodecaè'dron , Pyra-

ïnide hexaedra. Natrnm Hyodoji. Linn. Syfé.Nat. XIL
Tom. y,L Cryftalü Spajfchoii hexagoni PyramidaJes,,

^P.nst. Mm, §. 11. N> 6.,
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ÏDuitfchland zvn ze zeldzaam» Men vindt ook . 11
Afdeft

zeskantige die maar ééne punt hebben en Staaf* m
jes die zeskantig zyn 5 aan 't end ftomp,zohel-

STüK
°*'D4'

|er als K yftal , doch klein; waar van ik een £a^
Groepje heb uit Derbyshire. Voorts heb ik $&**&

Stukken van Andriesberg aan den Haarts, waar-

in de Staafjes zig aïs dwars afgefneeden ver-

toonen (q). Dit kan men met reden noemen Ge-

hiotte Kalkfpaath. Ook bezit ik 'er van daar, op

Ley gegroeid, die zo dun zyn en zodigtftaan,

dat men de Staafjes naauwïyks kan onderfcheï-

den ; des zy veeleer een verwarde Klomp , van

öpflaande Priemswyze Kryftallen , fchynen

uit te maaken , die eene Kogelachtige gedaan-

te heeft <f).

Tot de Veelkantigèn betrek ik de Zeven- Agt- Veelka,^

en Twaalfzydigen (f) , als ook de Veertienzy-
tlge '

Xligen (t) ; onder welken fomtyds een aan-

merkelyk verfchil van zydvlakten voorkomt.

Dus heb ik een veelzydige Spaathdroes van de

Switzerfche Ysbergen, welker Kryftallen geel-

achtig helder doorfchynende zyn , aan de en*

den fcheef afgefneeden , en 2eer digt tegen

&
Cq) Nitmm trancatum. Linn. Cryftalli Spathofe he-

Xagonse truncatse. Cronst« Min. §. n. i. Wall. p. 146. f,

(f)
SpatliumCryflallifatum Globofum?WALL.p. 148,0,

(s) Spathum Cryftallis» o&aè'drum et dodecaëdrum,

Wall. p. 147. Natri Lapidofi Species. Linn.

(0, Nitmm Lapid. Spath» decatesleraëdrum &c, Linn.
@en. *3. Sp. 6.

ï 5

$&. DEEL, III. SXV%>.
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ït. elkander aan op een vlakken Kalkgrond fcheef

^iil^ geplaatst, gelyk gewoonlyk.
Hooïp-

$ÏÜKï
II. Veld . Spaathen.

De Veld'• Spaathen , zogenaamd, hebbeneene

Spaathachtige figuur , doch zyn zo hard , dac

zy aan 't Staalflag vonken , ja by wylen zoda*

nig, dat zy tegen den Vyl beftand zyn. Hier-

om heeftze Cronstebt naverwant aan de

Jaspis gerekend en geplaatst onder de Kei-

zelfleenen. Vogel noemtze een Kwartzige

F7oey-Spaatk % en Wallerius teltze onder

de Glaswordende Sreenen , met den naam van

Vonkende Spaath (v). Dus zouden zy geheel

afgezonderd zyn van de Kalk - Spaathen : maar

de Heer Brünnich heeft waargenomen,

dat zy , dikwils gebrand en weder geblufchc

zynde , tot Kalk worden ; datzy, met Kalk-

Aarde in 't Vuur gezet, ilegts famenbakken^

maar vloeijen met Kley: des zy van geenen

Kleyaartigen oirfprong kunnen zyn» Ook
heeft hy bevonden, dat fommige Stukken op

de eene plaats Vuur geeven , op de andere

met Sterk Water bruifchen (w). Dus oor-

deelt de Heer Wallerius, dat zy uit

eene Kwartzige zelfftandigheid , met eene

Kalk-Aarde gemengd, gebooren zyn. Dit

bil.

(v) Spathum fcintiilans. Sijft. Min. J> p. 213. §,51*

OJ N.Qt. iö Crons x. Min, p, 79 , 8c.
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billykt dan de plaatzing van deeze Stoffen, ^
door den Heer Linn^eus, in 't vervolg der Aidee*.

JCalk- , en in 't Geflagt der Spaathen , gelyk Hoofo-

jk ze dan ook hier zal befchryven.
STÜI5,

( irt Veld-Spaath die ondoorfchynend rosach- XV-
v J'

.
'

i 7
< * Spathunt

tig is en vonkende* Campeftre*

Gemeene.

Deeze is vry algemeen , hoewel zy geen

Aderen noch Gebergten uitmaakt. Overvloe-

dig komt zy voor , in de Graniet en Porphier-

fleen , waar var* ik onder de Rotsiïeenen zal

fpreeken. De Roodachtige telt Fe lieer on-

der de GangftorTen by Bergfladtel in Bohe-

men : de Roozenroode is, by Nagiay in Se-

venburgen, dikwils de Moer van de aldaar

breekende zo beroemde Goud -Erts: in de

meeiïe breekt, by Schemnits in Hongarie , Zil-

ver- Glas-Erts : de Vieefchkleurige is de ge-

woonde Gangftof teKapnick in S'evenburgen.

Ik heb een Stuk zodanige Veldfpaath van

Geyer in Saxen , ook heb ik ze uit dat Keur*

voritendom , met een weerfchyn , daar men
Duitfche Kat-Oogen van maakt.

De Vlakten d[er Veldfpaath zyn glanzig en

(lel-

C l S} Spathum fixum opacum rufescens fciHtillans^

Sijft. Nat Spathum fcintiiians opacum durutn ylanis

ïegularibus. Spathum Pyrimachum. Wall. Sijft. Min. I.

p.. 214. Sp. informe durum fubdiaphanum. Carth. Min
;

13. Spatum fcintillaos. Cronst, Min. §. é6* N. 1. b»

ïl% Deel, III. Sn**
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'£
E

ftellen langwerpige Ruiten voor ; gelyk zy

ui.
' ook in Ruitachtige (tukken breekt , zynde

$tuk
03?D" grootendeels ondoorfchynende, Linnjeus

Veld- wil, dat zy uit de Stofte van Kalkfpaath, on-
SjacuaK

^er \\7ater 3 geboren zy , door de Zee en door

Yzer verbasterd (x). Dat zy van geen Keizel-

achtigen aart zy,is blykbaar uit de ligtvloei-

jing in 't Vuur, welke Cronstedt reeds

overlang aan de groenachtige Verfche'denheid

en Engestroem aan de overige bemerkt

hebben. Evenwel kan 'er eene vermenging

van Keizel- Aarde in plaats hebben , welke

met Kalk -Aarde gemakkelyk tot vloeijlng

komt. Men vindtze meest roodachtig, doch

ook Melkwit, bruin of graauw, bleek geel en

groenachtig : fomtyds Droezig by enkele Kry*

ftallen , wier zyd vlakten langwerpige Ruiten

zyn; gelyk in de Mosgroeve te Morberg ia

Sweeden.

XVI. (ïO) Veld - Spaath , die doorfchynend , wit is
Spathum

7 *

SUiceum. en ronkende»

Keizelige.

Deeze fchynt blykbaar famengefïeld te zyn

uit Kalk -Spaath en Kwarts: weshalve menze

ook

(x) Nata e materie Spatlü fob Mari, a Neptuno &
Marte adulterata.

(16) Spathum fïxum diaphanum , album, Scintillans*

{tyft. Nat. Spathum fcintillans diaphanum Planis minus

regularibus. Wall. Syft. Min. I. p. 215. Quartzum pu*

jfum textura Spathojfa, Cronstv Min. §. 52 , c.
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ook Kvarts -Spaath noemt. Bovendien komt IJ?

zy dikwiïs in Kwarts voor, doch is zeldzaam in;.„

en heeft glanzige Vlakten. Men vindtze geel- s
^°F0*

achtig in Hongarie; wit, rood, groenachtig, veld*

In verfcheide deelen van Sweeden. Doorbran-^^-

den wordt de laatfte rood, de roode wit»

achtig.

f 17) Veld -Spaath, die aan 't Staalflr,g niet xv"ir«
v l ' ö Spathum

Vonkt* mutunt.

Doove*

In Schonen is deeze gevonden , die ook

niet ophruifcht met Zuurcn; anderszins zou

menze tot de Kalk-Spaathen betrekken kun-

nen.

(18) Veld -Spaath, die met een weerfihyn XVIIL
Muta;

"

Labn
Steen

van veelerley Kleuren [peelt

.

Labrador*

Hier moet ik fpreeken van dien zonderlingen ,

federt tien Jaaren zo bekend geworden Steen

van Labrador of Nieuw Brittannie; welke door

de Kenners thans tot de Veld * Spaath betrok-

ken wordt. Eenige Hernhutters , zegt men,

door Storm op een woest Eiland aan die Kust

Schipbreuk lydende, vonden aldaar verfcheide

Keizelachtige Steenen, in welken zy een zon-

derlingen weerfchyn en fpeeling van Kleuren

waar-

07) Spathum fixum non fcintilians, Syft, Nat.

{lüL) Spathum fixum diverjfis Coloribus refplendens. Mihu

EU. Dsel. III. Stujs.
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üJI'« waarnamen. Dus die verzameld hebbende, zyfi

' lil. ze naar Europa gefchikt en ten deele gefn.ee-

stuk*
1*" ^en en gefleepen: zó dat daar van thans ftuk-

labrador- jes , van verfcheiderley groette , in eenige Ver-

&im* zamelingen zig bevinden. De Profefor Les-

ke* te Leipzig, heeft er eenigenj in Plaat ge«

bragt en befchreeven; doch hadt maar kleine;

hoewel hem naderhand twee grootere uit hec

Hernhuttifch Kweekfchool te Barby bezorgd

werden. Zyn Ed. befchryft zeer naauwkeu»

rig de manier van Schemering deezer Steenen ;

wier oirzaak hy van eenige ingemengde Yzer-

en Zwaveldeeltjcs afleidt (j). Zoude menze

niet aan de zelfde reden , waar door het Glas

verweert, en niet minder fchoone Regenboogs*

kleuren afgeeft, kunnen toefchryven?

Door anderen is ook reeds deeze Labra-

dor -Steen befchreeven, waar onder den Heer

Brückmann, die aanmerkt dat dezelve in

de gedaante van Keizeis van verfchillende

Kleuren gevonden worde , en dat 'er groote

Stukken van te Barby zyn (2)* Deeze Kei*

zeis béftaan uit verfeheide Laagen of Plaaten *

Wier Schemering men reeds voor 't flypen ge^

Waar wordt. In 't geheel zyn zy ondoorfchy-

nende > maar in dunne Plaatjes gefneeden heb-

ben zy eenige doorfchynendheid* >

3> Wol1

?

X0 Waturforfiher. XII. Stuk. bl&dz. ï6r.

^z) Beyfragg von Edetjïeinen, Braunfbhw. 1778. p, i5yf

•
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,5 Worden deeze Steenen , zegt hy , ge- rtj

3, fneeden en gepolyst , voornaamelyk wan- jii.

,> neer zy wat Buikig of Schildvormig. geflee-
s
^°ra*

„ pen zyn, dan fpeelen zy, inzonderheid by Labrador*

3 , de opvalling der Zonneftraalen , met de
Steen*

5 , fchoonfte en levendigfte Kleuren, die men

„ zig verbeelden kan; gelyk de Vederen der

„ Kolibrietjes , Paauwen en de Steentjes uit

3, de Pees der Paarlemoer -Schulp. Aange-

,, zien deeze Steenen uit louter fyne Blaadjes

„ beftaan , zo breeken deeze de Lichtftraa-

„ len, naar dat ik den Steen onder verfcheide

3, hoeken tegen 't Licht draaije , op veelerley

„ manier, en (tellen den Oogen de aangenaam-

5 , fte verwisfeling van Kleuren voor, Byna

3, alle Soorten van Groen , Blaauw, Violet,

„ Geel, Graauw, Purper, Zwart, enz. ver-

„ toont zig beurtlings in deeze Steenen. Een

3, Goudkleurig Groen , een geel Koper of

,, Prins Robberts Metaal Kleur, enz. zietmen

^ in eenigen. Sommigen flelien het Oog, in

3, eenen opflag, twee, drie, vier of vyfKleu-

„ ren teffens voor; anderen , wederom, t*el-

3, kens maar ééne Kleur, en dan wederom een

„ andere, wanneer de Steen, met een ver-

3 , fchillenden hoek, tegen- 't Licht gekeerd

3, wordt."

Voorts verhaalt die Heer, dat de grootile

•van zodanige Steenen , die hy bezat, onge-

yaar de grootte hadt van een Ocker- of Wal-

noot,
JU. Deel. III. Swx.



144 K A L K A A R T J G E O P

^fDEEt. noot i maar nv Wt 'er ook gezien van driö

HJj en vier Duimen middellyns en een Hernhüt-

stuk? . ter j die meer dan twintig zodanige Stöeneg

Labradvr- bezat , verhaalde hem, dat te Barby Stukken
#W*!k waren van vyftig en meer Ponden zwaar. Des

de waarde deezer Steenen , die naar defchoon-

heid en grootte van twee tot tien Pifloolen

gegolden hebben, meest daar van afhing, dac

menze op Prys hieldt. Hy hadt Veldfpaath

uit Saxen, van Ehrenfriedersdorf,die Saphier-

blaauw was, komende den Labradorfteen naby.

Ook was in 't Brandenburgie 5 by Potsdam,

een uitmuntend fchoone Schemer ^ Spant h ge-

vonden, zo Doclor Bloch verhaalt* Moog-
lyk zal dit die zyn , waar van men de Duit-

fche Kat-Oogen maakt , hoedanige ik geflee-

pen en ongefleépen heb. De Cey'onfche

Kat-Oogen zou de Heer Brückman^ooIc
voor een Soort van Veldfpaath houden ; doch

ik zal die, om dat onze Ridder dezelven toC

de Opaalen betrekt , onder de Keyfteenen

befchryven. 't Blykt ten minde, volgens zyn

Edé en anderen , dat de Labrador -Steenen

geen Kwarts zyn. ;, Dewyl zy Veld-Spaath

„ zyn, zo verftaat het zig van zelve (zegt

9y zyn Ed») dat zy aan 't Staal Vuur geeven."

Ik zie de eigentlyke kragt niet van datbewys,

Uit de mynen heb ik geen Vonken met het

Staahlag , zo veel ik ze durf beproeven , kun-

nen bekomen.

n
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Ik heb, naarnelyk, behalve de kleine, een IL

fchoon Stuk van dien Labrador - Steen , om- Juf
1"

trent twee Duimen over 't kruis. Dit Stuk
ST̂

°orD*

heeft , als men 'er regt op ziet , eene donker Labrador*

blaauwe Kleur , met zwartachtigc Vlakken ;
St***'

maar als het Licht 'er van ter zyden op valt

,

en het in de winkelhaak zeer fchuins wordt

bekeeken , zo dat de Gezigtslyn een hoek van

omtrent twintig of dertig Graaden met de

vlakte van den Steen maakt , dan vertoont

zig dezelve ten deele allerhoogst Hemels-

blaauw, ten deele Celadon- groen, met eenen

Koperachtigen glans. Aan de andere zyde

van het Plaatje heeft zulks ook ten deele

plaats* In andere Standen heeft de Steen flegts

een donker blaauwachtïge Kleur, als voorge-

meld. In fchoonheid derhalve, zo wel als in

grootte , fchynt my deeze myne Steen alle

door Profesfor Leske afgebeelde te over-

treffen*

(19) Veld - Spaath die gekryflallizeerd is* ^ J X.

, Meest komt de gekryftallizeerde Veld- ürufimw.

Spaath Ruïtachdg voor, zig door haare hard
iJï0QZ]^ >

heid van de Kalkfpaath onderfcheidende, zegt

de Heer Wallerius, en dan is zy of wie

of

C19) Spathkm flxum Cryftallifatum, Mihi. Spathumi

icin|illans Cryflallifatum. Wall. Sijft- Min. I. p. 2 \6i

jSpaihuro fcintillans , Druficum. Crqnst* Min* §.66 9 b,

K
III. Dkbl. III* Siuis,



i\6 KaLkaartige op

U- of geelachtig van Kleur : maar zy valt ook

111.
' in Engeland Droezig, uit kleine Kryfhlletjes

JÏZ
0ID" van witachtige Kleur beftaande , en in Fin-

land roodachtig , op de zyden geftreept.

Ik zal hier, gelyk gezegd is, wegens de

overeenkomst van zeifftandigheid, op laaten

volgen de

III. Vloey - Spaathen.

Immers deeze worden ook , door gezegden

Mineralogist , geteld onder de Kalkaartige

Steenen ; hoewel onze Ridder haar tot de
Zouten heeft betrokken, en wel, wegens de

Teerlingachtige figuur der Kryftallen , tot

het Keuken- of Zee -Zout. De naam is in

't Franfch Spath fufibk en Spatk Vitreitx ; dat

is Smeltbaare of Glasachtige Spaath ; in "'t

Hoogduitfch Flufzpat of Vloey - Spaath , en
gemeenlyk Fluor 9 Fluor mineralis of'

Spathofus.

Zy komt driederley voor ; naameïyk Kwart-

zig, Spaathig of Gekryftallizeerd.

XX. (20) Vloey - Spaath van Glasachtige gedaante*
Spathum . , . . ^
Quartzo- met onvatbaare deeltjes. Dee-
fum.

Kwart» (20J Spathum Vitreum particulis ïmpaïpabiübus. Mihi
fcige, Fluor Mineralis part. impalp. facie Vitrea. FJuor folidus.

Wall. Syft. Min. I. p. 179. Fluor Min. induratus , partic.

impalp. figura indeterminata. Cronst. Min. §. 98. Muria

Lapidofa , iubquartzofa , aggregata , fparfa , fixa. Linn.

Syft. Nat. XII. Tom, 1 1 1. Gen. i6« Sp. 7, Muria Chryfolam-

pis. Ibid. Muria Lapidea Phosphorans. Mus. Tesf, 36. N»
6. Spathum lucens. Rinm. dit. Stockholm, 1747,
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Deeze, die men gemeenlyk Lkhtgeevende of II.

Pkosphorieke Spaath noemt, komt voor, in de
F

nL*
Loodgroeven van Engeland , als ook in Swee» Hoorn-

den, en in Duitfchland voornaamelyk op den v
'

t

Haarts 5 in Saxen 5 Bohemen , Switzerland; $p*w%

byna altoos in Gangbergen , op Kalkfpaath ,

Gipsfpaath , Kwarts of Gneis. Dikwils maakc

zy zelf magtige Gangen, en niet zelden vindc

men Kalkfpaath , Glimmer , Pyriet , Lood-

glans, Lood- en Zilver - Ertfen , ja rood Rot-

tekruid , gelyk by Felfobanya in Opper -Hon-

sarie * daar ingeflooten. Ook is fomtyds de

Oppervlakte met Kalk -Spaath en Zwavelkies

als Druppelswyze overtoogen , of met Kalk-

fpaath -Kryftalletjes als Kandy» Suiker beloo*

pen : gelyk ik daar van , uit Engeland, zeer

fchoone Exemplaaren bezit,

De Vloey- Spaath, hoewel half of byna ge-

heel doorfchynende en zeer gelykende naar

Kwarts , vonkt aan 't Staalflag niet en bruifcht

ook geenszins met Zuure Geeflen op 5 doch

wordt door lang kooken gedeeltelyk daar in

ontbonden. Zy is maar ruim driemaal zo

zwaar als Water , en dus ligter dan de Kalk-

fpaath , breekende 3 wanneer zy aan (lukken

geflagen wordt , fomtyds in Pieramiedaale

Stukken. Het uiterlyke aanzien doet ze veel

gelyken mar gegooten Glas ; waar van zy

ook Glas -Spaath hee^en. Zy vertoonen zig

zeer Glasachtig op de Breujfe. Ifeder zynze

K % êm
|II. Djsel, III. SïüK.

.
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II. dan de Kalk- en Gips -Soorten en kunnen

hi
EL

* derhalve ook gefneeden en gefleepen worden,
Hooid- als Glas.

STOK. ' . " _ ~l* -
-

,

DeVloey- Aangezien de Grondflag, evenwel, vandee-
fpaath is ze Vloev-Spaath eene Kalk- Aarde is , zo zou
Kalkaar- .

*
, .,, , , , .

tig. men niet onbiiiyk mogen denken , dat zy op

dergelyke manier , door 't onbegrypeïyke ge-

weld van onderaardfch of oppervlakkig Vuur,

gevormd zy, als men nu den Kalkfleen en

Kalk tot Ghs heeft weeten te imeken (a).

Dit myn denkbeeld, dat geheel nieuw is, kan

men niet ongerymd .noemen. Ook blyft

,

wanneer zy gedeeltelyk door lang kooken 'm

Olie van Vitriool gefmolten is , daar vaneen
Glasachtige Aarde, over, die met Loogzout

tot eene Achaatachtige klomp fmelt. Op zig

zelf zyn fommige Vloey-Spaathen ook fmek*

baar, door een uiterften trap van Hitte, vol-

gens den Heer d'Arcet , tot een Gipsachtig

Glas. Met Kalk- en Kleyachtige Stoffen
,

Borax en Pis -Zout, fmelten zy gemakkelyk

tot een Glas van verfcheiderley Kleur : maar

met Keizel- of Glasachtige Steenen vloeijen

zy niet.

meteentg Behalve de Kalk- en Glas -Aarde, is inde
Zuur. Vloey-Spaathen een Vitrioolifch of Zwavel-

achtig Zuur , dat aan den blyk van Gips-Aarde

zig in dezelve openbaart. Bovendien heefc

de

(a) Zie bladz. 46. bier voor.
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de Heer Scheele nog een ander in dezel- „ ï£

ven ontdekt , t welk meer den aart van Zee- 111.

Zout of Wynfteen-Zuur heeft , en zig door g^™'

Vitriool -Zuur laat uitdryven in de gedaante Vhey-

van witte zeer zuure Bloemen.
Spaatu

Zodanig zyn, naar alle Proeven, de Grond- Oirfprong

ftoffen der zuivere ongekleurde Vloey - Spaa-
r|n,

then : maar de Natuur heeft deeze Steenen

dik wils met graauwe , geele , roode , blaauwe,

groene Kleuren , in veelerley trappen , ge-

verwd. Die Kleur hebben zy , buiten twy-

fel, van eenige brandbaars Stoffe , daaron-

der gemengd ; alzo zy , door het Gloeijen,

allen wit branden , en , dewyl de Olie van

Vitriool, weke men van het Poeijer der raau-

we Steenen overhaalt , dezelven alle Kleur

beneemt. Buitendien wordt men in eenige

Soorten ook nog Aluin- of Yzer- Aarde , of

beiden te gelyk, gewaar.

Eene byzondere Eigenfchap is dié, om wel- Liehtgee-

ke zy Lichtgeevende of Phosphorieke Spaath g ĉ

e

h
^*

genoemd worden. Dezelve bezitten zy van

Natuure, en dit geeft het denkbeeld, dat zy

door geweldig Vuur uit Kaikftoffen geboren

zyn , nog meer kragt. De Phosphorusfen ,

immers, uit Dierlyke of PlantftofFen, of zelfs

uit Delfiïoffen , zyn Voortbrengels van den

üiterften trap van ons Vuur. Dit blykt zelfs

an de Steen van Bononie , die door Calcina-

tïe eerst zyne Lichtende hoedanigheid ver-

ft 3 krygt.
ÏII. Deel, III. Sxuk,
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tl krygt*.* térwyl deeze Vloey -Spaarhen weinig

ui. ' hulp daar toe behoeven. Indien zy flegts, op
Hoofc^- een donj<ere plaats , mee een Yzeren Spyker

* Zie gekratst of gefchraapt, of tegen ruuwe Steen-

Wa^.xio. acntige» Ligbaamen gewreeven Worden, of ia

een Mortier met een Glazen Stamper geftoo -

ten ; zo werpen zy eenig Licht af en de ge-

wreevene plaats geeft nog een poos daarna

Licht. Hoe vlugger , nu , dit wryven gefchie-

de, hoe fterker dat Licht bevonden wordt, en

hoe duurzaamer» Het zelfde bewerkt de ver-

warming deezer Steenftoffen op een Kachel,

Yzeren Plaat , of in open Vuur, Dan werpen

zy , voornaamelyk de gekïeurden, en de Groe-

ne inzonderheid, zo lang zy warmzyn, een

blaauwen of groenen Vuurglans van zig 9 die

haar als een Nevel omringt, en zelfs zig dan

vertoont , wanneer zy raauw met Salpeter-

Zuur eenigen tyd in een zagte Warmte (taan*

Verfterkc men de Hitte , in 't een of andere

Geval , tot dat zy Gloeijen , zo verliezen zy

die eigenfehap , en het Vuur nog meer aan-

zettende , zo barden zy , fpringen met fterk

knappen in kleine Blaadjes en verliezen alle

Kleur.

Gebrmik *t Voornaamfle gebruik , dat men van de

l^
1^; Vloey -Spaathen heeft, is, dat haare bymen-

ging , waar van zy ook dien naam hebben 3

ongemeen ftrekt om de Vloeijing der aller-

bardnekkigfte Ertfen te bevorderen. Zy doen

dis
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die veel ukgeeven en maaken dat men minder u.

Vuur noodig heeft, om 'er het Metaal uit te Afdeed

puuren. Tot Lood of Yzer-Ertfen, evenwel, Hoofd-

worden zy, om dat zy daar aan eenig nadeel ^
doen , niet gebruikt. Sommigen willen 5 dat Spaaifh

zy ook in de famenflelling komen van het Sa-

xifche Porfeleïn ; , doch anderen , dat men
Veldfpaath daar toe gebruike of Gips (b)m

Van de fraaije Soorten, die helder ea fchoon

gekleurd zyn, maakt men in Engeland, door

geheel Derbyshire , Vaazen , Kandelaars en

andere Werkftukken , dikwils meer dan een

Voet hoog , welken te Birmingham in Pinsbek

of ander Metaal gevat en tot Sieraad gebruikt

worden. Ook fchildert men , onder dunne

Schyven van deeze Vloeyfpaath, fomtyds roo-

de of geele Aders , om 'er het aanzien aan te

geeven van een bonten Alabaster. Verfchei-

de Konstftukken , daar van gemaakt, heeft

men voor Edele Steenen aangezien.

Ik bezit fchoone Plaaten van deeze Vloey-

Spaath , die aangefleepen zyn ; van Saphier - A-

methyst- en Topaas • Kleur , met Lood -Erts

daar in, uit Engeland , en anderen uit Duitfch-

land , enz. Mooglyk behooren hier toe , die

twee groote helder groene Steenen 5 waar van

de één een half Voet lang was , drie of vier

Dui«

0) Zie 't voorg. Stuk , bladz. 50?»

K4
III. Deel III. Stok.
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m
ui.

Hoofd-
stuk.

Floey-

SpmtPu

XXI.
SpathuM

ttcldumï

Gianzige*

Duimen breed , tusfchen de twee en drie Dui-

men dik ; welken den Heer de la Co n da-
min e , door den Opziender der Bibliotheek

van .'t Vatikaan te Rome , voor Smaragden

vertoont werden (c); maar die grootere Steen

van dergelyke Keur , meer dan twintig Pon-

den zwaar 3 daar Keiszleu de Afbeelding

van geeft ; welke , als een onwaardeerbaar

Gefchenk van Kar el den Grooten, in

de Abtdy van Reichenau, by Conftans in de

Bodenfec , bewaard wordt , is niets dan ge-

gooten Glas (d). Het zelfde, moet men den-

ken van dat Kommetje , meer dan een Voet

wyd, en een half Voet hoog , met twee Oo-

ren, 't welk te Genua als een groot Heilig-

dom vertoond wordt 3 zynde voor twaalf dui-

zend Marken Gouds^yerpand geweest , by eene

belegering dier Stad (e).

(21) Vloey-Spaath met günfterende deeltjes.

Ge-

(V) Mem, de PAcaA, R. des Sciences, de 1757. p. 343

0- 547. oa.
\

(d) Zie Andrea, Briefe aus der Schzveiz. p. 65.

(f) Mem,, de PAcad, uts. p. 341, Q. 544. Oft.

(20J Spaihum Vitreum Particulis nitentibus. Mm.
Fluor Spathofus. Cronst. Min §. 99. Fluor Mineralis

Facie Spathofa , particulis nitentibus. Fluor Spathofus.

Wall. Sijft, Min, I. p. 180. Muria Lapidofa, Spatho-

fa, aggregata , fparfa , fixa. LtNN. Sijft. Nat. XU«

Tom. III. Gen. 16. Sp. 8.
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Gelyk de voorgaande Kwartsachdg 5 zo komt 1 !.

deeze Spaathachtig voor , en daar in verfchilt jj*
el"

zy alleenlyk van de voorgaande. Ook is zy Hoofd-

derhalve minder doorfchynende. Men vindt- ^
ze meest in de Groeven van Düitfchland en-%^'^.

Sweeden, doch ook in Spanje. De Kleur is

wit, geel, rood, Violet of bruin; welke in

hoedanigheid eenigermaate verfchillen. De

Roode , inzonderheid, als fterk met Yzer be-

zwangerd, knapt in 't Vuur niet en heeft een

flerke Calcinatie noodïg om Licht te geeven,

dat de anderen , gelyk de voorgaande , doen,

die daar door ook aanmerkelyk van Kleur ver-

anderen. Ik heb Top
#
aaskleurige , die zeer

Spaathachtig ziet , welke uit Italië afkomftig

zou zyn, enz.

(22) Vloev-Spaath van eene Ruitachtige of XXII.
™ , /> n 7

Spathum
Teerhngfe gejtalte. Mom-

beum.

Door Ruitachtige worden hier verftaan
fê

eerIins*

Teerlingfe Kryftailen , om dat dezelven Ruit-

achtige Oppervlakten hebben. Dezeiven zou-

den enkeld moeten zyn, niet famengegroeid,

vol-

(22) Spathum Vitreum Rhomboidale vel Cubicum.

Mihi. Spathum Cryftaliifatum Cryftallis Rhomboidalibus.

Carth. Mm: 13. Fluor Cryftaliinus Rhomboidahs. Wall.

$yft. Min. 1. p. 183* Muria Lapidofa Spathofa , folitaria

Rhombea fixa. Linn. Syfi. Nat. XII. Tem. III. Gen,

16. Sp. 9.

K 5
III, Desl. III. Stuk.
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H. volgens de bepaaling van Linn^üs. Door
/ÏFDEEL.

111. Wallerius worden zy derhalven ook

stuk!*
0,

t'huis gebragt tot de gekryftallizeerde Vloey-

Vloey- Spaath. Ik zal 'er alle de Teerlingachtige >
Spaath.

fciloon famengegroeid, toe betrekken.

jr£™° Deeze komen overvloedig voor, in Duitfch-

land , opden Haarts , in 't Sahlfeldfe , in Voigt-

land; als ook in Engeland, Sweeden, Span«

je, Vrankryk. Zy zyn van heldere Kryftal-

lyne, witte, groene , geele, paarfche of Vio-

lette en blaauwe Kleur : weshalve zy veel-

al den naam krygen van de Edele Steenen,

naar welken zy gelyken. Dus worden zy

Basterd - Diamanten , Smaragden, Topaazen»

Amethyften en Saflerên getyteld. Somtyds

vindt menze Groepswyze zitten op andere

Vloey -Spaath, op Kwarts , Kalk -Spaath , Gips-

Spaath of Gneis. In Derbyshire , als ook

in Saxen, Bohemen en Silezie, zyn de zoda-

nigen niet ongemeen.

Deeze Kryftallen hebben gemeenlyk regt-

hoekige Vlakten , fomtyds met fpitfe hoe-

ken , fomtyds zyn de Teerlingen vol , zeer

dikwils verfcheidene in malkander gefchoo-

ven ; fomwylen inwendig hol , en dan menig-

maal over de geheele Oppervlakte bekleed

met eene Schors van kleine Kwarts - Kryftal-

len : fomtyds , gelyk in een Loodgroef by 't

Matlock-Bad in Derbyshire, van boven open.

Ik heb verfcheide Stukken van deeze Teer-

lingfe Vloey • Spaath j zo enkclde van Sma-

ragd >
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ragd, Amethyst en Topaaskleur , als famen- lij

gegroeide uit Derbyshirc , met kleine witte m.
Kryflalletjes begroeid , als helder Kwarts of.^*1*-

Kryftal ; of gekleurde; hoog geel met Zilver- vtceih

Vaal -Erts op Pyriet van Gersdorff in Saxen ,*•»$•

of met gekryflallizeerde Kwarts , als ook

groenachtige met fyne Loodglans van die

zelfde plaats , en zeer kleine met Droezige

Kwarts van Freiherg : ook Amethyften-Vloey-

fpaath in witte Yzerfteen met Pyriet, van Ma-
riënberg in Saxen, en dergelyke in Arduin van

Vifet by Namen. Een Topaaskleurige uit En-

geland is , om de Teerlingfe Geftalte eenigs»

zins aan te wyzen , in Tig. 7 , op de voor-

gaande Plaat XXVII , afgebeeld.

Hier kan de meefte gekryflallizeerde Vloey-

Spaath worden t'huis gebragt. Men vindt 'er

evenwel ook Agtzydige, die twee Pieramieden

vormen , met den grondfleun op elkander , en

dus eenigermaate Aluinachtig (ƒ ) , welke in

Duitfchland vallen , met dergelyke verande-

ring van' Kleuren : zo dat zy mede] voor bas-

terd-Amethyflen , Topaazen enz. gehouden

worden. Dezelven komen nog met veran-

deringen van Geftalte voor , niet veel van

die der gekryflallizeerde Kalk-Spaath afwy-

kende.

f/) Fluor Cryftallinus oftaëdricus. Wall. Syft. Mhu
3. p. 183. Alumen Lapidofum , Calcareo - Spathofum

,

diaphanum, rafile, Linn. Syft. Nat* XII. Tom. 111.

Gen. 17. Sp. 5.

III. Defx. III. Stuk$
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. V: "kende. Somtyds zyn de Kryftalletïes zeer
AfdeEl. J j j

in. klein en digt by elkander, 't welk uitmaakt de
HooFD-

^.Jttt (23) Vloey-Spaatb, die uit Kryftallyne Kor-

Spathum reltjes is famengefteld,
Granula-

Korrelige. Deeze , die in Sweeden Sahjlag genoemd
pi,XXvil wordt , om dat zy veel naar Zoutkorreltjes

*g
' ' gelykt, valt meest Korrelig in de Rotsfteenen,

wit, geelachtig, blaauw of Violet van Kleur.

De zodanige , evenwel , komt ook op zig

zelve , wit en zeer glinllerende , aan dikke

Plaattn famengegroeid voor, gelyk ik ze dus

heb van Lautberthall , aan den Haarts. Een

zeer fraay Stukje van dtezen aart, doch waai-

de Vlceyfpaach dus Korrelig aan Rolletjes is

famengegroeid , die evenwydig op elkander

leggen, heb ik in Fig. 8. laaten afbeelden.

,, In Hongarie en Sevenburgen vindt men,

vt zegt de Heer Brünnich, geene Vloey-

„ Spaathen. Saxen heeft 'er wat van, dech

3, zo veel niet , dat men 'er tot de Erts-be-

„ werkingen dienst van heeft. Maar op den

„ Haarts, inzonderheid by Stollberg, komen

„ daar van Aderen voor , d;e eenige Vade-

, 9 men dikte hebben. Hier van daan wordt

53 zy aan de Mansfelder en de omleggende

« Ko-

f23) Spathum Vitreum Granuiis Cryftallinis corapo.*

fitum. Mihi. Fluor Granularis* Wall. Syft. Mïn. I. p.

182 Fluor Cryftallifatus figura nmltilatera fphaerica..

Cronst. Min. §* 100. N. 3.
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„ Koperhutten verkogt , om de moeielyk ft

„ fmeltende Ley daar mede te dwingen (g)." 111.
l

Zo ziet men het gebruik van deeze Steen-
S
™°

K
°

%

FD*

Soort, die, als de Borax in 't Esfaijeeren , in vioiu-

de Metaaihutten dient, en dus den naam van:
sPaat^

Vloey-Spaath te regt heeft; hoewel de Kalk-

Spaathen , die men fomtyds Steenvloeden ty-

telt, ook daar toe dienftig zyn. Jk heb daar

van hier voor reeds gefproken.

IV. HOOFDSTUK.
Befchryving van de Kleijige Steeist en,

dus, als uit Kley voortgekomen zynde , genaamd 1

tot welken de Amianth-, Glimmer, Talk en

daarom ook de Spekfteen , Serpentynfteen,

Potfteen , Graveelfteen , Hoornfteen, Pek-

fleen , Rood -Aard, Steenmerg , Spaanfch

Kryt enz. behooren.

/^Vffchoon het niet volftrekt bewyslyk is,

V* dat de Steenen van deezen Rang, ge-

lyk LiNNiEüs wil % uit Kle'y geboren zyn 5

heeft zulks nogthans veel waarfchynlyks. In
't affchraapen zyn zy Smeerïg op 't Gevoel

,

en worden door een maatig Vuur drooger en
harder: twee Eigenfchappen , die in geen an*

de-

CêJ Not. in Cronst, Mm, p. iig»

III- Deel. III. &iyn*
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11. dere Steenen plaats hebben. Ook zyn zy 'm

IV. ''t Vuur zo beftendig , dat zy weleer, gelyk

EruK?
1D" Wallerius nog doet, genoemd werden

Apyri 9 dat is Vuurvaste Steenen. Zyn Ed»

bekent zelf, dat dit niet volftrekt waar zy ;

aangezien de meeflen door een allerhevigfte

en langduurigfte Hitte , tot Vloeibaarheid te

brengen zyn. In dit opzigt komen zy ook

met fommïge Kleijen overeen (k). Andere

Autheuren hebben van dezelven byzondere

Rangen gemaakt, naar de uiterlyke hoedanig-

heid; van Bladerïge, Vezelige en Glimmerige

Steenen; doch zy tellen niettemin eenigen,

daar van , onder de Kleijigen of Kleyaartr*

gen. Ook is 't biykbaar , dat het fchraapze!

of wryfzel van de Talk alle hoedanigheden vai*

' dé Kley bezit (7).

Sommigen brengen hier tegen in v dat deeze

Stoffen in Water niet ontbindbaar zyn , en niét

Ideeven aan de Tong : doch men moet ze

uje.t als onveranderde , maar als Kley , die

door

(h) Vergelyk de Argilta apijra 9 tübrica , enz, in het

Hoofdftuk van de Kleijen of Pot - Aarden , in 't voor-

gaande Stuk , bladz, 525, En de Steenige Stoffen , die

-daar van gemaakt worden , veel zweemende naar fom-

migen van deeze Steenen. En , dewyl men dit dus kan

nazien , blykt daar wit het gemak van myne Klasfi*

kaale verdeeling.

0' Talci tritura posfidet omnes ^.ualjtates Argillge.*

Ï4HN. 3?. 51. -
- \
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door Vuur verhard is en met andere zelfftan. ,
1! -

digheden gemengd , aanmerken. Haare hoe- i V.

danigheid , in 't Scheidkundig onderzoek , is stü°k%

fd*

zo zeer verfchillende , dat men die geenszins

tot een algemeenen Regel brengen kan. In

allen bevindt zig wel eenige Keizel • Aarde of

maarKley: in eenigen is die met Aluin -Aar-

de, in anderen met de Aarde van Bronzout

vereenigd. Buiten dien bevatten eenigen ook

Zwavelige of Yzerdeeltjes, en van deeze laat-

ften dikwils eene aanmerkelyke veelheid. Zy
zyn allen niet zonderling hard ; ten minfte

niet zo hard , dat zy aan 't Staalflag vonken »

en veelen in tegendeel zeer week en ligt ver-

gruisbaar. De zwaarte is nooit zeer groot:

ja eenigen dryven op 't Water. Men vindt

'er nooit Verfteeningen in , en geen Ver-

fteende Zaaken komen ergens voor , die

daar in zyn verwandeld. Veelen komen in

de famenftelling der Rotsfteenen. Hier uit

verbeelden fommigen zig , dat het Steenen

zyn, reeds voor den Zondvloed gebooren.

Deeze Kleijfge Steenen zyn door den Heer

LinnjEüs in de Geflagten van Talk, Aml^

mth en Glimmer 3 verdeeld ; als volgt.

AMianthus. Amianth. \

De naam Amianth was voorheen alleenlyk

eigen aan het Bergvlafch, dat, zig door zyne

taaije
III. Vmu ui. Sxük»
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A dee
taai

'ie buigzaame en evenwydige Draaden of

IV. Vezelen van alle overige Steenen onderfcheidu

stuk?*
" Men gaf dien naderhand ook aan eenige ligte

Amiamh. Steenfoorten ,. van een Vezelig geweefzel. De
volgende Mineralogisten vonden goed eens

fchifting daarin te maaken, en die Steenen,

welke taaije buigzaame Draaden hadden , op
't Water dryvende, Amïanth\ de genen, die har-

de broofche Draaden hadden , en in 't Water
zonken, Asbest te noemen Anderen gaven

aan de genen , die lange evenwydige Vezels

hadden , den eerden , en aan de zodanigen ,

wier Vezels korten verward waren , denlaat-

ften naam. Maar , aangezien het woord As-

best op de onverbrandbaarheid ziet , die de

eenezo wel als de andere eigen is, zo kan die

fchifting naauwlyks plaats hebben, en h :

er«

om heeft ook de lieer Walleiuus deeze

beide benaamingen als gelyk van betekenis

voorgefteld (k). In de befchryving, echter,

heeft zyn Ed. de gewoone manier omgekeerd,

noemende de langdraadige Asbest , de kort-

draadige of fchorfige Amianth. Onze Ridder

hadt bevoorens daar van twee Geflagten ge-

maakt , en deeze Steenige Lighaamen , even

als de Hoogleeraar Vogel, afzonderlyk be-

fchreeven Q); doch thans befchryft hy dezel-

ven

(k) Asbeftus. Amïanthus. Sijfi. Mht. I. p. 406.

.(/) Sijft, Nat, EcU 1748. Zie Lederm. Mikroshoopifcto

jrernwaktykheden 3
1\T. Deel , b&cis. 19 > 30 j m myue Aan*

tekening tUdaar.
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Ik
ven altemaal onder éénen Hoofdnaam Ami- A lD

*

EKU
anthus , wiens toepasfing , als onbevlekt bete- ui.

kenende, niet zo blykbaar is. stuk.

De meefte Soorten zyn zeer ligt en alte- Hoeda-

maal zo zagt , dat zy aan 't Staalflag niet von-
ni
*

e en*

ken, maar in 't Vuur worden zy allen harder,

broofcher en fommigen zo hard, dat zy Vuur

geeven. Zuiver zynde, kunnen de meeften,

ook door den fterkften trap van Vuur, niet

tot vloeijing gebragt worden , zonder het by-

komen van Borax , Loogzou t , Vloey-Spaath

of Loodglans: maar dan fmelten zy ligt tot

een bruine of zwarte Glazige Stoffe. Op de

breuk zyn zy allen dof en oneffen. De zelf-

ftandigheid is Vezelig; doch de Draaden loo«

pen fomtyds verward door malkander, zo dat

zy als een Schors maaken. Nooit vindt men
"erVerfteeningenin; maar de Asbest komt zelf

als verfteend voor , en in Jaspis of andere

Steenen ingelyfd. Verfcheiderley Ertfen en

Zwavelkies heeft men 'er in aangetroffen*

Nimmer maaken zy , op zig zelf, Bergen of

regelmaatjge Aderen uit, maar komen of in-

gefprengd , of Nestwyze , of by Strooken ,

in allerley Gefleente , zelfs in Spekfteen ,

Talk , Glimmer , ja ook in Steenmerg en

Kley, voor.

Dat de Amïanthen door Vuur zouden ge- Oirfprong

boren zyn , is by my niet geloofbaar. Want^™ *

zodanig Vuur zou men onderilellen moe-

fc teq
III. Deel. HL Stuk.
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Afdeel
ten tot&fyfit te zyn geweest dan ons Vuur

,

IV. 't welk niettemin dezelven harder maakt. Ten

stuk?- anderen toont de onrype Asbest, zogenaamd,

Amianth, dat 'er nog een groeijing in deeze Steenfoort

plaats hebbe. Misfchien heeft de Oirfprong

deezer Stoffe eenige overeenkomst met die

van Schimmel en dergelykenXm) of roet het

begroeizel der Kalkmuuren. En, dat 'er eeni-

ge Kalkachtigheid in plaats hebbe , blykt uit

derzelver Melkachtige ontbinding in Water ,

en de aandoening , welke zy van Zuure Gee-

flen hebben, waar door fommigen worden op-

gelost. Die Kalkachtige Aarde , welke men

*er door wasfchingen van krygt, is van cene

Gipsachtige natuur. Veelen hebben vastge-

fteld, met onzen Ridder, dat derzelver voor-

naamfte GrondftöfTe Kleyachtig zy. Sommi-

gen hebbenze aangemerkt als een Zout van

Kleijigen oirfprong. De Proefneemingen van

Marckgraaf en Gerhard fchynen te

be-

(jn) De vermaarde Rïeger heeft zelfs in zyn Lex.

Jiift. Nat. willen beweeren , dat de Amianth van eenen

Plantaartigen Oirfprong , en tot de Plantgewasfen te be-

trekken zy; maar dit heeft geen waarfchynlykheid.

Vid. Wall. SijJh Min. I, p. 416, De Franfche Heer

Grignon vergeleek dezelve by de witte Wolligheid,

welke in de Spieeten der Smeltbaarden van Yzer dik-

wils voorkomt en geheel uit Yzer beftaat: terwyl de

zuivere Amianth geen Yzer in 't geheel bevat. Ibïd. p.

417. Zie voorts ten dien opzigte de Mikroskoopifche Ver»

wiaaklijhhedeu van LedermUller , IV* De el» bladz. 27.
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bewyzen , dat de meefte Soorten van Amianth ji.

eene Aarde van Bitter- of Bronzout, of ook A^EE£-

eene Aluin -Aarde bevatten, welke beiden zig Hoofd-

met Zuuren uit dezelven laaten haaien , na
Amianth

dat menze gebrand en fyn gewreeven heeft.

Maar het branden neemt die Vettigheid v/eg,

welke de Kley van andere Aarden onderfcheidc.

Dat 'er in fommigen ook Yzerdeeltjes zyn , is

uit de Waarneemingen van Lehmann on-

twyfelbaar.

Door onzen Ridder zyn de Amianthen in

twee Afdeelingen ondericheiden , waar van.

4e eerfte de eigentlyk , de andere de onei-

gentlyk zogenaamde bevat.

L Vezelige, met evenwydige Draaden.

(i) Amianth met affcheidbaare , , buigzaame t

iaaije Vezelen* thu$ As*
besrus*

De veelerley benaamlngen, welke de oude viafcïif

Autheuren aan deeze wonderbaare Steenfoort

gegeven hebben, zyn elders voorgedragen en

verklaard (»)„ Hedendaags noemt menze ge-

meen-

fjj Amiantkus Fibrofus , Fibris feparabilibus 3 flexi-

libus, tenacibus. Stjft. Nat, XII. Tom. 111. Gen. 7, Sp.

i. Amianthus mollior , Fibris paralielis &c. Wall. Syfu

Min. I, p. 408. Asbestus Fibris conftans paralielis. Croüïst.

Mm. 105.

(n) Lederm. Mihvosk. Vermaakïykfodm. JV\ J)t

bladz. 21.

L 2
III. DïEI,, III, SïBK.
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STUK.

Amicmth

jj.
meenlyk Berg - Vlafch , of'onverbrandbaar Vlafch %

ook wel Steen- of Aard'- Vlafch , en dikwils

Asbest* Sommigen willen, dat zy de Bjsfus

der Grieken zoude zyn, en fielten vast, dat

de Heilige Gewaaden der Ifraëlitifche Priefte*

ren , waar mede zy den Altaar naderden , van

zulk Lywaat waren : misfchien , op dat zy zig

niet branden zouden. Wat hier van zy : 't

is zeker, dat men s

er Linnen van maaken kan,

gelyk wy ftraks zien zullen.

Groei- De Asbest, of het eigentlyk zogenaamde
Plaats.

Berg _ vlafch, wordt gevonden in de Woefty-

nen van Indie , in Tartarie , Japan , China ,

Egypte , op verfcheide Eilanden in het Oos-

telyk gedeelte der Mïddellandfche Zee , in

Griekenland, by Smirna, in Hongarie en Bo-

hemen , in het Saltzburgfe , in Tyrol , op

verfcheide plaatfen in Piemont en Savoije 9 op

Korfika, in de Zuidelyke deelen van Vrank-

ryk , in Graauwbunderland , in verfcheide

deelen van Duitfchland , in Silezie, Poolen;

by Namen in de Nederlanden ; in Engeland

en Schotland; in Lapland en Sweeden; in Si-

berië en elders onder 't Rusfifche Gebied.

Uit deeze Groeiplaatfen van die StofFe

blykt, dat de Asbest niet, gelyk Plinics
wilde, door de Hitte der Zonnefchyn gebo-

ren zy. Het denkbeeld , dat zy niets anders

zou zyn dan gekalcineerd Yzer , door het

Vuur van brandbaare deelen beroofd , gefproo-

ten





Deel Plaat xxviii.
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ten uit het vinden van een groote veelheid n.

Asbest op den bodem der Fornuizen van A™Et-

Yzer-Smelteryën in Vrankryk (0),. fchynt na- Hoofd*

der bekragtiging te vereifchen. Immers, zo 2niam%.
dit een zelfde Stoffe ware , dan moest men
uit de natuurlyke Asbest , door byvoeging

van een brandbaare Stoffe, ook Yzer kunnen

maaken ; gelyk daar van gefchiedt.

De fynfce Soort van Asbest, met de lang- Eigen-

fle en dunfce Draaden, zegt men, komt van pi.xxvm.

Kandie , Cyprus en Korfika ; de Rusfifche Fl& u

heeft wel langere maar grovere , en de Swio

zerfche korte , niet zo buigzaame Vezelen*

Ik heb evenwel , uit Graauwbunderland, na.

tuurlyk gegroeide Asbest -Vezelen bekomen,

die ongevaar een Voet lang zyn, zeer wit en

taamelyk dun. In de Marmer - Groeven , op

de Pyreneeïche Bergen , groeit , volgens Le-

Mery, een Ainianth twee Voeten hoog, met

Zilverwitte Vezelen, die, in Water geweekt,

buigzaam worden en bekwaam om als Hennip

te bewerken (p ). Van de Cyprifche , die

ongelyk fyner is , ftel ik een Stukje voor, in

F/g. 1, op Plaat XXVIII. Li nn^eus merkt

aan, dat de beste in Siberië valt, de gedaante

van oud Hout hebbende , en met de Vingeren

overiangs fcheidbaar zynde in Vlafchachtige,

buig-

(i>) Phil. Trans. Vol. LI, p. 837.

O) Brückmann de Lapide Asbejio, Brunsv. ïfzp F-24»
L 3

III, DfiEi. III. Stuk.
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iï. buigzaame , zagte Draaden , van een Hand*

IV.
* breed en langer. Gemeenlyk is zy zo ligt

,

$Sk°
FD- ^at z^ °P *' Water drvve 5 eer zy daar v '

jn is

4miané. doordrongen , waar door zy gemeenlyk wat

buigzaamer wordt* In 't Vuur wordt zy niet

verteerd en verliest niets in zwaarte , maar

wordt broofch en valt uit malkander, en in 't

Brandpunt van een groot Brandglas fmelt zy

ylings tot Glas (q). De gewoone Kleur is

glanzig wit , of bleek groenachtig, of helder

groen, of licht graauw, of roodachtig.

Stoffen Dat fommige oude Volken van zulk Vlafch

gemaakt. Linnen gehad zouden hebben, waar in zy hun-

^**vn**ne Dooden verbrandden, om de Asfche te be-

waaren, wordt algemeen geloofd, 't Is zeker,

dat men hedendaags, in fommige deelen van

Europa , daar van onverbrandbaar Linnen , Pa-

pier en Touw, weet te vervaardigen, 't welk

dan tot Beursjes, Snoeren, Koord, ja totKou-

febanden en Zakdoeken verarbeid wordt. De
vermaarde Bruckmann heeft een Vertoog

over de Asbest uitgegeven, waar van twee

Exemplaaren op zodanig Papiergedrukt zyn(r).

Hier in verhaalt hy omftandig de bereiding van

de

("#) Bruckmann ontkende dit , p. 25 > maar liet is

door den Hoogleeraar Musschênbkoek beveiligd. Etsm.

Php.
(r) kift* Nat. Curiofa Lap. Asbefiu Brunsv. 1727.

Quarto.
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de gedagte Stoffen , gelyk men dezelve ook u.

by Lede rmuller kan vinden (Y)« Een A^EL«

Stuk van zodanig onverbrandbaar Touw , uit Hoofd-
. . stuk.

myne Verzameling , dat Lintswyze is gevlog- ^miantfu

ten, witachtig van Kleur, geef ik in Afbeel-

ding in JFUg. 2, op Plaat XXVIII.

Het geheim beflaat daar in , dat de Asbest

,

met Olie bevogtïgd , gefponnen worde op een

Viafchdraad, of ingewerkt in Vloey -Papier:

want op zig zelve kan menze niet fpinnen noch

aan elkander hechten. Zonder twyfel heeft

de glanzige witte Kleur deezer Stoffen , als

ook de zeldzaamheid en dit byzondere, dat

menze flegts ter zuivering in 't Vuur behoef-

de te werpen , 'er zulk een waarde aan gege-

ven: want duurzaam zynze zekerlyk niet. Ver-

fcheide maaien in 't Vuur geworpen worden

zy broofch en vallen uit malkander. Men be-

reidt 'er ook Pitten tot Lampen van , die

duurzaamer zyn dan van Katoen. Dat by de

Groenlanders zodanige Lamp - Pitten in ge-

bruik zyn , wordt door geloofwaardige Schry-

vers verzekerd. Oudtyds plagt men , daar

van , in de Kerken veel gebruik te maaken.

Somtyds leggen de Vezels van deezen Steen Sommfc

zo digt aan malkander , als de Vezels in hetj^J
u

Hout , Hout,

(O Zie Mikroskoopifchè, Fermaaklyktuden, IV. D* t>l.

$9 , enz.

L 4
III. Deel. III. Stok,
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n. Hout, en dewyl de graauwe Kleur van fom-
*
IV.

* mige Soorten zo veel overeenkomst heeft

,

Hooro- Zyn
»er gev/eest, die ze voor on verbrandbaar

.<&«/*«/#. Hout hebben gehouden. Dit gaf de Monni-

ken aanleiding , om kleine brokjes daar van

voor {tukjes van 't Heilige Kruis uit te venten

,

en de onverbrandbaarheid verfterkte de ligt-

geloovige menigte in die verbeelding,

of «aar By Impruneta, niet ver van Florence , komt
Aarde. een w j tte % drooge en niet vette .Aarde, in de

Groeven van Serpentynfteen voor, zo de Heer
Ferber aanmerkt, welke uit vermolmde wit-

te Amianth befiaat, en derhalve van hem A-
tnianth- Aarde geheten wordt (t).

11. (2) Amianth mei affiheidbaare Vezelen, die

tlifs

m
piu" buigzaam y hroofch en pluizig zyn.

Berg- jye Heer Linnüïüs verftaat hier dieStof-

fe, welke gemeenlyk Pluim- Aluin genoemd

wordt, verfchillende daar in van de voorige,

dat zy zig niet in volmaakte Draaden , maar

in een Pluizige Wolligheid laat fcheiden \ alzo

de Vezelen vafter famengegroeid zyn, doch

niet»

(?) Briefe aus Walfckland. p. 334»

(2) Amicmthus fïbrofijs , Fibrss feparabilibns fJexilï-

bus, fragilibus 'pappofïs. Syft. Nat. Sp. 2. Asbestns

Plumofus. Vog . Mïn. 171. Asb. Fibris parallelis Martfci-

lis fragilis. Cronst^ Min. $. 105. Asbestus durior, Fi-«

bris parallelis , arftius cohsrentibus , feparabilibus ten-a-

cibus. Asbeftus folicus. Wall. Syft* Min, Lp. 410.
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niettemin affcheidbaar. Walleriüs noemt II.

deeze Rype Asbest , en merkt aan, dat menze
F
\y^

Afchgraauw , groenachtig en zelfs Vliezig Ho°fd-

aantreft op verfcheide plaatfen van Sweeden.
Amiantht,

Zy houdt taamelyk veel Yzer , en fmelt der-

halve ligter als de voorige, kunnende, in Wa-
ter geweekt, ook als die verwerkt worden.

(3) Amianth met affcheidbaare , fiyve , glan- J
u-

zige , broofche Vezelen. tkus fra-
gilis.

Dit komt voor , in Lapland , in fommige

Mynea van Sweeden , daar het fomtyds door

de Loodglans heen boort, en by Reichenflein

in Silezie onder de andere Asbest, als ook in

Hongarie en in Siberië. Het glanst als Zyde

en fpringt aan ftukken, op 't aanraaken: de

Draaden, niettemin, loopen evenwydig, nu

regt dan krom: zy zyn ftyf, breekbaar, kort,

fcherp en breeder dan in de beide voorgaan-

de Soorten, Niet ligt la3ten zy zig van el-

kander fcheiden , maar gemeenlyk tusfchen

de Vingeren tot Stof wryven : fomtyds zynze

wat harder en tevens doorzigtig als Glas

,

nu groen- of graauwachtig , dan Sneeuw-

wit.

(3) Amanthus ftbrofus, Fibris feparabilibus rigidis,

nitidis, fragilibus. Syft. Nat. Sp. 3. Amianthus Vitreus.

Vog. Min. 171. Alumen Plumofum , nonnullorum. Asbes-

tus rigidus , Fibris parallelis fubtilisfimis , fragillimis. As-

beftus rigidus. Wall. Syft. Miu. I. p. 413,

L %
III. Deel. III. Stuk.
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.**•
„ wit. Het wordt Glas •Amianth of Veder -wit,

IV. en ook dikwils Pluim -Aluin genoemd, doch

stuk°

FD
" ten onregte - ^y heeft wel , gelyk de voor-

jknicmth. gaande , . de eigenfchap van een Wollig Pluis

uit te leveren, dat men Kriewel - Kruid noemt,

veroirzaakende aan tedere deelen van 't Men-
fchelyk Lighaam een aanmerkelyke Jeukt en

dus fomtyds dienftig zynde om het Gevoel in

verlamde Leden weder op te wekken : maar

zy moet wei onderfcheiden worden van de

Natuurlyke Pluim - Aluin , die uit Aluin be-

flaat , gelyk de Smaak aanwyst en onfchade-

lyk is; daar deeze Asbest ingenomen een Ver-

gift uitmaakt. LiN'Ndaus' merkt aan, dat

dezelve haaren Kleijigen okfprong door de

nog daar aan zittende Kley doetblyken. Wal-
leriüs fielt, dat de Pluim- Aluin der Winke-

len tot deEafalten of Schirls behoore (#)•

IV. (4) Amianth met de Vezelen famengegroeid >

thuih«-
n"

hoekig, flyfen ondoorfchynende.

matuvus.

Onrype. jye volftrekte onaffcbeidlykheid der Vezel-

draaden onderfcheidt deeze Asbest, die we-

gens de gedaante ook Hout - Amianth , doch

ge-

00 Bafaltes fibrofus. Syft. Nat. fs p. 337, 413;

(4) Amianthus fibrofus , Fibris connatis angulatis rigi-

dis opacis. Sijft. Nat. Sp. 4. Asbeftus durus Lignofus,

Fibris parallelis arfte cohserentibus, non feparabilibus.

Asbeftus immaturus, Wall. S'tjft. Min. I. p. 411. As-

beftus jLigneus, nonnullis*
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gemeenlyk Onrype geheten wordt. Zy komt jfc

voor, in Siberië, Lapland, Sweeden, Hon* iv.

garie; als ook by Cofemits in Silezie en by
s
^°ED*

Zoplits in Saxen in Serpentynfteen. De Draa- Amiamh.

den loopen evenwydig Straalig ; de Kleur is

wit, graauw, groenachtig, groen, zwartach-

tig of bruin ; de hardheid grooter dan der voo-

rige Soorten ; zo dat menze niet kan fplyten.

Somtyds hebben de Draaden eenige doorfchy-

nendheid en zyn als Vliezig famengeweeven

;

zo dat de Steen van buiten zig digt en vast

vertoont. Wanneer hier by de bruine Kleur

komt, dan vertoont zy zig als een ftukHout.

Wylen de Heer Leder muller heeft zulks

in Plaat vertoond O). Ik bezit zodanige graau-

we Asbest , als Hout , uit Schotland en Sibe-

rië. Aan deeze laatfte is een zagt Gefteente,

als een Matrix, gegroeid, welk groenachtig

is, en naar Spekfteen gelykt. Groen heb ik

ze, die zeer fraay is, wel een half Voet lang

,

uit Hongarie; als ook uit Schotland en uit Sa-

xen. Een Stuk myner Verzameling, dat bleek-

groen is , uit Sweeden , heeft zeer blykbaar

evenwydige Draaden en is aan de beide en-

den met Pyriet begroeid : maar nog duidely-

ker en fraaijer onderfcheiden zig die Veze-

len in een Stuk zodanige onrype Asbest, die

don-

(V) Zie Mikrosk. Vermaahh'kheden t IV. D. T'Ab. I en

ïl 3 bladz. 28 , 29.

III. Deel. III. Stuk.
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il. donker groen is , uit Schotland , op Plaat
Afdeel. XXVIII, in Fig, 3, natuurlyker grootte voor-

Hoofd- gefield; alwaar tevens de Houtachtige gedaan-
STUK.

Plaat Onze Ridder merkt aan, dat deeze Onrype
XXViii. ^ sbes t nooit in 'de voorgaande Soorten ovcr-

gaa. Wat de Natuur kan uitvoeren weet

men niet , en het zou geheel oneigen zyn ,

deeze onryp te noemen, indien men geen zo-

danig denkbeeld had. Ik denk, dat zyn Ed.

daar mede bedoeld zal hebben , dat zy door

Konst niet tot Vezelige Asbest, wier Draaden

buigzaam zyn , te maaken is : terwyl zulks

met de rype Amianth, of zogenaamde Pluim-

Aluin , fomtyds kan gefchieden , als voorheen

gezegd is. Sommigen raaden tot weekmaa-

king derzelve en affcheiding der Draaden, den

Geest van Armoniak - Zout , anderen onge-

blufchte Kalk, aan. Het onderfcheid in de

gedaante der fynfte Vezeltjes , zo van de on-

rype als van de rype Asbest, en wel van de

Sevenburgfe, die Stroo-geele Draaden heeft

en van de Cyprifche , wier Vezelen veel wit-

ter zyn, is door gedagten Ledermüller
zeer fraay vertooond (w).

(5) Amianth

(w) Mihrosh VermaahU als boven, Tab. V, VI >

bladz, 30.
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(5) -Amianth met byna Kleyachtïge Vezelen. atdèew
IV.

In de Spieeten der Rotfen komt deeze by STÜ
£°

ÏD*

Maagdeburg, als ook by Sahlberg in Sweeden , V.

by Moldawa in 't Bannaat van Temeswar *thusTer~

voor. De Ridder vermoedt , dat dezelve uit r*ftris-
„

Kley ontftaan zy , welke overdwars in even-

wydige , aan elkander raakende Vezelen , is

famengegroeid , zonder nog een volkomene

Steenachtige hardheid te hebben. Hy houdt-

ze voor de Moer , waar uit de drie eerfte

Soorten zyn gefprooten ; doch waarom ook

de vierde niet ? Haare Vezels zyn als Kleijig

en gemeenlyk groenachtig.

(6) Amianth met Middelpunt!? Straaknde VL
J

_ rr . Radians;
ftyve Vezelen. Geitraal*

de.

Deeze, die men in Sweeden StiernJJagnoemt, xxvnï*
komt aldaar voornaamelyk in de Groeven by Fis- 4*

Norberg , Garberg en anderen , als ook in

Serpentynfteen op den Eulenberg en by Rei-

chenftein in Silezie voor. Zy vertoont zig >

als uit louter Glasdraaden famengefteld zynde>

ep

Cs) Amicmthus fibrofus , Fibris fub-Argillaceis. Syft* Nat»

Sp.5. AmianthusTerreftris. Mus. Tesf 22. N. 5'.

Cd) Amicmthus fibrofus, Fibris concentratis divergenti-

bus rigidis. Sijft. Nat. Sp 6. Bafaltes Fibris concentratis.

Cronst. Min. §. 74. Bafaltes fibrofus ftellatus. Wali., Syft.

Min, I. p. 336.

III, Dsbl. HL Stuk.
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fliiili ii ii

ea *s 00^ niQt m ^n(^er ^ro^ch : terwyl die

IV. Draaden , uit een middelpunt fpreidende, zig

stur
FD* Sternswyze vertoonen. Ligt fmelt zy in 't

^to. Vuur, zelfs voor de Blaaspyp, tot Glas, ea

fchynt meer tot de Bafalten of Schirl, dan tot

de Asbesten te behooren. Ik heb derhalve

hier de Vezelige Gefternde Bafait*, van Wal-
leriüs, t'huis gebragc. Mooglyk kan daar

toe ook die betrokken worden, waar van de

Heer Brug mans fpreekt en de Afbeelding

geeft (x). Zyn Ed* hadtze alleenlyk op an-

dere Steenen waargenomen. Eene Verschei-

denheid daar van, te Garberg gevonden, hadt

de Vezeldraaden uit een middelpunt verfpreid

in de gedaante der Staart van een Kalkoen.

Het zeer raare Stukje, met ïlyve Goudkleu-

rige Vezelen, op een witte Arienikaale Kies

gegroeid, .hier in Fig. 4 , vertoond, fchynt

my tot deeze Stern - Asbest te behooren.

II. Schorfige, zonder blykbaare Vezelen.

VIL (7) Amianth , die Schorjfg , buigzaam is en

tlJZZ. Kurkachtig.

Berg-
Kurk. £)e(>
m-s*

(x) Litkologt Groningana. p. 78. Tab Fig. 4.

(7) Amianthus Corticofus flexilis Suberofus. Syft. Naf.

Sp« 7. Amianthus Fibris flexilibus , inordinate fe interfe-

cantibus , levisfimus. Suber Montanum. Wall. Syft, Min»

I. p. 415. Asbeftus Membranis conftans contonis. Crqnst.
Min. §. 104.
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Deeze , die Berg - Kurk geheten wordt , n.

komt in verfcheïde Steengroeven van Swee- A™*ti

den , in Vrankryk , als ook in Duitfchland Hoo/d-.

voor. Zy is byna de ligtfte van alle Bergftof-
STl

^*
r

fen , dryvende op het Water , tot dat zy Kurk.

daar van is doordrongen ; 't welk met een fis*

fend geruiich gefchiedt. Zy kleeft aan de

Tong; is dof op de breuk, zagt en broofch,

beftaandc uit Vezelen , die als door malkan-

der geweven zyn. Dus gelykt zy zeer naar

Kurk. Men vindtze gemeenlyk wit, gelyk te

Sahlberg in Sweeden en te Schneeberg in Sa-

xen ; maar fomtyds ook bleekgeel of geelach-

tig bruin ; welke laatfte veel Yzer houdt , en

ligter door 't Vuur fmelt dan de witte en

geele» Henckel hadtze, zonder eenigby-

voegzel , tot een zwart Glas gefmolten. Het

Stukje, op Spaath gegroeid, dat ik hier in

Fig. 5, vertoon, is van eene geelachtige Kleur,

waarfchynlyk uit Sweeden (y).

(8) Amianth die Schorfig buigzaam is, en ob^t VIIÏ.'

Water dryfi. tJ'^
Berg-

Deeze , genaamd Berg-Vleefch of Schiefer-Vtee&h.

Amianth , was voorheen, van de volgende,
Xxvni.

door Fig. 6.

(y) Habitat Dannemorse , in Fodina , cum Natro

Hyodonte. Linn. Ik heb thans groote Stukken , op

Kalkfpaath , van daar bekomen. .

(S) Amiauihus Corticofus flexilis natans. 'Syft. Nat. Sp.

8. Caro Montana vulgo. Vog. Min. p. 172.

111. Dkel. IJL Stuk.
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il door Wallerius afgezonderd : doch thans

^y
EEL

'acht zyn Ed. dezelve naauwlyks , dan door de
Hoofd- dikte der Plaatjes , daar van te verfchillen.

sï Uk

s
%

Men vindtze voornaamelyk 'm de Sweedfehe
Vieefch. Yzermynen , als ook in 't Graaffchap Glatz,

byTopfchau in Stiermark en elders. Het Stukje,

uit myne Verzameling , in Fig. 6. afgebeeld

,

is van de Haarts afkomftig , geelachtig wie

van Kleur. In geweefzel en gedaante zweemt

zy zeer naar Lorken-Zwam, en is dikwils in

Plaatjes deelbaar. De buïtenfte Oppervlakte

fchynt als een famenweefzel te zyn van zeer

dunne, korte, opftaande Haantjes, digt ge-

tropt en fomtyds met een zwart Vlies bekleed.

Dus gelykt zy zeer naar Hoorn - Schiefer

,

maar is in hardheid zeer verfchillende. De ge-

nen, die ftellen , dat zy in 't Water zinkt

,

zullen 'er dezelve voor hebben genomen.

JX. (9) Amianth die Schorfig , buigzaam , Vliezig is

fhullZ' ™ OP '* Water dryft.

ta.

Leder. Deeze , die Berg- Leder genoemd wordt,

fy & komt op de zelfde plaatfen : en ook wel op

an-

(9) Amianthus Corticofus flexilis , Membranaceus, na-

tans. Syft. Nat. Sp. 9. Amianthus Fibris mollioribus in-

tertextis , in Lamellas compaftus Ievis. Aluta Montana.

Wall. Syft. Mm. I. p. 414. Asb. Membranaceus Mem-
branis conftans parallelis. Cronst. Min. §. 103. Cerium

Montanum , vulgo, Yog. Min. p. 172.
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anderen voor.' geïyk in Bohème, in Karinthïe, n.

in Tirol, in 't Saltzburgfe, in Hongarie, enz.
F

^EÏ-

De Tirolfe voert fomtyds Loodglans en ik HüOFD*

heb van daar een groot Stuk met Yzerbruin , Ber„m

dat graauw is van Kleur. Het Stukje, in Fig. Leder>

7, afgebeeld, is witachtig , met Kobaltbloe-

fem, en komt van Scbneeberg in Saxen. Wei-

nig verfchilt het, in gedaante, van het Berg-

Vleefch , doch is Vlieziger, hebbende eene

zeer Bladerige gedaante. Deeze Blaadjes zyn

fomtyds zo dun , dat het deswegen Berg'

Papier geheten wordt. Men vindt het wit,

licht graauw, groenachtïg of geelachtig bruin.

In 't laatfte geval is het Sterk Yzerhoudende ,

en fmeït, op zig zelve, in 't Vuur fpoedigtot

een zwart Glas.

(10) Amianth , die Steenachtig is , uit hon- X.

dek vanftyve gedraaide Vezelen beflaande, thus im~
plexus.

Deeze, die in Sweeden^/rgetyteld wordt,
fte^gt"

komt aldaar in de Yzermyn te Nordberg voor.

Dat zy weezentlyk van de voorheen befchree-

vene Stern -Asbest verfchille, is uit de bepaa-

ling t'overblykbaar.Zy maakt een zeer zwaar,

hard

(10) Amiantlms folnlus , fasciculis Fibrarum contortis

rigidis. Sijft. Nat. Sp 10. Asbeftus folidus , Fibris in

fasciculum compa&is durisfimis , alio Lapidum jjeneri

immixtis, Asbeltus fascieulatus. Wall, Syft. Mm. J. j?,

414». ..M
JU, Deel. III. Stm.
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!ï « hard Gefleente uit , het welk gebondelde

IV.
' Vezels heeft, die op verfcheide manieren on-

der elkander gedraaid zyn en gevlogten. Het

kan ook zyn, datzy fomtyds in andereSteen-

floffe vermengd zig openbaart; gelykdeHeer

Walleriüs zodanige voorflelt. Gemeen-

lyk is die Vlegtfteen fterk met Yzer bezwan-

gerd. De Kaffteen> voorgemeld, fchynt wei-

nig hier van te verfchillen.

Mica. Glimmer.

De Glimmer, in 't Franfch , zo wel als in

't Latyn, Mica, en fommige ook Talcum ge-

naamd, in Engeland Brigts, is een taamelyk

zagre, niet zeer zwaare Stofre, dïkwils fmee-

rig op 't gevoel en glinfterende. By 't aan

flukken flaan of breeken, fpringt zy in Bla»

derige brokken , die uit kleine Schilfertjes

beflaan , en in de meeften zig ligt van elkan-

der laaten fcheiden; zynde.nu meer dan min-

der buigzaam. In 't gewoone Vuur worden

zy broofch , zonder evenwel hunne glans

,

kleur of frneerigheid te verliezen ; in heviger

Hitte rollen de Blaadjes zig in elkander; maar

om ze tót Glas te fmelten wordt een uiterfle

trap des Vuurs vereifcht , indien zy niet veel

Yzer houden , of een byvoegzel van Borax,

Loogzout T fmeltend Pis -Zout , Loodglas,

Vloey - Spaath of Marmer , hebben. De beide

hau
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ÏLlaatfteu kunnen , derhalve , met Toordeel tot A **^

Ertien gebezigd worden , die met veel Glim- i V.

mer vermengd zyn. Met Kwarts of Vuurbe- stuk!
?D"

ftendige Kley vereenigd , wederftaan zy hec

Vuur nog hardnekkiger.

ülle Glimmer -Soorten houden Yzer, dat Oitfprong

in eenigen derzelven taamelyk veel is, doch, ftoffe?

wat ook fommige Scheidkundigen beweeren

mogen , geen fpoor van eenig ander MetaaU

Dit bewyst derzelver Ontleeding, en hetont*

ftaan van dergelyke Stoffen op de Slakken in

de Yzerfmelteryën* Dit,, als ook het voort-

komen van een Glimmer uit Aluin - Aarde , die

lang met Zwavel gedigereerd is ; de overvloe-

digheid van de Glimmer in de nabuurfchap

van Vuurbraakende Bergen en in de oudfte

Eergftoffen , maaken het zeer waarfchynlyk,

dat de Glimmer door Vuur uit eene vloei-

baare Stoffe voortgebragt zy. Die Stoffc

moet veel overeenkomst hebben met de Grond-

fcoffe van Serpentynfteen , Spekfteen en der.

gelyken : alzo menze veel in dezelven aan-

treft. Bedenkelyk zal de Glimmer, derhal-

ve, uit de Vettigheid van de Kley, door ze-

leer Kalkachtig Vogt ontbonden, by wyze

van Coagulatie * geboren zyn (z). Immers,

fcerwyl die Stoffen 'er weezentlyk zyn; wat

be-

(2) Zie 't voorg. STUK.>t)Iadz. 497, ea 't I. Stuk dei

. £>elfftoffen , bladz. 68.

M2
211. Dzzu III» Sxük»
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W. behoeft men dan toevlugt te neemen tot Zan-
AF

iV.
EL

'

dige Aarden, gelyk Wallerius wil? 't Is

s^°
ID"

waar , men vindt , in alle de Glimmer -Soor-

Giimmer.ten , Aluin- of Zout- Aarde : maar die heb-

ben misfchien ook haare afkomst van K!ey.

Ook komen nooit geheele Bergen , Aders of

Laagen van Glimmer voor. Men vindtze al-

toos Nestwyze in de Grond , of in andere

Steenfoorten ,
gelyk Kalkfpaath, Veld-Spaath,

Marmer , Kwarts , Steenmerg , Serpentynfteen

,

Amianth , ingefprengd. In de meefte Rots-

lleenen zyn Glimmerdeeltjes zeer gemeen.

Buiten Cinaber en Tin Erts komen 'er zelden

andere Mineraalen in voor. By Joachims-

thall, in Bohemen, evenwel , breekt in witte

• Bladerige Glimmer gedeegen Zilver; in Tiroï

en Sweeden Loodglans; in Noorwegen Koper

Glas -Erts; in Saxen Blende: ook valt de Glim-

mer fomtyds by Koper-, Lood- en Yzer-

Ertfen.

Hier volgen de Soorten van dit Geflagt

,

door den Heer Linnjeus opgegeven.

ï. (i) Glimmer die Vliezig is enfplytbaar, buig*

Mca zam Glasachtig helder doorfchynende.
Membra- '

j>j t

(i) Mica Membranacea fisfilis, flexilis , pellucida hya-

Una. Syft. ®at - XII. Tom. III. Gen- 8- Mica Membrana-

cea, peliucidisfima, flexilis alba. Vitrum Moscoviticum..

Wall. Syft. Min.l.y. 384- Mica Lamellis magnis paral-

lelis. Cronst. Min. §. 94. Argyvolithus. Bauw. Min, **$,

GJacies Marise, vulgo.

nacea.

Vliezige.
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Dit wordt gemeenlyk Moskovifck Glas ge- n.

noemd, om dat het veel in Rusland valt , en
A™«-

ook Vrouwen - Glas • Marien- Glas o? Vrouwen* Hoo*"jj-
7

S TUK.

ft, in Sweeden Rysfglas, dat is Rusfifch Glas. QiimmeVm

Het valt op de Kust van Malabar, als ook in

Siberië, by Archangel in Moskovie, in Finn-

land, in Sweeden , Lapland aan de Hudfons-

Baay en elders in Groenland; gemeenlyk in

Zand- en andere Rotsfteenen,ofook in Kwarts

en Kley. Baumer gewaagt van een Mariën-

Glas uit Macedonië en Bohemen : Stang
van een ander van 't Deenfch Eiland Bomholm,
en Bruckmann van één, dat men in 't

Brandenburgfe , in roodachtige Spaath, ge-

vonden hadt. In Siberië , alwaar de aanmer-

kelykfle Groeven van Moskoviich Glas zyn,

was dit Lighaam reeds in 't jaar 1680 bekend.

Het breekt aldaar byna Oppervlakkig , en wordt

zonder groote Konst, flegts met Breekyzers ,

Hamers en Beitels , gewonnen. Het is vol-

komen doorfchynende , dan fomwylen troe-

bel door eenige Aarde, die tusfchen de Blaad-

jes legt ;
gemeenlyk zo helder als Kryftal

,

ïbmtyds Rookerig graauw, bruin, geel, groen

of zwartachtig. Het beftaat t'eenemaal uit

buigzaame , Veerkragtige , evenwydige Plaa-

.len , fomtyds eenige Voeten in 't vierkant

groot , die zig iigtelyk, zo fyn en dun, van

elkander fplyten laaten , dat menze met een

Schaar kan afknippen. In een gewoon Vuur

M 3 ver-

in. Deel. III. Stuk,



i£i I t E I Ji o ï of
11- verandert het niet , dan dat het een weinig

iv.
* donkerer wordt: in de vrye Lugt krygt het

sSk
FD" a^eng s troebele Vlakken , voornaamelyk wan-

Giïmwer. neer zig Stof daar op aanzet : zeïfs Vet en

Rook laaten zig niet zonder nadeel daar •afwas-

fchen. De Zuuren werken 'er niet op; maar,

wanneer het met Loogzouten gefmolten , ia

Water opgelost en daar uit neder gezakt is ,

dan ontbinden zy hetzelve, en met Vitriool-

Olie komt 'er Aluin van. Het heeft ook veele

vette Deelen en blyken van Yzer en Kïeijige

Aarde. Volgens deeze befchryving zal het

ligt zyn 5 het Moskovifch Glas van de $ele~

niet te cnderfcheiden , waar mede het ver-

ward wordt door de meefte Ouden en veele

Hedendaagfchen.

Het Moskovifch Glas wordt in Rusland veel

tot Venfterglazen , zo wel in Huizen als in

Kerken, als oqk in Lantaarens en voornaa-

melyk op de Schepen gebruikt : dewyl het »

wegens zyne taaiheid en buigzaamheid , min-

der breekbaar is dan 't gewoone Glas. Het

wordt naar de grootteen helderheid der Stuk-

ken duurder betaald. Men fplyt dezelven ,

naar believen , met een Mes , doch niet te

dun, op dat het eenige Hevigheid behoude.

Jammer is 't , dat het zo ras , van de Lugt,

Rook en Vettigheid , onuitwisbaare Vlakken

bekomt Jn de Schuifjes , om Voorwerpen

onder 't Mikroskoop te brengen , is het ook

veel
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veel gebruikt. In de Geneeskunde heeft het A
]

}

zyne achting byna geheel verlooren. i'v.

Hooid*

(2) Glimmer die Vliezig is en fplytbaar , buig»
T j

zaam 9
witachtig , Z>j/z<z doorfchynende. Mica La-

minofa.

Deeze valt in Lapland, Smaland, Blechin-

gen en andere Provinciën van Sweeden, by

Geyer in Saxen , in het Brandenburgfe , in

Tirol en elders in Duitfchland , by Dera in

Sevenburgen ; als ook in Italië, voornaame-

lyk in de nabuurfchap van brandende Bergen,

of ook daar dezelven geweest zyn , in Schie-

fer, Kwarts en Kley. Het gelykt zeer veel

naar het Moskovifch Glas, maar de Blaadjes

zyn niet zo groot, niet zo buigzaam, noch

doorzigtig. Het laat zig , niettemin , even

als hetzelve fplyten , en fpringt in Tafelvor-

mige Stukken. Het houdt meer Yzer, dan

hetzelve, en vloeit derhalve fpoediger. Zyne
Blaadjes loopen evenwydig, zyn fomtyds ge-

heel onbuigzaam en worden in 't Vuur gantfch

ondoorfchynende. Men treft het ten hoog-

flen eenige Duimen in 't Vierkant aan, meest-

al Zilverwit, in Zand of Schiefer, doch ook

geel als Goud, rood-, groen- en zwartachtig.

Ik

(2.) Mka Membranacea fisfilis flexilis, fnbdlapbana

albïda. Sfffl. Nat. XII. Sp, 2. Mica Membran. femipel-

lucida rigida. Wall, Syft% Min. 1. p, 3g^

M 4

III, Deel, III. Stuk.
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aIItxu ^ ^ thans een zeer ^°°g^eur'§e blaauwe

IV. Mica, op witte Kwarts, uit Spanje , beko*
HöOFIi-

<
~%w„

STUK. men '

HL (3) Glimmer die Schubbig , ftyfachtig is en

*&*! Zilverkleurig.

Katten-

Deeze noemt men elgentlyk Katten -Zilver

of Katten - Glimmer , welke overvloedig in

veelerley Rotsfteenen , als ook in eenige on-

zuivere Marmers , gelyk bet Cipolino der Ita-

liaanen, in de Kalk-Spaath van den Vefuvius

en in de Wurtembergfe Graniet van Wildba-

de voorkomt. Zy is nu harder dan zagter,

en fomtyds zeer Vettig op 't gevoel, beftaan-

de uit kleine, ondooiTchynende en geheel on-

buigzaame Schubben, die zonder bepaalde or-

de leggen en als Zilver glinfteren.

IV. (4) Glimmer die Schubbig , ftyfachtig is en
Aurata* .

Katten- Goudkleurtg.

goud.

Men noemt deeze, die meest door de Kleur

van de voorgaande verfchilt, deswegen Kat-

tengoud , Goudglimmer, of ook Koperglimmer*

zy

f3) Mica Squamofa rigidula Argentata. Syft. Nat,

XII. Sp. 3, Mica Squamulis rigidis inordinate mïxris.

Wall Syft. Min. I. p. 385. Mica fquamofa. Cronst.

Min. §, 94. N.. 2.

(4J Mica Squamofa rigidula Aurata. Syft. Nat XII.

Sp. 4. Mica Squamulis &c. Wall, uts, Crqnst. ibid.
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Zy komt in dergelyke Steenen en op der- n
gelyke plaatfen als de andere voor; inzonder- A™w5
heid in Silezie, Tirol, Bohemen , Ooftenryk , Hoofd-.

Saxen en Sweeden. Ook wordt zy tot de G^
zelfde Soort betrokken, door den HeerWAL-
lerius ; die aanmerkt , dat menze by Bono-

nie naakt vindt, zonder Gefteente. De Goud-

kleurige heet in Sweeden Glitter , de Zilver-

kleurige Skimmer. Zy is nu harder dan wee-

ker , gemeenlyk Vettig op 't gevoel , be-

flaande duidelyk uit kleine glanzige Schubbet-

jes , die meestal broofch , fomtyds ook wat

buigzaam zyn en gemeenlyk eene onbepaalde*

veelcyds evenwydige legging hebben in het

Gefteente , of ook Golfswyze loopen. In 't

Vuur verliest deeze Glimmer haaren Glans en

famenhang , en door opgegooten Sterk of

Konings Water ^alle haare Kleur. Zy houdt

taamelyk veel Yzer en J u s t i meende daar

in een byzonder, nieuw, zwartachtig graauw

Halfmetaal gevonden te hebben; dat echter

niemand 5 na hem , daar in heeft waargeno-

men. Veel waarfchynlyker is % \ dat dit een

Soort van Yzer zy geweest, waar van de Kleur

yoornaamelyk fchynt af te hangen.

Met veele veranderingen komt deeze Goud-

glimmer voor. De meefte is wel Goudgeel

of rosachtig , dat men dan eigentlyk Katten-

goud noemt * maar fommige ook Koperkleu-

rig, by "Schutzingen in *t Wurtembergfe

,

M 5 Don*
III. Dbel. III. Stuk.
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aJIeu Donker- of Citroengeel, als ook Perfikbloe-

IV. men -rood en zeer fyn , of zwartachtig en

stuk.
* helder of donker groen , komt zy voor in de

G/wmKalkfpaath van den Berg Vefuvius. Voorts

heeft menze bruin , graauw en blaauw , op
verfcheide plaatfen van Saxen en groenachtig

• by Geijer, als ook in Tirol.

V. (5) Glimmer met prismatieke Bafaltifche deel-

deJsfata. ifëi die elkander kruifen.

Gekruifte.

In Sweeden komt deeze by Bitsberg, en

eene verfcheidenheid met grovere Streepenby

Fahlun voor. Zy maakt een zwarten Steen,

met Kaffige deeltjes, die onvatbaar zyn, waar

tusfcben grootere langwerpige zyn verfpreid,

die naar vierkante Staafjes gelyken, alsSchirl.

In 't Vuur krygtze eenen Goudglans als de

voorgaande. Misfchien zal derhalve hier de

Geftreepte Glimmer van Willerius, die

uit Kaffige deeltjes beflaat, donker van Kleur ,>

welke door 't Vuur geel of wit worden, behoo-

ren» De Yzer* Glimmer komt zy naby.

(6) Glim-

(5) Mica pnrticulis prismaticis Bafalticis intercusfan-

tibus. Syft. Nat XII. Sp. 5. Mica particulis obloiigis

,

tenuioribus acuminatis. Mica ftriata ? Wall. Syft.^Min,

I. p, 387. Mica particulis acerofis? Cronvi. Min.

§. 95.
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(6) Glimmer met bogtige, brojjche, vergulde !V

Plaatjes. 1 V.
Hoofd*

STUK
Deeze, die in Gangbergen , Ader- of Nets- V

'

L
wyze, in Hongarie,als ook in Silezie en by *#*«&&>

Mersberg in 't Graaffchap Giatz voorkomt , Hong->

wordt in 't byzonder Goud -Talk genoemd ,
rifche*

wegens de Kleur en hoedanigheid. Zy voert

fomwylen Kobalt- en Koper- Ertfen. Op 't

gevoel is zy vetter dan de voorgaande Soor-

ten, maar magerer dan do naast volgende, en

kan , niet zeer fterk met Yzer bezwangerd

zynde , in 't Vuur zeer mpeielyk tot Vloei-

jing gebragt worden. De Biaadjes zyn dun ,

hard , broofch , ondoorfcbyuende , dikwils

krom en fpitshoekig geftreept. Zy iaaten zig

ligt van elkander fplyten en hangen gemeen*

lyk zo los te famen , dat menze afkrabben

,

of met de Vingers vermorfelen en fyn wry-

ven kan. In 't Vuur verandert zy naauwlyks

van Kleur, dan na fterk rooften, waar door

zy ook wat ligter wordt. Zy is ointrent

driemaal zo zwaar als Water, en bevat geen

Aluin - Aarde ,
gelyk de gedagte Glimmer-

Soor-

f6) Mica Lamellis fiexuofis , fragilibus , Auratis. Sijfu

Nat, XII. Sp. 6. Talcum luteum Lameljis fiexuofis opa-

cis , friabilisflmum. Talcum Aureum. Wall. Syft. Min,

I. p. 390. Talcum Lamellis opacis 9 rigidis . luteis. Carth»

Min. 15,

HL Deel; IIL Sxuju
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IX. Soorten , maar Aarde van Bronzout. BehaU

IV.
' ve Goudgeel valt zy ook helder geel en groen,

stuk
0FD" ^on^er groen, rood en blaauw. Van de laat-

Glimmer^ Kleur treft menze aan, by Silverberg en

Reichenftein in Silezie ,en met veel Schiri ver-

mengd by Mersberg , alwaar zy eene Koper-

Ader maakt.

V!U (7) Glimmer met bogtige % wryfbaare
,
groen*

Taiclfa. achtig witte doorfchynende Plaatjes.

Talkige.

Deeze Stoffe , gemeenlyk Talk , of Zilver'

Talk en witte Talk genaamd, valt in Afrika,

in Perfie en andere deelen van Afie, in Pvus-

land; in Svveeden by Norberg; in Engeland,

Spanje, Hongarie, Bohème en in Switzerland.

Zy heeft mer. de Goud -Talk zeer veel over-

eenkomst, maar is op 't gevoel veel vetter en

bynaaltoop.vaneenegroenachtigwitteofZilver-

kieur. Zelden is zy geelachtig en nooit Goud-

geel. Kaare Blaadjes zyn buigzaam en eenï-

germaate doorfchynende. Zy bezit zeer vee-

Ie vette deelen, welke maaken, dat de Zuu*

ren 'er niet op werken , voor dat zy met

Loog-

(7) Mica Lamellis flexuofis friabilibus virescenti - al-

bidis diaphanis. Sjjft'. Nat. Xll. Sp. 7. Mica Squamofa

Martialis. Cronst. Min, §. 95. N. 2. y m Talcum part.

ïmpalpabiiibus diaphanis &c. Syft. Nat. V 1 1 1- N. 1.

Talcum albicans Lamellis fubpellucidis fiexis. Talcum

Lunae. Wall- Sijft. Min. 1. p. 389. Stella Terrae , At*

gyrodamas. nonnuUorum. Talcum Officinaie. Dal. Pharm,

46. Trili» MaU Med,
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Loogzouten geroost zy. Haare oplosfing in 11.

Water, welke door middelvan Loogzout ge-
A™=EL*

fchiedt, is bruin -geel, en op 't gevoel, tus- Hooïd.

fchen de Vingeren , Zeepachtig. Deeze kan GiimmeK
veeleer tot een Blanket - Middel gebruikt wor-

den, dan de zogenaamde Talk • Olie , welke

oudtyds zo veel gerugt maakte.

De Smeerigheid van deeze SteenflofTe deedt

fommigen denken , dat 'er Olie in vervat wa-

re, en, om dezelve daar uit te krygen., heb-

ben zy verfcheide manieren gevolgd. De Talk,

by herhaaling gebrand en in koud Water uit-

geblufcht zynde, werdt met eens zo veel Sal-

peter gecakineerd , en dan liet menze in de

Lugt fmelten. Het daar van komende Vogt
Doemden zy Talk - Olie. Beter en gemakke-

lyker gefchiedt zulks, wanneer men de Talk

met eens zo 4

veel Borax tot Glas fmelt, en

dan dit Glas, met de helft Loogzout weder-

om gefmolten , in de Lugt laat vloeibaar wor-

den. Op beiderley manieren krygt men flegts

een Loogzoutig Vogt, dat met eenige Talk-

deeltjes is bezwangerd, en door zyne fcherp-

heid , als een Blanketmiddel , de Huid be-

derft.

Gemeenlyk voert deeze Stoffe den naam
van Venetiaanfche Talk, als meest uit Venetië

pns toegebragt wordende ; maar zy woont te

Napels , zegt de Heer Wallerius. Vry
duifter is 't, wat zyn Ed. met dit Iaatfte zeg-

gen
HL DEEL. III. Stuk,
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f

II. gen wil : wanneer men acht geeft op de me-
Aideel.

njgvuidige pbatfen , voorgemeld , daar zy na-

Hootd- tuurlyk gevonden wordt. Sommigen heb-
' benze Ster der Aarde geheten, wegens haare

Glimmer. _ _ _ . . , .,
'

. ,

ghnfterende hoedanigheid. Door uitdamping

wordt zy gïanziger» Men kan ze niet tot

Poeijer wryven, dan in een heete Vyzel, die

daardoor Yzergraauw wordt. Niemand, die

by zyn zinnen is, zal zïg inbeelden, dat hier

door het Koper in Yzer verandere.

VUl (8) Glimmer niet halfronde Schubben*

misphceri"
.

c«. Men vindt deeze in Finland niet alleen ,

Tondel" maar °°k
'm vette ^ley ^v Striegau in Silezie,

en in Hoornfchiefer byd'ren. Eene Soort,

die ten minfte zeer naby aan dezelve komt,

valt by Konits in Hongarie en by Altenberg

ïn Saxen. De Kogels zyn dikwils niet grooter

dan een Erwt, fomtyds zo groot als een Snap-

haan -Kogel , glanzig, gemeenlyk geel , wit,

of ook bruingeel, fomtyds. graauw of zwart-

achtig , of zy fpeelen uit den Zilverkleuriger!

in een Koperglans. Zy beftaan uit half door-

fchynende Schubben , die een halven Kogel

vormen, welke men als een Paarl kan afbol»

fleren. Geen andere Smtt heeft men, in dit

Geflagt , van eene zo bepaalde figuur.

(o) Glim-

(8J Mica Squamis hemisphaericis. Syfe. Nat. XII. Sa,

8. Mica hemiisphaerica. Wall, Mhu iz$> Syft. Min, £
f. 3S8-
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. (9) Glimmer met opftaande , doorgaans drie^ IL
A ttypvt

kantig famenluikende Schubben.
\ ym

Hoofd»

In de Mynen van Dalekarlie , als ook by

Jan George Stad in Saxen , en in 't Silezifch Mica
'

Cr^
Vorftendom Jauer op glimmerige Schiefer ,

flatüna

komt deeze voor, die Talkdroes geheten wordt. iyne,

Zy valt fchemerend groen , Goudgeel s Zil-

verwit of Granaatrood , by Bloksberg , en

donkerbruin te Fichtelberg in Bohemen. De
Blaadjes ftaan overend , en loopen zo te fa-

men , dat zy verfcheiderley rlguuren vormen,

welke de Kryftallifche naby komen. Meest

gelyken zy naar eene driezydige Picramiede

en fomtyds naar een Dobbelfteen.

De Goud - Granaaten of zogenaamde Talk* Goud*

wurfels , by Striegau in Silezie , als ook in ten,

Bohemen voorkomende , (alleen wegens de

Kleur dus genaamd,) flegts Schirlkorrels zyn*

de , met Talkblaadjes overgroeid , fchynea

hier te behooren.

(10) Glimmer die bogtig gegolfd is , met Goud^ X.
, . . a j j j T Undutata*
kleurige Schubben* In Gegolfde.

(g) 'Mica Squamis ereftis paslïm triquetro - conniven-

tibus. Sifft. Nat. Xll. Sp. 9» Mica figura determinató

drufica. Wall. Syft. Miu% I. p. 388- Mica drufica. Cronst.

Min. §. 95. 5.

C10) Mica flexuofo - undulata , fquamis Auricoloribus.

Sijft. Nat. XII* Sp. 10. Mica fisfilis Lameliis flu&uami-

bus. Wall. StysU Miu. I, p. 387.

III, Deel. III* Stuk.
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II- In verfcheide Mynen van Dalekarlie , in ^wee-
AtDEEl

IV." den, komt deeze Glimmer voor , die tot de

stuk?*
" Spbtbaare of Schiefer -Glimmer van den Heer

Glimmen Walleriüs behoort. Zy is Bladerig ge-

lyk de eerfle Soorten , en onderfcheidt zig

van.de Goud - Talk door de bogtigheid der

Plaatjes , waar zy uit beftaat Eene byfoort

daar van , te Fahlun gevonden, heeft de Blaad-

jes geheel tegen elkander omgeflagen; gelyk

Walleriüs afbeeldt ( a). Eene andere ,

welke zyn Ed. ook daar toe betrekt , met eene

platte Oppervlakte , is door de Glimmerige

deeltjes , van de Hoornfchiefer en plaatige

Potfteen , te onderfcheiden.

Andere De kundige Hoogleeraar Gmelin zou , be-
61immers» halve het Potlood en de Yzer- Glimmer, wel-

ke niet alleen door onzen Ridder billyk tot

de Mineraalen , maar ook door den Fleer Wal-
leriüs tot de Yzer-Ertfen betrokken zyn ;

hier nog , als een byzondere Soort , t'huis

Straalige. brengen een Straalige Glimmer, in de Tinmy-

nen, te Gieren voorkomende , die Goudgeel

is of zwart , met de Schubben overlangs fa-

mengegroeid, welke mooglyk nader komt aan

de Gefireepte van Walleriüs, dan onze

Droezige. Vyfde Soort. Voorts eene Kryftaiïyne Glim'

mer, welke by Sahlberg in Sweeden, en taa-

melyk overvloedig, zegt zynEd., by Zinn-

walde

(a) Mica fisfilis Lamellis ^eflexis» Ibid. Vid. Fig* 25,
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walde en Slackenwalde in Bohemen, gevon- AJ§L
den wordt. Dezelve is Goud- of Zilverkleu- IV. i

rigz de Blaadjes daan overend 9 of plat , en stuk!/

fomtyds zo regelmaatig , dat zy een zeshoek Gümm,

of een Bloem voordellen. Waarom deeze /
Krydallyn genoemd worde , verftaa ik niet.

Anders zou zy misfchien tot onze Negende

Soort behooren ,• gelyk die Droezige naameen

Anjelier gelykende, van Cronstedt. Ein-

delyk fpreekt ook zyn Ed. van eene Asbeti- Astest-

achtige Talk, welke men te Cofemits, in Sile-
acht1^

zie, by enkelde Stukken, in de Kley- Aarde

vindt, waar in de Chryfopraas legt.

Deeze is geelachtig en komt het Kryt van Kryt van

Briancon naby ; 't welk de Heer Wallerius Bnancon.

hier t'huis brengt (c), en oordeelt wel onder-

fcheiden te moeten worden van het Spaanfche

Kryt , dat tot de Steatieten behoort *. Zy heeft # Zie

even zo kleine en digte Blaadjes, maar die'^dz.^oj.

overlangs tot breede Draaden famengegroeid

zyn; zo dat men den Steen in 't eerde aan-

zien, voor een Asbest zou houden: doch,

wanneer men die breede Draaden wyder uk-

fpreiden wil, zo ontbinden zy zig niet in klei-

ne Draadjes , maar in Bladertjes. In 't Vuur

brandt deeze Stoffe geheel wit, en bruifcht,

ca het branden , fomtyds met zuure Zouten

op,

0) Talcum folidum durlus femïpeïluddum ^ pi&orium.

£reta Brianfonia. Syft. Mm, L p, 350,

N
HL Dmu III, Stok,
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il op, welke bykans de helft daar van ontbifl*"
l

fy
EL

' den. Dit oplosbaare gedeelte is niets dan
Hoofd- Aarde van Bitter Bronzout. Tot Porfelein

STUK.

Speer-
maa^en

'

ls zv zeer dienftig. De Speerfteen of
fteen of Sweedfche Wetfleen , die uit fyne Glimmer-

et een
" deeltjes met Zand gemengd, beftaat, is hier

mede naverwant.

T a l c d m. Talk.

Onder deeze benaaming komt hier een Ge-

flagt van Steenen voor, die in 't Vuur verhar-

den, en wier affchraapzel Smeerig is op 't ge*

voel. Men noemtze Steenmerg, Rood-Aard,

Spekfleen, Potfleen, Serpentyn, Graveel- en

Hoornfteen , enz De eïgentlyk zogenaamde

Talk is tot de Glimmers t'huis gebragt. De
zuivere bruifchen met Zuuren niet op ; maar

welde genen s
die met veel Kalk- Aarde of

Yzerdeekjes zyn gemengd. Deeze laatfteo,

i meiten ligt in 't Vuur, tot een zwarte Glas-

achtige en Schuimige Slakke, maar de eerften

wederflaan deeze verandering hardnekkig : ook

met Gips en Kalkfteen vermengd, vorderen

zy nog een taamelyk geweldig Vuur, eer zy

tot Vloeijing komen ; maar met Borax en Loog-

zouten fmelten zy gemakkelyk, tot een half

doorzigdg gekoleurd Glas , en , met Kalk -Lever

gefmolten ,
gaan zy allen over in een donker

zwart Glas. Overvloedigst vindt menze in

Vlotbergen, de meefte Soorten ookAderswy-

ze,
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sse ' tnen vindt eenigen by Rotfen en geheele H.

Gebergten 5 of by Nesten en Verdiepingen , ^ •

*"

famengegroeid. s£x°.
FB "

(ï) Talk & ^»/i wryfbaur ss 9 witachtig % eem* \.

germuate Schubbig. LhhJmaZ
ga

Om dat deeze Stoffe in de Spieeten der Steen- s^en-
r merg.

rotfen groeit of gevonden wordt, noemt men-

ze Steenmerg* Men vindtze in Switzerland, in

Silezie, Dalekarlie en op verfcheide plaatfen

van Duïtfchland; zo wel in Kalk* en Marmer-,

als in Zandfleen , Spe.kfteen en Serpentyn-

fteen- Groeven. By Altenberg in Saxen vale

'erBafalt in, en in deKoefchacht, te Freiberg,

gekryftallizeerd Rottekruid. Zy is niet zwaar-

wigtig en dof op de breuk, in de Grond zo

week als Kley , maar wordt door 't droogen

harder ; ja fommig zo hard , dat menze kan

polyften en Werkftukken daar uit draaijen.

Zy is en blyft op 't gevoel fyn en zagt, zon-

der eenige Schubbigheid dan op de breuk ;

maar eenigszins Vettig en fomtyds afgeeven-

de aan de Handen. Houdt men een Stuk, daar

van

(O tatcum fubfriabile , albicans , fubfquamofum. Sijftm

Nat. XII. Tom 111. Gen. 6. Sp. i. Argilla Mineralis

alba. Wall, Stffi. Min. I. $>. 61, Marga Argillacea

albida. Syft. Nat, VIII. p. 204. MeduUa Saxoram*

Vog. Min. 37.

N 2

IIL Deel. III. Stuk,
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II. van , onder Water ; zo blyft het droog en trekt
Afdeel. *

er n jets van in> Meest valt zy wit of wit-

Hoofd* achtig, doch fomtyds ook groen, geel» bruin,

Steen- X00^ cn Vleefchkleurig. Ik hebze uit Saxen

,

merg, wit, rood en groen. Dikwils komt zy by

Tin-Ertfen voor: fomtyds maakt zy de Gang-

flof derzelven uit. Men vindt 'er, niet ver van

Schemnits in Hongarie, ook wel gedeegen Zil-

ver in. Hier van fchynt die wonderbaare Sa-

xifche Aarde, welke in de Grond wit en week
is, maar door de Lugt hard en blaauw wordt,

weinig te verfchillen. De Turkfche Aarde zal

'er ook veel naar gelyken (d). Zelfs wil Lm-
NjEüs , dat zy enkel door verhardicge uit ge-

meene Kley geboren zy,

II. (2) Talk die byna wryfbaar is 9 groen van

VirtS. Kleur en hefinettende.

Groene.

Waarom deeze, door zyn Ed. , tot een by-

zondere Soort gemaakt zy , is duider. Zy is,

zegthy, donker groen, beftaande uit onvat-

baare deeltjes , van buiten glanzig glad , ge-

fchraapt groen afkleurende , en eenig Yzer

bevattende. Men vindtze in Duitfchland. Zyn

Ed. wil , dat dezelve uit groene Bolus geboren

zy# Van dergelyke verharding derzelve, in

Zuid- Amerika P
is voorheen gewag gemaakt (è).

(3) Talk

(70 Argilla Lithomarga* Zie ;tvoorg. Stuk, bladz. 531.

(2) Taïcum fubfriabile viride inquinans. Stjftt Nat» Sp. z%

(e) In 't voorg. II. Stuk , bladz. 580,
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(3) Talk die byna fplytbmf is 9, en rood af- II.

1
ZiFDEEL»

geevende. '
IV.

Hoofd-
STUK

Van fommigen wordt deeze onder de Yzer- n
'

T#

Ertfen.van anderen onderde Okers gefchikt. _ Jakum

Vogel teltze onder de Metallyne Aarden , Rood-

doch merkt tevens aan , dat zy van eenen Aarde>

Spekfleenigen aart, met Yzerachtige deelen

rykelyk voorzien zy. Dacosta beichryft

ze onder de Kryten. By den naam van Rood*

Aard is zy onder ons algemeen bekend ; de

Franichen noemenze Crayon rouge, de Engel-

fchen Red Chaïk , dat is Rood Kryt. W al-

leriüs, niettemin , wil , dat de Roode Aar-

de van Sinope> door Tournefort befchree-

ven , en het Venetiaanfche Roode Kryt , hier

van verfchille (f).

Men vindt dezelve niet alleen in Dalekar-

lie, dat tot Sweeden behoort , maar ook in

verfcbeide deelen van Duitfchland , in Span-

je, Vrankryk en Groot Brittannie. Overvloe-

dig komt de Rood -Aarde voor, in de nieuw-

lings

(3) Talcum fubfïsfile rubrum inquinans. Sijft. Nat XII.

Marga Ochracea rubra. Stjft. Nat. VIII. p. 204. Ochra

Ferrirubra, Cretacea folida. Wall. Syft. Min. II. p.

260. Rubrica fabrilis. Dale. Pharmm 23. N. 5. Rubrica.

Vog. Min. 178. Creta rubra. Da Cost. Fosf. 86.

Cf) Graphium rubrum. Creta rubra. Syft. Min. I,

3?- 33.

III. I>*EL. III. SïUK.

N 3
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Afdebl.
lin%s ontdekte 'Zuidlanden. Meest valt zy

IV. Nierachtig in Kalk- en Zandfteen-Laagen.

Zy is Steenachtiger dan de Steenmerg enSTUK.

Rood-
Aarde*

1V«
Talcum

trekt het Water fterk aan , hoewel zy da3r

door niet week wordt; zynde ook Vettig op
't gevoel . in 't Vuur verhardende en donke»

ter wordende van Kleur. Met Olie wil zy in 't

geheel niet mengen ; maar wel met Brandewyn»

Zy komt ook onder de Yzer-Ertfen en by

Aders cp zig zelve voor 3 houdende altoos

veel Yzer; tot zeventig of tagtig Ponden in

bet Centner. Voor 't overige fchynt zy uit

eene Kleijige zelfïtandigheid te beftaan; alzo

de Yzer-Kley, verhardende, tot de zelfde

oogmerken dient.

Zeer bekend is 't algemeene gebruik der

Rood- Aarde, inzonderheid tot Tekenen, en

voor 't Werkvolk. In Duitfchland heeft men-

ze met den Bloedfteen byna gelyfe gefield ,

en inwendig voorgefchreeven in allerïey Bloed-

flortingen en Bïoedvloeijingen. Sommigen
pryzen het gebruik daar van zeer aan en men
verzekert , dat het berugte Foeijer van Dok-

tor Lehkann, Lyf-Arts van den Keur»

vorst van Saxen > voornaamelyk uit Rood-

Aarde beilond,

(4) Talk met de Nagels fchraapbaar . wit af-

geerende9

Oi

(4) IciUum Ungue rafile.» albo uiquinans. Suft. fbt*m
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Onder decze algemeene bepaaling en tytel il.

begrypt onze Ridder verfcheiderley Steenfoor ™ÏLt

ten, die door anderen onderfcheiden , ja £elfs
g^OFD*

tot byzondere Afdeelingen gebragt worden: smeer*

geiyk den Vlakfleen of Franfch Kryt , den En-/te-

gelfchen Zeepfteen , anders Spaanfch Kryt

,

den Spekfleen , enz. Wy zullen die elk in 't

byzonder befchouwen j na dat, het gene dit

(lag van Steenen in 't algemeen betreft , is voor-

gedragen.

Men vindtze by geheele Bergen, Rotfen en

Aderen, ook Vlotswyze, by Nesten ert Ver-

diepingen , in China, Italië, Graauwbunder-,

Wallis en het overige van Switzerland; in 't

Bayreuthfe , in Silezie , in Engeland , voor-

naamelyk in Cornwallis; in Noorwegen en in

Sweeden. Soroiyds, gelyk by Utzenbach ,

bekleeden zy de Kalkfpaath - Nieren , in de A-

chaat, als een dun Vlies , dat men kan af-

fchaaven. Ik heb dit Geileente ook, in aan-

merkelyke dikte, groenachtig, aan Siberifche

Asbest. In 't fchryven geeft het een witte

Streep , en laat zig met een Mes aïichraapen

;

zyn-

XII. Sp. 4« Steatites , partïculis impalpabüibus , molli-

fous , lubricis , inquinans. Wall. Syft. Min. I. p. 396.

Smeftis opaens mollis albicans. Wolt. Min. 16. Steati-

tes , Lardites, Smeftis, Creta Cimolia. Vog. Min. ico.

Argilla indurata virescens Morochtos. Da Cost. Fos/.éo*

Creta Brianzonica. Cronst. Mm. §. §o,

N 4

HL Peel. III. Stuk.
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11 zynde op 't gevoel kouder en vetter, ja ook

IV. * glanzigef, dan de voorgaande Soorten. In 't

stuk°
F1>

Vuur wordt het altoos hard , en , het Vuur

Smeer- regt flerk zynde , dikwils zo hard > dat het
****** aan 't Staalflag vonkt , en een zeer fchoonen

Glans door 't polyflen aanneemt* Gemeenlyk

brandt het witachtig , doch in geflooten Va-

ten geelachtig; terwyl de geele Soorten don-

ker - rood en bruin worden , en , alsdan geflee-

pen, naar een donkere Jaspis gelyken. He£

Water trekt het niet in , zynde , in 't alge-

meen , niet zo taay als Kley ; maar wel fyn ge-

flooten, en met Water tot een Deeg gemaakt,

laat het zig op het Rad draaijen.

Altoos is, in dit Gefleente, Aarde van Bron-

zout f vervat, welke men 'er gernakkelyk met

Vitrioolzuur kan uithaaleö ; maar dikwils is de

Vettigheid zo groot, dat men, tot dien einde,

eerst hetzelve met Loogzoot moet rooflen.

Met deeze Aarde is de K!ey en de Olieach-

tige Stoffe vereenigd, en de Kleuren hebben

veelal haare afkomst van Yzerdeeltjes. Wan-

neer 'er die overvloedig in zyn , dan bruifcfat

het fomtyds met Zuuren op. Het dient, tot

Poeijer geflooten zynde , tot Vormen en an-

dere Vuurvaste Vaten , voornaamelyk met Kley

gemengd wordende. Men maakt ook het Poei-

jer met Olie gedwee , en gebruikt het , om
Spiegels te polyflen.

ÏQ
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In de eerde plaats zal ik, in navolging van li.

den Ridder , den Spekfteen (g) befchryven. Dee-
A™*fc «

ze, die gemeenlyk Steatites en ook Larditesge- Hoofd-

hecen wordt, of Ina&ites, is fomtyds duifier, steum
fomtyds half of aan de kanten eenigszinsdoor* Spekfteen.

fchynende. Hy rekt zig, onder alle bekende

Lighaamen, door de Warmte het minfte uit,

en wederftaat het Vuur hardnekkig; weshal-

ve hy tot Ovenfteenen en andere Stukken, die

een zeer hevige Hitte moeten uitftaan, zeer

dienflig is. Op 't gevoel is hy vetter dan al-

le overige Soorten van dit Geflagt, laatende

zig draaijen en bearbeiden. Men gebruikt hem
tot Sieraaden in de Bouwkonst , tot Beelden,

Vaten en allerley Snuifteryën. De Chineezen

fnyden 'er veelerley grappige Beeldjes van

,

welken zy zekerlyk in 't Vuur verharden. Ook
weeten zy den Spekfteen v zeer aartig en na-

tuurlyk, in Leyfteen in te leggen, en dus daar

van Schilderytjes te maaken, van Bloemen,

Vrugten , Vogels en Infekten , die zig als met

het Penfeel gewerkt vertoonen. Hier toe wordt

dezelve zekerlyk , door hun , met Olieverw

beftreeken en in 't Vuur doordrongen, ge-

bruikt. Dus kunnen ook de donkere meer

doorfchynende gemaakt worden. In 't Bay-

reuthfe worden, van Spekfteen, niet alleen

Snap-

(g) Steatites folidior. Cronst. Min.%o. Steatites & Lafi

öites. Wall. Syft, Mm, I. p. 39& » 3S9« N. 3 * 4»

N5
III. D*ÏL. III. SlUH.
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Aioteei.
Snaphaan - Kogels 5 maar ook een menigte

IV. Knikkers of zogenaamde Marmers voor Kin-

stuk?
FD" deren gedraaid, die men by geheele Vragten

gpekfteen. naar JNJeuremburg vervoert. Pypen- Koppen

worden 'er ook wel van gefabriceerd. De Chi-

neefche is witachtig graauw-, of ook ror?d-

achtig en onder alkn de doorfchynendke.

Voorts valt hy ook wit in Italië , in Spanje

en in 't Bayreuthfe ; welke zig gemakkelykst

bewerken laat; de Noorweegfe is graauw ; de

Switzeriche graauw en groenachtig, hoeda-

nige ook , zelfs helder green , in Florence

wordt gevonden , en blaauwachtig met wie

gemarmerd in de Levant. Geel of geelachtig

komt de Spekfteen in China en in Swee-

den by Sahlberg en elders voon De Spek-

fteen- Aarde % v/elke de Heer Ferber in de

Serpentynfceen - Groeven , by Impruneta in 't

Groot Hertogdom Florence , vondt , is zeer

week en los , nu wit , dan groen. Men kan

dezelve aanmerken als de grondftofTe van den

Spekfteen, welke zyn £d. wit en groen in die

zelfde Groeven voorkwam 3 benevens een

Straalige Spek- of Serpentynfteen 3 die hy hieldt

voor een onrype Amianth (h).

jiïerovktus, Cnder den naam van Spaanfch Kryt is een
,eep een'gteenac jlt1-ge Stoffe bekend 3 die voor den

Morochtus der Ouden gehouden en dikwüs

ver»

fA) Ferbers Brie/m aas Walfcktand, p. 333*
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verward wordt met het Kryt van Briangon. u.

Wa ll er icjs, die zulks te vooren gedaan
A
fy^

Et'

hadt (i) 9 onderfcheidtze thans daar van, en h°ofd-

1 • 1 , I Tï TT STÜK"

plaatst ieder in een byzondere Rang. Hy ver- Zmmfiem
fchift door zyne hardheid van de Engelfche

Vollers - Aarde , voorheen befchreeven (£), en

wordt in Engeland $oapftone> dat is Zeepfteen,

genoemd. De eene komt nogthans met de

andere in hoedanigheid zeer overeen.

Het Spaanfik Kryt of Snyders-Kryt, <Dr#*Spaanfch

Sartoria 9 oudtyds genaamd Creta Cimoüa (/) ,
ry

is een digte , valle , min of meer doorfchy-

nende Steen, tevens broofch en zo zagt, dat

menze gemakkelyk met een Mes fnyden en

met de Nagels affchraapen kan ; doch door de

Hitte van 't Vuur of door Zonnefchyn wordt

hy harder. Op 't gevoel is hy Zeepachtig en

glad , en trekt het Water met geruifch in. Op
veelerley Stoffen maakt hy 3 door 't fchryven

,

witte Streepen T die op 't Glas niet zigtbaar

zyn, dan wanneer men het met den Adem be-

daauwt s

CO Talcum folidum , femipellucidam , piftorium. Creta.

Brianzonica. Creta Hispanica. Creta Sartoria. Min. £p.

134. p. 179.

OO Zie 't voorg. Stuk , bladz. 537.

(/) Steatites particulis ïmpalpabilibus , iroliis, Iabrlcus^

ïnqumans. Creta Hispanica. Wall. Syft. Min. I. p,

396. Moroclitus f. Gajaxia Imfjerati I. Cap. 6. Stea^

tites vera. Da Costa Fosf. p, 36.

III. Deel. HL Sms.
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Aïdeel. daauwt, en zig met Vogtigheid ligt laaten uit-

IV. veegen. De Witte , die in lange ftukken voor

stuk. de Kleedermaakers , om daar mede hun Mo-
Spaanfchfei te tekenen , gefneeden wordt, is eigent-
rytt

lyk het Spaanfik Kryt , dat meo by Reichen-

ftein en op den Uilenberg in Duitfchland, op
5tLands-end in Cornwall , en op verfcheide

plaatfen in Italië, omftreeks Florence, vindt.

Voorts valt hy ook geel» of geelachtig , groen,

rood , zwart en graauw. De gemarmerde

wordt, eigentlyk gefproken , Zeepfteen gehe-

ten; omdathy, in 't uiterlyke aanzien , veel

naar Spaanfche Zeep gelykt. Dendritifch ,

of met Tekeningen van Boompjes daar in , heb

ik zodanigen Zeepfteen uit Silezie.

Vlak- Het Kryt van Briangon is de genoegzaam
üeen

' bekende Vlakfieen} dus genaamd, om dac hy

dient tot het wegneemen van Smeervlakken in

de Kleederen O). Deeze wordt van den

Heer Wallerius onderfcheiden , doordien

hy als geflreept is met zeer kleine glimmerige

deeltjes. Hy is harder en beflaat als uit Plaat-

jes, die men niet gemakkelyk van elkander

kan fcheiden. Doorgaans valt hy groenach-

(m) Talcum folidum durius femipellucidum piftoriiim*

Creta Brianfonia Wall. Syft. Min. I. p. 390. Creta

Hisp. fubviridis Talco fimilis. Mus. Richt. p. 142. Arg.

indurata albo - virescens lsevis, quse Morochtus antiquo-

rum. Hill. Fosf. p. 22. N. 12. Argilla indurata vires*

eens Morochtos difta- Da Cost. Fosf, p. 60,
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tig, en komt dus overvloedig voor by de Stad n.
Briancon , tot Vrankryk behoorende , in Dau- Aj™F^
phiné , waar van hy ook Franfch Kryt geheten Hoofd.

wordt. Ook wordt hetzelve wit van Kleur
STÜK*

gevonden.

(5) Talk, die ondoorfchynend vast engroenach- V.
TaU
OUa

Potfteen.

tig is , met byna Schubbige deeltjes. OUaris.

Men noemt deezen Pot- of Keteïfieen y we-

gens 't gebruik, van Potten of Ketels daar uit

te draaijen; 't welk te St. Come, by Chiaven-

na in Italië , gefchiedt , en daar van voert

hy ook den naam van Lapis Comenfis , in 't Ita-

liaanfch Pietre di Lavezzi, 't welk Scheüch-
zer afleidt van 't Latynfch woord Lebes, een

Koperen Ketel (V). Scaligeu heeft de ma-

nier, door hem afgebeeld, zeer omftandigbe-

fchreeven.

Deeze Steen komt niet alleen in Italië, maar

ook in Graauwbunderland en andere deelen

van de Sehweits , in Thuringen niet ver van

Ilmenau, in Zandfteen - Laagen ; by Nesten in

de Serpentynfteen - Groeven ; by Aders in Gra»

niet-

fs) Talcum opacum folidum fubvirescens , particulis-

fubfquamofis. Syft. Nat. XII. Steatitesopacus particalis Mi-

caceis mixtus , folidus &c. Wall. Syft. Min. I. p. 40a.

Saxum compofitum Steatice & Mica. Cronst, Min* §+

(n) Iter Alpïn. 11. p, 33.

HL Dssl. IIL Stuk.
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.
ll - niet-Rotfen in Tirol ; te Dorsbach op het

1 V. Uilen > Gebergte in Silezie , en by Ronits in

sSr°K°.

FD~ Neder Hongarie; als ook in de Noordelyke

Potpen. Landen , voor* De Heer Kalm heeft agc

Soorten van dergelyke Steenfoort , in Finn-

land vallende, voorgefteld {o).

Hy is in hardheid verfchillende, doch altoos

taamelyk zagt : en geheel ondoorfchynende ,

giinfterend op de breuk, Wanneer dit van

groote Glimmerdeeltjes ontflaat , zou men
hem tot de famengeftelde Steenen moeten

betrekken. Men acht hem uit Spekfteen en

Glimmer famengefteld te zyn. Vogtig is hy

groenachtig , doch laat zig niet polyften. Eeni-

ge Soorten branden in 't Vuur wit, en glanzen

dan als Zilver ; anderen worden roodachtig

;

de Lugt doet de meeften , vangroen, wie,

blaauwachtig ,
graauw of ook zwartachtig wor-

den. Behalve Ketels en Potten, draait men
*er ook Kannen, Schottels en ander Vaatwerk

van, tot allerley gebruiken dienftig ; dat niet

alleen binnenflands gebezigd , maar ook in

groote veelheid verzonden wordt. De Ingeze-

tenen van Pleurs zouden 'er J3arlyks wel zes-

tigduizend Gouden Kroonen mede gewonnen

hebben (p ). In Switzerland worden die Va-

ten byna zo dun uitgewerkt , als van Koper*

Niet-

(o) Dis f, Otlarès in Finnia repertos deliwms, Abo*

1756.

(p) Sckeuchz. nis» ex Scaligbrq»
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Niettemin zynze fterk en tegen 't Vuur be- il

(land. Die Steen is ook zeer goed tot Fonda- Af^l»

menten , Muuren, Schoorfteenen en Ovens. Hoofd*
STUK.

Kunnende , volgens Cronsïedt, met voor- potjieent

deel in de Smekhutten gebruikt worden. De
Gild/tem^ die op den Gothards-Berg, een half

Uur van Hospital, in Switzerland breekt, en

tot het maaken van duurzaame Ovens dient 9

fchynt hier te behooren (q).

(6) Talk die polystbaar is , groenvlakkig , on- VI.

doorfchynende , met Korrelige deeltjes, Serpenti*

mis,

Onder den naam van Serpentyn - Steen , we» tynfteen,

ge.ns de Vlakkige gedaante als een Slangen-

Huid, is deeze bekend, daar men gemeenlyk

Mortiertjes , Kransjes , Kommetjes en ander

Vaatwerk van maakt. Men vindt hem Laags-

wyze in Schotland , in Dalekarlie, in Siberië»

inSilezie, in 't Wurtembergfe , in Saxen op

verfcheide plaatfen, maar voornaamelyk by

Zo-
(q) Vid. Gmel. Natur-Syftem. I. 448-

(6) Talcum praepoliendurn , viridi - maculatum , opa»

cum, particnlis granulatïs. Syft. Nat. Ollaris foiidus vi»

rescens maculofus 5 polituram admittens. Wall. Min. 131.

Steatites opacus , particulis diftinguendis , foiidus; colo-

rebus emiftentioribus maculofus , dunis , poiituram ad-

mittens. Wall. Syft. Min. I. p. 400. Marmaroproferon

obfcure viride. Da Cost, Fosf 266. Marmor Serpenti-

mm Zeblitfenfe. Worm. Mus. 43. Mttl. Sax. I. p. 31.

Lapis Serpentinus. Vos. Mm. 103. Marines virescens

mollius &c. Hill. Fosf. p. 485- N. 3.

III. Debl. III. Stux,
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11. Zöblitz ; waar van hy den naam voert van

iy*
Lt

Zobïitzer Steen. In Opper - Hongarie , in Ti-
Hoofd- ro} en m jta]ie - komt hy ook overvloedig

Serpen.vooY , voornaamelyk in 't Groot Hertogdom
tynjieen. Florence, tusfchen Rome en Lorette, en op

de Bergen agter Genua, als ook by Suza in

Piemont.
5
t Gebergte , by Impruneta, twee

Uuren gaans bezuiden Florence , beftaat ge-

heel uit Serpentynfteen , aldaar Gabbro genaamd,

welke in de Stad veel tot Vloeren en Ornamen-

ten gebruikt wordt. Dikwils heeft hy andere

Steenfoorten , Glimmer, Asbest, Bafalt,Gra-

naaten , Graveelfteen , Potfleen 5 Spekfteen

en Keïzels , binnen zig befiootem

Pl.xxnii.
^et vee *e Verfcheidenheden van Kleuren,

&g* 8 Afchgraauw, zwart, roodachtig, wit en geel,

fpeelt deeze Steen, in 't Groene fomtyds Vlak-

kig % fomtyds Aderswyze ; doch hoofdzaaklyk

kan men hem in zodanigen onderfcheiden die

weeker zynen die harder zyn, aan 't Staal Vuur

geevende, gelyk de Italiaanfche, waar toe de

Serpentino antico en Qphties behooren. Deeze

zyn tot den Porphierfteen , onder de Rots-

Heenen , betrekkelyk. Men vindtze dikwils

met Aderen van Kalkfpaath , Marmer of Kalk-

Fteen , doorweven , alsdan Polzevera genaamd,

die in 't Gebied van Genua llerk wordt gebro-

ken. Onder de Sweedfche vindt men 'er ook,

die byna zo hard als Keyfteen zyn , doch de

meeften laaten zig draaijen en bewerken, ja

met
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met een Mes affchraapen , gelyk de Saxifchen; ü.

maar deeze worden harder door 't Vuur ,
Aj®* zt»

veranderen van Kleur, in wit. geel of bruin, Hoera-
STUK.

en fmeken door een fterke Hitte. Een Plaat- sèrm».

je van zodanigen uit Saxen, onder de mynen tynjhm.

uitgezogt, dat op een donker bruinen Grond

wit geaderd is, met ronde zwarte Vlakken,

is hier nevens, in Fig, 8. op Plaat XXVIII,

afgebeeld.

Gedagte hoedanigheden hebben veele Au-

theuren en Konftenaars den Serpentynftesn tot

de Marmers doen betrekken; doch hy bruifcht

geenszins met Zuuren op, ten zy 'er eenige

Kalk- Aarde in fchuile. Eigentlyk beftaat hy

uit Aarde van Bitter- ofBron -Zout, vermengd

met eene aanmerkelyke veelheid Kley. De zo-

genaamde Zwoorden , van eene Kleyachtige

zelfstandigheid, die raeji dikwils aan dit Ge-

beente vindt , bevestigen zulks. Zelden is

het geheel vry van Yzerdeelen ; op 't gevoel

maatig koud, en niet zeer zwaarwigtig.

De zogenaamde Donder Beitels , Wiggen
of Strydbylen der Ouden, zynde van Serpen-

tynfteen , die men onder den Grond vindt

,

doen blyken , dat dezelve al lang bekend ge-

weest zy- De Groeve by Zöplitz werdt om-

trent den jaare 1545 geopend. Men kreeg

*er, in 't jaar 1577, een Blok uit, van dertig

Centenaaren zwaar, het welk gepolys 1

-, en

%0t een gedagtenis aldaar in 't Arfenaal ge-

O vlmn
UU Desl. HL Sïuk,
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aJoeel P*aatst we^ t - In 't jaar 1609 was die Groef
1 V. uicgepuurd : maar federt heeft men verfcheide

stuk. anderen ontdekt en bearbeid , alzo de Vertie-

ring der Werkftukken daar van gemaakt , door

geheel Europa, in Saxen groot voordeel geeft.

De Werklieden, daaraan arbeidende, behoo-

ren tot een byzonder Gild, aan 't welke veele

Voorregten , door den Keurvorst , zyn ge-

fchonken.

Kaïnmet- In Kanada komt , boven Quebeck , een Ge-

Kanada
a

.

nfteente VOor '

'

C Welk de Heer Gü E TT AR D
Marhre a Calumet genoemd heeft, om dat de

Wilden daar van, of van dergelyke Steenen,

hunne Pypen maakten. Dit is doorgaans

groenachtig , zagt op 't gevoel en gemakkelyk

te bewerken, wordende ook in 't Vuur wit en

vallende tevens van geelachtige , bruine of

zwartachtige Kieur ; zo dat hetzelve hem toe-

fcheen veel overeenkomst met den Serpentyn-

fteen of Potfteen te hebben. Hy was wel in

Zuuren niet fmeltbaar , doch maakte fomtyds

met Sterk Water eenige opbruifching , inzon-

derheid de Korst of het Zwoord daar van, 't

welk van een Kalkachtigen aart fcheen te zyn.

De Stukken , die men 'er van vondt , waren

doorgaans niet meer dan een Voet lang en twee

Duimen dik (r).

(7) Talie

00 Güettard , Mem,, de 1752 , p, 3C0 , 813. O&avo»
£. 30ï , 533. Quarto,
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(7) Talk die poJystbaar is 9 groen en eeniger- II.

maate éoorfchynende , met byna Fezelach- IV
SL*

tige deeltjes.
s?vK™

m

VIL
De zogenaamde Grapeeïfteen of Nierenftem 9

Tafcum
Naplwiti-

in 't Hoogduitfch ook Griesfteen dlSthrokfieln\cus.

in 't Icaliaanfch O/Wa oïSciatica; in 'tFranfch
ft ê

™veei"

3W<?, Sciadre of P/>rr^ Nefretique , in 't En-

gelfch Nephritiek Stone genaamd , komt byna

over den geheelen Aardbodem voor. Men
vindt hem, ten minfte, zo wel in Amerika als

in China ; op het Gebergte Caucafus en el-

ders in Siberië, Perfie en Turkye ; in Swee»

den , Spanje , Hongarie , Bohemen en in Sa-

xen , alwaar hy by Nesten breekt in de Ser-

pentynfteen. In de Karpathifche Bergen vale

hy , als ook in Silezie by Reichenftein , alwaar

hy Verdiepingen maakt , in welken Amianth

en Arfenik-Ertfen breeken en fomtyds treft

men kleine Nesten van doorfchynende ofTeer-

ling-Spaath daar in aan.

By 't breeken fplyt hy in Schieferlge fluk-

ken
fc

(7) Talcum prsapoliendum viride fubdiaphanum , par-

ticulis fubfibrofis. Syft. Nat. Steatites femipellucidus

,

part. minoribus , fulidus , Colore eminentiori viridescens „

durns , polituram admittens Wall, Syft. Min. I. p. 401»

Gyyfum viride femipeliucidum fisfile- Wall. Min. §. 55.

Smeftis fubdiaphanus , durus viridis. Wolt. Min. 16,

Lapis Nephriticus. Dal. Pfiarm. 52, Vog. Min, 402.

O 2

HL Deel. III. Stuk.
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\l ken, die meer doorfchynende zyn dan eenige
F°yEh- der voorgaande Soorten , waar in de Chinee-

Hoofd- fche uitmunt. Op 't gevoel is hy glad en

G^'t Vettig , en zo week, dat men hem met een

Jteèti. Mes kan affchraapen en zeer gemakkelyk in

allerley figuuren fnyden , even als de Spek-

fteen. Hy geeft aan 't Staal geen Vuur, maar

neemt een Glans aan door 't polyften; waar

in de Orientaaliche uitmunt. In 't Water ge-

legd , evenwel , wordt hy fomtyds voozer,

en in 't Vuur verhardt hy zodanig, dat hy
aan 't Staalflag vonke. De Kleur is altoos

groenachtig, doch trekt meer of min naar 'ü

witte , naar 't blaauwe , of naar 't geele, of

is geheel donker Grasgroen; gelyk ik daar

van een Beker heb. Ook heb ik, behalve de

witachtige Chineefche , een wit gewolkte

groene uit Turkye en een groenachtige uit

Silezie, met Arfenikaale Kies. Op Nieuw

Zeeland , in Oostindie, valt hy bleekgroen

en of niet of half doorfchynende, die van de

ïnwooners tot Sieraad gedragen , of ook tot

Wiggen, Bylen en Mesfen, verarbeid wordt.

Somtyds komt hy , op een groenen Grond

,

met witte , geele , zwart- of blaauwachtige

Vlakken voor. Wryft men hem tot Poeijer 9

dan wordt hy graauw, en brengt men hem in

een fterk Vuur , dan verliest hy , gelyk de

Serpentynfteen , zyne Kleur.

De Graveelfteen is t'eenemaal fmaakeloos
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en Iaat zig niet ligt ontbinden» Evenwel los-
IT>

fen de meefte Zuuren 'er een groot gedeelte Afdeel.

van op : des hy niet tot de Gipfen behoort , Hoofb-

tot welken Wallerius hem betrokken
S™K

;

hadt. Anderen verwarren hem, ten onregte, ƒ*«*«.
'

mee de Jaspis of Malachiet, Marcgraaf
heeft duidelyk aangetoond , dat 'er Aarde van

Bitter -Zout in zy, die met Keizel- of Kley-

Aarde is verbonden. Dat hy , bovendien , dik-

wils Bergpck bevatte, blykt uit de Stinkende

Olie en het Armoniakaale Zout, 't welk Neu-

mann, door Deftillatie, daar uit haalde. Dat

hy Yzerdeelen in zig heeft, bewyst de bruin

geele Kleur , welke hy aanneemt , wanneer

hy in beilooten Vaten gebrand wordt en de

geele Kalk , welke uit zyne oplos/Ing in Ko-
ningswater , by 't inwerpen van een Loog-

zout , nedervalt. Dat hy ook niet zonder

Koper zy, blykt uit de groene Kleur, welke

het Sterk Water daar van aanneemt, en het

Koper , welk men met Borax of Vloeyfpaath

daar uit kan fmelten. Hy is wat minder dan

driemaal zo zwaar als Water.

De kragten tegen 't Graveel , welken de

Oude Geneeskundigen aan deezen Steen toe-

fchreeven , zyn , zo wel als die van den Ser-

pentynfteen, thans geheel verdweenen. Men
kan hem, even als deeze, gemakkelyk bewer-

ken, en de Oofterfche Volkeren maaken 'er

Schaalen , Bekers , Borstbeeldjes
, Hechten

O 3 van
Ï1L Deel. III. Stuk,
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Mnmt- van Mesfen en Dolken 5 als ook Gevesten

HoosL
van ^eSens eD Zwaarden, en andere Klei nig-

vaK. heden , van , of fnyden 'er Figuuren in. De
G '

/CJveeI'Im>da der Xtaliaanen , die men in de Serpen-

tynfteen- Groeven aantreft , fchynt niets an-

ders te zyn. Ferber zae; daar van verfchei-

de Stukken > die asn 't eene end hard, aan 't

andere week waren als Spekfteen en de ge«

daante hadden van Asbest. Ook fchynt een

Soort van Prafer, die men by Eibenftock en

Schwartzenberg in Saxen vindt , daar toe te

behooren.

pekfteen. ^e £rove -Pek/teen van Meisfen , die ik van

ïVl** driederley Kleuren heb, zou, myns oordeels ,
"*

'hg. 9
.' hier ook geplaatst kunnen worden. Hy heeft,

wel is waar , de gedaante van een Lava of

van een uit verfcheide deelen faraengegroei-

de Steen , doch hem ontbreekt de hardheid

der Lava's en der Rotsfteenen. TotdeVeld-

Spaath, gelyk de Heer van Born wil, kan

men hem ook niet t'huis brengen ; alzo hy

zig affchraapen laat , en geen Vuur geeft aan

het Staalflag. Veel minder kan men hem

betrekken tot die fyne Soort, welke de Moer

is van fommige Opaalen , of met reden onder

dezelven befchryven. Ik vind by den Heer

Wallerius, zomin als by onzen Ridder,

gewag van deezen nieuwlings ontdekten Steen,

die van de uiterlyke gedaante zynen naam

heeft en voor 't overige zeer veel naar eene

La-
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Lava gelykt, zynde bruin, geel en roodachtig TT.

gemarmerd , laatende zig fraay polyften (sj. fvf*"

Van een Stuk daar van , 't welk op de Breuk Ho°irD*
r STUK.

Hoornfteenachtjg ziet , en op de gepolyfte pdjieex.

Vlakte vol is van ovaalachtïge kleine en groo-

te helder bruine Vlakken , pp een bleeken

Grond, geef ik in Fig. 9, op Plaat XXVIII,

de Afbeelding.

(8) Talk die Bladerig is ,hard en broofck, zeer 7JJ 1"

glad, hyna doorfchynende. L&meUare.
PJaaijge.

Deeze Steen , dien men gemeenlyk Hoorn-

Schiefer noemt , breekt overvloedig in Swee-

den , by Sahlberg , Garberg , Ratwick ; in

Bohemen by Eula , en in de Koninglyk Pruis-

fifche Landen , by Giren , Lahne , Mauer

,

Regensberg en Querbach. Ook vindt men

hem in Oostindie , maar dan heeft hy een

fterken Glans. Dikwils maakt hy gcheele

Bergen uit, in de Noorder Landen, doch hy

komt menigvuldiger Laagswyze voor, en be-

hoort onder de gunflige Bergftoffen, die den

Bergwerker goede hope geeven: want hy is

zeer

(J) Zie, wat de Lava's aangaat, het voorgaande

Stok, bladz. 239, enz.

(%) Tatcum lamellatum , fragili durum, glaberrimum

fubdiaphanum. Syft. Nat. XII. Talcum part. impalp.

Lammis parallelis* Sijft. Nat. VIII. Gomeus rigidus ,

non. nitens , apparentet Lamellis parailelis. Comeus fis-

filis. Walï.. Stjft. Min. I. p. 372.

O 4
III. Deel. III. St(/BU
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ArmtL.
zeer dl

'

kwiIs Metaalhoudende of maakt de
iv. Saaibanden der Erts- Aderen uit ; dat is, hy
OOFD-

STUSi bevindt zig als een Korst tusfchen Erts en

Boorn- Bergfteen. Men vindt Goud, zeer fchoone
Schiefer, j^j Ertfen en Tinzwitter; als ook zagte Ko-

per-en Yzer-Ertfen, daarin.

Deeze Hoornfteen is Pidatig ; te weeten hy
beftaat uit dunne ftyve,broolche,evenwydige

Blaadjes , doch Iaat zig zelden dus fplyten.

Die Blaadjes liaan niet waterpas maar byna

Loodregt in 't Gebergte. In 't breekenfpringt

hy aan onregelmaatige hoekige (lukken en

brokken : doch men kan hem ook in Tafels

van aanmerkelyke dikte klooven. Op 't ge-

voel is hy vet en glad van Oppervlakte: hy

bruifcht met Zuuren niet op en Iaat 'er zig

in geenen deele van ontbinden, voor dat hy

met Loogzout geroost worde : maar dan ont-

bloot zig de Aluin- Aarde, die een gedeelte

der GrondftofFe is van den Steen In 't Vuur

is hy ten uiterfte befïendïg, wordende maar

harder en broofcher en in Blaadjes aan ftukken

fpringende. Hy geeft als dan geen Reuk uit

en neemt fomtyds maar een Goudgeelen glans

aan 9 die uit den rooden ziet. Zelden ver-

iveert hy in de f.ugt en is derhalve voortref-

felyk tot Daken , waar toe men hem in Pie-

rnont gebruikt , kunnende misfchien , niet

minder voordeelig , onder Water gebruikt

worden. Men vindt hem groenachtig, Berg-

groer:

,



*
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groen, Rookgraauw , zwart, bruin, rood, IX*

Vieefchrood, Koperkleurig, Goudgeel en Zil- iv.

verachtig wit. De beide laatften ftaan dever-
s]^

ÏD*

weering nog langer tegen dan de anderen (t). Boom-

De Hoornfchiefer , welke de Heer Ferber Schiefer.

in Bohemen , met ingefprengden Kalkfteen

,

by verwisfelende Laagen met zuiveren Kalk-

fteen , door de Kley- Schiefer heen loopen-

de, waarnam, en voor een loutere verande-

ring van deeze laatfte hieldt, fchynt hier niet

te behooren. Immers dezelve is , volgens

zyn denkbeeld 9 een famengeftelde Steen-

soort , in welke de Kwarts met Glimmer zo

digt is verbonden , dat men met het bloote

Oog geen onderfcheid van deelen daar in kan

befpeuren. Zy is overlangs Vezelig, blaauw-

achtig of donker graauw en houdt wat Yzer.

Derzelver hardheid is zo groot , dat het

Werkvolk daar van hunne Poch-yzers maakt,

om de Ertfen aan ftukken te breeken, of te

vermorfelen , en wegens dit alles fchynt de-

zelve veeleer tot de Rotsfteenen te behoo-

ren. Somryds breekt zy in Stukken, waar

van de Vlakten regelmaatige Vierkanten , met

regte of fcheeve Hoeken, zyn.

(9) Talk

O) Hier toe fchynt de Steatites Lamellavis van den

Heer Brügmans, te behooren. Litholog* Gromngcma.

o 5
III. Deel. III. Stuk.
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Aïdebl. (ïO ^alk die digt en vast is> Kurkig > zwart ,

1 V.
^

met eene gladde Oppervlakte en wit

stuk. SchraapzeL

IX.

cJrtm™ Deeze , die men Hoornfteen of Hoorn *Blen-

Hoorn-^ in Sweeden Hom/lag noemt , komt over-

vloedig in Sweeden 3 voornaamelyk in Yzer-

mynen voor , alwaar zy dikwils den Saaiband

uitmaakt , en in Groenfteen , dat een Yzerhou-

dende Steen is, welke meest uit den groenen

ziet. In Cornwall maakt hy het Dak der Zeep-

fleenen uit. De hardheid is verfchillende

,

doch meestal laat hy zig met den Nagel af-

krabben en geeft dan een witachtig fcbraap-

zel. Ligt is hy en op 't gevoel Vettig, als

ware hy met Olie befmeerd. De Kleur is

groenachtig of graauwachtig zwart, fomtyds

als Hoorn of als een Paardehoef : het geweef-

zel gemeenlyk digt , doch fomtyds fynkor-

relig.

Het Werkvolk noeraü alle zodanige Berg-

flofFen Hoornfleen , die zo hard en taay zyn,

dat zy naauwlyks raad weeten , om dezelven

met hunne Werktuigen aan Hukken te kry-

gen: even als men niet in ftaat is om Hoorn
af

(9) Talcvtm folidum Suberofum nigrum , fuperficie atr£

glabra , tritura albida. Syji. Nat, Cornens niger, foli-

4us, durior , attaftu lenis ,nitens. Corneus nitens. Wall.
Stjft. Min. I p. 371. Bolus induratus pardculis Squamo-

iïs. Cronst. Min, §. 88. Smeftis durus niger» Carth*

Min. 26.
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af te byten. Daar onder bevinden zig Rots- jö-

fteenen , uit Kwarts , Glimmer en andere ïv.

Stoffen famengefteld , welke hier niet behoo- stuk.

010-

ren. Van veelen worden ook de gemeene Key Hoorn.

of Vuurfteen en Achaaten tot de Hoornftee- fiHn*

nen betrokken (v); dcch de zodanige zyn

hier niet bedoeld. Ik zal daar in 't vervolg

van fpreeken.

("I o) Talk met langwerpige , verhevenronde , X.

donkere >Vleefchkleurigefchraaphaare Plaat» Cameus.

fa Vleefch*

In de Mynen te Fahlun , en elders , in

Sweeden , komt deeze voor , die zig ook met

den Nagel laat affchraapen. Hy wordt in 't

Sweedfch Ralfkiott geheten , als in Kleur naar

Kalfsvleefch gelykende. Hy beftaat uit lang»

werpige gewelfde Blaadjes , die ondoorfchy-

nend zyn , en gebrand zynde krygt hy een

Kleur als de Goud - Glimmer , naar welke hy

dan zeer gelykt. Linn^eus wil, dat hy

uit verharde broófche Amianth geboren zy.

Zou hy ook tot den Spaathigen Hoornfteen

van Walleriüs behooren (w)l

(11) Talk

ffc) Vid, Vog. Min. Syfl. p. 130.

fioj Talcum Laminis oblongis convexis, opacis, ia-

carnatis rafilibus. Syfl, Nat.

(z#) Corneus facie Spathofa flriata. Corneus Spatho-

fus. Wali> Syft. Min. I. p, 374.

ïlï. Deel; III. Stuk.
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Aïotbi* 00 Talk die Vliezige bogtig enftyfis.

sn«.
ID

"
^n Sweeden noemt men deezen Skin/lag, om.

XI. dat hy zig Lederachtig vertoont. Hy komt

cZtac"u
m ^e Mynen te Fahlun met Pyriet voor , en

Leder-' is doorgaans bruin of donker graauw van Kleur

naar Hoorens of Hoeven van Dieren gely-

kende, bedekkende , als een Zwoord of Saai-

band 9 andere Steenen, Hy beftaat uit broofche

bogtige op elkander leggende Vliezen.

"

XII. (I2) Talk die vast is en beftaat uit verfpreide %

Jtcero'fus.
ftyve Kaffige deeltjes.

Kanteen. J * ö J

Aairachtige Glimmer of Aairenfteen wordt

deeze geheten , om dat hy uit deeltjes be«

ftaat, naar de baarden van Koorn-Aairen ge-

lykende , door den Steen verfpreid , die veel

naar den Potlleen zweemt, maar hard is en

zig niet laat affchraapen , zegt Linn^üs,
Ik heb zodanigen Steen , die Kwartzig ziet

en tot dejaspisfen betrokken wordt, uitHon-

garie. Een dergelyken heb ik uit Sweeden

bekomen,

V. HOOFD-

fii) Tatcum Membranaceum flexuofum rigidum, Syfi.

Nat. Comeus fisfilis tunicatus. Wall. Sijft. Min. I. p#

373-

(12) Tatcum folidum , particulis Acerofis fparfis rigi-

dis. Syft. Nat. Asbeftus Fibris fparfis. Asb. acerofus.

Wall. Sijft. Min. I. p« 4*3« Lapis acerofus. Vog. Min^

J?x.
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II.

Afdeel.
V.

V. HOOFDSTUK. Hoon*
STUK.

Befchryving van de Keizelige Steenen;
tot welken , zo de gewoone Keijen en Vuurftee-

nen , als de Egyptifche , de Opaalen, Kac-

Oogen, Onyxen of Oogfteenen , Sardonyx,

Chalcedoon , Kornalyn ; de Achaaten , Hoorn-

Keijen e/z Jaspisfen, betrokken zyn.

Aangezien de KeyCteenen, naar alle waar-

fchynlykheid , uit Kley gebooren zyn O)

,

behooren zy, volgens de Syftematifche Wet-
ten, tot deezen Rang* Ik weet wel, dat onze

LinnjEüs dezelven onder de Zandaartige

Steenen plaatst, en fielt voortgekomen te zyn

uit vereenigde Kalk , gelyk hy ze bevoorens

ftelde uit Kryt te zyn gefprooten (y~): maar

dan moeiten zy van hem geplaatst zyn onder

de Kalkfteenen , en zyn Ed. hadtze , in die

Rang, gevoeglyk op deSpaathen kunnen laa-

ten volgen. Waarom zou onder de Mineraa-

len zö wel geen trapswyze opvolging plaats

hebben 9 als in de andere Ryken der Natuur?

Zo

O) Zie het voorgaande Stuk , bladz. 496 , en Berk-
hey, Nat. Hifi. van Holland. II. D. II. Stuk, bladz. 782*

enz.

Q/J Ex Caice coadunatd. Syft. Nat, XII. E Cretin

Syft. Nat. VIII.

III. Dfisu III. Stuk*
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Aïdbel.
Zodat, hunne Oirfprong zodanig zynde , 'er

V. geen nader plaats dan deeze kan worden aan-

geweezen : terwyl zy dus in 't vervolg komen

van Talkige Steenen, die zeer paar dezelven

overhellen.

Door Keyfteenen verftaan wy hier niet al-

le de genen , welke gemeenlyk Keizeis ofKei-

jen genoemd worden ; zo in de hooge gedeel-

ten van ons Land, als in het binnenfte van

Duitfchland , in de diepte der Zee , in de

Valeijen der hoogfte Bergen , ja in de afge-

legenfte deelen des Aardbodems ; by geheele

Banken voorkomende in het Zand. Niet alle

de genen , die door de Rivieren allengs naar

de Zee en in dezelve afgevoerd ; of ook uit

derzelver boezem aan onzen Stranden opge-

fmeeten worden. Niet alle de genen, waar

mede onze Straaten en Wegen geplaveid zyn

;

de Dyken befchut tegen het geweld der Baa-

ren en fommige Zeehoofdenopgeftapeld.On*

der alle deezen , van de kleinte van Hagel

af, tot de grootte van Molenfteeneh , komen,

behalve de eigentlyke Keyfteenen , ook Kei-

zeis voor die volmaakt Marmer, Arduin of

Leyfteen, die Kalk- of Zandfteen, gebakken

Steen; ja zeer veelen, die louter famengeftel-

de of Kotsfteenen zyn. Alle de zodanigen

moeten wy hier volftrekt buiten fluiten en be-

trekken ter plaatfe daar zy behooren.

üedagten Dat men de eigentlyke Keyfteenen zo dik-
over den ** J J

.
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wils vindt in de Spieeten der Krytbergen , N.

heeft fommige Autheuren doen onderftellen , v.

dat zy van eene Kalkaartige natuur waren.
S^FD*

Anderen verzekerden , dat zy door de Lugt

tot Kalk wierden of door Vuur tot Kalk

gebrand konden worden ; 't welk echter

op de voornaarnften , de Fuurfteenen naa*

melyk , geen proef houdt ; zo de Heer

Walleriüs ondervondc ; die thans zyn

Gevoelen, noopens den OirfprongdeezerStee-

nen , met kragt van redenen zoekt te ftaaven.

In de eerfte plaats fcelt zyn Ed. vast, dac Uiteen

de Keyfteenen uit een vloeibaare Stofe gefproo stoffel
ten zyn* Tot bevestiging hier van brengt zyn

Ed. niet alleen de Verfteende Zeefchepzelen

by, die fomtyds in dezelven gevonden zyn;

maar ook andere dingen uit het Dieren- en

Planten • Ryk ; waar by men zou kunnen voe*

gen dat Rood Koraal in een volmaakte Vuur-

fteen, uit myne Verzameling, bevoorens in

Afbeelding gebragt Cz): maar, aan den eenen

kant zyn de Verfteende Zaaken in Keyfteen,

op ver naa , zo gemeen niet als in Kalk- en

Zandfteen , of ook in Ley. Veeleer zou ik

het befluiten uit de natuur zelf der Verftee-

ningen , gelyk ten opzigt van de Houten , die

veelal in Achaat of Vuurfteen zyn veranderd,

dac

(z) Zie 't III. D. I. Stuk, deezer Nat. Hiftwi» ,PJ.

XI. Fig* 6 , bladz. 531.

III. Desl. III. Stuk,
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Apdee
^at aan eene °Pvu ^^nS der vooze zelfftandig-

V. heid door een Keywordend Vogt fchynt toe

stuk?*
"

' te fchryven. Evenwel zal dit geen enkel hel-

der Vogt zyn geweest , maar een Vogt met

een aanmerkelyke veelheid Kleijige deelen

bezwangerd.

Die kle- 0°^ begrypt zyn Ed. de noodzaaklykheid
verig of j^j. van met jn de tweede plaats te onder-
L-ymeng
Is $ ' ftellen ; dat deeze vïoeibaare Stoffe kleverig of

lymerig moet geweest en allengs Lymeriger

geworden zyn. Hier toe brengt hy het ge*

tuigenis by van Gassendi, door wien waar-

genomen was , dat de Keyfteenen in 't Water

uit eene Lilachtige, weeke, handelbaare Stof-

fe 9 voortkwamen. Veel nader hadt zyn Ed.

zulks kunnen bevestigen door de Waarnee-

mingen van Tournefort in Provence en

van Bertrand in 't Kanton Bern 3 die in

Beeken ronde fnybaare Klonten vonden ; wel-

ke in de Lugt verhardden tot Keyfteenen,

Maar, hierdoor (loot hy zyn eigen denkbeeld

om verre. Het moet als dan een foort van

Deeg zyn , aanmerkelyk overeenkomende mee

het gene daar men Porfelein van bakt ; welks

vorming uit Kley de geboorte der Keizelen

veel opheldert (a). Zulk een Lymerige Stof.

fe, nu> meende hy beweezen te hebben, dat

in

(a) Zie dien aangaande hefc voorgaande II, Stuk ,



lade Kley niet ware: haare Kleverigheid zou IC.

alleenlyk van de aantrekking der deeltjes ten v.
E t"

opzigt van 't Water , afhangen : doch onge-
£^FD"

lukkig voor zyn Ed. is die Lymerige Vettig-

heid, welke de Kley tot Kley maakt, al te dui-

delyk kenbaar en te klaar voor Oogen ge-

bragt (£),

Nu verder zal de Heer Walleriüs be- Niet va»

wyzen, dat het een ontbonden Kalkachtige Stof- Kalkada-

fe is , waar uk de Keyfteenen hunnen Ojr-.^|®
al"

fprong hebben. Hier voor heeft hy agt rede-

nen, i. Daar is, zegt hy, geen andere -Aarde

bekend , die door frnelting in Water tot een

Lymerigen ftaat gebragt kan worden* Van
de Kley is dit ten minfte ook zeker; hoe zeer

hy zulks betwifte. 2, 3. Die konftig gevorm-

de Keyfteenen zyn te gebrekkeïyk en heb-

ben een te ingewikkeld beftaan , om hier tot

bewys te ftrekken. 4» Dat hetKryt, dikwils

door een Zuuren Geest bezwangerd , einde-

lyk fmeltbaar wordt , zegt ook weinig. 5. Dat

de Vuurfteenen in Laagen van Kryt en Kalk-

bergen nestelen , zegt meer : doch hoe komt

het, indien zy uit ontbinding van Kryt ofKalk

door Zuur ontftaan , dat zy dan niet Gipsaar-

dg zyn: hoe komt het, dat die geheele Klomp

dan niet in Vuurfteen zy verwandeld? Boven-

dien

O) Zie *t zelfde biadz. 486, 525, enz»

F
IIÏ. Dsjsi.» IIÏ. S-ruK*
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1| dien is 't ook zeker , dat men Keizelfteenen

V. 'in Kley- Aarde en zelfs met een Schors van
Hooïd

STUK.
Kley omkleed vindt. De Jaspis komt fom-

tyds nog half Kleijig voor, en men heeft Stuk-

ken Jaspis gevonden, die aan 't ééne endwee-

ke roode Bolus waren (e)» 6. Dat alle Ver-

fteeningen flegts van een Kalkigen of Keize-

jigen aart waargenomen zyn: zou de overeen-

komst van Keizeïs en Kalk- Aarde aanduiden;

maar bovendien vindt men ook genoeg Ver-

fteeningen van een Zandfteenigen aart. 7. Het

Berg - Kryftal , in de hollïgheden van Keijen

voorkomende , zou de overeenkomst betoo-

gen. Dit doet niets tot bewys van de Grond-

ftofFe der Keyfteenen. Het zelfde Vogt, dat

de K?ey tot een Keizel gemaakt heeft, kan het

Berg - Kryftal voortgebragt hebben. 8. De
Waarneeming van verfchillende trappen van

hardheid in de Keyfteenen, kunnen ook tot

geen algemeenen Grondflag ftrekken.

M^ar / Voorts, dat zy niet geheel uit Kalk- Aarde
meest van gefprooten zyn , blykt , om dat de Mineraa"

jige na- H Zuuren op de hardfte Keyfteenen geen uit-
tuur. -werking hebben. Sommigen worden 'er tot

een derde , ja tot de helft toe, van ontbon-

den , en dan krygt men uit de Solutie* door
middel van Loogzout, eenweezentlykeKalk-

Aar-

(e) Ferber , Brie/e aus Wafchtand. p. ^7* Ook Na*
turforfchev* XIII. Stuk, black.
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Aarde, zegt de Heer Wall er rus- maar de A]£a
Heer Gmelin merkt aan., dat Kalk -Aarde v.

io de zelfftandigheid der Keizelen zeldzaam^f "

en louter toevallig zy (d). Nu is 't ook zeker,

dat 'er in veele Kley een gedeelte Kalk huis-

veste, en dus mogen wy onderftellen , dat die

eerften uit zuivere Kley geboren zyn , en dac

de overigen flegts daar van in trap verfchil-

3en ; allengs minder hard naar dat zy meer

Aarde of Kalk bevatten* Tervvyl, ondertus-

fdien, zelfs die van zuivere Kley hunne

hardheid en ftevigheid , hunne K.izelige na-

tuur, hebben van een Steenmaakend Vogt

,

dat zeer wel van een Kalkaartigen oïrfprong

zyn kan. Water , naamelyk , met de aller-

fynfte Kalkdeeltjes bezwangerd, is altoos toe

Steenmaaking geneigd, en dus heeft men zig

niet te verwonderen , dat Kleijige Klonten ,

in Krytbergen vervat, aldaar tot Vuurfteenen

zyn geworden. Omtrent de Laagswyze aan-

groeijing van fommige Keizeis , rondom eeni-

gen Zandkorrel of Steentje , is nog minder

zwaarigheid. Die groeijing der Keizelen , in

Beeken en Rivieren , blyft nog duifte)r ; maar

fchynt veeleer van Kley afleidelyk dan van

Kalk.

„ Wat nu aangaat die Beddingen van allerley Waar-

-
f Soort

fchynlyke
» W UUi l vormmg

der ver-

00 Natw-Syflem. I. Th. p. 520. mengde

p Keizelen.

III. D&su III. SiyKi
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228 Keizelice of

II. Soort van Keizeis , die zwaare Steenen on-

V.
* der deezen naam uit Noorwegen gebragt wor-

Hoofd- dencje en onze Straat - Keijen , waar onder zeer

veele Graniet- en Rotsfteenen zyn : van dee-

ze is het zeer waarfchynlyk , dat zy uit brok-

ken van Rotfen en Gebergten, door onder»

linge fchuuring in 't Water afgefleeten, en

meer of min rond gemaakt ,-zyn voortgeko-

men. Dat Bergen en Rotfen op die wyze

nu en dan vergruizen, is uit de Gefchiede-

nisfen bekend, 't Gebeurt of zonder blyk-

baare oirzaak, ofdoorAardbeevingen,ofdoor

Overftroomingen. Geweldige uitbarftingen

van Vuur , in fommige deelen des Aardbo-

dems, kunnen zulks ook veroirzaakt hebben:

gelyk men nog dagelyks , nu en dan , Rot-

fen, door middel van Buskruid, aan ftukken

doet fpringen. Hoe men dit van ouds uit-

gevoerd hebbe is duifter : daar Job reeds van

den Menfche getuigt : hy legt zyn hand aan de

Keyachtige Rotfei hy keert de Bergen van den

Wortel om (d). Van den Almagtigen wordt
gezegd: Zyne grimmigheid is uitgeftort ah Vuur

en de Rotsfteenen worden vanHem vermorzeld(e}.

Dat zulks even zo wel gefchieden kan door
eene zwaare Koude en hevige Vorst, op hoo*

ge Ysbergen en in de koude deelen des Aard-

bo-

(d) Job Kap. XXVIII. vs. 9,

(e) Nahum I. vs, 6.
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boderas, is aan den Heer Ellis gebleeken , n.

toen hy de Noordelyke deelen van de Hud- A*°EEL*

fons - Baay , nu tusfchen de dertig en veertig Jaar Hoofo-

geleeden, bezogt; vindende aldaar, op fonv

mige plaatfen, niet dan blyken van een yze-

lyke verwoefcing. De toppen der Bergen

zyn op het Marmer - Eilan d , dat een Rots

\s van wit Marmer , tegen over den ingang

der Baay , op een verbaazende wyze, waar-

fchynlyk door 't indringende Water en den

fterken Vorst, die aldaar het grootfee deel des

Jaars regeert , gefcheurd en verbryzeld (f).

Dergelyke woestheid wordt men op Terra

del Fuego , aan 't Zuid end van Zuid -Ame-

rika, gewaar.

Dit ftrekt tot een genoegzaam bewys der

verbryzeling van Steenrotfen door Natuurly-

keoirzaaken; en dat die brokken, door Over-

ftroomingen of Afftroomingen , van de Ber-

gen in de Laagte gevoerd zyn ; gelyk de klei-

nere door de Rivieren nog heden afgevoerd

worden , is niet minder zeker. In de Valei-

jen van Switzerland vindt men daar van veele

blyken, aan brokken Kwarts en Kryftal. Zo
hier eigentlyke Keyfteenen, uit Kley- Klon-

ten geboren , bygekomen zyn : dan heeft men
genoegzaamen grond om de Vorming der

ver-

Cf) Tegenw. Staat van Amerika* III, Deel » bladz.

594 > enz - „P 3
HL DïEL, III. SïüK.
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il. vermengde Keizelen , boven gemeld , in *t

Af
V*

u
Daglicht te ftellen.

sSk?
FI>" ^*e Key^eeneD 5 eigentlyk zogenaamd , zyn

Eigen- °P
'

c Gevoel zeer koud, veelal van buiten met
fchappen. €en muwe Schors bekleed , van binnen zeer

gelyk van zelfilandigheid, doorgaans glad op

de breuk , maar in Schilferige brokken fprin-

gende, wanneer menze aanftukken flaat. Geen
deeltjes zyn daar in, wanneer de Keizel zuiver

is 3 gemakkelyk te onderfeheiden. Zodanige

Keyfteenen zyn ook zeer hard en vonken fterk

aan het Staalflag : ferwyl andere weekere en

onzuivere minder of in 't geheel geen Vuur

geeven. Uitgenomen de fterk Yzerhoudende

Jaspis vloeit geen Keyfteen , zonder byvoeg-

zel , in 't gewoone Vuur ; hoewel zy allen,

door dikwils gïoeijen en in 't Water blusfchen

,

zo week worden , dat men ze in een Glazen

Mortier fyn wryven kan : maar met een vast

i Loogzout, Glauberfch Wonder -Zout, Salpe-

ter 9 Borax of Lood -Kalk, fmelten zy tot een

doorfchynend, duurzaam. Glas. In dit opzigt

hebben zy veel overeenkomst met Kwarts en

Zand. Ook zyn 'er onder, die zo Kwartsach-

tig voorkomen en van eene zo hoekige ofkan-

tige gedaante , dat menze vaftelyk onderftel-

len moet van brokken Kwarts of Kryfta! , door

voortrolling en afflyting, te zyn gefprooten.

Dit heeft inzonderheid in de Oostindifche of

Ceylonfche Keizeis , als ook in de Schotfche

en





3 Deel,Plaat xxix.
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en anderen plaats, die deswegen Kwarts -Kei- 11.

zeis genoemd worden, en byna of geheel de
F^L'

natuur hebben van Kwarts. Hoofd-

De zodaoigen zyn nogtbans ver de gemeen- Minêraa,-

ften niet, en dit maakt ook, dat men in Key-.len daar
in.

ileenen zeldzaam Mineraalen aantreft. Men
vindt, evenwel, in Veld -Keizeis gedeegen en

vermomd Goud , Goudkies , gedeegen Zil-

ver, Zilver Glas -Erts ., Roodgulden, Lood-

glans , Koper -Erts, Cinaber, Bismuth , Ko-

balt en Bruinfleen. In Jaspis komen Goud-

en Zilver -Ertfen , Loodglans en gedeegen

Koper voor; in Achaat Koper -Kies by Dog*

maska in 't Bannaatvan Temeswar;in Hoorn-

fteen by St. Jan George Stad gedeegen Zil*

.ver. Blaauwachtige Chalcedoon , die ook

tot de Keizeis behoort, valt op zwarten Glas-

kop by Bosnik in Neder • Hongarie en Opaalen

vindt men, by Freiberg in Saxen, met Vaal-

Erts en Loodglans.

De verfcheidenheid van Kleuren , in de Gebruik.

Keyfteenen, is ongemeen groot en hangt ze-xxtx*

kerlyk af van de hoedanigheid der Kleijige &&•**

StofFe, uit welke zy gevormd zyn. Die Kleu-

ren verliezen zy in een fterk Vuur en wor-

den tevens een weinig zwaarder. Van uitmun-

tende fchoonheid zyn fommige Keyfteenen

,

die men in de Rhyn by Bazel vindt, en ,

dewyl deeze , doorgezaagd , zig fraay laaten

polysten; zo worden daar van fierlyke Plaa-

P 4 ten
III. Deel. IÏI« Siük,
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n. ten tot Tabaks- en Snuifdoozen en andere

V.
* Snuifteryën vervaardigd , die de fchoonftê

$sü^
FS"

JasPis ên en Achaaten tarten. Van zodanig

een Plaat, uit myne Verzameling, die fchoon

Woikachtig gemarmerd is, uit den Afchgraau-

wen bleekrood , geef ik hier, in Fig. i, op
Plaat XXIX, de Afbeelding. Van deeze ,

ook tot de Keïzels behoorende, maakt men,
als bekend is, zo wel als van de Egyptifche

bruine Keijen , buitendien Rottingknoppen
,

Degen -Gevesten, Horlogie- Kasjes; ja door

famenftelling Kistjes en andere Zaaken, die

ongemeen fraay zyn. Men heeft zodanige

Keizels, om die reden, half- Edelfteenen ge-

noemd, en de Orientaalfche zyn oudtyds on-

der de Edele Steenen geteld geweest. De flegc-

fte Soorten gebruikt men tot Vuurflaan, zo
wel in 't dagelyks gebruik, als op 'e Schietge-

weer. Tot Glas maaken zyn de zwarten

best , die witachtig branden , geevende een

fchoon Kryftailyn Glas , dat zuiverer is dan
dat van Zand en zwaarder , zo dat hetzelve

best dient tot Optifche en Spiegelglazen. Smelt

men twee deelen daar van met één deel Menie
en even zo veel Salpeter, dan krygt men een

groenachtig Glas , 't welk de Straalen nog
fterker breekt dan het Engelfche Vuurfteen-

Gtas. Men kan de genen, d\e zuiver zyn,
wanneer menze gebrand, gefcampt en door-

gezift heeft, met Kley- Aarde gemengd zyn*

de*
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de, tot het maaken van Smeltkroezen, Kom* &
men , Kapellen , die zeer befïendig in 't Vuur v.

8?'

zyn , gebruiken. Eenige Soorten , die Aders-ST̂
FD*

wyze breeken , dienen ook tot Molenftee-

nen.

De Keyfteenen , in 't algemeen gefproken , Legging,

komen verfpreid voor , in rondachtige Stuk-

ken , zittende of in andere Steenen vast, of

los leggende op Velden , in en buiten 't Wa-
ter , doorgaans in 't Zand , doch ook in de

Afch van Vuurbraakende Bergen. Dit is toe-

pasfelyk op de negen eerde Soorten van Lin-

n^eus , hoewel men eenigen derzelven by A-

deren , Laagen en Nesten , in het Gebergte

vindt. Dus komen ook de overige Soorten

,

welken zyn Ed. Rupeflres getyteld hadt, niet

altoos Aders- ofVIotswyze voor, en nog min-

der maaken zy altyd Rotfen of Bergen uit, In

het Wurtembergfe vindt men de Achaaten los

op de Velden, zo welalsinhetTweebrugfe, of

by Oberftein en in andere deelen van Duitfch-

land: in Sasen , Silezie , Hongarie, Turkye

en Italië, byna altoos by enkelde Bonken en

Schyven , of Nier- en Nestwyze. De Veld-Kei-

zels,ook, vindt men, menigmaal, by Brok-

ken en Nieren. Zelfs de Jaspis komt fomwy-

len by Schyven voor en Ferber vondt een

menigte enkelde Stukken daar van , in de bo.

venfle Bedding der Kalkbergen ; ja in de As-

fche en Lava omfheeks Brescia, in het Ge-
P 5 bied

IIT. Deel. Hl. Stuk»
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ïl. bied van Verona en Vicenza , als ook in For-
Ar

y^
EL,

felein- Aarde in Saxen en Italië. Collini
Hoofd- vondt een menigte zulker Keizejen , op de

Velden en Bergen, in de Paltz, als mede aan

den Rhyn en Neckar , los verfpreid. Aan-

zienlyke BeddiDgen zyn 'er van , in de niet

ver van Zee gelegen Landen , of aan Rivie-

ren; gelyk 'er zodanigen in ons Land voor-

komen, en in Engeland. Parys is als op zulk

eene Bedding gebouwd , op fommige plaatfen

by de twintig Voeten dik, langs de Seine zig

uitftrekkcnde tot aan Rouaan enHavre deGra-

ce en van aanmerkelyke breedte zynde (g).

Ik gaa nu over tot de byzondere befchry-

ving> volgens de fchikking van den Ridder,

die 'er, als gezegd is, twee Afdeelingen vau

maakt, als

I. Verfpreide Keyfteenen.

(i) Keyfïeen , die verfpreid is , met eene Kry*

Silex Crem ftge Schors , de brokken glad en ondoorfchy-
taceus» . ^

.

Veld- nende, Dit
Keizel.

(g) Mem. de VAcad* R, des Sciences, de 1753. p. 119.

Oftavo.

Ci) Silex vagus , Cortice Cretaceo , fragmentis opacis

Isevibus. Stjft. Nat, XII. Tom. III. Gen. 11. Sp. 1.

Silex Cretaceus vagus. Sijfl. Nat. VUL Silex commu-

nis Pyromachus. Cronst. Min. §. 62. Silex opacusfrac-

tura nitens , Cretaceus durus. Wall. Syft. Min. I. f,

275. Corneus Lapis opacus , rudis , colore ingrato. Wolt.

Min. 14. Corneus Sciopetarius. Vcg. 'Min. 130. Pyro-

snachus f. Silex Igniarius. Baum, Min* I. j> 254.
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Dit is de gemeene Key- of Fuurfteen , in 't II.

Hoogduitfch Feuerflein of Flintenftein , in En-
A™«-

geland i7/7tf, in Sweeden -FZ/Vtfa , in'tFranfch Hoofd-

Pierre a Fufil 5
P/em" # ifo*, en Meuliére ge- ^^

riaamd* Men vindtze los op de Velden en^*«*fr-

Heuvels menigvuldig in verfcheide deelen van

Duitfcbland en onze Nederlanden , voornaa-

melyk aan de Stranden en Oevers der Rivie-

ren; doch ook by Laagen en Banken in de

boven -Landen , en by Nesten in de Deen-

fche 3 Franfche, Engelfche Krytbergen, wier

Spieeten 'er dikwils mede-opgevuld zyn. De
bovenite Korst der Kalkbergen , zo in Groot

Brittannie , als op verfcheide plaatfen in 't

Veroneefche en daaromtlreeks, beftaan byna

geheel uit Vuurfleenen. Zy komen ook el-

ders in Italië 3 in Saxen in Porfeleïn- Aarde ,

in de . Kley -.Beddingen van Stevens Klint in

Noorwegen 3 in de Mansfeldfe Leyfteen, ia

de Aluingroeven by Freien walde en in de

Steenkolen -Beddingen by Wettin in Pom-

meren, voor.

Zy zyn hard , zo dat men met de afgebro- Hoeda-

ken kanten in 't Glas kan fnyden , en van msheid-

een digt Geweefzel ; doch fomtyds fchynen

zy ook uit evenwydige, digt in elkander ge-

ilootene Draaden te beftaan 9 en dan noemt

menze Straal- Key. Anders zynze van eene

digte, egaale, zelfflandigbeid , in kleine Stuk-

ken aan de kanten doorfchynende s in groote-

re

III. Deel, III. Stuk,
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Afdeel
re ondoorfchynende. Gemeenlyk komen zy

V. rondachtig voor , doch ook dikwils in zeer

5tuk°
ÏD" onbepaalde geftake en wanfchapen brokken

,

Veld- langwerpig , platachtig , vol hokens en onef-
Kenets.

fenheden , ja ook wel met Gaten doorboord

en op allerley manieren gehoekt. De figuur

zweemt fomwylen naar Voeten r Vingers ,

Hoorens, Nieren, Harten, Peulen, Peeren >

Kannen , Potten en wat dies meer is. Som-
tyds zynze Takkig als Koraalen. Die eene

Kalkachtige Schors hebben , en van figuur

Eyrond zyn , noemen de Engelfchen Chalk-

Eggs, dat is Kryt-Eijeren.

Doorgaans heeft de Vuurfteen een zodanige

of ook een Okergeele Schors, en de Opper-

vlakte is dikwils vol oneffenheden, ja fom-

tyds is hy van binnen hol, bevattende Water,

of Achaat , of Kwarts , of Kryftallen , of ge-

heele Droezen daar van , of ook Kryt, nu vast

dan los zittende, in zig, evenals de Arend-

of Klapperfteenen (Ji) Somtyds is hy met

Kryt , of ingefprengde witte Kwarts , als 't

ware doorboord. Buiten Zwavelkies heeft men

nog weinig Metallifch daar in gevonden, maar

te overvloediger, inzonderheid in Engeland,

echte Verfteeningen , Afdrukzels en Steenker-

nen, zo van Plantaartige als Dierlyke za3ken.

Veelerley Conchyliën komen dus Keizelachtig

ver«

(Ji) Zie 't voorgaande Stuk , bladz. 206 , enz.
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verfteend voor. In Derbyshire vindt men . #
rk Ff) PP f *

heerlyke Schroeffteenen van dien aart (/). v.

De Kleur der Vuurfteenen is gemeenIyk
s
^°°FD"

Rookgraauw of graauwachtig zwart , als Hoorn ; Kleur,

doch men vindtze ook witachtig of bleek PI^J*#

graauw en fomtyds gemengeld. Ik heb 'er

van , die in het graauwachtig witte , op de

breuk, met evenwydige zwarte ringen zyn ge-

tekend : gelyk Fig. 2. van die Vertooning de •

Afbeelding geeft. Geelachtig bruin komen

zy in Italië voor en groenachtig: in de La-

va van den Vefuvius groen en geelachtig :

Vleefchkleurig rood in 't Wurtembergfe

;

roodachtig , blaauwachtig en blaauwrood in

Vrankryk en Spanje. Aan onze Stranden vindt

men 'er die geheel donker blaauw zyn. Die

in de Engelfche Krytgroeven voorkomen heb-

ben een ruuwe witte Schors ; de Franfche

Olyfkleurige zyn naakt en glad van Opper-

vlakte ; de Sweedfche graauw met eenen

gladden bruinen Rok, zegt Doktor Hill,
die maar deeze drie Soorten van Vuurfteenen

optelt , aanmerkende dat de Engelfchen don-

ker zyn. Allen , zegt hy , zynze hard en

zwaar , en komen by groote brokken voor

,

wordende tot Snaphaaniteenen gebruikt. Van

fom-

(f) Vergelyk myne Aanmerkingen in 't I. Stuk,

bladz. 559 en die van den Heer Walleiuus , als ook

oiyne Afbeelding , aldaar , PI. XII, Ftg. 3,

III* Debl. III. Stuk.
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Afdeel
ômmi'§ea m^kt men ook Glas, en wanneer

V. zy zeer groot vallen , gelyk in Vrankryk, op

s^°kT
D" eenige plaatfen, Bouw- en Molenfteenen.

Keizel- Hier toe behooren de grove ofgemeene Kei-
fteenen.

zeifleemn , die men ook wel KiUeïfteenen noemt

en Zand-Keiijes , om dac zy byna altoos in 't

Zand gevonden worden. Dit zyn de Pebbks

of Pebbleflones der Engelfchen en de Cailloux

der Franfchen. Van de Engelfchen telt de

Heer H ï l l elf Soorten of Verfcheidenheden

naar de Kleur: !. Rood en wit van buiten

met een geele Kern : 2. Zwart en wit , van

binnen bruin: 3. Bruin en wit: 4. Blaauw en

rood, van binnen graauw: 5. Wit gerokt , van

binnen rood, wit en bruin: 6. Blaauwenwit,

van binnen blaauwachtig : 7. Paarfch , van

binnen Vleefchkleur'g : 8. Zwart en wit , van

binnen zwart ; 9* Groen en wit , van binnen

graauw: 10. Veelkleurig: 11. Bruin en geel.

Deeerfte, vyfde, zevende en laatfle, kwa-

men op de Heide van Hampftead: de agtfle

en tiende in Leiceftershire; de derde en zes-

de in Hertfordshire : de tweede by Kenfing-

ton ; de vierde by Windfor voor. Allen had-

den zy een meer of min langwerpige rondach-

tige figuur, behalven de vyfde, die ongelyke

Klompen maakte (k). Niet minder verande-

ring van Kleuren vindt men in de Keizeis on-

zer-

(£) Fosfth arranged* Lond 1771» p. 225.
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zer Zandgronden , onzer Rivieren en Stran* n.

den (/) Ook komen 'eronder dezelven voor, Afi
^
E£;

die mee witte of geele Kwarts- Aderen door- Hoorn*

reegen , en voor 't overige als Zandfteenig
STÜK*

gekorreld zyn., dus misfehien tot de eerïTe

Soort van den Heer Wallerius behoo-

rende (m).

Deeze Keizeis zyn zo hard niet als de Vuur-

fleenen, doch vonken niettemin aan 't Staal*

flag en zy vallen grover , zynde fbmtyds als

van kantige figuur en ook wel met een Gat

doorboord (n) , dat van toevalligheden in der-

zelver vorming kan afhangen* Men vindtze

fomwylen met een Steenige StofFe famenge-

groeid tot groote Bonken, die men dan me-

de telt onder de Poddingfteenen , welken on-

ze Ridder op 't end der Rotsfteenen geplaatst

heeft. Veelal worden zy tot Ballast der Sche-

pen, of ook tot beftraating en zelfs in de

Glasmaakeryën gebezigd.

(2) Keyïteen , die verfpreid is* met een p/ad' IL

'J
Silex Pij*

üe romachus*

(/) Zie Berkhey Nat. Bijl. van Holland. II. D. II.
ftJ™*"

Stuk , bladz, 801 , enz.

(m) Silex Granularis. Caillou opaque granuleux. Syft.

Min. I. p. 272.

(¥) In Sweeden noemt men de zulken Koefteenen , waar

van Wallerius een Soort maakt t zie het voorg. Stuk ,

bladz. 198.

(2) Silex vagus Cortice glabro, Fragmentis diaphanis

glaberrimis. Syfi* Nat. X 1 1. Sp. 2. Silex Igniarius femi«

jellucidus flavescens. Wall. Syft. Min. 1. p. 275.

III. Dbsl» III. Stuk.
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II» de Schors , de Brokken doorfchynonde en

V. uitermaate glad.
HooïD-

STUK

Vuur*
In Vrankryk is deeze zeer gemeen , in Swee-

fteenen. den zeldzaam, en wordt aldaar Spaanfche Key

genoemd, volgens den Ridder , die aanmerkt,

dat hy van de voorgaande verfchiile , door-

dien de brokken minder broofch zyn , Hoorn-

achtig doorfchynende en zo glad als waren zy

met Olie beftreeken. In gebruik , zegt zyn

Ed. , is hy beter voor Snaphaanen en duur-

zaamer dan de andere , en hierom te onder-

fcheiden. De Heer Wallerius telt hem
als eene Verfcheidenheid van de Vuurfleenen

,

half doorfchynende, en geelachtig van Kleur,

zynde de hardfle onder dezelven , komende

ook in Duitfchland voor. Hier toe zullen

buiten twyfel de gewoone Vuurfleenen , wel-

ken menzo om Vuur in Tontel te liaan, a!s

tot Schietgeweer te gebruiken , verkoopt , be-

hooren en door den Ridder in 't byzonder be-

doeld zyn geweest.

Hier toe zouden ook de doorfchynende of

zogenaamde Kwarts- Keizels te betrekken zyn,"

maar, dewyl derzelver zelfflandigheid zuive-

re Kwarts is, heeft onze Ridder die gefchikt

op 't end van zyn Geflagt der Kwartfen. Ik

zal echter , om dat zy gemeenlyk onder de

Keizeis geteld worden , aan dezelven hier

jplgats geeven en maaken daar van een nieuwe

Scoit,



Soort. Want zekerlyk verdienen zy dit , zo il

wel als de Marmer- Keizeis die volgen* Afdeeu

Hoofd*

(3) Keyfteen , die verfpreid is 9 geen Schors*™*-

hebbende , met geheel doorfchynende Brok* silex

hen, Quawo.
JUS*

Onder de Keizeis komen zodanigen voor.KeS*^
Men vindtze niet alleen in het hooge gedeel-

te onzer Provinciën , gelyk in Gelderland by
Amesfoort en Zutphen,in Engeland en Schot-

land, in Italië, onder de Lava der Vuurbraa-

kende Bergen ; maar wel inzonderheid in A-

merika en Oostindie. Doorgaans zynze van
eene byna regelmaatig Eyvormige geftalte ;

dikwils ongeregeld rondachtig en fomtyds hoe-

kig, ja zodanig, dat men haare afkomst klaar

ontdekken kan , van brokjes Kwarts te zyn»

Ik heb onder de Ceylonfche zodanigen

van een halve Pink lang, die nog de figuur

van een brok Kryftal aanwyzen, Onder de

Amesfoortfe of Gelderfe zelf, zo wel als on»

der die van Briftol , komen 'er voor , die niet

dan in Glans en hardheid voor Diamanten

zwichten: weshalve zy ook den naam voeren

van Amesfoortfe of Briftolfe Diamanten (0), Der*

ge-

(3) Silex vagus, Cortice rmtla, Fragmentïs petlucidis^

Uihi. Quartzum vagum rotundatum, Cortice glaberrimQ

nitido. Syft. Nat. XII. Tom. III. Gen. 10. Sj?. 8, S$*

fes Quartzofi. Vog. Min. 125.

Co) Zie 't voorg II* Stuk, bladz. 46.8*

Uh Deel, III. S*u&.
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Atdekl. §e^y^e doorfcbynende Keizeis heb ik van Oos*

V terhout by Breda, Of die En gelfche, welken

st!tk°

F1D" Li ster in Afbeelding heeft gebragt , hier

Kwart±~toe behooren , is twyfelachtig (j>). Ik bezit
KeizeL >

er uj £ sch tland , van grootte als een Hazel-

noot y die ten deele fraay gemarmerd zyn. Hier

toe behooren de zogenaamde Zwaluwenfteenen 9

welken men fomtydsin de Neften van dat Ge-

vogelte aantreft, dikwils niet grooter danLyn-
zaad zynde Qq) : wanneerze , naamelyk Kwarts-

achtig en doorfchynende voorkomen. Ook
kan men die Keizeltjes , by Vicenza in de Heu-

vels van Vulkanifche Asfche , federt eenige

Jaaren , gevonden , hier t'huis brengen. De
Rivier Naxera, in Spanje, die in de Ebro valt,

is vol van kleine Zandfteentjes en witte Kwarts

als Amandelen; waar onder gemengd zyn van

roode Kleur (r).

Ceylon- Sommigen van deeze Steenen zyn zo helder
fche

* doorfchynende, dat zy te Napels gefleepen ,

Het

(/?) Crijftatti queedam, five Echinitcs peïïucidi Anglica-

ni ex Silicum genere , vel Sphaerici, vel ad dimidiatam

Sphaeram quodammodo accedentes. Synops, Conchylio*

rnm 1685. Tab N. 106.

(q) Het zelfde , bladz. 179. Cheïidonii Minerales. Wall.

Syft. Min, I. p. 301. Sommigen honden die ook voor

Verfteende Vifchtandjes : zie 't I- Stuk, bladz, a6i«

Het eene kan zo wel als 't andere plaats hebben. En
dan zouden deeze laatften Cheïidonii Animales zyn ; zie

Wall. Syft. Min, II. p. 5 <8,

(r) Travels through Spain, Lond. 1780. p. 397.
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en voor Edele Steenen gedragen worden (*). m

Het zelfde heeft omtrent de gedagte Engel- Ar
^
Efit a

fche en Schotfche plaats. Ik heb valfche Dia- Hoofd-

manten uit Oostindie gefcreegen , waar van ^msm
eenigen ook daar toe behooren. Doch inzon- Keizeh

derheid munten daar omtrent de Ceylonfche

uit. Van dat Eiland heb ik niet alleen een

menigte zeer kleine Keytjes, waaronder, be-

halve de onkleurige, van Robyn-, Smaragd,

Sapbier, Topaas en Chryfolieth- kleur zyn,

en fommigen van eene hoekige of Kryftalach-

tige figuur: maar ook grootere, inzonderheid

die men Rook-Topaazen noemt. Ik heb een

doorgezaagde Kwarts -Key van dien aart, met

een weerfchyn van de heerlykfte Paauwen*

üaart-Xleuren inwendig. Ik heb de Stukken

van een andere , diezig heeft laaten klooven,

met evenwyd^e gladde Vlakten, zeer effen

en glanzig: terwyl de aan 't end afgefprongen

brokjes Glas fnyden als een Diamant. Hier

uit hVkt , waarom de zodanigen onechte Ede-

le Steenen genoemd worden.

(4; Keyfteen, dis verjpreid is , met een har- w
de SiïexMar-

ffiot'eits»

(s) FerbEr Briefe ans Waïfchlnnd. p. 173. Keizei,
(*4) 'Site* vagus, Cortice Marmoreo duro, Fragmen-

tis fubdiaphanis canescentibus. Syft. Nat. XII. Sp. 3.

Silex cinereus. Tt. JVestgoth. p. 73. Silex fernipeliucidus

cinereus. Wall. Syji. Min. 1. p. 27^.

111. Dbel. UI. Stuk.
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.
*'• de Marmerachtige Schors , de Brokken

V. hyna doorfchynende , grysachtig.
Hooïd-
STUK

ü//iijir«r-
Deeze te Mosfeberg in Westgothland voor-

Keizei. komende, hadt de gedaante der gewoone Kei-

zelen, zegtLiNN^us, maar was grooter ,

half doorfchynende , bleek Afchgraauw , met

de Brokken minder Schulpig , meer als die

van Kwarts gehoekt , hebbende een harde wit-

te, niet Meelige Schors. Zyn Ed merkt aan,

dat dezelve uit Krytig Marmer geboren zy.

Hy vonkte evenwel aan 't Staalflag. Wy kun-

nen hier gevoeglyk die Marmerachtig witte

Keizeis betrekken , welke zo dikwils onder

de anderen voorkómen, en niettemin vaneene

Kwartzige natuur zyn.

V. (5) Keyfteen, die verjpreid is , met eene O-
Silex Hce- kergeele Schors , ondoorzlgtig , evenwydig

Egypti- hont gejtreept.

fche.

Gemeenlyk voert deeze den naam naar de

plaats zyner afkomst , wordende Egyptifche

Steen , of Egyptifche Keizel geheten. Om wat

reden onze Ridder hem Hamachates geby-

naamd

C5) Silex vagus, Cortice Ochraceo, opacus, concen-»

trico - variegatus. Syft. Nat. X 1 1. Sp. 4. Silex opacus ,

variegatus, diverfis nitens coloribns , quafï juftus, du-

rus. Wall. Sijft Min. I. p. 276. Achates fuscus Ve*
«ulis nigris & figuris Dendriticis. Cronst. Mn, §, 6s*

3Lapis iEgyptiacus. Vog. Min, 135,
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naamd hebbe , is duifter. Want eene Bloed- n.

kleur, wel|ce die benaaming fchynt aan tedui-
Af
^
El-

den, heeft , zo min als de doorfchynendheid Hoofd-

welke de Achaaten geheel of een deeze bezit
Ezypti/che

ten, daar in plaats. De bepaalingen, daar K*y*

van door de voornaamfte Mineralogiften ge-

geven, zyn , gelyk men ziet, niet minder ver-

fchillende, dan de Steen zelf, doorgeflagen,

voorkomt. De Heer Walleriüs tekent

aan, dat 'er in Egypte Verfcheidenheden van

zyn: Vleefchkleurig met Hoornige Adertjes:

Geelachtig met dergelyke en Bruin met bleeke

Adertjes ; allen aan de Oevers van den Nyl

vallende. Zie hier , hoe wy hem gewoonlyk

aantreffen.

Hy heeft een dikke, Schaalige, doorgaans

geelachtig bruine Schors , zonder eenige door-

fchynendheid , en is op de breuk , die Schulps»

wyze valt
, gelyk in de meefte Kcyfteenen ,

effen, met verwarde bruine, geele, Vleefch-

kleurige en zwarte Golfswyze Vlakken en

Streepen , fomtyds met Boomachtige Teke-

ningen verfierd. Hy is zo hard als Achaat

,

en bevat veel Yzer, neemende een fchoonen

Glans aan door 't polyllen ; zo dat van de

Plaatjes, daar uit gezaagd, zeer fraaije Doo-

zen, tot Srluif- en Rook -Tabak, alsook an-

dere Snuifteryën vervaardigd worden. Men
wil dat de aartigheid van deezen Steen

eerst in den jaare 1714 , door den Reizi-

311. Dbsl. KL Slip.
ö

/
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Aïdeel. ^en Reiziger P a v l L ü k a s , in Opper - Egyp.
V- te, aan de Oevers van den Nyl, ontdekt gê-

stük. worden zy. Gemeenlyk vindc men hem by

Egijptifche langwerpig rrnde Stukken , als onze Straat»
'*"

keijen , ongevaar een Vuist groot , die van

buiten de indrukzels hebben van kleinere

Steentjes, Zandkorrels en fomtyds van Stroo-

Halmen ; waaruit, niet minde»* dan uit de fi-

guur, b'ykbaar is, dat zy te vooren weeke

K'ompeh zyn geweest. Somt yds zyn ze van

binnen hol en deeze hoïligheid is, gelyk in

de Achaat- Kogels , met kleine Kwarts -Kry*

(lallen bekleed.

Plaat Het plagt , gelyk de Hoogleeraar Vogel
xxix. Zegt, een zeldzaame en duure Steen te zyn;

maar voor twee of drie Jaaren werdt een ge-

heel Vat vol daar van, uit deeze Stad, naar

Duitfchland gevoerd , en te Oberftein , aan

de Grenzen van de Paltz en Tweebrugge, ver-

werkt tot gefleepene Plaaten , waar van men
de fraaifle Koffertjes en Kistjes, die te beden-

ken zyn , famengelteld , en zo hier als elders

wederom te koop geveild heeft. Onder het

aan Hukken flaan van deeze Steenen , is in één

derzelven eene Natuurfpeeling voorgekomen,
van de aartigfte foort : gelyk dezelve in Figm

3, op Plaat XXIX, vertoond wordt. In

het bruine , naamelyk , 't welk het binnenfle

van deezen Steen beflaat , komt een Afbeel*

ding te voorfchyn , welke men , met eenige

tOQ"
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toegeeflykheid, voor het Borstftuk of Boven- A *Jhu
]yf van een Bisfchop kan houden : terwyl

Hô FD.

daar onder zig , niet minder duidelyk,deKop stuk.

en Vleugel voordoet van een Pappegaay. Op
het daar af gefprongen Stuk, 't welk 'er op
fluit , en dat ik ook heb , is byna de zelfde

Vertooning.

(<5) Keyfleen , die verfpreid is , met een O- VI.

kerachtige Schors 9 byna doorfchynende en Sardus.

verward bont. ,g~
Men vindt deezen , volgens L i n n m u s , op

Sardinië en in Oostindie. Hy gelykt , zegt

zyn Ed. , naar den voorgaanden , door eene

bruinroode Schors , zo dat het misfchien een

loutere Verfcheidenheid zou kunnen zyn : maar

de zelfftandigheid is Glasachtig als met ver-

warde Melkdraaden, doorfprengd met Bloed-

Jdeurige Stippen en Vlakjes. Door ik weet

niet welk eene Overlevering heeft men dit

voor 't Bloed van den Martelaar Stepha,-

Hus gehouden. Somtyds loopt het roode tot

groote Vlakken famen.

Eigentlyk is dit een witachtige Kornalyn ,

met

(15J Silex vagus , Cortice Ochraceo , fubdiaphanus ,

intricato-vmegatus. Syji* Nat, XII. Sp, 5. Carneolus

albescens punctis rubris. Stigmites. Wall. Syfu Min.

I. p. 286. Gemma divi Stephani. Cronst. Min. §. 60.

III. Deel. IJL Swk.
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tl. met roode Vlakjes : geïyk ik een BloedroodeB
Af^ft

V. Steen, van aanmerkelyke grootte, heb; waar
Hoofo-

jn zjg tiet gezegde alleenlyk tegen 't Licht

Stevens- openbaart .* maar fommigen betrekken hier ook
Stem. een voozen Kalkfteen , die op zyne Opper-

vlakte met roode Vlakken is getekend; even

'of 'er Bloed op gefmeerd ware. Hy is zeer

zwaar, laat zig polyften, en wordt by ronde

Stukken , van verfcheiderley grootte, gevon-

den* Men treft hem, by Masfel in Silezie,

by Strelitz in 't Mecklenbnrgfe, en in ande-

re deelen van dat Hertogdom ; als ock by
Frankfort aan den Oder, voornaamelyk by de

Losfowifche Bergen , en op de Velden by
het Dorp Wriezig aan.

H.XXIX. Ruim zo fcigen zou men hier kunnen t'huis
lg

° 4 ' brengen, die zonderlinge Vertooning opeen
doorgezaagde en gefleepene Key uit den Rhyrs

by Slingen, zes Uuren van Bazel, in Fig. 4,
afgebeeld. De Steen heeft een Kalkachtige

Schors en is van binnen wit , met Streepen

aan den rand , byna evenwydig , die eenigs-

zins Afchgraauw zyn. In 't midden vertoonea
zig twee Figuuren,die men by een Kardinaals-

Muts zou kunnen vergelyken; geelachtig zyn-

de met roode Randen of Zoomen, welke uit

een menigte Bloedroode Vlakjes beftaan; ge-

lyk het geele dus ook zeer fyn is geltippeld.

Op de andere helft, waar de fïguuren ondui-

delyker zyn , komen deeze Vlakjes en Stip-

pen veel blykbaarer voor 't gezigt.

(7)
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(7) Keyfleen , die verfpreid is , door Straal- a
1^

buiging en Straaïbreeking van Kleur ver» V.

anderende* i STUk?

Volgens het Bericht van Plinius waren VIL.

de Opaalen ten zynen tydein zo veel achting >Opaius.

dat men de Smaragden flegts hooger fchatte.
p

'

Men achtteze alleen uit Indie herkomftig te

zyn, en geloofde, dat haar Glans die van

den Karbonkel in fynheid overtrof. Zy fpeel-

den met de paarfche Amethyst- en groene

Smaragd - Kleur 3 in eene onverbeeldelyke men-

geling. Eenigen vergeleeken derzelver Gloed

met de Vlam van brandende Zwavel of Olie.

Men vondt 'er, zegt hy, die de grootte had-

den van een Hazelnoot. Zodanig was die voor-

naame, welke de Raadsheer Nonius bezat*

zynde de Paideros der Grieken en de Sange*

non der Indiaanen Behalve deeze, welken

hy als de Echte Opaalen fchynt aan te mer-

ken»

(7) Silex vagus . refleftione et refra&ione varians. SyfU
Nat. XII. Sp. 6, Achates fere pellucidus , Colores fub

reflexione et refraftione varians. Opalus. Wall. Syft.

Min. I. p. 293. * # Opalus receptus , albus. Cronst.

Min. §. 56. 0. Opalas Noimii. Plin, Uift. Nat. Libr.

XXXVII. Cap. 6. p. 736. Hasselq. It. 508. Cronst.

Min. §. 56, 1. Opalus Colore Olivari, reflexione ruber,

Wall. Sp. 6. y, Pfeudo - Opalus. Oculus Cati. Cronst,

Min. §. 56, 3. Achates plus minus opacus &c. Wall.
Sp. 20. p. 295. Lapis Elementaris. Just. Min. 383. %%
Oculus Mundi. Achates Unguium Colore &c. WüliX
Sp. 21. p. 296.

III. Peel: III. Stuk.
X
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11. ken , vielen 'er in Egypte , Arabie en de flegt-
Afdeel.

fte|)
.

n pontus of Klein Afie; a |s ookin Ga.

Hoofd- latïe en op Cyprus , hebbende wel de aange-

OpaaU naame fpejling van den Opaal, maar veel

flaauw.r en alleenlyk in 't Koperkleurige en

paarfche , zonder groen. Die een roode

Wynkleur hadden , werden voor de besten

gehouden , en de Echte Opaal verfr reide zyne

Kleur naar alle kanten, zelfs met een weer-

fchyn op de Vingeren ; terwyl die ichitte-

ring en verandering van Kleur geen plaats

hadt in de Valfchen , die ten zynen tyde

reeds, in Indie , van Glas werden nage-

maakt.

Hier uit is 't duider, of Plinius den

Witten gekend hebben , die thans gemeenlyk

den naam van Opaal voert , wordende ook

, wel Ekmentfleen genoemd, wegens zyne vee-

lerley veranderingen van Kleur, De Italiaa-

nen heeten hem Girafole of Scambia en de

Duitfchers Weefe\ dat fommigen van 'tGriek-

fche woord Paideros , als een beminde Jon-

gen, afleiden ; doch mooglyk alleen ziet op

de verfcheiderley Kleuren , door welken de

Weeskinderen , op veele plaatfen , aan hun

Gewaad onderfcheiden worden. Immers het

is bekend , dat zekere Ooftïndifche Zaaden ,

die zwart en rood zyn , alleen om deeze re-

den , by ons , den naam voeren van Weet-

boontjes (ƒ). ., Men

Cf) Zie Nat, Hifi. IL D. V» Stuk , hl 43?.
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• Men vindt den Opaal' tegenwoordig aller- II.

fchoonst,eenige Mylen van Eperies, in Op-
A™EL*

per - Hongarie , naar het Karpathifche Ge- Hoofd*

bergte toe, in eene Heerlykheid Pecklin ge opaah

naamd , tot welke het Dorp Czermzka be-

hoort, waar by eigentlyk het Opaal -Geberg-

te is Aldaar komen zy, onder des Aardryks

Oppervlakte , in hunne Matrix voor, we!ke

zig over den geheelen Berg fchynt uit te

(trekken* Deeze Matrix is een Bedding van

geelachtig, graauw, Kley-aartig, Zandig Ge-

fteente , van aanmerkelyke dikte, waar van

de brokken by 't omploegen der Akkeren

voor den dag komen , en dus worden die

Steenen van het Landvolk heirnelykverkogtO).

De vermaarde Reiziger Ta vernier ver- Afkomst

zekert , dat de Opaalen niet dan in Hongarie uit Hou"

gevonden worden , en de kundige Heer Bruck-

mann, van de fchoonfte Soorten der Honga-

riiche Opaalen eenigen bekomen hebbende

,

kwam tot de gedagten , #f 'er wel ooit wee-

zentlyke Opaalen in 't Ooflen zyn verzameld;

te meer , alzo men met zekerheid, zegt zyn

Ed. , aldaar geen plaats weet op te geeven ;

daar menze zou vinden. De Heer Walle-
mus, niettemin, ftelt wel duidelyk derzelver

afkomst van Ceyïon : zo dat hem die heer-

lyke

(0 Bruckmann Beytrage von Edelftmnêx* Braunsv/,

177B rag- 233

111, DB*t« IIL TUffa
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Afdeel tyke Hongarifche , welken wy thans zo ryke*

V. lyk hebben, niet bekend zullen zyn geweest,

stuk. Ik heb van den Wel Edelen Geftrengen Haer
Opaal. Mr. j. C. M. Radermacher, nu om-

trent drie Jaar geleeden , gunftig ontvangen

eene Verzameling van alle de Edele Steenen

op Ceylon vallende, buiten weiken, Volgens

zyn Ed. berigt , 'er geene hoegenaamd, ge-

vonden wordt; zo ruuw als gefleepen, en on-

der dezelven is wel een Kat -Oog doch geen

Opaal. De afkomst, derhalve, zal door ge-

zegden Hoogleeraar verkeerd opgegeven zyn»

Hardheid. Hy zegt , dat dezelve witachtig doorfchy-

nende is, de roode, blaauwe, groene en gee-

Ie Kleuren terugkaatzende, naar dat men hem
in deeze of gene (land befchouwt, en zo hard

ah een Diamant. De kundige Heer Doktor

Brückmann, thans Lyf- Medicus van den

Hertog van Brunswyk, bekent, dat zyn Ed.

ook voormaals , door anderen misleid , den

Opaal verkeerdelyk geteld had onder de har-

de Kwartsachtige Edele Steenen ; zynde na-

derhand , door eigen onderzoek, overtuigd

geworden , dat de Opaal maar ongevaar de

hardheid heeft van Glas , niet vonkende aan

het Staalflag en gemakkelyk af te vylen (v).

Hy hieldt denzelven in 't eerst voor een foort

van Glas , doch thans is hy door den Heer

De-

(v) AbhcmdU von Edeljleinen* 1^73, p, 295»
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Deliüs overtuigd geworden , dat het een fyn -
ir*

gelouterde en verharde Keizel- Aarde zy, in V.

wier famenfteïling ook eenig Yzer en Vitriool-
s
^°FD

f

zuur kome. Nat uit den Grond gehaald OpaaU

hebben zy byna geen Kleur , zynde Melk-

achtig wit, doch door opdrooging in de Zon-
nefchyn krygen zy hunne fchoonheid: des ook

de ichoonften op de Oppervlakte van 't Ge-

bergte gevonden worden (w).

Deeze toevalligheid der Kleuren, de ver- Oostïn*

ganklykheid derzelven in h Vuur, alwaar de
dlfche*

Opaal barst en fcheurt , zonder te fmelten 9

heeft ook plaats in de genen die , zy komen
dan van waar zy komen , Oostindifche genoemd
worden. In de Keizerlyke Verzameling te

Weenen is 'er zodanig één van aanzienlyke

grootte. Men ondericheidt deeze door een

Vuurigen Gloed , die als van verfcheide Vlak-

ten , door Spieeten in de Steen veroirzaakt,

Ce rug kaatst , zo dat zy zig als Goudkleurig

vertoonen. Deeze zyn het, die men eigent-

lyk Elementfleenen noemt. Of 'er fomtyds in

dezelven ook een dergelyke fpeelihg van Kleu-

ren , als in de Hongarifche, voorkome, Iaat

ik onbefltst. Ten minde bevind ik zulks in

de mynen niet, die een zeer helder blaauwach-

tigen Gloed hebben. De Heer D & v 1 l a be-

zat,

(«0 Èeytrage. 1778. p. 234.

III. Ds»l. III. Stuk.
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"• zat , in zyne Verzameling , onder adderen

V. een weergalooze Orientaalfche Opaal, als een

stuk?*
1*"

Tafelfteen anderhalf Duim in 't vierkarit groot

Opaat. en een half Duim dik : door welken alle de

Kleuren van de Regenboog , met een helde-

ren Glans, werden terug gekaatst. Deezen

onvergelykelyken Steen zou de Groote Mo-
gol aan zynen Gordel gedraagen hebben , toen

hy door Thamas Kouli - kan ontthroond

werdt O).

Saxifche. In Saxen komen Witte voor, die men Melk*

Opaalen noemt , om dat zy eene Melkachtige

Kleur hebben , zynde nu meer dan minder en

fomtyds byna geheel ondoorzigtig. Dteze

fpeeïen fomtyds met een bleek roodachtige

Kleur, en men vindt 'er onder, die de Oost-

indifche , zogenaamd , naby komen ; doch

meestal trekken zy eenigszins naar 't blaauwe.

Die dik zyn , vertoonen zig , als waren zy

met een witte Huid overtoogen Onder de

Hongarifchen vallen ook zodanigen , die men
als de flegtften uitmönffcert.

Van Van andere Kleuren komen insgelyks O-
verrcheide

paa]en Voor. In Saxen vindt men Blaauw- en

Groenachtige , die men best na kan maaken z

want om die heerlyke verandering van Kleu-

ren aan Glas mede te deelen, is de Konst

nog gebrekkelyk. Ook zyn 'er Geelachtige ,

Graau*

(x) Catah rmfonni. Tom. II. #. vr<u
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Graauwe , Bruine en Zwartachtige , welVe \i\

laatften niet van de minden zyn in fchittering
AF
^
EEt.

en zeldzaam. Deeze vindt men aan de Kar- Hoofd-
stuk

pathifche Bergen en in Sweeden. Walle-
q

%

fti es geeft Egypte voor de plaats der afkomst

op, en de Geelen zouden komen van 't Ei-

land Cyprus en Ceylon. Zy zyn onder allen

de zwaarwigtigften , driemaal zo zwaar als

Water : terwyl de Witte Opaalen naauwlyks

tweemaal zo zwaar zyn.

Daar is thans een byzondere Soort van O- Dendri«

paaien, onder de Hongarifche , ontdekt, wel- tifche-

ke men Dendritijche kan noemen , waar van

de Heer Danz my bezorgd heeft. Deeze

zyn helder doorfchynende , van binnen met

een Boomachtig of liever Mosachtig Groei-

zel , dat hoog geel van Kleur is , en dus aan

die Steenen ook een fraaije Vertooning geeft;

doch de Tekening is wat verward, om in

Plaat te brengen. Voorts heb ik nog van hem
witte, die Melkachtig doorfchynend zyn en

geele Barnfteenkleuri^e , alle uit Hongarie , en

een kleintje, dat ongemeen fraay in 't Violette

fchemert , bekomen.

Onder die Steenen is de Nonius - Opaal de Nonius*

aanmerkelykfte , en fchynt deeze byzonder-
paaI '

lyk door Pi iniüs bedoeld te zyn. Ten
minde verhaalt hy , dat zekere Romeinfche

Raadsheer, Nonius genaamd, 'er zodanig

één bezat , die op twintigduizend Sestertiën

ge-
in. Deel. III. Stuk.
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IL gefchat werdt, en, om welken niet te verlie-

Aqmu
zen ^ daar ge izer Antoniüs op gefield

Hoorn- waSj jlv zjg u j t Rome bannen liet. In 't mid-

ojmi den deezer Eeuw was in de Grondvlakte der

verwoede Stad Alexandria in Egypte een der-

gelyke Steen gevonden, zo Hassel cruist

fchryft ; die in handen van den Franfchen

Confulkwam, en op eenige duizend Dukaa-

ten gefchat werdt, hebbende de grootte van

een Hazelnoot. Sommigen willen dat deeze

laatfte geen echte Steen , maar van Glas ge-

gooten zy; doch hoe komt 'er dan die weer -

fchyn in? In de Keizerlyke Verzameling zou

zig een echte bevinden van dien aart, zo hard

zynde als een Diamant. De Sweedfche Heer

Quist hadt 'er een van drie en een half Ka-

raaten zwaar en even zo hard. Een Vierde

Loots houdt omtrent negentien Karaatenjzo

dat dezelve niet groot moet zyn.

De Nonius - Opaal wordt van Cronstedt
bêfchreeven , als by terugkaatzing , wanneer

men 'er boven op ziet, Olyfkleurig zynde
$

maar tegen 't Licht gehouden doorfchynende

Robynkleurig. Hy hadt in Sweeden nog een

anderen gezien , die by terugkaatzing bruin

en by Straalbreeking rood was met Violette

Aderen. De Heer Quist zegt, dat de Graaf

van Cajiburi dien der Keizerlyke Verza-

meling bevonden hadt , grooter te zyn dan

de zyne, doch oofc met een blaauwen rand

aan
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aan de kanten en by doorfchyning wat geel- IJ.

achtiger. De zyne was in de Reflexie donker- y
#

EL*

blaauw, met een Olyfkleurigen rand en eene
s^FD"

Opaalizeerde Oppervlakte ; dooi\de Refrac- Nonius-

tie helder bleekrood (y). °FaaL

Zo blykt dan, dat wy aangaande de eigent-

lyke Kleuren van den Nonius -Opaal niet vol-

komen verzekerd zyn : terwyl men die ook

uit de befchryving van Pliniüs niet kan op-

maaken. Het voornaamfte Kenmerk is, dat

de Steen van boven een bruinachtige , naar

geel Olyfkleur trekkende Oppervlakte neb-

be, meteen weerfchyn als de Opaalen; waar

van hy verfchilt door de doorlaating van een

roodachtig of paarfchachtig Licht, hebbende

ook , bovendien , fomtyds een blaauwachtigen

of Violetten rand (V). De myne, a jour ge-

zet in een Gouden Ring en met zeventien

fraaije Robynen gegarneerd , voldoet taamc-

Iyk aan gedagte hoedanigheden en laat een

Licht doorfchynen,dat Violet is of Amethyst-

kleurig. In

(jf) Stockkolms. Vtrhands van 1766 , of XXVIII. Band.

p. 235-

(z) Reflexione Colorem exhibet rubrum Rubineum.

Wallsr* Refleftione purpurascens , refraftione ruber

,

Yenis Violaceis. Linn. Beiden ftrydig met de Waar-

neemingen van Cronstedt en Quist , voorgemeld. Het

zou,, doch op wat grond weet ik niet, volgens Lin-

nteUs de allerkoitelykfte Steen, Jaspis, zyn, naar wel-

ken de Glans van het Nieuwe Jerufalera geleek. JlpocaL

XXI. vs. 11.

R
III. Deel. IIL Stuk.
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II. In de derde plaats ftelt ODze Ridder de
Aideel. Kat-Oogen. by fommigen Bafterd- Opaalen ge»

Hoofd- naamd, doch door Wallerius mede ge-

teld onder de Achaaten (V). Zyn Ed. geeft

'er een bepaaling van, die zeer onvolkomen

is , zeggende , dat deeze Steen min of meer

ondoorfchynende zy, de Kleuren of het Licht

op verfcheide manieren terugkaatzende. Voorts

merkt hy aan , dat dezelve eenïge overeen-

komst met de Opaalen heeft , maar hier in

verfchille , dat hy geen Licht dcorlaate ; 't

welk de eigentlyke Opaalen al zo weinigdoen,

en zo hard is als een Keyileen ; daar hy aan

de Opaalen de hardheid van een Diamant hadt

toegelchreeven. Ook zegt hy, dat dezelve

veranderlyk is in zyne Kleuren : gelyk Lin-
N£üs ook zegt, dat hy door Terugkaat-

zing verandert, fpeelende in 't geele en groe-

ne. Cronstedt zegt: hy is donker, en

werpt van zyne Vlakte groene en geelachti-

ge Straalen te rug. Men vindt hem, voegt

hy 'er by, in Siberië.

Alle die Autheuren fchynen de regte Kat-

Oogen niet gekend, noch derzelven Kenmer-

ken of afkomst geweten te hebben. Zy val*

len in Oostindie, voornaamelyk op Ceylon

,

als ook in Perfie, en, zo fommigen willen ,

ins.

(a) Achates plus minus opacus , Colores vel Lurem
divedimode refleOens. SyjL Min, I. p. zg5 . Sp. 20.
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insgeïyks aan de Rivier der Amazoonen in „
IL

Amerika. Doorgaans komen zy los voor , y.

zittende zelden in ander Gefteen te; maarmen
s
^°oi?0-

vindtze gelyk andere Keïzeltjes in de Rivie- Kat-o^g,

ren of in de Grond, en zy hebben ook de

zelfde hardheid ,
geevende aan 't Staalflag

Vuur. Zy fchynen uit zeer fyne Vezelige

Blaadjes te beflaan , en vertoonen aan de bol-

ronde zyde , van binnen , een heldere Streep

of Boog , die , naar menze befchouwt of te-

gen 't Licht draait , van plaats in de Steen

verandert, doch veelal zyne figuur en Kleur

behoudt. Van onderen zynze plat afgeflee-

pen , op dat die zyde boven zou leggen bly-

ven.

Wegens die heldere glanzige Streep , welke

zig by 't omdraaijen in de Steen beweegt

,

worden zy , als veel naar de Oogen der Kat-

ten in 't donker gelykende. Kat -Oogen, in

't Franfch Oeil de Chat of Pierre Chatoyante

genoemd , in 't Hoogduitfch Katzen- Auge,

Plinius heeft , onder den naam van Aste-

aiaii een Steen befchreeven , die de zelfde

fchynt te zyn geweest. Deeze , naamelyk »

hadt een beweeglyken witachtigen Glans, ge-

lyk. de Staar in , 't Oog daar in geflooten, en

was zeer hard in 't fnyden. De zeer Steen-

kundige Heer Brückmann houdtze thans

voor Veldfpaath , en dit is te waarfchynly-

ker, om dat men in Saxen een bleek roodactS

R a ü§q
III. Derl. III, Swz,
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AtiösL
tISe Veldfpaath vindt , die ook , gefleeperï

v zynde , zogenaamde Kat-Oogen uitlevert;

stuk. gelyk ik daar van heb , zo wel als van de

-&-<%. Ceylonfche bruingeele, die de fraaiften zyn,

om dat zy met een Vuurigen Gloed fpeelen,

en van de witachtigen , naar 't groene trek-

kende, ook zeer levendig van Glans, Voorts

komen 'er zwarte , witte , groenachtige , graau»

we, Goudgeeleen van andere Kleuren, voor»

Blaauwen vindt men , die Spaathachtig

en minder hard zyn dan de voorgemelden.

Van de zwarten hadt gedagte Heer 'er één ,

met eenen rood- en blaauwachtigen weer-

fchyn. Ik heb 'er ook, die roodachtig zien,

met een glans van Geel.

Zonne- Zelden vallende Kat- Oogen zeer groot. De
fteen. £jeer B.RUCKMANN bezat een donkerbrui-

nen , met witgraauwen Glans , byna ander»

half Duim in middeïlyn , en ongevaar een

half Duim hoog. Ook hadt hy 'er één gezien,

die uit een Vuurige Boog een witachtig geel

Licht verfpreidde: zo dat dezelve, door den

Verkooper , voor een Karbonkel gehouden

werdt. Deeze was ongevaar een Duim lang,

drie vierde Duims breed, en zou niet onder

de duizend Dukaaten verkogt worden (Z>).

Waarfchynlyk is dit een zogenaamde Zonne-

fteen geweest, in 't Franfch Pierre de Soïeit

Q>) Abhandi vm Edeljïeinm, 1773. p, 246.
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genaamd , de Mttrax der Perfïaanen , waar van II.
^"^

J\ B* IV IT fff

hem de Naturaliën- Handelaar Danz van Ru- y.

dolftadt, één vertoond hadt 3 de grootte heb-
S
^°°FD"

bende van een Boontje , met een geel bruine Zm***

Goudkleurige, fchemerende Glans. Mooglyk^'*-

is dit die geweest, welken gezegde Koopman
van my hadt ingeruild. Hy eifchte daarvoor»

van gezegden Heer Brückmann, honderd

Daalders. Deeze hieldt hem ook voorVeld-

fpaath, en merkt aan, dat hy, ten opzigt van

de zelfftandigheid , best by Goudglimmer of

Katten -Goud vergeleeken kan worden. Men
hadt 'er twee fchoone groote Hukken van, in

de Keizerlyke Verzameling te Weenen. Hy
bezat 'er zelf die in 't Zilverkleurige fpeel-

den, en by Potsdam zouden gevonden zyn

:

waarfchynlyk overeenkomende met die der

Saxifche Veldfpaath , voorgemeld (c). Van

den regten Zonnefteen heeft de Wel Ed.

Heer Chrjst. P. Meijer, alhier, een zo

grooten, als ik nooit meer heb gezien.

Deeze Steenen worden van de Franfchen Avanturi-

Girafol genoemd ; terwyl men verkeerdelyk £e °f

aan dezeiven den naam van Avanturine geeft ,fteeu.

die eigentlyk aan den zogenaamden Goudflem^

een Compofitie van Glas, welke helder bruin-

rood is en vol Goudkleurige Stippen , toebe-

hoort.

(c) Beijtrage 1778. p. 167.

III, Deel. III. Stuk.
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11. hoort. Want deeze by toeval uitgevonden

yl* zynde, kreeg den naam Avanturino by de Ita-

^j°
FDu

liaanen. Naar dien Glasvloed voeren de Stee-

Ammu* neD ' met Goudkleurige Stippen , welke na-

rine. tuurlyk voorkomen , den naam van Avanturi-

nes ;
gelyk men dus by Davila een zeer

fchoone Orientaalfche, in een Ring gevat, en

een die groen van Grond was, met Goud en

Zilverkleurige Stippen, als ook een witkleu-

rige Opaal met Zilverachtïge Stippen, die hy .

Argentine tytelt , aangetekend vindt (J). Hy
badt 'er ook zwart van Grond , met Goud-

kleurige Stippen. Ik heb thans, zo ruuw als

gefleepen, St-cenen van dien aart, welke uit

Spanje afkomfb'g zyn , bekomen ; waar van de

één , ovaal , onder piat en boven verheven-

rond, anderhalf Duim lang en een Duimbreed,

zo zeer naar den gemaakten Goudfteen gelykt,

dat men hem 5

er niet van onderfcheiden kan,

dan doordien hy Glas fnydt als een Diamant

:

't welk bewyst , dat het geen gegooten Glas

en zy. De ander is een bleek roode KeizeU

achtige Steen, met Zilverkleurige Stipjes.

Wafch» Hier moet ik fpreeken van den Wafch-Opaaï3
d

' een nieuwlings ontdekte Steenfoort , welke

men , by Wallerius zelfs , niet gemeld

vindt. Sommigen noemen hem Harst- of Pek-

fteen , doch hy moet zeer wel onderfcheiden

wor-

(d) Catalogi rcdf. Torn. 11. p. 176.
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worden , van die grove Saxifche , hier voor it.

tot de Talkfoorten betrokken. Hy komt in
Afi
^
sl*

hardheid en uiterlyk aanzien met de Opaalen Hoofd-
STUK

overeen , en is half doorfchynende , maar
â rckm

heeft geen weerfchyn. De zelfftandigheid ge- OpaaU

lykt byzonder naar Harst, en ziet Glasachtig ,

Vettig op de Breuk, geevende aan 't Staalflug

we'nig vonken. Ook laat hy zi£ ligt afvylen ,

en is met eene witte Kleijige Korst uvertoo-

gen. Zodanig valt hy op de Karpathifche Ber-

gen, zeer helder en fyn : ook in Silezie en hy

Leizersdorf in Saxen. De Hongarifche, die

ik heb , is hoog geel. In Saxen komt hy

groenachdg en roodachtig voor , welken ik -

ook bezin. Van de Faroe-Eilanien heb ik

deezen Wafch - Opaal van drieëriey Kleur

,

bruin, rood en wit. Somtyds ftrekt hy tot

de Matrix van andere Opaalen.

De Heer Linn^üs betrekt hier, nietten Werelds-

onregte, het Werelds -Oog \Oculm Mundi,) 0o&-

dat zyne geboorte of bekendwording aan de

Opaalen voornaamelyk is verfchuidigd. De
Heer Walleriüs hadt hetzelve genoemd

,

Achaat van Nagelen - Kleur , in de Lucht ondoor-

fihynende, in V Waur doorzigtig (e). Zyn Ed.

befchryft het , als geelachtig graauw van Kleur,

den Onyx niet ongelyk; (waar aan hy echter,

met

(e) Achates Unguium Colore, in Aè're opacus, in

Aqua yellucens. Syft. Min. I, p. 296.

R 4
UI, Deel. III« Stuk.
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II.

AFDÊEL.
met reden > zodanige Kleur niet toegefchree-

V. 'ven hadt:) in de Lugt ondoorfchvnende,wei-
Hoofd- . , , .

7
. .

, ; _

stuk. mg hard , zig glanzig hatende polyften; maar
in koud Water doorfchynende, met eene roo-

de • geele , Barnfteenacbtige Kleur. De af-

komst fielt hy (waarfchynïyk in navolging van

onzen Ridder, die echter zulks van de Opaa-

len in 't algemeen gezegd hadt;) uit Ooftïndie,

Arabie, Egypte.

Maan- Onder debenaaming van Werelds - Oog -, wel-
iteen.

jcen >er eern-ge Steenhandelaars aan gegeven
hebben, zegt de Heer Brückmann (ƒ),
heeft men eene Opaalfoort , welke, tegen 't

Licht gehouden , Glasachtig uit den witten

ziet. Naar dat menze dan omdraait, heeft de
éóne Soort eenen witachtigen , Ievenidigèa ,

Paarlemoerigen ; de andere een aangenaamen
hemelfchblaauwen weerfchyn of glans. Ook
in 't donker fchemeren deeze Steenen eeni-

germaatc. Zy gelyken ten deele de witte Keu
zelige Kat-Oogen, doch hebben, op verre
naa, derzelver hardheid niet, maarflegts die
der Opaalen, Haare fchemering openbaart
zig het levendigfte, wanneer zy als een afge-

ronde Kegel zyn gefleepen. Misfchien fpreekt

Davila van deeze Opaal - Soort (g) 9 wan-
Beer hy fommigen Oriëntaalfche en Occiden-

taal-

(ƒ) Eeijfrage , 1773. p. 229.

(g) Catalog. ratfonm\ Tom. II. p. I?5 . tf, 402 ; doch
hy fcbyntze te verwarren met den Zonneileen.
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taalfche Maanfleenen tytelt , enz. Veel eige- 11.

ner kan men dien naam daar aan toeleggen ; ^EBL «

aJzo de eerstgemelde thans een andere bete- Hoofd-
STUK»

nis heeft. Hoewel, men vindt ook Maanftee- M
'

aattm

nen, die geheel doorfchynend zonder Kleurt*,

met eenen weerfchyn fpeelen , als van de Vol-

le Maan. Zodanig één heb ik van een Cey-

lonfch Keizeltje, door afflypen, bekomen.

Geheel andere Steenen zyn het , die men
thans Werelds -Oogen noemt, en al anderhalve

Eeuw dus genoemd heeft, gelyk door my in

een Vertoog daar over, onlangs , is aange-

toond (h). Dezelven zyn , nnamelyk , droog

in de Lugt, ondoorfchynende, maar worden

doorzigtig in 't Water: gelyk de Heer Wal-
leriuSj uit de W7aarneemingen van den Heer

Quist, aanduidt. Daarom noemt menze

Veranderlyke Steenen , en alle de genen, die

deeze eigenfehap bezitten, worden thans on-

der den na3m van Oculus Mundi begreepen.

Daar zyn wel Opaalen , die droog zynde met

de heerlykite Kleuren fpeelen, en in t Water
doorfchynend worden , met eene zeer fchoo-

ne , donker roode , Robynkleur. onderen,

wier Kleuren in 't Water veel levendiger wor-

den; 't welk eenigermaate plaats heeft in alle

Opaalen. Maar de gemelde fchynen, door een

foorc

(/i) Verhandel, der Hall. Maatfchappye te Haarlem

,

XX. Deels I. Stuk. ï78i« ?• 311.

III. Deel. III. Stuk.
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II. foort van verweering , tot dien (bat gebragt
Aïdeel.

te Zyn ^ £at Zy fe t ^ater intrekken: geiyk

Hoofd- men ook, volgens de aanmerking van denHeer

Wereld^ Delius, de Werelds - Oogen alcoos ligcer

Oog. bevindt dan de Opaalen. In de Wereids-

Oogen zelf, evenwel, fchynt, zo Bruck-
mann betoogt, die verweering geenszins

plaats te hebben ; zy blyven in de zelfde (laat,

en altoos tot de Proefneemingen bekwaam

;

ten zy , wanneer menze in Olie gelegd heeft j

want dan werkt 'er het Water niet meer

op (/)

De geilen , die thans het meeste gerucht
Veran-

, , , , ,

derlyke maaken , hoewei nog zeer zeldzaam zynde ,

fifxxix. komen veelal van de Korst der Yslandiche en
Fig. 5. paroefche Opaalen en Chaicedoon : hoewel

men ze ook van het Zwoord der Serpentyn-

fteenen , Spek- en Nierendeenen , kan ver-

vaardigen. Ik heb van de mynen , en van der-

zelver verandering, uitvoerig berigt gegeven,

en tevens gemeld van een ronden Opaal van 'c

Eiland Faroe , die, bruinrood van Kleur, als

een Oog geileepen is , en in 't midden een

witte Plek heeft als 'de Staar, welke in 't Wa-
ter geheel verdwynt en cloorfchynend wordt.

Van een zcdanigtn Veranderleken Steen, in

een Ring gezet , die ten deele helder Opaal is

met Boomachtige figuurtjes , ten deele nog

de

(0 Beijtrage 3 als boven 3 p. 239.
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de witachtig ondoorfchynende Korstdeelen !1 -

heeft, welke in 't Water geheel doorichynend v.

worden , uitHongarie, geef ik hier de Afbeel-
s
^°orl>"

ding, in Fig. 5, op Plaat XXIX. Den ver-/<W/«fcr-

wonderlyken Achaat- Steen, myner Verzame-^^^*
ling , die , droog zynde , witachtig en , buiten

eenige blaauwe Streepen, geheel ondoorfchy-

nende is , heb ik in zyne Veranderingen naauw-

keurig in Plaat voorgefteld , en omftandig be«

fchreeten (k). Hy wordt, naamelyk, in het

Water geheel bteauwachtig geel doorfchynen-

de tegen 't Licht , en dan wederom opdroo-

gende, maakt het Witte, allengs daar op zig

uitbreidende , zeer aartige Vertooningen. De-

wyl deeze Steen , zo wel als myne anderen ,

geene Luchtbelletjes uitwerpt onder 't indrin-

gen van 't Water; zo komt de reden der door-

fchynendwording , welke de Heer VValle-
kius opgeeft , in 't algemeen my niet aan-

neemelyk voor.

(8) Keyfteen die verfpreicl is en Laagswyze VIII.

verfcheidelyk gekleurd, Den Onyx»
Onyx;

(A) Verhand, der Maatfch. als boven , alwaar men in

de verklaaring der Plaat, Fig. 1, by misftelüng leest,

doorfchynende , in plaats van ondoorfchynende.

("8J Silex vagus Stratis diverficoloribus. Sijft', Nat, XII.

Sp. 7, Achates vix femipellncidus , Fasciis aut Stratis

diverfe coloratis ornatus. Wall. Syjf. Min. I. p. 289.

Sp. 129- Onyx Authorum. Önychium. Worm- Lessrr.

Camehnja. Memphites. Cronst. Min, 57. Baum. Min*

I. P- 253.

III. Duel. TH. Stuk.
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11.

Afdeel. £*en Ouden 1S 9 onder den naam van Onyx
V. en Sardonyx) een Steen bekend geweest, die

stuk. by de Romeinen in veel achtinge was. Pli-

0»$fx. n!üs fpreekt daar van zeer omftandig, en

maakt gewag van het verfchil der Indifche en

Arabifche. De Onyx wordt dus genoemd wegens

de Nagelachtige Kleur , zo fommigen wil-

len, of misfchien ook daar van> dat dezelve,

in zyn Gefteeme , de figuur van 't Maantje ,

dat aan den Wortel der Menfchen Nagelen is

,

dikwils uitdrukt. De Onyx, naamelyk, was

wit en byna doorfchynende, met Melkachtige

Aderen of Banden. Wanneer zig een Vleefch-

kleurig rood , of Honigachtig bruingeel Ge-

iteen te daar onder mengde, dan noemde men-
ze Sardonyx. De Italiaanen geeven aan bei-

den den naam van Nicolo of Camehuja> in 't

Franfch Camaijeu , en de Steenen , d3ar van

gefneeden , noemenze Cameo> de Franfchen

Camées. Die ronde Oogen hebben , werden
Memphites geheten , naar de afkomst, zomen
wil, van de Stad Memphis in Egypte. Deeze
noemt men thans gemeenlyk Onyx Sardonyx

,

om dat hier het eene Gefteente als in het an-

dere is vervat: terwyl men anders dikwiis hec

eene zonder het andere heeft. De Chineezen

geeven 'er den naam van Jou of Jok aan; wy
noemen ze dikwils Oogfteenen.

Men vindt ze beiden in de Oofterfche Lan-

den , voornaamelyk op 't Eiland Borneo en

aan
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en aan de Kust van Koromandel. In Siberië, »•

Bohème en Silezie , Ja in het Tweebrugfe , ko.
A
yf

Elt

men ook fomtyds Onysen voor. Meest val- s
™™FD"

len zy los , by enkelde (tukken en brokken, OmJx.

of ook verfcheide by elkander, zelden Laags.

wyze in andere Steenen, en dikwils Keizelach-

tig aan Rivieren, fomtyds vry groot (/). De
geftalte is zelden bepaald, doch aan de Tom-
ftroom in Siberië vindt menze van figuur als

holle Kogels , met eene Kern van Berg-Kry-
ftal of Amethyst. Zy zyn niet minder hard

dan de Kat-Oogen, weerftaan de Vyl, en nee-

men een fchoonen Glans door 't polyften aan.

De zwaarte is tot die van Water als ruim twee

en een half tot één : zo dat zy zwaarder dan

de witte Opaalen zyn en ligter dan de zwarte

of blaauwachtige. Zy hebben eene Melkach-

tige doorfchynendheid , minder dan die van

de Chalcedoon , waar mede zy dikwils verward

worden en fomtyds Laagswyze gemengd voor-

komen. De minst doorfchynende zyndezwaar-

ften. Schielyk in 't Vuur gebragt, fpringen

zy aan (tukken en verliezen door Gloeijing

haare Kleur , zynde ook met Borax niet ligt

flneltbaar.

De Onyx vertoont zig Bladerig, maar Iaat Onyx

Z1
&nyx.
Pl.XXIX,

(/) Onyx maximus eft , adeo ut Indi Le&omm Pe- Fig % é.

des ex eo tornent. Psellus de Lap, vïrtvU per Ber-
HARD. p. 25.

III. Daw« III^Stuk.
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II. zïg niet fplyten gelyk de Leyfleen. Wegens
V.

* de verandering der Kleuren wordt zy van de

sSk°
FD" Oofterfche Volken houg gefchat. Men heeft

Onyx. 'er van ouds Vaten van gemaakt, die zeer fraay

met Wapens , Beelden en Ornamenten in ver-

heven Werk , gefneeden waren ; gelyk dit

nog heden gefchiedt , ten opzigt van de voorge-

melde Steenen, die men Came'ós in Italië noemt

:

waar toe de Onyx Sardonyx. gebruikt wordt.

Alsdan weeten de Konflenaars den Grond van

't eene , de Beeldtenis of het Bywerk van 't

andere Gefteente te neemen , zelfs zodanig ,

dat de veranderingen van Kleur in hec Voor-

werp, of in 't Gewaad , daar door ten leven-

diglie worden nagebootst. Dit kan gefchie-

den, wanneer de Steen rykis in Kleuren, ge-

lyk die echte Orientaalfche Eyvormige my-

ner Verzameling, hier in Fig. 6, op Plaat
XXIX, Natuurlyker grootte afgebeeld. Dee-

ze beft.3at gedeeltelyk uit eene Marmerachtige

witte, gedeeltelyk uit een bleekblaauwe Onyx
of Chalcedoon , doormengd met bruinachtig

en helder geele Sardonyx. Ik heb nog een

kleinere , van dergelyke figuur , geheel uit

blaauwachtige doorfchynende Onyx enzwarc-

achtige Sardonyx met roode Randen, famen-

gefteld. Door Konst weet men ze na te maa.

ken van Glas, doch het bedrog is voor een

Kenner ligt te ontdekken. Het flimfte is ,

wanneer zy zodanige, Steenen uit verfcheide

G'QhtQ
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echte Stukken , Chakedoon , Onyx , Jaspis tl
Achaat , famengelymd hebben : maar dan kan A™*ft

men die door Hitte fomtyds van elkander fchei- Hooid-

den. Plïntüs gaf den naam van Onyx of
STtJ

^
Onychltes aan eene Orientaalfche fchoone Mar-

mer-Soort, van welke Doozen en Potjes tot

bewaaring van kosteiyke Zalven, vervaardigd

wedden. De Dekzels van fommige Conchy-

liën zyn ook wel Onyx genoemd geweest

,

wegens de figuur. Men heeft al van ouds ook

Came'ös gemaakt van Schulpen , die zeer fraay

zyn en natuurlyk een Hoofd of Borstftuk voor-

dellen; gelykende zo zeer naar Onyx, dat zy

dikwils niet dan met de Vyl ofdoor Sterk Wa-
ter daar van te onderfcheiden zyn. Hier van

zou men misfchien den Italiaanfchen naam

,

die veel naar Chama zweemt , kunnen aflei-

den (m).

Die Steenen , waar in de Onyx of Sardo- Oogftee-

nyx niet Laagswyze ; maar by Kringetjes of
nen

Cirkelronde Vlakjes voorkomt , worden Oog-

fteenen , in 't Hoogduitfch Augenfleinen gehe-

ten. Eenige Autheuren noemenze , oneigent-

lyk , Kat-Oogen ; want zy hebben geen weer-

fchyn. De Ttaliaanen , evenwel 3 tytelenze

in 't algemeen, Ochi dl Gattl. Derzelver Be-

lochio of Oculus Bell , gemeenlyk Bellokel ge-

naamd,

0») Bruckmann. Beytrage von Edcljleinm* 1778- p»

153-

III, Deel. III. Stuk.
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.
!ï - naamd, hebbende in twee of drie witte Rin-

Afdeel.
V. gen een zwarten Oogappel, met eenen Goud-

stuk!
FD" glans in 't midden, is een dervoornaamften. In

Oogfteen. 't Griekfch heeft men 'er Naamen aan gegeven ,

naar de gedaante van het Oog, dat zy voor-

fielden : 't welk of naar eens Menfchen , eens

Wolven of een Geiten -Oog geleek. Wan-
neer het zwarte middelpunt omringd was met

een roode Kring of roode Vlakjes, dan werdt

de Steen Erythrophthalmus getyteld. Voorts

werden zy naar het getal der Oogen , één ,

twee of drie, in monophthalmus , diophthalmus ,

triophthalmus , onderfcheiden. Sommigen voe-

gen hier den Briïïenfteen by, wanneer de twee

grootere Oogen door een kleiner zodanig fa-

mengevoegd zyn , dat zy als een Bril ver-

toonen.

Men kan die benaamingen nog hedendaags

gebruiken : want de Verfcheidenheid der Oog-
fleenen , die men uit Oostindie bekomt , is

groot. Zy worden gefneeden uit Keizelachti-

ge Steenen, waar in zig, by 't afflypen, eeni-

ge zodanige Ringetjes of Oogjes openbaaren,

gelyk ik zodanigen, die van buiten groenach-

tig is , uit het Tweebrugfe heb. Dat zy nog
met zo veel moeite in de Oofterfche Landen
gezogt zouden worden , in 't midden van

Klippen; gelyk Rumphius van China ver-

haalt, is niet te denken. Men fielt 'er ook
thans zulk eene voortreffelykheid niet in, als

hy
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ïiy van dien Chineefchen meldt («), die moog- ï?.

lyk een Kat-Oog of Zonnefteen zal geweest
A^*u

zyn van uitneemende grootte. Hoon>-

In 't algemeen zyn de Oogfteenen tweeder-
verfchu-

ley ; naamelyk met donkerer Oogen op eenj^ke-

witachtigen Grond , of met witte Oogen oppi.xxiX,

een donkerer Grond. De witachtige Grond Fi§
' 7 » 8 »

as niet altoos Onyx, en de donkerer Grond u.

niet altoos Sardonyx : hoewel dit dikwils

plaats heeft. Men vindt Oogjes van Onyx of

Sardonyx fomwylen in een Gefleente van Kry-

Hal of Achaat. Ook maakt de Karneool fom.

tyds het Oogje uit in een Onyx of Sardonyx.

Be Oogjes zyn of enkele ronde Plekjes van

meer of minder grootte , of geringd en dus

In Kringetjes ftaande , die fomtyds meer dan

eens verdubbeld zyn ; gelyk in die van Fig.

7, welke zeer wel een Oogappel voordek,

omdat de bruine Plek, in 't midden ,doorfchy-

nend is. Het bruine in d ;
t Steentje is Sardo-

nyx, het witte Onyx. Anderszins vertoonen

de meefte een blinden Oogappel , gelyk met

de Staar in 't Oog; als die helder roode, van

Fig. 8, welke in 't midden een geelen Oog-

appel heeft , in witte Kringen ftaande. Zo

heb ik uit Hongane dergelyken, die geheel

ondoorfchynend wit zyn, met Kringetjes van

Sardonyx , zeer net bepaald , als in Fig. 9 '

ter-

(m) Amhonfe Kariteükamer, XLL Hoofdftuk»

s
llh Dbki* III. Stuk.
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,

ll,

EEL
terwyl F/g. 10 een Oogfteen vdorfteït van

V. geele Kwarts , met ten minften vyf Oogjes ,

sSk°
FD

" waar van ^rle z°danig famengevoegd zyn ,

OogjteenAtt ZY eenigermaate een Bril vertoonen. Meer

echter en duidelyker heeft zulks plaats in de

twee- of drie - Oogige van Fig. 1 1 5 wiens

Oogjes geheel wit en ongeringd in bruine Sar-

donyx liaan. Voorts komen ook die Steenen

hier in aanmerking , waar de donker bruine

en byna zwart Honigkleurige Sardonyx mee

een witte Band overdwars doortoogen is , als

in F/g. 12, 't welk alleenlyk afhangt van de

manier 9 op welke zy uit het Gefleente zyn

geineeden. De zodanigen hebben ook hunne

afkomst uit Oostindie. De overige Verfchei-

denheden, die ik van deeze Steenen heb,gaa

ik voorby , om niet te veel uit te weiden.

Sardo- Nog kortelyk moet ik van den Sardonyx-

vixxix.
Steei2 in

'
c Dyzonder fpreeken. Hy komt wel

Fig. iz. meest met den Onyx gepaard, doch ook op

zig zelve alleen voor. Men vindt 'er al vroeg-

tydigvan gewaagd (o) 3 en hy kwam in de Borst-

lap van Aaron ; hoewel fommigen dien voor

een Onyx houden. In 't Vuur fpringt hy

gelyk dezelve ?
en verliest 'tr niet alleen zy-

ne doorfchynendheid , maar ook zyne Kleur.

De HeerW a l l E r 1 u s maakt 'er een byzon-

dere Soort van , welke hy bepaalt als een

Achaat

(oj Gen. IL vs. 12,
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Achaat , die half doorfchynende en gewolkt A^.
is, met Streepen, Aderen of Vlakken , die V.

rood- of zwartaehtig zyn (ƒ>)• Hy is uit STU
£°

FD

Chalcedoon en Karneool zodanig famenge- Sardonyx.

ileld, dat de laatfte donkere of heldere Vlak-

ken in de eerfte maakt, met allerleye Wolk-

achtige vermengingen, zo datdikwils de een

van de andere niet is te onderfcheiden. De
Kleur is dikwils bruin , dikwils geel , veel-

tyds bruingeel , en altoos fraay door 't po-

lyfteo. Hoe dat hy fomtyds geflreept en ge-

bandeerd voorkome , blykt uit dat fierlyke

Eyvormige Steentje van Fig. 13 , hebbende

een volmaakte bruingeele Hanigkleur. Men
vindt hem in Japan en elders in Ooftindie, in

Arabie , Armenië en Klein Afie , als ook in

Saxen, Bohemen en Silezie. Hy moet in vry

groote Stukken voorkomen , alzo men 'er

aanzienlyke Koppen , Schaaltjes en Drink-

bekers van maakt , die altoos een fraaije

Vertooning hebben door haaren Glans en

Kleur. Men heeft hem ook, doch zeer on-

volkomen , nagemaakt. De Orientaalfche

valt* gelyk doorgaans, veel fchooner dan de

Europifche.

O) Key-

O?) Achates femipellucidus 9 nebulofus, Stratis , Venïs

vel Maculis donatas rubentibus aut nigrescentibus. Syji*

Min, I, p. 291. Sy, 130.

s 2
IH. Dssi. UJ. Stok,
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H. (9) Keyfteen die verfpreid is, byna doorfchy*

yt

*

nende> van Hoornachtige kleur.

Hoofd-
stuk. Deeze , in Vrankryk Casfidoine genaamd ,

Silex Chat- wordt van fommigen onder de Onyxen ge-
cedomus.

tQ\^ * naar welken hy veel gelykt: van ande-

ioon. ren onder de Hoornfteenen. Men vindt hem
op Ysland, in Siberië, aan den Nyl, in Tar-

tan e, Hongarie, Bohème, Silezie, Saxen en

andere deelen van Duitfchland ; ook in het

Tweebrugfe , by Uzénbach , en voornaame-

lyk in Italië, gelyk in 't Hertogdom Toska-

nen en in Piemont by Baudisfe. Veeltyds

komt hy geheel los , by hoekige Stukken ,

_ dikwils by onvolmaakte Kogels voor; fomtyds

by Schyven of Laagswyze in ander Gefteen-

te , gelyk in Spekfteen - Aarde en ook wel

in witte Kley. Somwylen vertoont hy zig

als een Dropfteen , of zo knobbelig als een

Glaskop, of met eene Oppervlakte, die Golfs-

wyze uitgezet is, of bekleedt andere Steenen.

't Gebeurt ook wel, dat hy in Karneool is in-

geflooten, of aan rooden Jaspis vastgegroeid,

of zig aangezet heeft op Bloedfteen. Eenige

vreemde zaaken komen fomtyds daar ingefloo-

ten

(9) Silex vagns , fubdiaphanus , Cornei coloris , con-

centrice varius. tyft* Nat. Sp, 8. Achates vix pelluci-

dus nebulofus, Colore grifeo mixtus. Wall. Syjl. Min.

I. p. 287. Sp. 128. Chalcedonias. Cronït. Min. §. 5$,

Baum. Min. ï. p, 252*
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sen voor ; gelyk ik dus fraaije Stukken Ys- n.

landfche witte, als ook doorfchynende Chal-
A*™EL-

cedoon heb , met groen Mos zeer zigtbaar Hoofd-
S TUK

daar in begroeid. Somtyds is 'er Kryt, Kwarts &Mke^

of Kryftal, zeer fyn ingefprengd, vertoonen-*^».

de zig, na dat de Steen gefleepen is, als Ster-

retjes. Infekten , enz By Regenftein ko-

men 'er Schroefhoorentjes en op den Asfe-

burg , by Brunswyk, Koraalen en Hout ver-

ileend in voor. Van mynen Chalcedoon met

Water daar in; als ook van dien Amethyft-

Kogel , met eene buiten- Korst van blaauw

Chalcedoon, insgelyks Water bevattende, heb

ik reeds gefproken (<?)•

De Chalcedoon onderfcheidt zig van den

Onyx, niet alleen door minder hardheid, hoe-

wel hy Vuur flaat en Glas fnydt, harder zyn-

de dan Achatat ; maar ook en wei inzonder-

heid , daar door, dat hy doorgaans egaal ge*

kleurd is , of ongekleurd , zonder Laagcn.

Hierom is 'tnaauwlyks te begrypen, wat on-

ze Ridder zeggen wil , wanneer hy denzel-

ven bepaald concentrke varius , dat meer zou

pasfen op de Kringetjes der Oogfteenen. Zou

zyn Ed. 'er die ook mede bedoeld hebben;

alzo hy in de bepaaling der Onyxen alleenlyk

van Laagen fpreekt? Ik wil niet ontkennen,

dac

(q) Nat. Hi/i. III. D. II. Stuk, bladz. 212.

$ 3
Hl. Dsbu III. Stuk,
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AFDEEt.
^at hy fomtyds met Streepen en Vlakken voor-

V. kome , inzonderheid gefleepen en verarbeid

stok?

115-

zynde, als wanneer hy ook fraaije Werkftuk-

Chaice- ken uitlevert : maar die evenwydigheid der
dom

* Laagen en Kringen , welke in de Onyx plaats

heeft, bezit hy zelden. Van buiten is hy ge-

meenlyk oneffen , en valt fomtyds als de Ri*

vier-Keizels. Hy is niet volkomen doorfchy-

nende, maar Nevelachtig, gelyk zeer verdun-

de Melk j of als de Waafern van Water, fpee-

lende doorgaans in 't witte of graauwe. Niet-

temin komt hy van veelerley Kleuren voor.

Biaauwe- Kier onder munt uit de Blaauwachtige o£Re-
Chalee- genboog - Chalcedoon ( Iris Chalcedonica ) , die

naarden Saxifchen . Opaal gelykt, fpeelende,

wanneer hy verhevenrond is gefleepen, uit den

graauwen in de blaauwachtige , geele of Vio-

lette Kleur. Men vindt hem op Ceylon, in

Siberië , Hongarie , als ook in Saxen en op

Ysland, daarhydikwils Stalactitifch voorkomt^

op Farbe by lange itevige Cylinders of mee

donkere Melkwitte Krfngen. Ik heb blaauwe

Chalcedoon van Oberflein in eene Keizeligé

geflalte. Aldaar vindt men ook een Bruinach-

tige , die niets fraais heeft. Roodachtig in 't

paarfche fpeelende , en geelachtig , als ook

uit den graauwen groen , komt hy op de Fa-

roe- Eilanden voor. Gemeenst is de Witacl>

tigQ of Paarlemoerkleurige , die fomtyds met

donkere Streepen en Vlakken is gewolkt, Het

Mos
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Mos is, in myn gefleepene blaauwachtig wit 11.

te Chalcedoon van Ysland , in een helder
Af

°^
el »

doorfchynend Gefteente vervat. Hoofd-

Byzonderlyk moeten wy hier acht geeven ^ ho_

op den Cacholong, waar van de Heer WAL-long.

LEiuus een byzondere Soort gemaakt heeft

;

noemende dien Achaat van Opaaïkkur , taay

en oneffen op de breuk (>)• Cronstedt
.noemt hem , Witte ondoorfchynende Chalcedoon.

Men vindt hem in 't Land der Bucharifche

Kalmukken, als ook in verfcheide deelen van

Tartarie, in en aan Rivieren, als, ook in Swit-

zerland, op Ysland en byzonderlyk op Faroe,

tusfehen Laagen van Chalcedoon. Hy ver-

fchilt daar van, door weeker of zagter te

zyn , zo dat men hem kan draaijen en hy laat

zig met gemak tot allerley Snuifteringen, Af-

gods- Beeldjes en Huisgereedfchap verwerken.

Hy heeft zyn naam bekomen van de Rivier

Cach in Tartarie ; alzo dat Volk een Steen

Cholong noemt : dus zegt de naam zo veel als

Steen van de Rivier Cach. Hy is wit of rood-

achtig, byna geheel ondoorfchynende , en op

de breuk wat oneffen , byna gelyk Kwarts.

Door het polyften neemt hy een fchoonen

dans aan , en wordt met Amaril gefleepen.

In

(/) Achates Opaünus , tenax , frattura inseqüalis.

Si/JU Min. 1. p. 285. Chalcedonius albusopacus. Cronst,

Mm, §. 58, 1.

S 4
JII.Drw.-III. Sïxjk.
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e*. In 't Vuur wordt hy geheel wit en ondoor*
Afdeel. ~ * -

V. lchynende.
Hoofd- mGr zou ^ 00 jc cje eigen tlyk zogenaamde

Boom- Boomfleenen of Mocha-Steenen 5 dieeene meer
tonen. f minder fierlyke Tekening van Boompjes in

doorfchynende Chalcedoon hebben , kunnen

t'huis brengen ; hoewel dezelven gemeenlyk

Dendrachates getyteld worden , en ook wel

Achaate Boomfleenen. De Grenspaal , im-

mers , tusfchen Achaat en Chalcedoon , (ge-

lykmen uit het voorige befluiten kan,) is zeer

onbepaald. Maar deeze Steenen heb ik in

\ voorgaande Stuk reeds genoegzaam om*

ftandig voorgemeld Qs).

x (10) Keyfleen die verfpreid />, doorfchynenè >

silex

weolus*

Kornalyn.

Stle» eenkkurip rood.
Cameolus.. °

Deeze Steen , die Cameolus of Sardus ge*

noemd wordt, in 't Franfch Cornaline^ by

ons Kornalyn% is meest kenbaar aan zyne rood-

heid , die taamelyk naar 't Vleefchkleurige

trekt 5 waar van hy den naam heeft. Men
vindt hem in Oostindie en door geheel Aüe,

van Kamtfchatka tot aan de Oevers der Kas-

pi-

(j) Zie aldaar, bladz. 114.

C*io) Silex vagus, diaphanus, unicolor ruber. Syft. NnK

Sp. 9. Achates fere pellucidus , Colore rubente. Wall.

Syft. Min. I. p. 285. Sp. 122- Comeus Lapis diapha-

ïi«s , polituram admitfens , rubei. Wolt. Min. 14, Car*

süalus. Crqnsx. Mm t §, 59. Sardas reeentfiorwm»
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pifche Zee, als ook in Arabie en Egypte ; ir.

voorts in Bohème , Silezie , Saxen , Italië %
Afdeel.

zelfs in Ierland en in Amerika. Meestal komt Hooide

hy by Nesten en Laagen in andere Keyfoor ^.^
ten, doch fomtyds ook geheel los in Wate-

ren, op Velden en in de Aarde, doch niet by

zo groote Stukken voor, ais de Chalcedoon.

In zwaarte komt hy omtrent met de blaauwe

Opaalen overeen , en in hardheid met de O-

nyx en Chalcedoon. Men kan hem zo min

geheel doorfchynend noemen, alsdie,enover-

.zulks maakt de Kleur de voornaamfte onder-

fcheiding. De Orientaaliche ondertusfchen

is, (gelyk het met de meefte andere Edele

Steenen gaat,) zwaarder, harderen helderer,

dan de Europifche. Hy breekt Schulpig, in

hoekige Hukken, die glad zyn op de breuk»

Zeer dikwils valt hy Keizelachtig , met eene

«ruuwe Yzerhoudende of Kaikachtige Korst

bekleed. Echte Verfteeningen komen 'er

niet in voor; maar fomtyds zyn 'er de Hol-

ligheden van Conchyliën in het Steenryk me-

de opgevuld»

Van ouds was de Kornalyn reeds bekend

onder de Edele Steenen en in de Borstlap

des Heiligdoms de eerfte in rang, onder deu

naam vaji Sardis (s% De Jooden, evenwel ,

mee-

(0 Exod. XXVIII. vs. 17.

$ 5

III. Deel. III. Stuk,
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Aïdeel.
meenen

\
dat net een Robyn geweest zy. De

HoIjd-
krieken noemden hem Sardion^ de Romeinen

stuk. Sarda , volgens Plinius. Men gebruikte
Xorndvn.faxn veel tot Signetten ; gelyk nog heden

wel gefchiedt; maar bovendien tot verfcheide

Snuifteryën. Inzonderheid plagt het Vrouw-

volk Halskettingen daar van te draagen , in

ons kand. Door het polyften , immers , neemt

hy een fchöonen Glans aan. Somtyds wor-

den ook wel Tekeningen van andere Kleur

daar in gebragt : het welk door bytende Mid-

delen , of door opvulling van de daar in ge-

graveerde trekken » gefchiedt. Hier toe dient

de donkerroode eenkieürige Kornalyn het

beste: want, behalve verfcheide trappen van

Rood, komt hy ook Geel voor en Wit, wel-

ke laatde door zekere Vettigheid of zagtheid

op 't gevoel > en door zyne eenkleurigheid

,

van de Onyx te onderfcheiden is. De Witte

Orientaalfche Kornalyn is wel de zeldzaamfte

en in de meefte achting. De Schartokenroo-

de, evenwel, overtreft dezelve in fchoonheid.

Voorts vindt men een bonte en gevlakten,

met Stippen van verfchillende Koleuren, maar

deeze fchynen tot den hier voor befchreeven

Stevens -Steen betrekkelyk te zyn.

IL Rotsachtige Keyfteenen.

Dus onderfcheidt Linn/e'üs de volgende,

of,
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il.

of, om dat zy op zig zelf Rotfen uiemaa- Afdê*
el%

ken, of om dat zy Laagswyze en op andere V.

manieren gevoegd zyn in Rotfen en Geberg-STUK.

ten. Dit heeft ten miüfte in een voornaam

gedeelte derzelven plaats : maar fommigen

komen ook op het Aardryk verfpreid voor ,

in de gedaante van Keyfteenen»

(ij) Keyfleen , die Rotsachtig is y met eene XL

rosfe knobbeltge Bast , meer of min door- Achates.

fchynende* Achaat.

Het laatfte heeft vooral in deeze plaats, die

men gemeenlyk Achaaten noemt, in 't Franfch

Agathes , in 't Hoogduitfëh Ackate Even-

wel , fchoon zy dikwils Keyfteenig voorko-

men, vindt men dezelven doorgaans in Rot-

fen zittende , die men door kragt van Bus-

kruid doet fpringen ; gelyk dit by Oberftein

gefchiedt. Elders vallen zy by enkelde Stuk-

ken, in Kley, Zand of andere Aarde , Schyf-

Brok- , Nieren- of Nestwyze. Zelden maa-

ken zy Laagen , Aders of Gangen in 't Ge-

berg-

fnj Silex Rupeftsis, Cortice rufo Nodülofo, fubdia-

phanus. Stjft. Nat. XII. Sp. 10. Corneus Lapis dia-

phanus variegatus. Wolt. Mm. 14. Achates tere pelln-

cens , diverfis Coloribus eminentioribus nltens. Wall.

Syft. Min. I. ]>. 297. Sp, 135. ikhates. Cronst. Min,

$.61. Cepites. Rümph. Amb. Rar, p, s$ó. T. LYL ¥•

A-F.

III. Disel. III. &VM*
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n. befgte; waar van men niettemin , zo by O-
Afdeel. berftein , in het Tweebrugfe , en vooral in

Hoofd- Saxen , als ook by Konfiantinopolen, voor-
STÜ*\ beelden aantreft. Op die verfchillende ma-

arte/. . . . r .

nieren komen zy byna over het gantfche

Aardryk voor ; doch overvloediger , zo 't

fchynt , in Europa , dan in de Oofterfche

Landen of in de Indien ,. welke laatfte we-

derom de Europifchen in fchoonheid over-

treffen (v).

Onder- Men moet echter, in dit opzigt, een aan-
fcheidmg. mer£eiyke onderfcheiding maaken. Dat ge-

ne , 't welk gemeenlyk Orientaalfch Achaat

genoemd wordt , is dikwils een enkele Chal-

cedoon ; zo wel als de Boomfteemn , voorge-

meld; die derhalve hier niet behooren. Wal-
lerius heeft den Achaat , als eene Soort van

zyn Acbaaten - Geflagt , zeer wel bepaald ,

noemende dien byna doorfchynende en met ver*

fcheiderky. uitmuntende Kleuren glanzig. Dus

ziet men dan blykbaarlyk, hoe de gemelden,

welken zyn Ed. evenwel 'er toe betrekt, daar

niet t'huis zyn. Zo zegt ook Ckonstedt
van den Achaat : dus nosmt men Keizeis , van

vermengde hooge Kleuren, Dit neemt niet weg

,

dat 'er eenkleurige Acha3ten kunnen zyn ,

wanne-er menze in byzondere Plaatjes be-

fchouwt:

(V) Linnjeus heeft zekerlyk den Achaat niet wel be-

paald aan de Zuidelyke deelen van Europa. Habitat in

Europa Auftrali,
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fchouwt : maar dan hebben zy of met ander IJ.

Gefteente famengevoegd geweest , of het is
ID
y*T"

een gekleurde Chalcedoon. Van de Jaspisfen
S^FD"

worden zy door zekeren trap van doorfchy- Achaat;

nendheid, en door de Glasachtigheid op de

breuk, onderfcheiden. Zie hier de befchry-

ving , welke ons de vermaarde Sceenkenner

Brückmann daar van geeft (w).

„ Wanneer wy den Achaat naauwkeurig be- Hoeda-

„ fchouwen, zo worden wy gewaar, dat het
llls

'

3, een Steen is, uit verfcheide Vlakken, Aders

„ en Laagen , famen gefield. Deeze beftaan

„ uit verfcheide hier voor befchreevene en

„ nog volgende Steenfoorten ; als Chalce-

„ doon , Onyx, de Prafers, Kornalyn, Jas-

3, pisaartig gefteente ; uit een ongekleurde

5 , alsook Amethyst- en Topaaskleurige Kwarts,

„ welke Nesten en Aders maakt ; uit Ame-
„ thyst, Topaas, witte Kryftallen, enz. (V).

3, Uit deeze Steenfoorten , welke buitendien

„ nog met verfcheide Metallyne en Aardige

„ deelen verbonden worden , ontdaan onein-

„ dige vermengingen van Kleuren , Vlakken

,

„ Aders,

(w) Abhandl. Von Edelfteinm. 1773. p. 224.

fap Aangezien de Achaat een zodanig gemengde
Steenfoort is , wordt het zeer oneigen geoordeeld , die

benaaming als een Geflagtnaam te gebruiken , waar
onder de Kornalyn, Chalcedoon, Onyx , ja zelfs da
Opaalen , Kat - Oogec enz. , begreepen zyn ; gejyk Wal^
Ï.ERJUS doet: zie Eruckmann von Edelfteinen, p. 216.

III. Dcbl. III. Stuk,
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Afdeel \" -A^ers , Laagen en dergelyken , waar door

V. ~„ dan zo menigerley Natuurfpeelingen, als

stuk!
FD" w Boompjes , Struiken, Bloemen, Mos, In-

Achaat.^. fekten , en Mathematifehe figuuren , als

„ Vestingen en wat dies meer is,zig vormen*

9 , Wy willen, by voorbeeld , den gemeenen

„ bruinen Achaat neemen ; die, als 't ware,

„ met Mos doortrokken is. In deezen zyn,

„ byna altoos » Vlakken van Kryftal en Chal-

„ cedoon zeer duidelyk blykbaar, en nie-

,, mand zal ontkennen, dat de bruine Mos-

yy achtige onzuiverheden van eene Yzer - Oker

„ voortkomen. De geheel ondoorfchynen-

„ de bruine Achaat is , buiten twyfel , als

„ eene Ciialcedoon- of Komalyn-Keïzel te

„ befchouwen , die door bymenging van O-

„ ker of Aarde zo bruin en ondoorfchynend

„ geworden is , dat hy thans tot de Achaaten

„ behoore , enz."

Geftaïte* Onze Ridder noemt het een Keyfteen met

eene rosfè hwbbeüge Bast» Zodanig komen zy

dikwils voor , in rondachtige Kogels , van

grootte als Erwten tot één of anderhaiven

Voet over 't kruis , met een ruuwe , Okerige

Roestkleurige Oppervlakte. Deeze Kogels

zyn doorgaans van binnen hol , en aan de

Wanden met Kwarts of Amethyst-Droezen,

en fomtyds met Kalkfpaath aangefchooten.

Tusfchen de buitenfte Schors en het inwendi-

ge Kryftallyne bekleedzel 3 zit de Achaat , Qie

der-
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derhalve, op deeze manier, niet in zeergroo- *^

te Plaaten of platte Stukken, te bekomen is. V.

Van binnen bevatten fommigen ook Aarde 5 STuk°
FD*

Steen of Water , gelyk ik van zodanig eenen Achaat.

gewag gemaakt heb , dien ik heb gezien (y).

Ook heb ik de Achaat - Kogels reeds omftan-

dig befchreeven (2) . Derzelver Oppervlakte

,

afgefleepen wordende , vertoont doorgaans

eene Achaat van meer of minder fchoonheid,

daar men dan platte Stukjes van ilypt, van meer

öf minder grootte , naar 't valt , die aan de

andere zyde nog met een Kryftallyne Korst

bekleed zyn. Hy komt ook Stalaófcitifch voor,

doch zeldzaam (a).

De Achaat is zelden een Matrix van Me- Vermen-

taalen; doch by St. George Stad in Saxen §ins'

breekt gedeegen Zilver , en by Dognatska ,

in 't Bannaat van Temeswar , Koperkies of

Koper ; in het Paltzifche Opper -Amt Alzey

by Grind , als ook in het Tweebrugfe by

Lichtenberg , Cinaber daar in. By Freyberg

in Saxen komt zy voor met donker Rood Gul-

den-Erts en gedeegen Haair -Zilver. Fer-
ber

(y) In 't voorg. Stuk, bla&z. 214.

(z) Zie aldaar, bladz. 206.

(a)LiNNiBus, niettemin , befchryft de Achaat in

't algemeen , dus : „ Hy is bleek met verfchëide leven-

s, dige Kleuren: met ftompe Knobbeltjes gedekt als de

„ Bloedfteen, famengetropt en rood."

III. Deel. III. St¥k.
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Afdeel. b er zaS m een WItte Achaat, uit het Grum-
i V. bachfe, wjeezentlyk een Lichen- Plantje inge*

stuk. flooten. Echte Verfteeningen komen 'er zei-

Achaat. den in voor , maar zeer dikwils zyn 'er de Hol-

ligheden van Dierlyke Lighaamen , in het Steen-

ryk, mede opgevuld. Ook heeft men menig-

vuldige voorbeelden van Houten , in Achaat

verfteond, fomtyds zeer fraay van Kleur, ge-

lyk ik heb gemeld (£)•

Oir- Dus blykt de Oirfprong der Achaaten, uit
j?10"s* een Steenmaakend Vogt,dat behalve de Kley-

deelen , die 'er anders eenvoudige Keizeis van

maaken zouden , met Mineraale deelen, van

deezen of genen aart, bezwangerd ware. In

de geboorte zyn, naar 't fchynt, de beginze-

len vermengd van Kryftal , Kwarts , Chalce-

doon of ander geheel verfchtllend Gefteente ,

dat zig met elkander vereenigd heeft, en fom-

tyds afzon^lerlyk kenbaar is gebleeven, fom-

tyds als in één gevloeid. Dit blykt nog dui*

delyker in de zogenaamde Achaat-Moer > welke

fomtyds Aders maakt van één tot drie Duim
dikte, die met verfcheide ongeregelde Koer-

fen door 't Gebergte loopen , zynde tusfchen

evenwydige Saalbandcn vervat en aan dezel-

ven vastgegroeid. Ook blykt zulks aan de

aartige Stukken Gruis -Achaat uit Saxen, al-

waar ontelbaare brokjes van Achaat, door

de

f£) In 't voorgaande Stuk, bladz, 17, enz.



4e 'Natuur , tot een Ach3at zyn famengelymd. IT.

Die Saaiband of Korst , welke altoos plaats
At
^

el»

heeft, daar de Achaat Aders of Laagswyze HoorI>*

breekt, beftaat uit Kalk -Aarde ofYzcr-O- AJhaaK
leer en fomtyds uit een verharde groene Spek-

tfleen - Aarde , van eene Kleijige natuur.

Hoe meer de Achaat met Yzerdeelen fee- Geklik.

zwangerd is, en dus de Kleur fterker in \
geele of bruine valt; hoe meer hy de ver-wee-

ring onderhevig is, in 't Water of in de open

Lugt : waar door hy murw wordt, barst en

fcheutt, en door het minlle geweld brokke-

lig van elkander valt. Men plagt oudtyds

op te merken , dat hy het Water zodanig in-

trok , dat een Kopje of Beker van Achaat

,

«daar men 't zelve in gegooten hadt , ledig

wierde («r). Anderszins is hy vry hard in 't

iflypen, dat door Watermolens te Oberftein

menigvuldig gefchiedt. Ik heb het Model van

zulk een Molen 9 met al deszelfs toeftel 5 van

Hout gemaakt , alhier gezien. Men llaat eerst

de Kogels midden door : dan , bevindende dat

«y het waardig zyn , worden zy door eea

Steenzaag 9 met Araaril en Water, in Plaa*

ten gefneeden, die vervolgens op eenenSlyp-

fteen van rooden Zandfteen afgeileepen, o£

op een Houten Schyf gelyk gemaakt , en ein-

dt*

(j$ Pfefltts éê Lap, mriut. par Bernarb. p. is.

T
lil. Dmu III, SïOüh
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il. delyk tegen Tin gepolyst worden. Dus be-
fdeel.

^omen Zy ^je felheid } we]ke de Werkftukr
Hoofd- ^en en Snuifteryën daar van gemaakt , inzon*

jfefoa&L dérfaeid Snuif- Tabaks Doozen, Schaaltjes ,

Mesfehechten , Kokertjes, Knoopen, enz. zo

gewild gemaakt heeft. Door middel van een

Folie , inzonderheid met Spiegelglas , daar

onder ingekast , heeft men de aartigheid, in

Doosjes, nog vermeerderd. Men heeft ook,

al een geruimen tyd, de Achaaten weeten na

te maaken van gegooten Lias , 't welk ze alte*

maal, by onkundingen, met den fmaadnaam

van Compofitie doet beftempelen : maar de

onbillykheid ' daar van is uu de echtheid op

te maaken. Zeer ligt kan men die valfche

vau de Natuurlyke Achaaten onderfcheiden.

Verfcheide van die wonderbaare , met Teke-

kingen en Schriften : gelyk die van Pyrrhus

niet Apol en de negen Mufen ; de Weener
Achaat met 's Heila.nds naam in Griekfche

Letteren, en anderen van dien aart, zyn bui-

ten twyfei door Konst gefabriceerd Cc).

Verfchei- De Achaaten leveren door hunne verande-
denhedeii.rng van Kleuren, Tekening en vermenging,

mooglyk meer Vericheidenheden uit , dan

eenig ander Gefteente , buiten de Marmers.

Ik vind 'er veertig van opgetekend, en men
zou 'er, met alle byzonderheden in acht te

nee-

CO Zie 't voorgaande Stuk , bladz. 97,
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tteemen , wel tagtig van kunnen maaken. Ho

Veelen derzelven hebben Griekfche naamen: Al
*jjF^>

want het fchync dat de Ouden zig byzonder Hoofd.

op het bearbeiden derzelven hebben toege- Acyiaa(
legd* Na hun, echter, zyn nog een menig-

te nieuwen ontdekt, die zy niet kenden. Ik

zal flegts de voornaamilen befchryven en in

Plaat brengen.

Dewylde Juweliers, gemeenlyk, den Orien- Door-

taalfchen zuiveren Chalcedoon Achaat noe-^yn€n"

men, kunnen wy die hier niet geheel voor- Pi* XXX.

bygaan; te minder alzo de Boontfteenen door-

gaans ook dien naam voeren. En hoewel dee-

ze eigentlyk tot de Achaaten niet behooren»

wordt nogthans de Chalcedoon , met byzon-

dere Tekeningen en Kleuren voorkomende ,

hier t'huis gebragt. Dit geeft dan doorfchy-

nende Achaacen , hoedanig één , van Roslag

in Saxen, hier in Mg* i, op Plaat XXX,
is afgebeeld. Dezelve maakt een zeldzaame

Vertooning , door zekere Beeldtenis, als uit

den Grond opryzende , met overendftaande

Haairlokken of Hoornen , die rood gekleurd

zyn : opdergelyke manier als dikwils de kwaa-

de Geeften verbeeld wordtn. Voorts heb ik

nog verfcheide Orientaaliche , met Vlakken

en Streepen , allen doorfchynende : om van

de Boomfteenige niet te fpreeken , waar van

ik verfcheidene, die zeer fraay zyn 9 zo Duit-

lelie als Oostindifche, bezit.

T 2 Naast
III. Deel. III. Seuk.
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**• Naast volgen hier de Eenkkurigen* die van

V. 'allerley Kleur vallen. De roode zyn daar

stuk?
ÏD" van de voornaamften, inzonderheid de hoog

Eenkleu-of helder roode , hoedanige in 't Wurtem-
rige.

bergfe , doch doorgaans gevlakt , voorko-

men ; VleefchMeurige of bleekroode by Dres-

den in Saxen. Geele Achaat , die men ook

Hoorn- Achaat tytelt , valt byUtzenbach, al-

waar men ook Melkwitte aantreft, zo wel als

te Oberftein. Ik heb van daar een Doos - Plaat,'

die byna Marmerachtig wit is , doch met eenig

Rood befprenkeld en in 't midden een door*

fchynende Vlak hebbende van Sardonyx, Toü

de Witten kan men ook myn voorgemelden

Veranderlyken Achaat -Steen , van den Gal-

genberg , t'huis brengen ; hoewel hy eenige

doorfchynende blaauwachtige Streepjes heeft.

Groene, die men Malachiet - Ackaat noemt ,

komt voor op den Schneeknop in het Thu-

ringer-Woud , niet vervanSuhïa, en in ver-

fleend Hout by Forcheim in 't Bambergfe.

Bruine Achaat, die geelachtig is, valt inzon-

derheid by Kofemits in Süezïe;Graauwe in het

Tweebrugfe en in de Paltz , by Oberftein;

Voorts vindt men ook zwarte Achaat: doch

zeer zeldzaam, gelyk alle de voorgaanden ,

zonder bymenging van andere Kleuren. De
Zwarte Yslandfche Glas - Achaat , de Ra-

venfteen , als ook de Obfidiaanfche, fchynen

toe
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tot de Vulkanifche voortbrengzels te behoo- afdeel

Vlakkig of gevlakt zyn de meefle Achaa- stok.

ten ; maar inzonderheid munten in dit opzigt J^^*
uit, die, welken men in 't Gmmbachfe in de '&g. 2V

Paltz , niet ver van Oberftein , nu twaalf of

dertien Jaar geleeden , eerst ontdekt heeft.

Derzelver byzonder Kenmerk is , dat zy in

een Afchgraauw Gefteente, oogfchynelyk be-

ftaande uit doorgefneedene Kryftalletjes van

de onderkom, als rondachtig gevloeide Ver-

miljoen roode Velden hebben , waar binnen

Melkwicte Vlakken , dikwils geelachtig en

fomtyds vry rond bepaald: waar binnen we-

derom ook wel een Vlak voorkomt van an-

dere Kleur en Cirkelrond ; gelyk in Ftg. 2;

alwaar dezelve Vleefchkleurig is, met even-

wydig Kringetjes rondom een middelpunt.

Ik heb daar van veele uitgezogte Stukjes,

allen met veranderingen; fommigen met ge-

heel roodachtige, anderen met bruine of zwar-

te Vlakken , die allen meer of min rond zyn.

Ook heb ik ze met hoekige Perken , van bui-

ten wit gezoomd ; van binnen geheel Saj-do-

nyxkleurig en hyna doorfchynende. Deeze

Stukjes vallen zelden een Handpalm groot.

Aan de agterzyde zynze allen met zeer kleine

Kryftalletjes begroeid.

On-

- (d) Zie 't voorg. Stuk, bladz. 236.

III. Deel. III. Stuk.
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II. Onder de Saxifche Achaaten munten die va®
Asdssim

j^ gij ts in fchoonheid uit, zo wel als infterk-

Hoofd- heid van Kleuren. Dit toont het Stukje Band-

"iJand-
Gehaat > hier afgebeeld in Fig. 3: 't welk niet

Achaat. alleen de Banden zeer breed en onderfcheide-
^ 3 * 4*Iykj maar ook fraay gefchakeerd heeft. Bin-

nen de buitenflc ruuwe Korst is een breede

Okergeele Band , daar aan volgt een derge-

lyke Vermiljoenroode; bier aan een geele die

fmaller is a voorts een bruinachtige, die in

het roode verdwynt. Deeze Gehaat is ge-

heel ondoorzigtig ; zo dat menze voor een

Jaspis zoude neemen, indien niet de gladheid

op de Breuk daar tegen ftreedt. Anderen die

mee menigvuldige bleeker gegolfde Streepjes

in bet rogcie fyn gebandeerd zyn, vallen in

andere plaatfen van Saxen, Ik hebze ook uit

het Tweebrugfe, óie uitermaate fraay zyn met
een gegolfde Roozekleurige Band tusfehea

Kryftal , dat wederom met roodachtigen A-

chaat gezoomd is. Die Roozekleurige Band

is wederzyds zeer Naruurlyk , als met een

Korstje van groen Mos begroeid: zie Fig. 4.

„ In de laatfte Jaaren , is uit Ysland of

s, van de Faróe - Eilanden zekere Band - A-

35 chaat overgebragt, welke aldaar Laagswyze

„ breekt; zo dat men 'er groote Stukken van

3 , heeft. Daar loopen witte , graauwe , ja

3 , fomtyds ook groene en zwarte Streepen, by

3 , verwisfeling evenwydig en horizontaal door

heen.
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„ heen. De Onyxftreepen , inzonderheid , ti.

„ welken men 'er in vindt , zyn zeer fyn en
Af
^
eel »

3 , de Steen ondergaat een fraaije polyfting. ofd-

„ Van buiten heeft hy een Kleijigen Korst

„ of Saaiband, van de een of andere Kleur ,

„ die weeker is dan de Achaat, zo dat menze

3, af kan vylen. Dikwils komt dezeive aldaar

„ in Rotfen aan den Zeekant voor (e\"

Wanneer de Banden in de Achaat zodanig Fortres-

loopen, dat zy een hockigen Omtrek vormen, Ac}^'
dan noemt men het een Vefiing- of Fortres*

Gehaat. Dit hangt veelal af van de manier, op

welke de Steen doorgezaagd wordt , en maakt

dus veelerley Vertooningen. Een zeer fraaije

heeft plaats in een Orieutaalfche Achaaten-

Plaat myner Verzameling; alwaar de bteen be-

flaat uit evenwydige geele ftreepen , door de

heldere Chalcedoon loopende,die als een Ves-

ting in 't bruine maaken , om welke heen een

Linie van een meer dan vyfdubbelen Band ,

zuiver wit, allengs verflaauwende, even als

met Terrasfen : zo dat men deezen misfehien

eer met Rümphius een Cepites of Tuinfleen

zou mogen noemen» Veel meer zweemt naar

een Vestingwerk, de Tekening op den Steen

van Kirchenbollenbacker in 't Salm-Salmfe,

in F/g. 5 afgebeeld, welke over 't geheel een

zwart-

en) Bruckmanu Beytrage i^8« p» 155»

III. DEE6. III» SïOK.
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IL zwartachtïge half doorfchynendë Achaat fe*
Ahseel.

met bleeker blaauwachtige fchakeeringen,die

Hoon* rnet een witachtigen Omtrek gebandeerd zyn t

terwyl zig in 't midden als de platte Grond van

een Fortres en van een Tboren vertoont. Ik

heb dergeïyken van Roglïts> van de Grenzen

van Tirol en elders.

Onyx- Deeze beiden konden tot de Onyx> Achaaten

ïïuxkx. betrokken worden , om dat 'er veel Onyx in

-ffe-4. komt; doch in 't byzonder noemt men dus >

zodanige , waar in men tevens de Ringen der

Onyx of Oogfteenen aangeweezen vindt, als

m Fig. 6. Dit Stuk, uit Saxen afkomftig, is

ten deele Afchgraauw , ten d'eele bruinachtig

geel , ten dcele zwart van Grond, en fchynt

als van een grooter Stuk , dat in 't midden

zwartachtig, voorts bruiner en naar de kanten

bleeker was , afgebroken. Gedagte Ringen*

die witaehtig zyn , vertoonen zig , met ver-

fcheide famenvloeijingen , in hetzelve*

Tasp-
Wanneer de Achaat met Jaspis zig vermengt*

Aehaat. dan noem.t men het Jasp - Achaat. De onder*

fcheiding der Jaspis van den Achaat, door

de doffe Breuk , openbaart , zig als dan , by

vergelyking, het duidelykfte. Ik heb zodani-

ge Stukken, in welken ze beiden vermengd

voorkomen; doch aangezien, gemeenlyk, de

Achaat door de doorfchynendheid van den Jas-

pis wordt onderfcheiden , is men ook wel ge*

wqqq den zodanigen, die dus naar Jaspis ge-
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iykt 3 Jasp- Achaat te noemen, als wanneer il

de Band-Achaat van Ftg. 3, daar toe zoude
A*™llt-

behooren. Hoofd-

: Alzo de Achaat uiteene vermenging van ver- Kry^u
fcheiderley Gefleente beftaat, (als wy gezienAchaat* j

hebben,) zou het overtollig zyn, hier gewag

te maaken van veele andere Naamen, welken

'er nu en dan aan gegeven worden ; gelyk die

van Kryftal'-Achaat , wanneer 'er groote Vel-

den van Kryftal in voorkomen ; weshalve hy

dan , van iommigen , Ts - Achaat genoemd

wordt. De Perken , binnen de Vesting -A-

chaat beflooten , zyn dikwils met een zodani-

ge S toffe gevuld, 't welk dezelven dan aldaar

flerk doorfchynend maakt.

De Band-Achaat uit Saxen, met fyneStree- Koraal-

pen , die een weinig gegolfd zyn ; weshalveAchaat'

menze ook Golf* Achaat noemt , hier voor ge-

dagt: maakt een geheel andere Vertooning,

wanneer menze op zyn platbefchouwt,endan

gepolyst is het een der fraaifte Achaaten

,

Korallyn- of Koraal- Achaat getyteld* Hy be~

ilaat uit Roosachtige Perken met gedraaide Om-
trekken van eene fchoon roode Kleur,* dat 'er

mooglyk dien naam aan heeft doengeeven.

Dus zien wy dat een zelfde Achaat voorkomt

onder verfchillende benaamingen. Men zou-

ze ook, met reden , Roos- Achaat noemen kun-

nen. Daar komen fomtyds Stukken van voor,

die vier of vyf honderd Ponden zwaar zyn.

T 5 Moog-
III. Dsbl, III, Sim;.
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Hoofd
STük,

' Gruis
Acha at.

&g*7

lï. Mooglyk komt zy met de gemelde Ysland-

V. iche,daardeHeerBRucKMANNvanfpreekt,
taamelyk overeen.

Een zeer aartig Verichynzel levert , federc

weinige Jaaren, de Gruis Achaatorp^ die men
te Cunnersdorf by Dresden vindt. Menigvul-

dige grootere en kleinere Brokjes van Band-

Achaaten zyn door een Kryflallyne StofFe we-

der zodanig famengelymd , dat zy een volko-

men Gefteente vormen , het welk op de ge-

fleepen zyde zig zeer bevallig voordoet, als

in Fig. 7. Waarfchynlyk is dit een Steen van

laaten oirfprong , en , alzo men 'er ook brok-

jes Amethyst in verfpreid vindt, denk ik, dat

het Gruis der Steenhouweren dus door een

Steenrnaakend Vogt weder famengegroeid zy

:

veeleer , dan dat ik zoude onderftellen , dat

de Achaat dus door een Natuurlyk geweld wa-

re gefprongen of van één gebroken.

Sommige Achaaten zyn, met holle Buizen ,

Pypachtig doorboord en in derzelver Omtrek

fyii geftraald i zodanig 9 dat men uit de door-

fnyding onderftellen zou, als ofhet Verfteen-

de Zee -Kwallen waren. Ik heb zodanig een

Stuk van Buntzlau in Silezie 9 't welk uit den

graauwen ziet en zig vertoont als eene geheel

vervuilde Chalcedoon. Mooglyk zyn die Straa-

len, door de uitfpatting van zekere vuile Stof-

fe, veroirzaakt; alzo men in die Holligheden

ook een gekleurde Aarde aantreft, in fommi-

Straal

/ithaat»
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ge Achaaten van dien aart rood, in anderen "-

groen; hoedanigen met zulke Pypjes by O v.

berftein, of in het Tweebrugfe, voorkomen.
S
^,°°

ID"

Van den Staarenfteen , die ook wel Staar-A*

cha&t geheten wordt , en volgens het uiterlyk

aanzien hier behooren zou, heb ik voorheen

gefproken (ƒ).

(12) Key(teen die Rotsachtig is , met eenMelk* XII*

witte Bast? byna doorfchynende. Petrofilex.

Hoom-

Hier voorgezien hebbende de algemeenheid
ey *

der benaaminge van Hoprnfteen onder de Berg™

werkers, noem ik deezen liever Hoorn- Key ,als

door zyne Keizelige natuur van den Talki-

gen Hoornfceen verfchillende. Het onder-

fcheid van de Vuurfteenen , voorgemeld , die

ook dikwils Hoornfteenen genoemd worden,

beftaat in minder hardheid en grooter taai-

heid ; zo dat hy naauwlyks Vuur geeft en

moeielyk te breeken is, ja, om zo te fpree-

ken , taay als Hoorn ; waar van hy den naam
draagt» Hy is ook grover van Korrel dan

de -

Cf) Tn 't voorg. II. Stuk , bladz. 25.

(12) Silex Rupeftris , Cortice Lafreo , diaphanus, Syfl,

Nat. Xli. Sp» 11. Petrofilex femipelluddus compaftus

mollior. Wall. Syfl, Mn. I. p. 283. Silex Marmoreus

Rupeftris. Syfl. Nat. VIII. Sp. 3. Petrofilex femipellu-

ddus. Wolt. Mm. 87» Petrofilex. Lapis Corneus Ger-

xnanornm. Cronst. Min. §, 4$»

III. Deel. IIL Stuk.
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II. de Achaaten, en kan als een middelflag, tus-

^fdeel.
fchen dezelven en de Jaspisfen, aangemerkt

Hoofd- worden ; bruifchende fomwyien mee Zuure

^iï Vogten op ; des hy mooglyk uit een Kalk-

Keg. achtige Kley zynen oirfprong heeft, dat ook

zyne Melkwitte Schors of Korst aanduidt.

Hie wordt een Gefteente bedoeld , dat dik-

wils zwaare Breuken en Gangen uitmaakt in

de Rotfen en Bergen : hoewel het ook by

Brokken en Schyven , ja rond en Keizelach-

, tig , in Kley en Kalkfteen gevonden wordt;

maakende fomtyds kleine Aders in andere Stee-

nen. Het is een zeer gemeene Moeder van

allerley Metaalen over den geheelen Aard-

bodem. Inzonderheid komt 'er zeer dikwils

in Hongarie gedeegen Goud; in Saxen gedee-

gen Zilver ; in Tyrol Koper, in het Twee-
brugfe Cinaber in voor. In de . Kwikzilver-

Mynen van dat Hertogdom is hy dikwils met

roode Yzer - Oker of Yzer - Kley zodanig

doortoogen , dat hy op 't laatst weezentlyk

in een Yzerfteen fchynt over te gaan, ofhy
bevat in kleine holligheden , inwendig, nog

losfe en weeke Kley. By Joachimsthal in Bo-

ftemen breeken de rykfte Ertfen in fchoone

roode half doo»1cbynende Hcornfteen, die in

de meefte Noordwaardfe Gangen is en met

Leem verwisfelt.

Deeze Steerfoort verweert ligt in de Lugt,

enfp ringt niet in zo fterk gegolfde Stukken,

als
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als de Keyfteenen* Hy laat zig niet zo wel 11; '

als de Achaat polyiten , maar kan door zeke-
Aï^

EU '

ren trap van doorfchynendheid gemeenlyk van Hooin-

den Jaspis onderfcheiden worden, waar mede Hoorn*

hy anders door de grove dofheidop de breuk KeiJ'

veel overeenkomst heeft. Verfleeningen zyn-

'er zeldzaam in ; doch daar komen Afdrukzels

vanjPlanten of Bladen voor , in fommïge Hoorn-

fteenen. De Kleur is dikwils witachtig of uit

den geelen , doch ook bleek, Vleefchkleurig

en hoog rood ; fomtyds bruin, graauw of

zwartachtig , welke laatfte wel Zwarte Achaat

geheten wordt , vallende onder anderen by
Moersfeld in 't Keurpaltzifche. Geaderd en

Bont komt deeze Hoorn -Key ook voor. Som-

mig wordt Onrype Achaat genoemd, die op de

breuk Schubbig is, byna als Kalkfteen.

(13) Keyfteen, die Rotsachtig is , naakt, on* XTir."

doorfchynende , groenachtig van Kleur. SiU%
virescens.

Deeze breekt by Sahlberg en in de Koper- Steent"

Myn by Edelfors in Sweeden, als ook in het

Wurtembergfe, in Chriftophsthall. 't Is als

een middelflag tusfchen den Jaspis en on-

doorfchynende Kwarts, door de Schubbetjes

naar den eenen , door de Brokken naar de

ah*

f133 Silex Rupeftris nudus opacus virescens. Sijfu NaU

XII. Sp. 12.

III. Dwlu III. Stuk,
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31. andere gelykende , die verheven- of holrond
J\ v vt p ff %

V.
* zyn; zegt LjnnjEüs.

Hoofd- ln Zandfleen , by Glaugau in het Schoon-
STUK»

<?ra»!/?«w.burgfe , vindt men Laagswyze eene bteauw-

achüge Steenfoort, welke geheel ondoorfchy-

nend is , nooit met Korden. Derzelver ge-

woone Kleur is groenachtig; doch mïsfchien

behoort hier ook de bfaauwachtige Hoorn-

fteen , welke men by Pfunderberg in Tirol

vindt.

XIV* (14) Keyfteen, die Rotsachtig is , naakt , on-

Jafpfs.
doorfchynend> dfchgraauw.

Jaspis.

Uit deeze bepaaling zou men be fluiten, dat

de ondoorfchynendheid een voornaam Kenmerk
der Jaspisfen zy g om die van de Achaaten te

onderfcheiden. Veelen ook waren in die ver-

beelding, doch thans weet men, dat 'er ver-

fcheide doorfchynende Jaspis - Soorten zyn,

Het voornaame Kenmerk is , dat de Achaateen

fynen Glasachtig glimmende en Schulpachtige

Breuk heeft, de Jaspis, in tegendeel, op de

Breuk grof, korrelig of Schubbig ziet. Ook
is de gedaante van den Jaspis wat doffer en

^iet

("14) SM** Rupeftris midus opacus cinereus. Sijjl. Nat,

XII. Sp. 13. Jaspis particulis fubtilisfimis unicolor, Wall*

Syff. Min. I. p 311. Silex Margaceus Rupeftris. *%//.

Nat% VIII. Sp. 4. Jaspis. Diaspro italorum. Crobisi,
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niet zo helder Glanzig , als die der Achaaten 9
H.

hoe zeer hy gepolyst worde.
Afdeel.

Men vindc dit Gefteente , (dat in 't alge- H°0FD-

meen den Griekfchen naam Jaspis behoudt , ^spis.

hoewel de Italiaanen het Diafpro , de Fran-

fchen Jaspe noemen ;) fomtyds by Schyven

in de Oppervlakte des Aardryks; gelyk in Si-

lezie op verfcheide plaatfen ; in 't Groot Her-

togdom Florence aan de Arno en andere Ri-

vieren ; overvloedig in de Gebergten van Ve-

rona en Vicenza ; als ook aan den Rhyn en

Neckar , in 't Graaffehap Mark en omftreeks

Altena. Menigvuldiger komt het in Bergen

voor , daar het niet alleen Aderswyzedoor heen

loopt, en een gedeelte daar van, maar zelfs

geheele Bergen uitmaakt; gelyk by voorbeeld

een Berg , niet ver van de Narzinkifche My-
nen in Rusland, de Noordzyde van den Cau-

cafus , een groot deel van den Siberifchen

Berg Tfchirkay en het Reuzen - Gebergte.

Dikwils is de Jaspis ook een Metaalmoeder. Metaalen

In Sebenburgen breekt 'er Goud , en in Hon. daar in*

garie by Schemnits zo wel die als Zilver Glas-

Erts en Loodglans; in Opper -Hongarie ge-

deegen Koper , by Clausthall Rood Gulden,

by Freyberg in Saxen, Loodglans, en in de

Caucafifche Bergen andere Lood-Ertfen daar

in. By Jan George Stadt, in Saxen, vondt

meneertyds een Jaspis, die met Zilver door-

groeid was. Dikwils is Kies , Blende en Lood»

glans
III. Deel. III. Stok.
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II. glans daar ingefprengd , en niet Zelden vindt

y. 'men hem met Glaskop of een anderen Yzer-
Hoorn- fteen. Misfchien behoort ook hier die Berg-

&aspis^°^> te Villach in Karinthie vallende, welke

door Cinaber hoog rood gekleurd is, en zig

als Jaspis laat ïlypen en polyflen : als ook de

Jaspisachtige Hoornfteen van Schneeberg in

Saxen , die met gedeegene Boomachtige Bis-

muth doorgroeid is , van den zelfden aart.

Pl.XXXl. Buiten twyfel moet hier dat fchoone Stuk
•&$• i.

roode Jaspis myner Verzameling , uit Italië ,

zo men my berigt heeft, afkomftig, t'huis ge-

bragt wórden ; 't welk in Fig. i , op Plaat

XXXI, is afgebeeld. De Kleur is, over 't

geheel , hoog Vermiljoen - rood , en het is

doorgroeid met een e Metaalachtige ScofFe ,

welke zig Slingerachtig daar door verfpreidt

,

en 'er , door haare Zilverachtige Kleur , een

fraay aanzien aan geeft. Ik heb ook een groe-

ne Jaspis met Zilver van Alkerode in 't Baden-

Durlachfe en den groenen Hoomfteen of Jas

•

pis, vanJanGeorge Stadt in Saxen, rykelyk

met gedeegen Zilver bezwangerd. Ook bezit

ik Wit Gulden in bleek Roozeroode Jaspis ,

van Kapnik in Transfylvanie of Sebenbur-

gen*

Verftee- Echte Verfteeningeh komen 'er zeldzaam
mngen, m Voor . Evenwel heb ik Trochieten en En-

trochieten , in Jaspis , uit het Brandenburgfe

snuit Sweeden , dac men Entrochieten- Mar-

mer
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raer noemt, gelyk bevoorens is gemeld Cgis^L
ia zelfs Schroeffteenen. Dikwils vindt men- V.

ze in de holligheden van Verfteende Schaal-s^Ji^
FD *

dieren, voornaamelyk van Conchyliën en Be- &aspu>

lemnieten in Italië * byzonderlyk omflreeks

Brescia en elders. Overvloedig dringt de Jas-

pis in Houten , 't welk inzonderheid uit die

van 't Ertsgebergte en van den Plauifchen

Grond omflreeks Dresden blykt. Ik heb van

dergelyke Verfteeningen reeds gefproken (k).

De Jaspis is niet zo hard en broofch als de uocdz*

rneefte overige Key- Soorten, en geeft derhal- n's^i4.

ven aan 't Staal zo goed geen Vuur; ook neemt

hy , door het flypen en polyften , geen zo

levendigen Glans aan als de Acbaat, maar h
taaijer. Zyne zwaarwig tigheid is niet altoos

dezelfde, maar verfchilt naar den aart van hec

Gefteente. Sommig is ligter^jfommig zwaar-

der dan de Achaaten. In de Lugt verweert

hy zo fchielyk niet, en heeft op de Breukeene

zeer Kleijige gedaante. Dit bevestigt het ver-

moeden van deszelfs oirfprong uit Kley, die

verhard is: waar by nog komt, dat men hem
dikwils in Kley vindt en zyne trapswyze aan»

groeijing handtaftelyk kan waarneemen. Ia

Dalekarlie , by voorbeeld , dat tot Sweeden.

behoort , komen jn de Zandfteen , die tof

Slyp*

(g) Zie 't I. Stuk, blafo. 554- PI. XIL .#£. § ,

(h) Zie 't IL Stuk, bladz. it%

III. Dksi. III. Stuk,
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H> Slypfceenen gehouwen wordt, geheele Droe-

V. zen voor van roode Yzer-KIey, en, eenige

stuk?
FD" Mylen daar vandaan, treft men, in een veel

,^w/?/.r.harder Zandfteen, rooden Jaspis van dergely-

ke Kleur en gedaante aan. In Sardinië is een

roode bruin geaderde Jaspis gevonden, die aan

den éénen hoek nog een weeke roode Yzer-

KIey was. Gok blykt zulks uit het Scheid*

kundig onderzoek, en de menigte van Yzer ,

die in de zelfftandigheid der Jaspis is vervat,

billykt dit vermoeden. Eenige onder -Soor-

ten, in Hongarie Sinopel genaamd, bevatten

er zo veel van, dat men wel twaalf of vyftien

Pond Yzer , 't welk na het Rooften van den

Magneet aangetrokken wordt, uit het Cent-

ner haalt. Hier van komt het ook , dat dé

Jaspis veel ügter tot Vloeijing te brengen is,

na dat hy de (Soe'jing heeft doorgeftaan,dan

andere Key- Soorten, behoudende zyne Kleur

zeer lang; hoewel hy gemeenlyk tot een zwart

Glas overgaat. Na het gloeijen geeft hy door-

gaan; in 't donker Licht.

Gebruik. Uit zyne aart is de Jaspis ondoorfchynende

,

maai fomtyds loopen 'er Aders of Streepen

door, van Onyx \ Kwarts, Kryilal of Ame-
thyst, die 'er eenigen rrap van doorzigtigheid

aan geeven. Somwylen vindt men hem ook

onder den Achaat gemengd , aw dan Jasp*

Achaat geheten wordt 9 als voorheen gezegd

is. Men kan hem , gelyk de overige Key-

Soor-
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Soorten, gebruiken , doch niet om wit of hel- ^
der Glas te maaken. Overvloedigst wordt hy 9 v.

daar men hem by zwaare Banken vindt, tot
s
^°£

FD"

Pylaaren, Wanden en Ornamenten der Bouw- fö&s.
Iconst van binnen ; gelyk in de St. Laurens-

Kapel te Florence : als ook tot Wapens, Ta-

felbladen , Schoorfteen -Mantels en Stylen , en

wat dies meer is, gebezigd. Men zaagt, flypt,

polyst hem, ten dien einde, even als den A-

chaat- Steen.

De Jaspis levert ook menigvuldige Verfchei- Verfde-

denheden uit. Linw^cs heeft wel de K'eur
d^

1^fl°

van deeze Soort tot Afihgraauw bepaald; doch

't fchynt dat hy daar mede flegts een ruuwe

Jaspis , in Sweeden vallende , heeft willen

aanduiden. Deeze ziet uit den Witten , en is

in Dalekarlie zeer gemeen , gelykende vol-

ftrekt naar verharde Kley. Éene, die geheel

Melkwit is , vindt men in Silezie, en deeze

wordt voor den Gala&ites of Ga/axia van Pli-

n rus gehouden. Ook is 'er onder de Antie-

ke Steenen, in Italië, een witte byna door«

fchynende Jaspis, met donker roode Vlakken

en Streepen of Banden bekend , doch zeer

zeldzaam, en een andere met geele of geel-

bruine Vlakken , Panther - Jaspis genaamd. Ik

heb een witte met Afchgraauwe Streepen over-

langs , uit eene Steenkolen - Myn by Dresden

;

als ook een witachtige van Poenig in Saxen met

Violette Banden.

v 2 . Voorn
III. Dsel. III, Stuk.
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Ajmei
Voorts heeft men Geele Jaspis , oudtyds Ce*

V.
*
rea genaamd of Meutes , die in Silezie vak ;

Jnm™' °P fommige plaatfen Stroo-geel , gelyk inBo-

Geele. hemen , en met bruine Aderen in Saxen, of

ook met roode Vlakken in Italië. Ik hebze

Okergeel met Chalcedoon, en geelachtig met

bruin uit Saxen. Ook heb ik gekryftallizeer-

de bruingeele Jaspis uit Lotharingen , zeer

zeldzaam.

Graauwe Graauwe als de Kleur van Hoofdhaair, valt

in Silezie en Tzergraauwe, die voor den Bafal-

tes van Plinius gehouden wordt, komende

aldaar op verfcheide plaatfen voor. Ook heb

ik graauwe Jaspis van Papenheim, die uit den

blaauwen ziet.

Bruine. Onder de Bruine Jaspisfen vindt men 'er die

taamelyk fraay zyn , doch gemeenlyk -fterk

Yzerhoudende; gelyk zy dus by Zwickau in

Saxen, en op veelè plaatfen in Silezie voor-

komen. Dezelven zyn roodachtig, geelach-

tig, of Leverbruin , gelyk in Noorwegen ea

Sweeden : ook Kastanje- of KofFybruin , en

met verfcheide Stippen of Vlakjes gefpren-

keld De Capnitos van Plinius fchynt

daar toe te behooren.

Biaauw- Blaauwachtige Jaspis , welke men meent de

achtte Jërizufa en Borea van Plinius te zyn, Tur~

china by anderen genaamd, is veel harder dan

Lazuurdeen , waar door hy zig zeer duidelyk

onderfcheidc;.ziende gemeenlyk. uit denGraau-

wen ?
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wen , gelyk de Silezifché ; zelden donkerblaauw ] I.

of Hemelfchblaauw , gelyk de Perfiaanfche en y.

Kaspifche ; nog zeldzaamer Violet, gelyk de Hoo«>-

Kappadocifche.

Daar is ook een Zwarte Jaspis , welke de Zwarte,

bovcnfte Laag uitmaakt in de Venetiaanfche

Kilkbergen , en op verfcheide plaatfen van

Bohème, Silezie en in 't Noorden breekt. Dee-

ze wordt zeer veel tot Toetsfteenen gebezigd.

Wel de allerfraaifte is de Groene Jaspis , waar Groene,

van veele veranderingen zyn. In de eerfte

plaats befchouwen wy de geheel Groene ,

welke byna eene Smaragd kleur heeft , Mare
Smaragdinum oudtyds 3 hedendaapfch in Vrank-

ryk Prime d*Efmeraude , en dikwils Smaragd'

Moeder getyteld. Deeze komt op verfcheide

plaatfen aan de Kaspifche Zee, in Stiermark ,

Silezie en Saxen , voor. Hy laat zig veel

fchooner polyflen , dan de Malachites Cor-

neus van Baumer, die een vettea Gfans

heeft , en alleenlyk door hardheid van den

Graveelfleen verfchilt , vallende in Thuring'

n

en de Oofterfche Landen. De fynfte is de

Orientaalföhe groene metroode Stipjes, welke

Dog tot kleine Plaatjes verarbeid en hoog ge-

fchat wordt in Italië. Deeze wordt aldaar Z)/^

aspro Sangutgno of Eeïïotropio geheten , en vale

ook in Bohème , alwaar , op het Reuzen-

Gebergte , eene groene voorkomt met Bloed-

roode Vlakken. Ik heb ook groene Jaspis uit

v a &
III. Deel. III. Swk. \
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i
Tl

*
, de Paltz en van elders. Voorts heeft menze

AfdeEl.
V. groen met witte of blaauwe en met Bloed-

stsjK.
°" roode Aders : als ook met witte en roode

,

met geele Vlakken , en met bruine Vlakken

en Wolken , welke van fommigen insgelyks

Prime cTEfmeraude geheten wordt (i).

Ktm&eï- Onder de Groene Jaspisfen , wederom, is

Sxxxi ^e zo&en3amc*e Kruider- Jaspis van Bohème
Fig, z. de aanzienlykïle ? door zyne fraaije menge-

ling van I^euren. Ik vind daar nogthans %

't welk zonderling is , geen gewag van by de

Autheuren; zo min onder dien naam; als vol-

gens de hoedanigheden. Tot den Diaspro

Florito der Italiaanen fchynt hy niet betrok-

ken te zyn. Ik heb *er onder anderen een Stuk

van , dat zeer fchoon gefleepen en gepolyst

is, waar van een gedeelte hier voorkomt in

Figa a. Het Groene van deeze Jaspis , dat

fïerlyk donker Grasgroen is , fchynt als uit

Mosplantjes j die door elkander gevloeid zyn ^

te bedaan 5 en, terwyl dit Gefteente zynen

oirfprong uit Kley heeft , is dat ook niet on-

waarfchynlyk. Hier door mengen zig , op
verfcheide manieren , Vlakken en Aderen van

witte Kwarts , en op fommige plaatfen komt

*er ook Rood in voor ; 't welk deeze Jaspis ,

mee

(7) Achates pel'acidus nebulofus yiridescens. Praiïus,

Wall. Syfl. Min. 1. Sp. 131. p. 292. Bafaltes Spatho-

lus Colore virïdi eminentiori. Cronst. §. 73.
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met allerley veranderingen, zeer fraay maakt, W-

Hy is van Cofaken in Bohème afkomftig.
Af

?
EEl*

Hoofd-

(15) Keyfteen die Rotsachtig is? naakt on-
L

xv
doorfchynend , rood» &&*

rubicatcr.

.
Roodei

Tot dien Sweedfchen groven Jaspis, waar-jaspis,

fchynlyk uit Rood-Aard geboren, Welken nren

in Dalekarlie vindt , hard zynde en dikwils

fplytbaar, kan de Roode Jaspis der Icaliaanen

t'huis gebragt worden , waar van geheele Ber-

gen zyn in de Apennynen. In 't Gebergte van

Montieri , in het Toskaanfche Gebied , dat

Glimmerig en Schief'erig is } waar in oude Zil-

ver* , Koper- en Locdmynen zyn , bevindt

zig een zwaare Bedding of Laag vanrooden,

"groven Jaspis , ten minden drie Vadem dik,

doch brokkelig en Bladerig , zo dat men ze

niet kan gebruiken. Dus ziet men , dat der-

gelyke vSchieferige roode Jaspis ook in Italië

voorkomt. Vaster valt hy by Barga en op

Sicilië , doch verweert ook in de Lugt tot

Schubbetjes. Hy breekt insgelyks in 't Ge-

bied van Venetië , omftreeks Verona en Vi-

cenza; in Silezie, Saxen en in het Tweebrug-

fe.

£15) Silex Rnpeftris nudus opacus ruber folidus. Sijfl.

Nat, XII. Sp. 14. Jaspis ex Alpibus Sernenfibus. Cronst.

Min. p, 60. Jaspis unicolor rubescens. Wall. SijJU Min,

I. p. 312. Lapis Sanguinalis Boot. Diaspro rosfo. I$a*

lorum,

V4
III. Deei. UI. Stuk.
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!!. fe, Sofntyds is hy fterk Yzerhoudende en
'r^EL

*grof|correljg 5 gelyk de Hongarifche SinopeL
Hoofd- r)e Kleur is bleeker of hooger tn donkerer

,

gaspisj3- ômty^s paarfch of Bloedrood , gelyk in Si-

berië. Het kan echter de Bhedjïeen van Boot,

uk Nieuw Spanje , naauwlyks zyn ; alzo die

Jaspis maar Bloedkleurige Vfakjes of Stippen

hadt. Anderszins zou men hier op kunnen

toepasfen de kragten tot Bloedftemping , door

de Indiaanen daar aan toegefchreeven. Even-

wel heb ik zodanig een Hartje van rooden Jas-

pis, als hy befchryft, mooglyk met dat inzigt

gemaakt.
Smopel. j)e simpel , waar van ik zo even fprak , by

Cronstedt genaamd Jaspis Martialis* is door

den Heer WALLruius voorgefteld als een by*

zondere Soort van Jaspis (k). Anderen tellen

hem onder de Yzer-Ertfen; hoewel hy maar

een agtfte of tiende deel , of daar omtrent ,

van dat Metaal inhoudt. De Hongarifche is

door den Heer Scopoli zeer omftandig en

naauw keurig ter toets gebragt (ƒ). Voorts

valt hy op verfcheide plaatfen in Sweeden en

Noorwegen; zelfs in Saxen en Tweebrugge;

ook by Wolfftein in het Pakzifche, maar in

Hongarie maakt hy zwaare Aderen uit, zynde

dikwiis met Kies y Loodglans en Blende inge-

fprengd

;

'(%} Jaspis opaca, particulls diflinelis , rudis , faeieGra-*

pülari. Syfi. Min, L p. 318»

(Q Tentamen^Mineralogieum iertium. Prag, 1772,
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II.
fprengd ,* of met witte Kalk- Aarde, Groene Ajdeei,.

Jaspis en Kwarts vermengd, dat hem dan ge- V.

bandeerd maakt. Hy fmelt in 'c Vuur gemak-s-ruK.

kelyk tot een zwarte Slakke. Gemeenlyk is dfaspïs.

hy zo hard als Jaspis, doch fomtyds zo murw,
dat men hem. met de Vingers kan vergruizen.

De Boheemfche is geel, doch anders valt hy

hooger of donkerer rood. Sommigen noemen
hem Roode Kneis* en hy zoude misfchien tot

de Rotsfteenen kunnen betrokken worden.

Niet alleen geheel rood valt de Jaspis, maar Gemar-

ook rood met witte Aderen, ofrood met bruin j^xxXÏ.
gemengd, op verfcheide plaatfen in Silezie, Fts-z> 4-

en rood met bruine Aderen in Sardinië. Roo-

de heb ik, met Kwarts- Aderen , uit Silezie en

roode met Violet , genaamd Oberkircher Jas-

pis, van Oberftein. Rood met blaauwachtige

Vlakken komt hy by Stutgardt in 't Wurtem-

bergfe voor , en rood met geel gemengd in

Silezie. Ik hebze Oranjekleurig met bruin

uit Lotharingen en van daar ook zeer bleek-

roode met wit gemarmerd» Roode Jaspis met

veele geele Vlakken en Aderen wordt Dïaspro

florito in Italië geheten en Jaspe fleurt in Vrank-

ryk. Deeze valt op Sicilië , in Spanje en

Turkye. Ik heb een Plaat bruinroode uit Staf-

fordshire in Engeland , die met witachtige
'

Streepen en geel gemarmerd is , in Fig. 3

vporgefteld. Hier behoort ook dat Stukje van

Frauenberg , by Oberftein , in het Tweebrug-

V 5 ,
/fe,.

III. Deel. III, Stok.
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JJv %i WÖ F& 4 > dat , op een donker rooden

V.
" Grond, een zonderlinge Netswyze Tekening

5iu?^
FD" Melkwit heeft , welke 'er den Italiaanfcheri

«^jr^naam van Diaspro florito reticellato aan toe -ei-

genen zoude. Die hoog roode van ftg. i,

zou met zyne Tekeningen hier ook kunnen

behooren. Walleriüs heeft van deez^

Gemarmerde of Bonte Jaspisfen een byzon-

dere Soort gemaakt (m).

XVI. 06") Keyfteen die Rotsachtig is , met Laagen

jaspL"
" Zeker Gefteente , dat voorkomt in de Myn

pi.xxxi van Dannemora in Sweeden, met Laagen van
è ' 5> geel, bleek rood , groen en zwart , fcheen

den Ridder uit Jaspis en bruinere Kalk- Aarde

te zyn voortgekomen. Dit heeft echter, voU
gens het onderzoek van den Heer Gerhard,
geen plaats. Wanneer het flegts enkele

Streepen zyn , dan fchynt hy tot den Gram-

matias van Pliniüs te behooren, of Poly*

grammos , wanneer de Streepen menigvuldig

zyn ; gelyk in die blaauwe Liniënfïeen van-

Bareith , bevoorens door my befchreeven e»

afgebeeld (??). Anders heeft menze groen of

rood met witte Streepen > of ook groen met

Vio*

(my Jaspis variegata. Stjfl. Mm. I. p. 313* Sp. 138.

(ihj Silex Rupeftris , Stratis diverficölöribus. Syft,

Nat. Sp. 16. jaspis variegata faseiata. Wall. Syft. Miiu

l- p. 3i5«
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Violette Banden , gelyk by Gênantftein in Sa* R
xen, waar van in i*/g. 6, alhier de Afbeel- V.

ding is gegeven. Billyk wordt deeze Taf-J^***

fteen, wegens de gedaante, doch verkeerde- Band*

lyk Qenadefteen geheten. Rood met zwarte f****
Banden breektze by Goldberg in Silezie

;

geelachtig met graauwe Banden by Toplits,

In Sweeden heeft menze ook overvloedig

met witte en zwarte Banden, als mede by Al-

tenberg in Saxen ; alwaar de zwarten Schiefer

zyn , zo de Heer Vogel verzekerde. Een

der fraaiften onder de Gebandeerden is die Si-

berifche Jaspis van Fig. 5 , welke door een

purperen of Bloedrooden Grond groene Ban-

den heeft. Sommigen betrekken dien tot de

Achaaten , zo 't my toefchynt ; doch hy heeft

de Kenmerken der Jaspisfen , en wordt ook
van den Heer Bruckman.n, als de fchoon-

fte Band- Jaspis zyner Verzameling, gedagt(ö).

Onder de benaaming van Kruisdraagende Kruis-

Steen of Jaspis , fielt Kündmann een Ge-J*^.
fteente voor, dat weezentlyk maar een Jaspis

is , op welken zig , door eene Speeling der

Natuur, een Kruis bevindt , zegt gemelde

Steenkenner. Misfchien, dagthy, zou Künd-
mann daar door den antieken Serpcntyn-

fteen,

(p) Zie 't voorg. IL Stuk, bladz. 123. Pi. XVIII.

Jfe.'*

(o) Beytrage von Edeifuimn. 177S. p. 196.

111. Deel. III. Stuk.
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. . S fleen, wiens Vlakken dikwils Kruifen voor-

V.
'

iïellen , verftaan hebben. Onder de Ver-

sSk?
ID" beende Houten heb ik gewaagd van een Plaat-

tfasjv's. je van Oberftein , dat den naam van Kruis*

fleen zeer wel zou voeren mogen (p). De
Spaanfche Kruis - Steen , van Kompostet, zoge-

naamd , dien men by Rohan in Bretagne

vindt, is iets anders. Men houdtze voor ge*

kryftallizeerde Bafalt of Schirl , in Leyfteen

kruislings ingedrukt (q).

Asbest- Onder de bonte jaspisfen zou men kunnen

Wg' 7.
tellen de Asbest -Jaspis , welken de Heer von

Jüsti in het Mansfelcjfe ontdekt heeft en be-

fchreeven (r). 't Gefteente is donker rood,

byna Bloedkleurïg, doorgaans met een bleek

Groen gemengd, en fomtyds gefprenkeld met

witte Vlakken. De roode en groene hebben

dikwils de grootte van een Gulden , en niet

zelden maaken de groene eene lange Streep >

I

meer dan een Duim breed, in de langte van

den Steen. Dikwils zyn beiderley Vlakken

maar van grootte als Linzen , en alsdan , in

dunne Stukken , de groenen een weinig door-

zigtig. In 't algemeen beftaan de groene Vlak-

ken uit Asbest, en beletten altoos de zuiver

glanzige polyfting. Zulks blykt uit derzelver

Vezelachtige Vertooning in Fig. 7, op Plaat

XXXI ,

Cp) II. Stuk, bladz. 29,

{q) Seytrage , als beven , bladz. 203.

(r) Mem Wahrhetten &c. VIL Stuk s pftg. 93.
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XXXI, a?waar een zodanig Plaatje myner Ver- if.

zameling is afgebeeld. De befchryving heb **$?*

ik ontleend van den Heer Bruckmann(0,
s^?d-

die zodanige Jaspis byna geheel groen ge- $*^
zien heeft. Ik heb ook een Steentje Ver-

fleende Asbest van dien aart.

Daar zyn andere Vermengingen van Jaspis,

't zy met Onyx , als wanneer men het Jasp-

Onyx noemt , of met Achaat , en dan Jasp-

Achaat> gelyk ik reeds gemeld heb. Somwy-
len vindt men 'er Vlakken in van Chalcedoon

of ook van Kwarts , die dan mede in de fa-

men ftelling van het Gefleente komen. Daar

is ook veel bedenken , of niet de grove Fek-

fteen van Meisfen allengs in Jaspis overgaa.

Sommige Stukken , die ik heb , fchynen als

ten halve veranderd te zyn, en dit zou des-

zelfs oirfprong 9 uit Kley , nader vastftellen.

In hoe verre, de Serpentynfteen , Porphier

en andere famengefteide ; ja zelfs de Podding-

fieenen of zogenaamde Breccia's in Italië, hun-

ne GrondftofFe van Jaspis hebben, laat ik on-

beflist (/).

De Heer Linn^üs hadt hier een Blade-

rigen Keylleen betrokken , te Dannemora

waargenomen door den Heer Tidstkoem,

die

(J) Abhandl. von Edelfleinen, p. 369.

(/) Zie de zelfde , p. 268 , enz»

III. DSJRI* III. StüS,
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il die Roestkleurig was (v) : doch deeze fchynt
Afdeel. my tQt ^e grove roode Jaspis -Soorten, wel-

Hooïd- fce fomtyds ook fplytbaar voorkomen, betrek-
STUK» . . .

Onder dit Geflagt behooren, zegt de Heer

Gmelin (V), ook zekere Steenen uit Nor-

mandie, welke inwendig vol hoiligheden van

vericheiderley grootte zyn , vallende wit

,

blaauwachtig of rood van Kleur. Men ge-

bruiktze, in de meefte deelen van Vrankryk, tot

Molen- Steenen.

VI. HOOFDSTUK.
Befihryving van de Krystallyne Steenen,

in H byzondèr van de Kwarts en Kryftallen

;

wtiiïr van zeer veele Verfcheidenhsden zyn \
ten

opzigt van de figuur en groeijing, ^/f ook van

de Kleur ; gelyk zulks bly'kt in de basterd-

Gefteenten en in de Schirls , tot welken

veele Tourmalins of Afchtrekkers behooren.

Naams- TT^ at ^ de Steenen van deezen Rang den
reden. «*—^ naam van Kryftallyne Sieenen geef , kan

niet oneigen geacht worden , aangezien zy

in zelfftandïgheid , figuur en oirfprong , ge-

heel

(V) Silex Rupeftrïs nudus opaeus rufus, Lamcllatiis.

Syft. Nat. XII. Sp. 15.

(w) Natur - Syftem, I. Th. p; 595.
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heel of gedeeltelyk, ja zelfs dikwils in uit- M-

wendige gedaante , met Kryftal overeenkom- ^f
L*

ftig , of Kryfcal zelf zyn. Men heeftze tot
s^OÏD-

de Glaswofdende Steenen {Lapides Vitrescen-

tes) betrokken gehad, en Walleriüs
doet zulks nog heden; maar, terwyl hy zelf

daar van zegt , dat zy meest een Glasachtige

gedaante hebben (#), zö 1S die benaaming

niet welvoeglyk. Immers , 't komt vreemd

voor, dat Steenen, van dien aart, nog Glas

moeten worden. Ik weet wei , wat het be-

doelde zy ; dat menze , naameïyk , met Loog-

zout of Borax tot Glas kan fmelten: maar

dit heeft oök in andere Steenen , gelyk in de

Talk by voorbeeld, plaats, en hoe veelenniet,

"fmelten , op zig zelve , door 't geweld van

Vuur tot Glas. De Heer Gmelin derhalve

,

den tytel van Zandaartlge Steenen , tot welken

Linn^eüs de Kwarts en Keyfteen , benevens

de Zanclfleenen , hsdt t'huis gebragt, willen*

de veranderen, heeft dien zeer oordeelkundig

met Glasachtige verwisfeld (y). Dus voldoet

zyn Ed. aan de opgaave van Walleriüs,
dat zy een Glasachtige gedaante hebben en

komt zeer naa met myne verkiezing van Kry
fial/yne overeen : want Kryftal verfchilt niet

dan

(*) Sunt Lapides Vitrei plerumqüe facie <&c. Si/fu

Min. I. ,p. 192.

($0 Natur-Syftetn. I. Theill. y. 494.

III. Xtejsi, III, Stok.
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Jf- dan trapswyze van Glas. Evenwel is het

VI.
' zonderling, dat de Hardfteen en dergelyken,

sSk?
D

' van zyn Ed. ook geteld worden onder de Glas-

achtige.

Grond- Oogfchynlyk zyn het de eenvoudigften on-
e
' der alle Steenen : zelfs de Aarde, welke zy

gemeenlyk zuiver bevatten , fchynt nader te

komen aan de Elementeele, dan die der ove-

rigen» Het is de zogenaamde Keizel-Aar*

de; die uit dezelven , wanneer het Poeijer,

met een te groote veelheid Loogzout , tot

eene Glasachtige Stoffe gefmolten en door de

Lugt tot een Key-Vogt ontbonden is, doorby-

gieting van een Zuur nedervalt ; zynde dan

opgedroogd een fyn Stof, 't welk van alle

Zuuren opgelost wordt, Deeze Keizel- Aan-

de wordt aangemerkt de GrondftofFe te zyn

van alle Kryftallyne Steenen : zy is in de

meeden derzelven zuiver, ineenigen gemengd
met Zwavelachtige of Yzerdeeltjes , die 'er

de Kleur aan geeven. Kalkachtige of Klel-

jige deelen worden 'er zeer zeldzaam in waar-

genomen.

Eigen. Alle deeze Steenen zyn van aanmerkeïyke
fthappen. hardheid en geeven nier alleen aan 't Staal , maar

ook tegen eikander geflagen , Vuur. Zonder by-

voegzel zyn zy niet fmeltbaar , dan door 'den

uiterften trap vanHicte; maar met vast Loogzout,

met het Wonderzout van Glauber , Loodglas of

Borax, vloeijen zy ligt in 't Vuur tot Glas.

Zelfs
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Zelfs met Aarde van Bitter Zout , Kryt of AJ|j

ongeblufchte Kalk , komen veelea ligt tot vi.

fmeking. Tot Kalk laaten zy zig niet bran- STU
°°FE "

den , maar, gloeijendin Water geworpen,

worden zy voozer van zelfitandigheid en

krygen Scheuren. Met Zuuren bruifchen zy

niet op , en worden door dezelven, zo min

als door Loogzouten, Water of Olie, opge-

lost of aangedaan : weerftaande dus ook zeer

kragtig de uitwerkingen van den Dampkring.

De meeften zyn digt van zelfstandigheid

en op de breuk Glasachtig, In 't algemeen

gelyken zy zeer naar het door Koast gemaak-

te Kryflal- Glas , en het is niet onwaarfchyn-

lyk, dat de Natuur, in fommigen, ook Vuur

gebruikt hebbe tot derzelver voortbrenging.

Ik begryp 'er de drie Geflagten onder, van

Kwarts, Kryftal en Edele Steenen $ als volgt.

(Jüartzüm, Kwarts.

Dus noemt men een Kryftallyne Korst , Gedaante.

meest voorkomende in de Spieeten van Rot-

fen , hoewel ook dikwiis Aderen maakende

in Gebergten , die uit Zand- en Rotsfteenen

beftaan. Dus vindt menze overvloedig inde

Ooftelyke deeïen van Rusland , in Duitfchland

en Silezie. Deeze Aders zyn niet zozwaar,

snVvan andere Gangftoffen, maar men vindt-

ze een half en, in de Kopermynen by Lau-

X ter-

ÏU. Deel. III, Stuk»
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H. terberg op den Haarts, van één tot drie Va-
F

yf
&t" demen dik. Zelden maakt de Kwarts geheele

Hoofd- Bergen uit, hoewel men daar van in Lapland,

Kwarts, als ook in Siberië, Bohemen en Silezie, voor-

beelden heeft. De Vork van 't Emmenthall

in Switzerland is zuiver Kwarts. Bovendien

zyn de Bergen 5 by Fraudenflein en Oberichö-

na , in Saxen , als ook tuslchen Simmern en

Creutznach in de Paltz , met Kwartzachtige

Steenrotfen boven de Leyfteen - Laagen. Nog
zeldzaamer vertoont de Kwarts zig in Vlot-

bergen , en dan verfcbynt zy altoos by Schy-

ven of Nesten ; gelyk in de Beddingen van

Koperfchiefer in 't Mansfeldfe , en by Gold-

berg, in Silezie, tusfchen Laagen van rqoden

Kalkileen. Zy is altoos een gedeelte der zelf-

ftandigheid van de Graniet en veeierley ande-

re Soorten van Rotslleen.

0ir. De Kwarts komt in de alleroudfte Bergen

&rong. voor, en fchynt dus van een zeer ouden Oir-

fprong te zyn. Was het, dat menze alleen

in de Spieeten van Bergen vondt , zo zou

het niet onwaarfchynlyk zyn, dat zy door een

onvolkomene Kryftallizatie uit het afzype-

lende Water geboren ware , gelyk Linn^us

bedenkelyk opgeeft. Doch daar moest dan

cenige StofFe in dat Water zyn, die byzon-

derlyk diende tot de vorming van de Kwarts.

Wallekitjs verbeeldt zig, dat dezelve uit

eene Lymcrige Vogtigheid, welke uit de door

fret
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het Zeewater veranderde Kalk -Aarde voort- n.

gekomen was, gefprooten zy. De zelfde re-
A^lESt»

den , die 'er is , om den OiiTprong der Key- Hoofb-

fteenen uit Kley, door middelvan een Kalk-
ST™*

aartig Vogt , te onderftellen , kan hier gel-

den, om den Oirfprong der Kwarts van dat

Vogt alleen af te leiden. Maar het is te den-

ken , dat veele Kwarts uit zodanig Vogt door

Vuur 3 't welk eene fterke uitdamping maa-

ken, en de geregelde Kryftaliizatie verhinde-

ren heeft kunnen , voortgekomen zy. Mis-

fchien zyn de brokken Kwarts , die men hier

en daar aantreft , vooral de Kwarts -Keizeis

en dergelyken , voormaals van Bergen afge-

broken : maar de deeltjes van 't Kwarts-Zand

daar van af te leiden , gaat wat ver (z).

De Soorten van Kwarts hebben akemaal een Eigen-

Glasachtige Breuk , en van buiten doorgaan*
cmpi>sn*

eenigen Glans , zynde eenigermaate doorzig-

tig, en taamelyk hard, doch niet zwaarder dan

Jaspis of Achaat. Haare deeltjes zyn voor

't Oog ongewaarwordelyk , maar zy hebben

gemeenlvk veele Barden en Spieeten; weshal-

ve zy niet wel kunnen gefleepen of gepolysc

worden. Door den Hamerilag fpringen. zy m
hoekige Stukken, van onbepaalde figuur, fcherp

en Glas fnydende. Op zig zelf blyven zy

m

(2) Zie 't voorg. II. Stuk , bladz. 413.

III. Peel. III. SrtflS.
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TL in 't Vuur onveranderd , en verweeren ook
Afdeel.

n
-

et jQ ^e LUg t
. maar met de voorgemelde

Hoofd- Stoffen, zelfs met Kryt en Kalk, in genoeg-

Kwarts. zaarae veelheid , fmelten zy , even als het

Zand, tot Glas. De Keizel- Aarde bevatten

zy taamelyk zuiver; de Kalk -Aarde flegts

toevalliger wyze: maar zeer dikwils zyn zy

bezwangerd met Mineraale, inzonderheid Y-

zerdeeltjes , 't welk 'er dan deeze of geene

Kleur aan geeft. Ook vertooaen zy zig fom-

tyds in Kryftallifche en andere zeer zonder-

linge figuuren, gelyk wy vervolgens zien zul-

len.

Gebruik. De Kwarts is een van de vocrnaamfte Me-
taalmoeders , en (fchoon de Aders , die zy

maakt , nooit zeer zwaar zyn , ) zeer wen-

fchelyk Voor den Bergman. Niet alleen de

Ertfen van verfcheide Metaalen en Halfme-

taalen, maar de Metaalen zelf komen gedee-

gen daar in voor , byzonderlyk Zilver en

:

Goud, en het Goud is 'er dikwils zo fyn inge-

fprengd , dat men het ook met het befte Ver-

grootglas niet, en alleenlyk door fyn ftampen

en wasfchen daar in ontdekt. Men kan de

Kwarts , met groot voordeel , tot Koper- en

Yzer- Ertfen, waar Kalk -Aarde of Aarde van

Bitter Zout in is , gebruiken , om door haare

bymenging de Vloeijing der Ertfen te bevor-

deren. Zy dient ook, in verbinding met Kley*

Aarden, voortreffelyk tot Vuurbeftendige Va-

ten,
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ten , tot het maaken van zogenaamd Porfe- .
IT-

lein en tot toebereiding van de Smalt. Met vi.

Potafch gefmolten , geeft zy een vaster en
s^£°

rD*

duurzaamer Glas , dan alle andere Glasworden- Kwarts.

de Steenen ; uitgenomen , dat zy iret tot

Spiegels deugt. Het zo bekende Boheemiche

Glas heeft hier van zyne voortreffelykheid.

Tot de laatfte oogmerken moet men zeker

zyn, dat zy geen Yzerdeeltjes bevatte; het

welk door branden in 't Vuur, het opgieten

van Sterk Water, enz. te ontdekken is.

Thans gaa ik tot de befchryving der Soorten

over.

C

1

) Kwarts , die helder KryftaÏÏyn doorfchy- *•

iiend is, HysMnum*
Heldere

Alle de voorgemelde Eigenfchappen zyn op Kwarts '

deeze toepasfelyk , die geheel doorfchynende

is, zo helder als Kryflal en gemeenlyk zon-

der Kleur. Men vindtze echter ook blaauw

en Violet in Sweeden en dof gekleurd op het

Reuzen -Gebergte, Ik hebze groenachtig of

Aqua» s

Ci) Quartzum Rupeftre Hyalinum peltticidum. Syft,

Nat. XII. Tom, III, Gen. 10. Sp. 1. Quartzum Aqueum.

Syft. Nat. VIII. Sp. 1. Q. diaphanum. Wolt. Min, 14.

Q. folidum pellucidum. Quartzum Cryftallinnm. Wall.

SifJL Min. I. p. 221. Sp. 96. Q. purum diaphanum.

Cronst. Min. §. 52, Q. inibrme diaphanum. Carth.

Min. 20.

x 3
JII. Deel. III. Stuk.
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II. Aquamarine Kleur , uit Bohemen. Onkleurïg
""•jfc- vak zy in de Kopermynen van Noorwegen, in

Hoofd- Siberië en op den Gothards- Berg in Switzer-

JCwarts.
hTld > alsook op 't Eiland Madagaskar, waar
men 'er Vaten en Kruiken van maakt , zege

Wallerius. MetZwavelkfes, als ook met
Zwartgulden bezet, komt zy voor by Schem-
nks in Hongarie; met Potlood by Ehrenfrie-

drichsdorf in Saxen ; niet gcdeegen Goud by
Abrubanya in Transfylvame ; met gedeegen
Zilver , Wit en Roodguk^n in Bohemen;
met Kobalt Erts by Schneeberg in Saxen.

Van 't Berg-Kryfhl verfchilt zy, door geen
bepaalde fsguur te hebben.

II. (2) Kwarts, die gekleurd is,

Qziattzzim

colorütum.

Gebeurde ]je Kwarts s die door Mineraale deeltjes ge-

kleurd is, heeft op ver naa dedoorfchyneEd-

heid der voorgaande niet. Men vindtze hier

en daar in Mynen en Bergen. Geel ofgraauw-

achtig valt zyop het Reuzen -Gebergte; Rood

met Koperglas en Koperkies in Sweeden, mee

Kobalt- Erts in Bohemen: Jmethystblaauw by

Wolkenftein in Saxen : Groenachtig met Bafalt

by

OJ Qiiavtzum Rupeflre tinftum. Syft. Nat. XII. Sp.

2% Quartzum folidum coloratum. Wall. Syft. Min, J.

p 222» Sp. 98' Q- heterogeneis iucime mixtum Quart-

gum iöipvirum. Ckonst. Min* £. 54.
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by Edelfors in Sweeden (z): Okerbruin met r
gedeegen Goud in Hongarie en met gedee-

A
\
D*BI"

gen Zilver by Kapnik in Transfylvanie ; met Hooid-

Zilver Glas -Erts in Saxen, Rood- en Zwart- K
*„

ar ,s

guldig op de Haarts en in Hongarie: Geelach-

tig met tekeningen van Boompjes en vermomd

Goud
s
by Sciieinnits ; met Rocdgulden by

Clausthall, met gedeegen Goud op Sumatra:

Roodachtig met I in -Groepen by Altenberg ik

Saxen, met Koperblaauw en Koper -Erts zo

ïn 't Wurtembergfe als op de Haarts (V) : Zwart

in Sweeden, als ook in Hongarie en met Lood-

Spaath op den Haarts: zwartachtig met Lood-

glans in Sweeden , met Cinaber. te Idria in

de Krain : Graauw met Wit Gulden by Ko-
nies in Neder - Hongarie ; met blaauwe en

groene Korrels in Korrelige Kwarts by Par-

gas, enz.

De roode, bruine, graauwe en zwarte Kleu-

ren . van deeze Kwarts, ontdaan uit de by-

'menging van Yzerdeeltjes. Evenwel komt
de roode Kleur ook fomtyds uit die van Ko-

per

,

OJ Groenarhtig geele Kwarts heb ik uit een oude

Yzennyn , #iet ver van de Goudmyn in Smöland, als

ook uit de Aaolf - FredenK - Schacht van die Goudmyn,
groen met wit.

Qi) Ik hebze rood- of paarfchachtig uiteen Kopermyn
van Smölaud ïft Sweeden 'en van Sahlberg, als ook ,

jnet gedeegen Goud, van de. Lavonifche Grenzen, zesüg

Werften van de Witte Zee,, in Siberië.

" X 4 '

III. Deel. III. Stuk,
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H* per, van Rood Gulden of Cinaber voort. De
fdeel.

b]aauwe en groene worden gemeenlyk door-
Hoofi> Koperdeeltjes veroirzaakt. De Amethysc-*

Kwam< klaauwe of Violette kan zo wel van Koper

als van Yzer ontftaan, of mooglyk van bei-

den : de geele en geelachtige van Lood of

ook van Yzer. Dit maakt deeze Kwarts dof»

fer dan de voorgaande , minder glanzig op,

de Breuk en broofcher» Gemeenlyk is zy

van onbepaalde geflalte, fomtyds. in zeskan-*

tige Pieramieden aangefchooten...

llï, (3) Kwarts 3 die Melkwit doorfihynend is.

Qurtrtztim

Melk-* Men vindt deeze, hoewel zeldzaamer, ook
mm' in de Kloven van Steenrotfen, voornaamelyk

by Dahlero in Sweeden , als ook in de Fran^

fche Provintie van Auvergne. In haare vor-

ming fchynt een aanmerkelyke veelheid Kalk-

Aarde vermengd te zyn geweest , ja de brok-,

ken zyn fomtyds als met Meel beftooven» Hier

van komt het, dat zy, volgens de aanmerking

van LiKNiEus en Scopoli, ligter dan de

anderen tot Glas fmelt, en gewilder is by de

Koperfmelters. Zy is zeer hard en zwaar

,

gemeenlyk doorfchypend, doch mee donkere

Melk.

Cs}. Quartzum Ru peilere album diaphanum. Syft. Nat.

XII. Sp. 3. Quartzum album. Syft. Nat. VIII. Sp. z.

Q. folidum opacum durisfimum A«iueo. - Lafteum. Quart-

gu® Jacobinum. \ï,alu $yA M?n* I-,p. 2*-. SP«?2V
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Melkwitte Aderen doortoogen. Sommigen IL

noemenze St. Jakobs- Steen (b), A
f™

u
HOOED-

; (4) Kwarts , die byna geheel 'ondoorfchynend /V»
STUK»

Quartzum
Zodanige, die men drooge en broofche Kwarts Opamm*

of ook Katten- Keizel noemt , komt in bynafchynende,
alle Kloven der Gebergten voor. Op 't ge-

zigt en gevoel is zy hard en dor, broofch on-

der den Hamer, op de Breuk korrelig ruuw,

met weinig glans. Door 't calcineeren wordt

zy nog broofcher , doch verliest van haare

hardheid niet , evenwel aan 't Staalflag wel

vonkende, In 't geheel is zy weinig of niet

doorfchynende, van Kleur witachtig of Afch-

graauw. In Dalekarlie komt zy half doorfchy-

nende voor en op de Pyreneefche Bergen hier

en daar als Sneeuw aangeflooven. Men vindt

*er zelden Metaalen in, behalven eenige Kor-

reltjes Koperkies , zegt W a l le r i u s. Ik heb

evenwel zodanige Kwarts uit Tirol , behalve

de Kies, met opgefprengd Goud bezwangerd.

Ook

(ö) Gemma Dwi jacobi nonnntlorum. Wall. Ik vind

nogthans by Bruckmann, onder zyne Edelfieinen ,&&?&

yan geen gewag,

(4J Quartzum Rupeftre fubopacunu Sijjï. Nat, XII.

Sp. 4» Q» fragile rigidum fade Granulari. Quartzum

fragile. Wall, Syft, Min. I. p. 220. Sp. 94. Q. textur&

{jranulata. Cronst. Min. §* 52, 2,

x 5

ÏII, Deei.. III, Stuk.
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11. Ook heb ik ze uit Japan bekomen , die zeer
'

V?.
' broofch is , ven dergelyke natuur en met een

sxuk°
FJ> ze^e bruin -roode Achaat- Korst , als ik ze

heb van Eibenftock in Saxen.

Vette Een andere voert den naam van Fette Kwarts,
Kwarts. en deeze is dikwils de Moeder van Metaa-

len (<r). Met gedeegen Goud vindt menze in

Peru en op Sumatra (d/), alsook by Raming-

ftein in 't Saltzburgfe; met Zilver Glas -Erts

en Rood Gulden by Schemnits in Hongarie ;

met Loodglans in Bohemen; met Loodfpaath

by Zcllerfeld op den Haarts ; met gedeegen

Koper en vermomd Goud in Opper -Honga-

rie; met Vaal Koper -Erts by Bulach in 't

Wurtembergfe en by Falkenftein in ïirol;mec

Koper -Kies op den Haarts; met Cina'ber by

Wolfftein en Schemnits , met Kobaltbloefem

by Schneeberg 5 met Kobalt -Erts in Bohemen

en met Bafalt by Jan George Stadt in Saxen.

Zy is minder broofch en vaster van zelfflan-

digheid , zagt en vettig op 't gevoel , als of

zy met Olie befmeerd ware 5 witachtig vDn

Kleur; doorgaans ondoorfchynende en dikwils

met Streepen als van Yzer -Roest a dat veelal

een

(c) Quartzum folidum attaftu pingue , facie nitente.

Wall* Syft. Min. I. Sp. 95.

Cd) Ik heb een Stuk zodanige Kwarts , geheel on-

doorfchynende 5 uit een Goudmyn op Sumatra gehaald

door den Heer Dejean , in 't jaar 1761 3 en my door

zyn Ed. medegedeeld.
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een teken is van Goud daar in zittende. Ook II-

komt zy half doorfchynende en witachtlg v5/
voor ; hoedanig ik ze heb uit de Pyrenee- HooFD*

.

fche Bergen, uit het Schwartswald en van el- Kwarts.

ders* Zy houdt meest iu Aderen der Ge-

bergten huis , en hier van kan het zyn,dat

de Kwarts -Keizeis daar mede verward wor-

den , als van brokjes zulke Kwarts uit de Ge-

bergten afgefpoeld voortgekomen. Linn^üs ,

immers , betrekt daar toe deeze Soort van

Kwarts (<?)•

(5J Kwarts , die Bladerig is of uit Plaatjesfa* y.

mengefteld.
fi^l'™**
Plaatige,

Deeze komt zeldzaamer voor en byna altoos

Nescwyze in Kwarts - Aderen , voornaamelyk

in Jemteland, en by Schemnits in Hongarie,

als ook in Silezie ; met gedeegen Goud by

Kapnik in Sevenbergen en Siberië , met Rood-

Gulden en Zwartgulden by Schemnits en in

't algemeen met Goud en Zilver -Ertfen in de

Mynen van Hongaiie. Zy beftaat fomtyds

uit

(e) Quartzum vagam rotundatum Corticv glaberrimo

nitido. Q- Nobile. SyfU Nat. XII. Sp. 8- Zie bladz. 241,

hier voor.

(5) quartzum Lair.ellatum. Syft. Nat. XII. Sp, 5.

Quartzum Lameüis compofitum. Wall. Syft. Min. I.

p. 224. Sp. 100. Quartzum Spathofu?n, Csonst. Min*

§- 5* > 3-

IU. DfiJtL. III. Stuk.
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Aïdeel.
U^ kleine, fomtyds uit grootere Blaadjes, digt

VI. aan elkander , en gelykt dus dikwils veel

*tuk°
ÏD

" Da3r Veldfpaath. De Blaadjes of Plaatjes zelf

Kwarts»hebben geen bepaalde geflalte en leggen fom-

tyds evenwydig, fomtyds fchuins en fcheef,

of als Vifchfchubben op malkander ; of zo dat

zy drie en vierhoeken of zeshoeken vormen

;

of ook Doolhofswyze. Gemeenlyk is zy on-

doorfchynende , fomwylen half, gelyk de Si-

lezifche van Eilesdorf en Striegau. De ge-

woone Kleur , (doch men vindtze ook in de

Hongarifche Mynen witachtig 9>) is geel of geel*

aehtig , Goudgeel , bruin , groenachtig en

dooker groen of blaauw. Cinaber-rood komt

zy by Crummendorf in Silezie en te Pletten*

berg in 't Graaffchap Mark voor. Waar-

fchynlyk zal zy op dergelyke manier, als de

Kalkfpaath onder de Kalkfteenen , geboren

zyn.

Ceiiuleu- Hier behoort niet alleen de Spaatbtge Kwart3
m* van Cronstedt, maar ook de Plaatige

en Vliezige van den Heer van Born, als

ook, zo \ my toefchynt, deszelfs CelluJeuze

Kwarts , met kuiltjes en holligheden eenigs-

zins naar die der Honigraaten gelykende. Meest

is deeze bruin , bevattende Cinaber , Kobalt

-

Molm of Loodfpaath. Zy valt, volgens hem,

by Ahnaden jtó Spanje, by Neufol in Honga-

rie» by Joachïmsthall in Bohemen,by Zeiler-

feld op den Haarts 3 als ook by Schneeberg

ia





Deel, Plaat xxxii
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in Saxen en aldaar wit van Kleur. Ik heb n*

Celluleüze Kwarts, die zeer ligt is, befprengd vi.
*

met Goud en Zwavel -Poeij er , uit de Myn
sJJ°

0F0*

Bertfowskoy, by Katharineburg, in Siberië.

Buiten twyfel moet hier die zonderlinge Gekapt

t'huis gebragt worden, welke men Gekapte?\.xxxiu

Kwarts noemt of Kaftendroezen \ waar van ik *^ *"

anders geen gewag gemaakt vind. Ik heb

daar van een zeer groot Stuk, van Schneeberg

in. Saxen afko-mftig , en een kleiner , alhier

in Fig. 1 , op Plaat XXXII, in Afbeelding

gebragt. Terwyl men alle vergaaringen van

Kryflalüfche Lighaamen Droezen noemt , zo

heeft dit , als uit menigvuldige Kasjes famen-

gehoopt , gedagten naam niet oneigen. De
Plaatjes zyn ruuw van Oppervlakte en gïinfte-

rende, als met zeer kleine Kryftalletjes be-

groeid, Afehgraauwachcig van Kleur. Zy loo-

pen op allerley verbeeldelyke wyzen, mee

ïcherpe hoeken , door malkander ; fommigen

evenwydig , anderen driehoekig fpits famen-

komende en van geheel verfchillende dikte

zynde ; zo dat het geheele Stuk zig als op
veelerley wyzen , ontelbaare maaien , meteen

Byl gekapt of ingehouwen vertoont, en dus

zeer wel aan den naam, van Gekapte Kwarts,

voldoet, 't Is, als ik gezegd heb 3 van Schnee-

berg in Saxen.

Voorts kan men hier betrekken de Schub- Gekamde

bige of gekamde Kwarts (Quartzum Criftatunï)
Kwart:S*

van
Ulo Dssl, III, Stuk.
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il. van den Heer von BoPvN, die by Schemnits
A
Vi?

EL
' en in 'c Gebied van Siéna voorkomt. Deeze

Hooïd-
js ondoorfchynend en beftaat uit veele holle

STUK»

Kwarts
Schubben , welke fomtyds cverend ftaan,fom-

tyds als die der Oefterfchaalgn op elkander leg-

gen : zo dat zy in gedaante veel naar de Ge»

fchubde Spaath gelykt. Men vindtze wit,

blaauw of geelachtig bruin, in verfchiilende

Mynen.

Geome- Ook behoort hier een Geometrifche Kwarts

,

teifche. by Freiberg in Saxen, by Neufohl en Schem-

nits in Hongarie, als ook by Striegau in Sile-

zie , fomtyds op vette Kwarts , voorkomende.

Zy wordt dus genoemd , om dat de Blaadjes

van haar Geweefzel altoos een bepaalde figuur

hebben, zynde drie-, vier- of zeshoekig. Ge-

meenlykis zy wit van Kleur, fomtyds donker

groenachtig eo dikwils op de oppervlakte

met Kwarts - Kryflallen of Cylicder- Kwarts

bezet (e).

VI. (6) Kwarts , die Dropfteenig is acwgefchoo-
Quartzum .

incruftans*

Korftige.
Qffchoon bevoorens eene Staiadiet, die

Kwartzig is en gekorreld, voorgefïeld zy

(

f) ;

vond

O) Gmelin Noêut - Syfism. 1. Th. p. 526. Tab. IV.

Tig. 17, 18.

(6) Quartzum Stalattitice accretum, Mihi, Stala£Hte«

Quartzofus. Linn»

Cf) Zie 't voorg. II. Stuk, bladz. 2%z
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vond ik raadzaam dezelve, die hier even zo -Mj

wel behoort, nog eens te gedenken; alzo de y^-

Heer von Born daar van fpreekt , onder s
^°°ÏD"

den naam van Quartzum ftulatitium incruflans Kwarts*

of Sinter- Kwarts y waar van ik nog verfcheide

andere voorbeelden heb. Zodanig is een plat-

te Steen uit het Trierfche , donker blaauw ,

fterk vonkende , begroeid met eene Okerige

bruin geele Korst vol glinfterende Kwarts-

Kryflalletjcs. Maar inzonderheid behoort

hier toe, die zonderlinge Korftige Kwarts van

Ifaak by Freiberg in Saxen , witachtig uit

den blaauwen van Kleur , aan de eene zyde

korrelig, aan de andere Celluleus en met brok-

jes Loodglans begroeid (g). Ik heb daar

Korstjes van die blaauw zyn en zo dun als

bordpapier , aan de eene zyde fterk glinfte-

rende : ook die van onderen als ingedrukt

zyn met een hoekig Werktuig.

Van boven is deeze Korst doorgaans gekor- Worm-

reld, maar een zonderlinge Vertooning levert p\ ^xn,
het Stuk Fig. 2 , uit, dat als met een menigte Fi&- a *

Wormen of Maaden is bedekt; terwyl het

van onderen bezaaid is met kleine Kryftalle*

tjes van Loodglans. Het heeft ook eene

blaauwachtige witte Kleur en de Korst is om-

trent een Kwartier Duims dik.

(7)

Cg) Ik twyfel niet of de Uitgeknaagde ,
(Qxarlzum ero»

fum) van den Heer von Born , zal hier toe behoorea.

III. Deel; III. Stuk.
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II. (7) Kwarts , die Korrelig is famengehoopt.

Hooïd. Deeze, uit menigvuldige grootere en klei*

stuk. n ere Korreltjes, als van Zout, famengehoopt,

QMrll'mnwoïdt doorLiNN^us by een Zandfteen ver-

Cota- geleeken enWALLERius noemtze,omdies

Korrelige. wille, Zandige Kwarts. In Sweeden geeft men
'er den naam van Sahjlagh aan, om dat zy

doorgeflagen naar een Klomp Zouc gelykt. £y
komt aldaar in de Mynen te Fahlunyoor, vol-

gens onzen Ridder ; by Jarlsberg in Noorwe-

gen en by Alengón in Vrankryk , volgens

WALLERiusen wel op de laatlle plaats rood

:

terwyl die van Noorwegen, witzynde, door

branden Violet wordt van Kleur. Naar de Kor-

relige Vloeyfpaath gelykt zy cenïgermaate ,

doch is 'er door de ruuwheid, en door hee

vonken aan 't Staalflag, gemakkelyk van te

onderfcheiden.

Kwarts- Die Korflige Kwarts , voorgemeld , is op

y/°lxxii.
de ééne zyde ook Korrell'g« Buitendien heb

'$& 3- ik ze juisc van eene Zandfteenige gedaante

,

dat is uit Korreltjes , zo fyn als Zand , fa-

mengegroeid
7
, en Filtreerfleen genaamd, uit

het Furtembergfe in Saxen , welke ook ge-

bruikt wordt, zo my berichc is , om hetBlaauw-

zei of Smalt te vervalfchen. Een zonderlinge,

met

Cf) Quartzum Grarmlatum. Sijfu Nat. XII. Sp. 6. Q.

fwbcotaceum. Syft. Nat, VUL % 5. Q. Grarmlatum

cohsefens, Quartzum Arenaceum. Wall, Sijft% Min* l j»,

234* Sp. 99.
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met groote Korrels , die Stala&ictïfch famen- H.

gehoopt zyn, Melkwit van Kleur, heb ik van A^RLs

de Rivier Lahna ; geïyk ook Korrelige Kwarts , Hoofd-

met Loodglans 9 by Call in den Eiffel, aan den gwartsp
Rhyn t valt. Maar allerfraaïst is die gekorrel-

4e Kwarts -Droeze uit de Freiberger Berg-

Rivier, in Fig. 3 hier afgebeeld , alwaar de

Kwarts als Zoutkorrels Troswyze is aange-

fchooten ; geheel helder doorfchynende op

een Melkwitten duifïeren ruuwen Grond. Een

dergelyke Korrelig doch kncbbelig gekryftaU

lizeerde Kwarts , heb ik van ZellerfelcJ aan den

Haarts., -die uit den blaauwen ziet.

(8) Kwarts j die Droezig gekryftallizeerd is* Vilt
Qiiartzum

Wanneer de Korst van Kwarts met kleine ^1?*®*

of grootere Kryftallen begroeid is , dan noemt Gekry*
ftïillizGfcif »

•men het, als gezegd is y Gekryftallizeerde Kwarts* deKvutö*

of. Kwarts- Droeze. Zy nadert dus allengs aan

liet Berg e Kryftal * doch verfchilt daar van 9

•doordien de Kryilallen uit enkele Toppen be-

itaan, zonder Lighaam. Zy komt doorgaans

maar Mf of ondoorfchynende , hoewel ook

fomfyds doorfchynende voor ; doch dikwils

begroeid met de een of andere korrelige , ruu»

we gekleurde Stoffe , en ook wel zelf van bin-

.

.

.

net

(£) Quartzum Cryftallizatum. MM, Q* rade cryftalli*

zatum. Wall. Stift. Min. I. j>. zz$. Sp, ioï, Q. Cry»

ffcaHizatum. €«onsï. Mn. §. 53.

y
'

JU. Dssi» Hl. Siwe.
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il. nen gekleurd. Van deezen aart heeft men

VI.
' van de Haarts , uit Saxen , Sweeden , Swit.

stuk?™" zerIand en > om ^ort te gaan, uit alle Berg3ch-

Kwarts,tige Landen. Dus komt het zogenaamde zwar-

te Kryflal uit Oostindie , het Witte van de

Kaap, het Roode uit het Tweebrugfe , het

Graauwe uit Ysland, enz. Ik heb een fchoon

Stuk van deezen aart, dat geheel overtoogen

is met een ruuwe geele Stoffe, terwyl niette-

min de punten der Kryftallen zeer blykbaar

zyn. Het komt van Schemnits in Hongarie.
Egelvor- Veelen betrekken deeze KwartsI Droezen

mige
Kwarts- tot het zogenaamde Berg -Kryflal, en het is

Pi.°xxxn.niy niet onwaarfchynlyk, dat zy de eerde be-
Fi8* 4- ginzels of Grondflag daar van zyn. Zo ziet

men , immers , dat de wanden der Achaat-Ko-

gelen , van binnen , doorgaans bekleed zyn met

zulke Kwarts - Droezen. Ook hebben der-

zelver Punten doorgaans eene ftomp fpitfe

zeshoekige figuur , even als de Kryftallen ; maar

fomtyds vvyken zy ook verre daar van af , ge-

lyk blykt uit die fcherp fpitzige Egel vormige

Kwarts - Droes , hier in Fig. 4 , op PlaaïrXXXII,

afgebeeld. Dezelve komt uit de AnnaVStolle

by Cremnits in Hongarie, en Is geheel Melk-

wit van Kleur. \

Takkige.- Niet minder zonderling is de Kwarts -Droes
's

'
5 ' van Andriesberg aan den Haarts, in Fig, 5

vertoond. Dezelve, beftaat uit eenigermaate

Cylinderachtige kromme Takken* die als met

Pun-



Ponten vm famengeboopte Kryftallen bekleed III

zyn'; dus uit een dikke Kwarts Korst öpge- A**j****

ic'hooten en glinfterend half doorfchynende. Hoofö-

Misfchien zal de Cytinder-Kwms van Ger-j^
ft a r d , welke men by Schemnïts en by F-rei-

bèrg vindt, van dergelyken aa .zyn, Moog*
]yk behoort de Straal -Kwarts, van dien Au*
theur, tot één van beiden»

•

C r y.s-t a Lt u s. KryftaL

De Kryftalïen zyn door den Heer Lm*
$*jïus, wegens haare figuur, tot het Salpeter

betrokken. Men kan ook niet ontkennen >

dat de eigentlyke van dien naam zeer over-

eenkomftig daar mede zyn; als een zeskantig

Lighaam hebbende , veelal egaal van dikte ,

met ongelyke zyden Jo breedte , en ééne

Punt , die ftomp en fcheef afgefneeden is

,

het andere end afgebroken. Sommigen, even*

wel , die twee Punten hebben , wyken daar

van af, en deeze worden, veelal, tot de E*

dele Steenen betrokken ;gelyk,by voorbeeld
f

de Brjilolfche Diamanten: vooral wanneer zy

in 't geheel geen Lighaam hebben en alleen-

]yk uit twee Punten of Pieramieden beïtaan,

die met haare Grondvlakten, als 't ware , aan.

malkander gevoegd zyn. Dergelyke Zout-

Kryftallen bekomt men uit het overblyfzel

der Deftillatie van den Rookenden Salpeter-

Y 2 Geest.
III. Deel. IIL Stuk,
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u. Geest (#) Andere Kryftallen zyn door min-
FD
Vj|" der of meer Zyden , of het Lighaam zeer

Hoofd- fco^ te hebben en Pieramidaal, of op andere

manieren, daar van verfchillende.

Helder- De helderheid is een e zo onaffcheidelyke
heid.

eigenfchap der Kryftallen , dat men tot een

gemeen Spreekwoord gebruikt , zo klaar als

KryftaL Van ouds waren zy deswegen reeds

beroemd. Johannes zag, voor denThroon

Gods , een Glazen Zee , naar Kryftal gely-

kende (h). Ten tyde der Romeinen werden

de Kryftallyne Vaten duur betaald en in veel

waarde gehouden. Pliniüs zegt, dat 'er

Artfen waren , die, om een deel van 't Men-

fchelyk Lighaam te branden , een KryftaL

Kogel beter achtten dan Glas. Hy fpreekt'ook

omflandig van de gebreken , die deszelfs hel-

derheid benadeelen , Wblkigheid , Vlakken ,

Veertjes ?H aairtjes , Barften en Spleetén , thans-

nog genoegzaam by de Steenfnyders bekend.

De geheel zuivere Stukken moeften zo helder

zyn als het zuiverfte Water en van behoorlyke

zwaarte. Ook merkt hy aan, dat de Orien-

taalfche Kryftallen best waren en die van de

Alpen of Switzerfche zeer goed: 't welk men
nog hedendaags waarneemt. Hy leidt der-

zelver Oirfprong van Ys af, verbeeldende zig,

met

(#) BRüCig«. Beytrffge 1^78. £• 96.

{h). Apocal. IV. vs. 6.
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met de Ouden , dat hetzelve door de Koude Ar
l

JiTU
tot Kryftal verhard werde , van welk denk- Vi.

, , \ r> j Hoofd-
beeld de groote Boerhaave de onge- stuk.

grondheid aangetoond heeft (/). KryfiaU

De groeijing der Kryftallen is door de Waar- ..
Groei-

neemingen van onzen tyd zeer opgehelderd.

Zeker Switzerfch Autheur verhaalt, (k) ,, dat

3, de groote Kryftallen zig in de hoogfte ,

3, altyd met Ys en Sneeuw bedekte Bergen ,

3, de kleinere in tegendeel in de laagere, doch

5, doorgaans in Gang- of Ader -Bergen voort-

9 , teelen. Nooit gebeurt zulks in de Vlot-

3 , bergen , die Laagen hebben van Ley en

5 , Kalkfteen. Die Bergen, waar in het Kry-

3, flal groeit, beftaan uit eene Bergllof, welke

3, de Switzers Geisbergerftein noemen, ofBok-

3, ken-Bergfteen, een grove Soort zynde van

,, Graniet of Porphier, uit ondoorfchynende

3, Melkwitte Kwarts , en Glimmerige deelen

,, famengefteld , die door een fyne Kleijige

„ en Kalkige Aarde fchynen verbonden te zyn.

„ De Glimmerige deelen zyn grootendeejs

,, zwart en groenachtig , doch blaauwachtig

„ in de hoogfte Alpen. In zulk flag van

„ Bergen bevinden zig Kwarts - Aders, meest-

,3 ai waterpas loopende 3 met Holligheden
,

a waar

CO Chem. Vol. I, p. 624.

(k) Abhandl. dar Naturforfctu Gcztlfchaft in Zttrch.

\\l Band. p, 266.

Y 3
KL Dbel. III. Stuk.
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|jjj
3) waar de Kryftallen boven , onder en aan de

VI. *
,, zyden , met haare Voetftukken aangegroeid

miK^ » voorkomen. Wanneer de Kryftalgraavera

&ryftaii% zulk eene Holligheid openen , dan vloeic.

5> 'er byna altoos Water uit. Derzelver bo-

3, dem is bedekt meteen fyne witachtige Klei-

„ jige Aarde, welke Fluweel -Aarde genoemd

9J< wordt; zynde, naar allewaarfcnynlykheid,.

w een zetzel of bezinkzel van 't gedagte WT

a-

ter* Hierom zyn ook de Kryftallen op den

bodem onzuiver. Die aan de zyden en om
hoog zitten , hebben wel een genoegzaame

doorfchynendheid , maar niet zelden een

„ groenachtige Stoffe , naar Gras of Mos ge-

„ lykende, ingeilooten en uitwendig zyn zy

%> dikwils daar mede bekleed. De Graavers

„ noemenze Kryfiallherd , en houdenze voor

35 Zwaveiacbtig ; doch , dezelven naauwkeurig

9 , befchouwende; , zal men ze Glimmerachtig

59 bevinden, Deeze StofFe bedekt dikwils ,

„ in de Holligheden, de witte Kleijige Aarde,

y3 en bevat niet alleen losfe doorfchynende

„ aan beide enden fpitfe Kryftallen, maar ook

„ Stukken van 't zogenaamde Yslandfche Kry-

3> ftal of verdubbelende Spaath."

Vorming' Aangaande de Voortteeling der Kryftaïïeri

töVofit, j s die Schryver van oordeel (/), dat het Wa-

ter der Ysbergen, wanneer het door derzelver

Kwarts

(Q BrvcKm* von Edelfteinen. p. 151.
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Kwarts en Glimmer heen dringt, veele deel- It

tjes daar van oplosfe, en , wanneer het in de yf*
l%

HoIIigheden der Kwarts - Aderen gedrongen is, Hoofd*

aldaar eerst de Kleijige Aarde en vervolgens KrH[tak
die Groenachtige StofFe vallen laate. Uit de

Kalkige Aarde zoude de gedagte Dubbel-

Spaath,en uit de fynfte Kwartsachtige of Kei.

zei -Aarde het Kryftal geboren worden. En,

dat deszelfs voortteeling langzaam gefchiedt,

bewyzen de Kwarts -droezen, by de Switzers

Kommen genaamd.

Dat de Kryftallen uit een Vogt voortkomen , door de

is door het gemelde niet alleen blykbaar 3 ^anVu
S
ur.

maar ook door onlangfe Waarneemingen, dat

menze door uitdamping van een Waterige

StofFe, die in Chalcedoon of ander Gefteente

vervat was, bekomen heeft, volftrekt beves-

tigd. Hier uit blykt tevens, dat het Vuur tot

derzelver Groeijing behulpzaam kan zyn; ja

waarfchynlyk dienftiger is dan de Yskoude.

De Kryftallen , niet alleen, onder de uitwerp-

zeis der Vulkaanen gevonden , ftellen zulks

buiten twyfeling ; maar ook die voorkomen in .

de Ovenbreuk, zogenaamd, een StofFe aan 't

gewelf der Smeltovens groeijende op de Op-

per- H3arts. Aan den Neder -Haarts geeven

eenige Koper -Ertfen van den Rammelsberg,

geroost wordende, een gekryftallizeerd Rot*

tekruid, in de figuur van Diamant -Kryftallen.

Insgelyks ontftaan aldaar , by het Rooften ,

Y.4 ze-
UI. Bssa. III, Stuk»
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A
n- zekere Zink -Kryftallen, die men, wegens de

VI.
' Kleur , Staaïfleen noemt ; welke Teerlingachtig

stck°
10* zyn •> meC uitgeholde zyden : zo dat menze

KryftaL Trappen -Pieramieden noemen zou kunnen.

Maar, wat behoeven wy zover te gaan, ter-

wyl van alle Metaalen thans Kryftallen bekend

zyn ; aangezien men zelfs gekryftalleerd Goud
heeft ; waar van ik een fchoon Stuk bezit.

VerfcliU- Schoon het dus zeer blykbaar is , dat de

groey- Kryftallen dikwils hunnen Oirfprong aan de
plaats, werking van Vuur verfchuldigd zyn; zal men

niettemin den Heer Dslisle (m) moeten

toeftemmen, dat zy altoos uit een Vogt,ten

minften uit een vloeibaare StofTe , geboren wor-

den* Niet minder zeker is het, dat hunne

Vorming niet aan de Bergen is bepaald. Zy
kunnen altoos groeijen , wanneer flegts de

StofFe by der hand is , tot hunne vorming i

gelyk ik dus Kryftal heb, dat by het fchopü

maaken van een Put der Apotheek te Batavia

,

in Oostindie, daar in gegroeid werdt gevon-

den. Gemeenlyk zitten zy op een.Gefteen-

te , dat zeer dikwils Kwarts- of Keizelachtig

is; fomwylen op Vloey- of Gips-Spaath
9

zeldzaamer op Kalkfpaath en Marmers , of,

gejyk inde RudersdorffeKalkfteen- Groeven,

op Kalkfteen , of ook op Ley- en Zandfteen.

De fchoonfte Kryftallen van Europa haalt

men

(m) ttoöt. öel ÏSLfi CryftaUogr. p. 109, 110.
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men uit de Holen van den Grimfell , Got- Ui-

thard, in 't Urfeler, Runker-Thsll en elders in de ^^
Switzerfche Alpen, alwaar een fterke Handel

S^^
FD"

daar mede gedreeven wordt. Hier vallen zy te- Kryfiai.

vens van ontzaglyke grootte; fomtyds welleen

Arm dik en een Elle lang. Op de Geberg-

ten van Savoije , in Toskanen en in andere

Bergachtige deelen van Europa , gelyk op den

Haarts , in Silezie en Bohème , worden ook

die zeer fr-aay en groot, doch niet zo hel-

der zyn, gevonden. De kleinere» waar van

veelen
j ook zeer fraay en zuiver' , komen

in Oostindie, aan de Kaap der Goede Hope,

in Groot Brittannie , in Noorwegen en Swee-

den, ja byna over den geheelen Aardbodem,

voor. Van Amboina krygt menze taamelyk

dik, en ik hebze van Sumatra ontvangen,

die van langte en dikte als een Vinger zyn.

Op ibmmige piaatien , gelyk in Silezie, in

Westphalen , in 't Gebied van Florence , wor-

den zy los in de Aarde of in 't Zand gevon-

den ; en dan zynze dikwils aan beide enden

fpits. Veel komen zy voor in de hollighe-

den van Achaatkogels , Kryftal - Appels en

veelerley Verfteende Lighaamen : gelyk ik

dus de holletjes van groote Ammons-Hoo-
rens daar mede bezet heb; doch de zodani-

gen kan men tot de Kwarts -Droezen betrek-

keu, Ik hebze in de holligheid van een

Y 5 Key.

III. De*l. III. Stuk.
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Afdeel.
Keyfteen gegroeid uit Engeland en in die van

VI. een Chalcedoon-Keizeluit het Maagdeburgfe,
Hoqfd- erjz#
STUK.

Kryftai Meer dan honderd Jaar geleeden, heeft men
van Ma- reeds geweten , dat Madagaskar Kryftallen uit-

'leverde. Flacourt zegt , in zyne befchry-

vinge van dat Eiland, dat langs zekere Rivier,

aldaar fchoone Steenen zyn van Kryftai, zo-

danig, dat 'er onder waren van vier Voeten

groot (n). Sedert dien tyd fchynt men daar

weinig acht op gegeven te hebben, inzonder-

heid, dewyl de van daar overgebragte Stukken

te gebrekkei yk waren, omze te verwerken ,

veelal gevuld met Blaasjes, Veertjes, Schub-

betjes en andere onzuiverheden , of ook byna

geheel vuil en duitter. Het fcheenen als Splin-

ters te zyn, van groote Blokken afgefprongen,

zonder dat men de eigentlyke figuur daar uit

kon bepaalen. Eindelyk heeft men vandaar

bekomen , die in helderheid byna alle beken-

de Kryftallen overtreffen en tevens verwon-

derlykzyn, door de daar in bevatte Zaaken,

Schirl , Asbest , Mosachtig gegroeid Zilver »

enz. Straks zal ik daar van nader gewag maa-

ken.

Kryftai In fommige Kryftallen vindt men beweeg-

bh?
Wa" ^e Waterdruppels ingeflooten ,* die dan als

een

O) 'FiJI.de Madegashar. p. 25. Paris 1661. Quarto. VicL

Mem. de PAcad. R. des Sciexceï&e 1753. p. 55?. Oftavo.
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een groote zeldzaamheid bewaard worden. Ik u-

heb van zodanig een Stukje Hongaarfch Krys- VI.

tal , myner Verzameling, en van het aanzienlyke
S^FD"

Stuk van dien aart , zig in 't Stadhouderlyk KnjftaU

Kabinet bevindende, gewag gemaakt (o). De
Heer Delisle heeft zeer wel opgemerkt

,

dat men in deeze Kryftallen eigen tlyk meer .

het Lugtblaasje dan het Water zig ziet be-

weegen; 't welk daar uit blykt, dat hetzelve

telkens naar de hoogte ryst. Dit bevind ik

in myn Kryftalletje voorgemeld en de Heer

Brückmann heeft het in 't zyne ook zo

bevonden : maar in groote Waterfteenen kan

men 't Water al te duidelyk zien , om daar

aan te twyfelen. 't Was immers ook zo, ia

die Amethystkogel s waar van ik voor henen

fprak (/>). Ik heb thans Kwarts van Mada-

gaskar , met een menigte van Waterdrupjes

of Lugtbelletjes , in holletjes , die naar de

.Blaasjes in gegooten Glas gelyken. De Heer

Fe rb er zag in het Akademifche Kabinet

te Pifa een Kwarts -Keïzel, die in een Gou-

den Ring gevat was, waar binnen zig een klei-

ne Holligheid , meer dan halfvol Water, be-

vondt , met een klein Infekt , daar in dry-

vende. Hy kon zyn Oogen naauwlyks geloo-

ven, en, hoe ligt het een bedrog des Gezigts

kon

(V) Zie 'tvoorg. 11. Stuk, bladz, 213,

O) Aldaar, bladz. 214.

3U, Peel. IIL Stuk.
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A
n ' kon zyn , heeft niettemin de jonge Hoogleer-

VI. aar Murk ay, uit Italië naarUpfal terugkee-

s^k?
FD" rende, den Heer Doktor Brückmann ver-

' KryftaLzékwü. , dat hy het ook gezien had, en dat

het een Snuit -Torretje ware (#)«

Bladerige Die Kryftallen , daar Water en Lugt inge-

Kryftai- flooten is , zyn doorgaans van het Bladerige

Soort , van binnen ongelyk en als poreus

;

ja fomtyds als uit twee over elkander ge-

groeid. Verfcheide Stukken deezer Bladerige

Kryftalien , zo enkeld als dubbeld - Takkig ,

en ook hy geheele Broezen , uit de There-

fia - Schacht by Schemnits in Hongarie , ten

deele wit , ten deele Amethystkleurig , ten

deele met Lugt , ten deele met Water en

Lugt, hadt laatstgemelde Heer in zyne Ver*

zameling, en merkt aan, dat men fomtyds de

Druppen, die tusfchen de Blaadjes als famen-

geperst zyn , door kloppen en fchudden in be-

weeging kan brengen. Ook verhaalt hy, aan-

gemerkt de voosheid deezer Kryftalien, dat

men 'er door Konst Water in kan brengen,

metze heet gemaakt in Water te werpen ; doch

dan duurt het niet lang of zy raaken dit Wa-
ter weder kwyt, Die van een vaftere zelf-

ftandigheid , waar in zig Natuurlyk Water
bevindt, gelyk in de Chalcedoonen, voor-

gemeld, zyn daarom niet te minder fraay. In

de

(#) B£uckm. Beytrage von Edeljleme. p. 104.
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de Switzerfche Kryftallen komt het zo zeïd- ijl

zaam voor; dat de Heer Bertrand zelfs
A^L«

de geheele zaak , doch zeer onbillyk , loo* Hoon*

chende CO*
Bovendien komen in de Kryftallen fomtyds Kryftal

ingeflooten voor , veelerley Mineraalen ; ge- ^}\pl
mQ*

lyk Spiesglas, Bismuth , Kobalt, Cinaber,Lood-

glans , Tinzwitter en verfcheiderley Zilver-

Ertfen. De Heer Davila bezat een Peru-

viaanfch Kryftal met gedeegen Zilver. Men
vindt zodanig ook by Schneeberg in Saxen ,

doch zeer zeldzaam. De Heer Bwuckmann

hadtze met gedeegen Mosachug Zilver uit

Madagaskar 7 als ook met Draad - Zilver er*

Glas -Erts uit Noorwegen. Van de eerstge-

melden heeft de Koopman Danz een aller-

fraaist Stuk uit Parys medegebragt en my thans

vertoond. Het is meer dan een Vuist groot-V

en half opgevuld met Dendritifch Zilver, wit

en zwart, maakende in het volmaakt heldere

Kryftal een fïerlyke Vertooning. Ik heb een

zodanig kleiner Stuk van hem bekomen. Die

Topaas, met gedeegen Zilver, daar Henc-
kel vari Q>reekt , zal misfchien een derge-

lyk

q k m -

(r) Diftïorih. OrySiïlogique. p. 18*. ïaugmt gautztich t

zegt de Heer Brugkmann ntfupra. Bertrand $elt het

ten hoogften twyfelachtig , en denkt, dat het een bedrog

des Gezigts kon zyn ,• maar had zyn Ed. zelf zodanigen

gezie» , zou hy zulks niet gedagt hebben.

JIL D**I» III. &JVK,



2$0 'K W A R T Z I G E OP

11. lyk Kryflal zyn. Op den Haarts is het fom-
F1

vl" tvds door Rood Gulden , in het Tweebrugfe
Hoofd- ^00y cinaber rood gekleurd. Ik heb een fraai-

STUK.

Krijftal.}£ heldere Kryflal -Groep van Bramberg in Bo-

hemen , aan de punten zwart bruin zynde.

Nooit vindt men 'er Verfleeningen in, maar

dikwils Aarde, zeer menigvuldig Schirl enfom-

tyds ook Glimmer, gelyk by Slakkenwald in

5ohemen: Amianth, Teerling -Spaath,Straal-

gips, verweerde Kies , in Hongarie. Die Stof-

fen komen fomtyds daar in zodanig voor, dat

menze > ten onregte, voor Stroohalmen , Aai-

ren of Baardjes van Koorn , Mos, Sprieten

pf Wieken van Infekten, en wat dies meer is 1

aanziet. Dus vertoonde zig in een groot Stuk

gryftal van Madagaskar,, te Pa.rys, iets dat naar

e^en. Wormpje geleek , maar hy het kloóven

yan hetzelve bevondt men liet een Topaas-

Kryftalletje te zyn, uit de Kleur en figuur ;

't welk gemelde Heer Dawz in een 'geileepen

Steeq van Kryflal * omtrent een Du^rqnagel

groot , zittende > beeft medegebragt.
,

Eigen- . Het Kryfta] ,^in 't algemeen , is doorfcby-
fciiapj?en.

gencje maar gemeenlyk naar de Funt helde-

rer dan naar den Voet * alwaar zig dikwils

troebele Wolken toonen. Sommig is geheel

doorwolkt en duider , en het helderde ver-

pest al zyne döörzigtigheid In 't Vuur. Het

is een weinig harder dan de Kwarts, dcch

wordt van den Vyl aangegreepen en door Staal

'ge-
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gekr'atst, geevendé niettemin aan 't Staalflag Ar^ju
Vonken. Het Iaat zïg by uitftek wel polyften ; VI,

zo dat mep 'er allerley Steentjes en Sieraaden, stuk.

ook Vaatwerk , Bekers en Drinkglazen % die Kryftau

uitermaate fraay zyn , van kan vervaardigen.

Hier toe geeft de ongemeene grootte gele-

genheid , van de Kryftal- Takken, die men
in de Alpen vindt , van Switzerland, alwaar

het voorkomt in ftukken van zestig., honderd,

ja verfcheide honderd Ponden zwaar. Op de

Breuk is het Schulpig en flerk gïinfterende ,

gemeenlyk op de zyden overdwars geflreept

en fpringt in 't Vuur aan ftukken , als wan-

neer het zyn Bladeriggeweefzel klaar vertoont.

Zonder byvoegzel fmelt het niet, maar fyn

gewreeveri, en vermengd met Borax ofLoog-

"

zout , Wordt het Cot een helder Glas. Het is

zwaarder dan Glas , doch zelden driemaal zo

zwaar als Water.

Somwylen heeft het Kryftal kleine Gaatjes, Verfchii*

als öf het doorgevretën vvare \ fomtyds in-
1^16"

drukzels aan deOppervlakcé, van eene Teer-

fingswyze of Cirkelronde figuur. Het komt

fomtyds voo'r, met: een overtrekzél van Kley,

Talk- Aarde qf Kiesftof.
?
w^ar

; ;

d^or het den

naam krygt van gehembd Kryftal * iii't franfch.
. .

,

en chemife; of crouteux , dat is Korftig. Zoda- -

nige Korften , dun zynde, beflmten dikwils de
bejderfte Kryftallen , in Switzerland ; maar dik

zynde, gelyk die van 't Böheemfcliè Zinn-

wald
ÏIL D*bu III, Sxu^



STUK

3J2 K W i R T Z I G E OF

11. wald , by Altenberg in Saxen , beftaan uit een
A

vif
1" troebele Melkkleurige Kwarts, en maaken het

Hoofd- Kryftal geheel ondoorfchynende ; 't welk in

Kryftal groote Takken zeldzaam, doch in kleinere en

in Droezen aldaar gaDtfch niet ongewoon is.

Maar de grootfte Verfcheidenheid toont zig

in de Geftalte; in de betrekking der Zydvlak-

ten tot elkander , der Kantzuilen tot de Pun-

ten of Pieramieden ; in het byzyn of ontbree-

ken der Kantzuil; als ook daar in, of de Kry-
ftallen enkeld ftaan , dan geheele troppen daar

van famengegroeid zyn , dat is, om volgens

de Konst te fpreeken , of zy by enkelde Tak-

ken, dan by Groepen famengegroeid , 't welk

men Kryfia/droezen noemt, voorkomen/

Verdee- Volgens deeze Verfchillendheden kan men
*ins

* het gevoeglyk in drie Soorten onderfcheiden
;

naamelyk in zodanig dat langwerpig is en

maar ééne Punt heeft ; 't zy dan enkeld of

Droezig famengegroeid; 2. In zodanig dat

twee Plinten heeft aan de beide enden van een
Kantzuil : 3. In het gene dat twee Punten heeft

zonder Kantzuil , waar by dan ten 4. komt
het Kryftal dat gekleurd is, enz.

, (1) Kryftal dat een zeshoekigeh Kantzuil'heeft
Cryflalkts met ééne Püm*
Simplex.

Eenpun*-

%. De

CO CryJtaUus jPriswiat^ teagouo , Apiee unicp. MM.
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De naam van Berg- Kryftal fchynt overtol-^J^

lig: dewyl dezelve toepasfelyk is op alle de VI.

Soorten en alleen dienen zou kunnen om Na- STUx.

tuuiiyke van de Konftïg gemaakte Kryftallen KrtfmU

te onderfcheiden. Immers, dat men gemeen-

lyk Berg • Kryftal of Rots - Kryftal noemt

,

is een K-waxtsdroes-ofgekryftallizeerde Kwarts

:

terwyl de Kryftal -lakken en Groepen zo

wel dien naam verdienen : ten ware men daar

door alleenlyk Kryftallen , die nog aan dea

Bergfteen ( Gebirge ) of Matrix vast zitten ,

begrypen wilde; doch dit is oneigen, zo wel

als de Jbenaaming van Kwarts - Kryftal, Ik zal

het derhalve , eenvoudiglyk, Kryftal heeten.

Dit is de gemeenfte Soort, een langwerpi- Kryftal»

aen Kantzuil uitmaakende , van zes zyden j£,
akken '

**
.

' J 'PI. XXXII
<die in breedte zeer ongelyk zyn. Ieder zyde, Fig. &
aan de Punt fchuins afgefneeden* maakt al-

daar een Driehoek : zo dat dit Kryftal zes

vierhoekige en zes driehoekige zyden heeft,

en dus twaalfzydig is, niet agttienzydig, ge-

lyk de anderen ; op welken alleen de bepaa-

ling van Linn^eus past. Waarfchynlyk

heeft zyn Ed< die voor yoljcomene en deeze

voor

Cryftallus montana , hexagona , pellucida, aquea, api-

ce unico. Wall. SijJL Min, I. p. 22 6. Nitrum Lapido-

fum Quartzofum oftdecaëdium hyalinum. Linn. Stjjh

JSfat. X 11. Tom. 11 1. Gen. 13. Sp. 2. a# fa CryflaUu?

Montana. Gesn. Lap, f. 18. Fig* 1. Rumph» Amb. T,

*Z f. 3 > 4 y 5'

z
JU. Pm*. JIJ. SlW.
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ArneEL. voor oTiVo\komeT\e gehouden. Ook is 't ze-

VI. ker, dat deeze,los of in enkelde Takken voor-

stuk.
* komende , altoos aan den Voet afgebroken

Zodanige' Enkelde KryfiW -Takken , (gelyk

'er één, uit Switzerland, in Fig. 6, vertoond

wordt,) vindt men in aile verfchillendheden,

van de dunte van een Stroohalm , tot de dikte

van een Arm en dikker: als ook van de langte

van een Nagel , tot die van een Elle en daar

boven. Niet minder verfchil'en zy in helder-

heid en dus in waardy. De Kryflalhandelaars

verdeelen zq gemeeniyk in drie Soorten : in

het Maïlandfcke Goed, waar door zy regt hel-

dere Kryftallen verdaan, welken zy voor twee

Guldens het Pond verkoopen ; in het Frey-

burger? dat te Waldkirch, twee Uuren van

Freyburg in Saxen , tot Rottingknoppen en

Knoopen verarbeid wordt, en in het Rothan

ofRottam, zynde het gemeende en flegtfte.

De moeite en 't gevaar, waar aan het Berg-

volk in Switzerland en Savoije zig bloot fielt,

om deeze Kryftallen te vinden en te bekomen,

is onverbeeldelyk. Zy tragten derzelver Zit-

plaats te ontdekken , aan een hollen Klank,

dien fommige Rotfen geeven , wanneer men

'er op fkat, of ook aan glinfterende Kwarts-

Aders indezelven, of aan brokken Kryftal en

Kwarts, die zy in de Valeijen vinden. Dan
laaten zy zig met Touwen langs de fleile

Rot-
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Rotfen neder; hooren op de verkoozene plaats g
een Gat, dat zy met Buskruid vullen en ver- vif^
volgens met een Lont aanfteeken, om de Rots

s
£o6F&'

te doen fpringen , na dat zy zig uit den weg Kr^aL
begeven hebben. En dit alles gefchiedt op

enkel avontuur , of zy eenig Goed, dat de

moeite waardig is , zullen bekomen,

Deeze Kryftal - Takken , nuarnelyk , zyn VsrShiL

fomtyds helder als zuiver Water , hoedanigen.

ik uit Switzerland heb, en kleinere van dien

aart , uit Oostindie , Silezie, Bohème s enz.

Van deeze laatften wordt dikwils tot Mouw*
knoopjes en allerley Steentjes op Gespen en

ander Tuig , die zig byna als JuweeJen ver-

toonen , gebruik gemaakt % want men kanze

in allerley figuuren fiypen. Dit gefchiedt meC
Amaril op de Looden en het polyften met Tri-

pel op de Tinnen Schyf. Van de grootcrea

worden Schaalen 9 Bekers , Kandelaars , Doo-

zen, Orlogie- Kasten en wat dies meer is,

vervaardigd. Anderen , gelyk die van dea

Haarts , zien zo helder niet en iommigen zya
als met een Kalk*- Korst ovenoogen ,- welken,

gelyk ook de gebrekkelyke, troebele, onzui-

vere Kryftallen , tot Glasmaaken niQt Loog*

zout kunnen gebezigd worden.

Zeldzaam vallen de Kryftallen van eene Ongefyk.

volftrekt regelmaatige figuur, zodanig dat del^**
zes Zyden gelyk van breedte zyn , en aan Pl - xxxïï»

de Punt egaal afgefneeden. In fommigen, '

' ^

Z a evea-
III. DlESL. III. Sï¥K,
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il. evenwel, heeft dit ten naaften by plaats , ge-
AF
v£

EL
*lyk ik dus den top van een Kryftal-Tak van

Hoofd- Clausthall aan den Haarts heb , byna drie Dui-

Kruftai
mzVi over

'

l kruis dik. By de meeden zyn

twee tegenoverftaande Zyden veel breeder dan

de anderen. Dus bezit ik een Oostindifchen

Kryftal-Tak, by de vyf Duimen lang , egaal

van dikte, twee breede Zyden hebbende van

byna anderhalf Duim , twee fmallere van drie

Kwartier Duims , en twee allerfmalfie van om-

trent een half Duim breedte. Aan de Punt is

de ééne breede Zyde maar fchuins afgefnee»

den , als ook de eene fmalle Zyde , terwyl

de anderen regt uitloopen, zynde de aller-

fmalfte llegts een weinig geknot : zo dat dit

Xryftal op zyn hoogfte maar tienzydig is,

of liever agtzydig. Hier uit hlykt de wan-

ftakigheid fommiger Kryftallen: want ik het

ook van Ambon heb, dat taamélyk regel-

maatig is. De Switzerfche vallen ook vee-

lerley , doch byna altoos zeszydïg. Ik heb
een Kryftaltak van Hirfchberg in Silezie, vol-

maakt helder , die nog onregelmaatiger van
geftalte is. De eene breede Zyde is drie Kwar-
tier , de andere maar een half Duim breed i de

fmallere, van anderhalf Kwartier, leggen ne-

vens de laatfte , en de twee alferfmaïfcen
, geen

half Kwartier breed , nevens de breedfte Zy-

de , wederzyds. De Punt is zeer fcheef af-

gefneeden; gelyk in FJg. 7 , Plaat XXXII,
zo-
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zodanig een Kryftal , van onderen zeer net Aiwi4,
pieramidaal gefatfoeneerd , is afgebeeld. VI.

Dit Kryftal nadert aan de genen , die men stuk..

Wigvormig noemt, om dat zy allengs verdun- Wievor-

nen naar de Punt, in welke de Zyden fomtyds m,se > enz*

zodanig uitloopen , dat de gantfche Tak na-

genoeg een Pieramïede is. Deeze VVigvor-

mige zyn in 't Wailizerland , in Savoije, in

Engeland en Saxen, niet ongemeen. Zo ko-

inen zy ook Gefteeld en als Knodsachtig voor,

by Schemnits in Hongarie en elders, zynde ge»

meenlyk zeer helder , maar klein (Y). Som-

tyds is die Steel gantfch Knobbelig of Knoo»

pig. Andere vallen Buikig , dat is in 'c mid-

den dikker, gelyk een Kryftal-Tak van Pa-

lambang op Sumatra , welke ik in \ jaar 1778

van Batavia ontvangen heb, Deeze is even zo

ongelykzydig als de befchreevene uitSilezie;

inaar niet zo fcheef gepunt. Ook is dit Kry-

ftal geheel troebel en.byna ondoorftbynende,

als met een Kalkachtig Meel bedaauwd. Men
vindt 'er ook met drie breedere en drie fmal-

lere Zyden. Men vindt 'er met een Punt ,

-waar van de Vlakten geen Driehoeken, maar

Vyfhoeken, on met een Kantzuil, wier Vlak-

ten

.{>) Dat Knodsaclitige Kryftal met een ronden Steel

,

waac van Doctor Scopoli in zyne Cryftduögr&pkiaHun*-

garica 9 i>. 109 , gewaagt , is ongemeen zeldzaam. Bruckm.

Beijtrage. p. 115,

Z 3
III. Deel; III. Stok.
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tl ten vyf- ea zeshoekig zyn. Om kort te gaafi,

VL ' daar is naauwlyks een verandering te beden-
Hoofd-

fcen Afe n jeC piaats ^eefc jn deeze Krvftallen:
TUK. * * '

Kryflat. maar, die geen Zeszydigen Kantzui! of Lig-

haam hebben, zal men zelden aantreffen (*)#

Voorts komen nog byzondcre aartigheden

m deeze Kryftallen voor , die de uitvoerigfte

Kabinetten verfieren , en flegfs als Onregel-

maatigheden aan te merken zyn. By Frey-

berg in Saxen 5 als ook op den Gothards-

Berg in Switzerland, vindt men nu en dan een

Kfyftaltak die kleine Kryflalletjes ingeflooten

heeft. Zo zyn
?

er ook die een Kryftal be-

vatten van weinig minder grootte 3 en wel of

van een zelfde of van verfc billende figuur*

Men heeft Kantzuilige Kryftallen met een

enkel Pieranridaal -Kryftal daar binnen, welks

Zyden met die van 't buitenfte al of niet ftroo-

kfins zo ook de As verfchillende of niet. Som-

tyds is het ingedootene Kryftal, groenach-

tig , Violet i bruin of anders gekleurd. In

groote Kryftallen van Madagaskar veitoonen

zig fomtyds Glimmer- of Schirl «Kryftallen (v}9

gelyk voorheen gemeld is en zodanig met

fyne groene Schirl bezit ik uit Vrarkryk ,

in 't Dauphiné. By Cremnits in Hongarie en

elders komen voor s die van buiten met kleine

Kryflalletjes begroeid zyn. Men vindt 'er,

die

O) Gmelin Nsttur -Styfim. II. Th s p. 30.

(v) Brucam* Bsijtrage. p. n6w
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die eert of meer andere KryftaHen op den top A ]\-

hebben; daar verfeheidene op éénen Steel zit- vi k

ten: daar twee, drie of meer eefn gemeenen
;^ïï>"

Top of Pieramiedé hebben : daar éenigen door Kn^d.
elkander heen of aan elkander vast gegroeid

zyn,alsinde volgende Afbeeldingen, en meer

veranderingen van dien aart*

Dus komen wy, eindelyk, toe de zogenaam- Krrftal-

de Kryftaldroezen of Groepen, uit veeie enkel-
föi

de Kryftaltakken j die op een gemeen Voet-

ftuk vastgegroeid zyn , beftaande. Te ver-

wonderen is 't, dat men daar van , of van de

KryftaHen zelf, zo weinig Afbeeldingen by

de Autheuren vindt. In die uitmuntende Ver-

zameling van Naturaliën, welke het Kabinet

van Seija hebben uitgemaakt, komt 'er geen

ééne voor. In de Amboinfche Rariteit* kamer

van Rümphius heeft men 'er eenigen, van

weinig belang, ingevoegd. In 't Kabinet van

Richter maaken ?.y ook een geringe fï*

guur : zo ook in dat Vertoog , 't welk over

de Voortteeling o/ Vorming der KryftaHen *

onder de Voorzitting van Linnjeits,. is aan

't licht gegeven (u). Aanzienlyker is de Af-

beelding van die Oostifjdifche Kryftaldroes in

het Kabinet van den Sweedfchen Ryksraad *

Graaf van Tessinj zig bevindende ; welke

Tak-

(u) Cryftallor. Gcneratio. Anth. Mart. Kahler Stock-

holmiens. Am\ Acad, I. p. 4.-4. Tab. .XVI. /
Z 4

III. Deel. III. Sïuk.
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*l* Takken hadt vari een Span lang en half zd>

VI. 'dik, een weinig zwartachtig,door onzen Rid^

$™kT
D-

der, hoewel aanmerkelyk verkleind, uitgege-

Kryfmt. ven (V)* Dit moeten Takken zyn geweest

van drie of vier Duim dikte*

met even- De eenvoudigfte Kryftaldroezen zyn zodani-

TakkeL gen > waar m de Takken allen overend erï

r
/jj*

1*1, met elkander evenwydig fïaan. Somtyds zyn

dezelven van gelyke grootte; fomtyds worderl

de grooten van veele kleinere omringd. Men
vindt deeze voornaamelyk in Switzerïand eri

Hongarïe. Ik heb evenwel zodanigen van

kleine Kryftallen uit Oostindie; van grootere*

doch dun en wit , van Eibenftock in Saxen

;

gelyk in Mg: i , op Plaat XXXIII , zodanig

eene Kryftaldroes van daar vertoond wordt ,

die troebel wit is. Dergelyke heb ik van

Altenburg en zeer lange met een rood be<

flag , even of zy door een Vlam geblakerd

waren, van Schwartzenberg in 't Ertsgeberg-

te. Deeze , evenwel $ lang en dun , wyken
eenigermaate van elkander; gelyk dit, met
veel veranderingen 5 plaats heeft in andere

Kryftal-Droezen.

mzt vet-
Somtyds leggen de Kryftaltakken byna dwars

breide f regt en fchuins op en over malkander heen

,

5kxxxiiT. gelyk dit plaats heeft in dat Groepje van

^•^3'Hirfchberg in Silezie , hier, in F/g. 2, afge-

beeld,

(tur) Mus. Tesfin. Tab. I. Fig. u
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beeld» Niet minder verfchil van groeijing ir.

komt voor, in die zeer fraaije Kryftal-Groep ****&•

van Bramberg in Bohème , in Fig. 3 vertoond, Hoorn-

waar van ik bevoorens fprak. Hier ziet men,- KruftaU

hoe fommige Takken den eenen, andere den

anderen koers geftrekt zyn ; terwyl eenigen

met den eenen , anderen met den anderen

evenwydig loopen ;zynde de groote van klein-

tjes omringd, die als agtergebleevene uit de

Zelfde Kwarts -Korst voortkomen. Dit Kry-

ftal is taamelyk regelmaatig zeskant, helder,

doch van binnen Wolkig en aan de Punten

zwartachtig bruin. Veel verwarder ftaan de

Kryftallen , by my , in een zeer zuiver Stuk uit

Switzerland, alwaar men horizontaal leggende

heeft en regtopftaande , doormengd met ande-

ren, die naar alle zyden geftrekt zyn , en door

elkander gegroeid : zo dat het zig als een ver-

warde Klomp vertoont, van de alderbelderfte,

regelmatige , doorfchynende , lange regte

Kryftallen , meeftendeels van gelyke dikte.

Andere Droezen beftaan uit zeer korte dikke

Kryftallen, hoedanigen men meest van Claus-

thall aan den Haarts , doch ook uit Switzerland

en van elders , bekomt. Van deezen aart zyn

demeefte Amethyst-Droezen , dieindeAchaat-

kogelen voorkomen , by Oberftein in het Twee-
brugfe. Men vindt meer zodanige Kryftalgroe-

pen, die nader tot de gekryftallizeerde Kwarts
'

te betrekken zyn. Het gene mcn.gemeenlyk

Z 5 Berg-
I

III. Deeu IIL Stuk.
&
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II. Bergkryftal noemt , is van die hoedanigheid*
Aïdml*

jn Hongarie kómen Kryïhllen voof , die Schubs

•

Hoofd- wyze met kleine Kryftallecjes zyn bekleed *

^Krnftal
€U eVeD ^ S &etoornd (*)* 0m Solt 16 g^an ,

de veranderingen in deezen zyn oneindig.

Uit de overeenkomst, welke 'er, indeGroei-

jing en Figuur deezer Kryflallen , met die van

de Salpeter plaats heeft, blykt outwyfelbaar,

dat zy op de zelfde manier uit eene StorFe,die

in Groeijing, maarniet in Smeltbaarheid, met

Zout overeenkomst heeft , in een Vogt ver-

vat, moeten gefprooten zyn. En, Wat vreemds

(leekt daar in of ongeloofbaars : teïwyl men
weet dat verfcheide Wateren van een Steen*

maakenden aart zyn , en de Kryftaïlen doorgaans

in Vogt, of daar Vogt geweesi is, gevonden'

worden ; gelyk bevoorens is gezegd. Ook is

't waarfchynlyk, dat de Natuur nog dagelyks

werkzaam zy in de Voortteeling der Kryflal-

len, zo de Heer Brug kma nn aanmerkt (j>).

II. (2) Kry(taf dat een zeshoekige» Kantzuil heeft %

Dit

Crijftattus met tme punten
dujiisx.

Twee-
puntig»

Cx) Zie Rumph. Amb. Rar. PI. LIL N. 6.

(jj) Beijtrage von Edelfleinm. 1778. p» n o.

(2) Cry/ialtus Prismate hexHgono , Apice duplïci, Mihi,

Cryftallus Montana Cryst oblongis utrinque pyramida-

tis. Syft. Nat. XII. Tom. III. Gen. XI II. Sp. 2. y.
Am. Acad. 1. p. 476, T. 16, f. 6. Cryft. Mont. xitririqué

acuminata, Wall. Sijft. Min. I. p. 227» Iris vulgaris.

Lvidii.
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Dit zyn volmaakte Kfyftalïén, dte men dub- II.

held kan noemen\ om dat zy aan ieder End ^vjÜ?*
eefi fpitfe Punt hebben, en dus tweepimtig zyn. Hooïd-

Men wil dat het de Iris zy of Regenboogfteen* ^* ,mt
van Pliniüs, dus genaamd, om dat door

deeze Kryftallen de Zonneftraalen, gelyk met

een Prisma , in Kleuren gefcheiden werden.

Maar zulks doen ook de Eenpuntige Kryftal-

takken , die volkomen helder zyn , zo wel als

deeze. Zyne Wafchkleurige Regenboog is

buiten tWyfel een Topaaskleurig Kryftal ge-

weest.

Vari deeze ïweepuntige Kryftallen kan ik Geftaite.

zeggen, dat zy iiiét zo veel , noch zolang- 'pü*™'

werpig, noch zo gróót voorkomen als de an-

deren, maer doorgaans regelmaatiger van ge-

ftaite zyn* Somtyds groeijen dezelven onder

gewoone kryftallen; gelyk ik daar van in een

Kryftaldröes van Schaumburg voorbeelden heb;

als ook in de zogenaamde BriftoJfche Diaman-

ten , hoedanigen insgelyksin Duicfchland voor-

komen. Ik heb een roodachtig Gefteente met

Yzerglans , van Stolberg aan den Haarts 5 't welk

dergelyken inhoudt. Zy vallen ook in Vrank-

ryk, Switzerland en andere deelen van Euro-

pat, als ook elders, gemeenlyk los in 't Zand

,

in Kley of Aarde. De Heer D avila ftelc

verfcheide zodanigen voor , zelfs uit Kanada,

onder den naam van Valfehe Diamanten. Ge-

meenlyk worden alle deeze Tweepuntige Kry~

ftal-

III. D«kl. III. Stwk,



364 KWARTZIGE OF

U. ftallen onder den naam van Iris begreepen en
Ajy{*'L* Iridi genoemd by de Italiaanen. Ik hebze zeer

Hoofd- fraay en helder uit Silezie en taamelyk groot

,

STV

JCr n t^
oĉ zo Sroot D *et > a^ s dat fraaije Kook -To-

paas Kryftal , in Fig. 4, van Ceylon afkom-

ftig, dat wederzyds taamelyk wel bepaald is.

Dit Kryftal heeft altyd een Kantzuil , waar

op de Punten zitten , maar dikwils zeer on-

gelyk van Zydylakten en fomtyds korter dan

de Pieramieden , wier kanten hier door ook

zeer ongelyk worden. Dikwils komen zy in

de holten van Kryftaldroezen , of daar aan

vastgegroeid voor. Somtyds hebben zy zulk

een glans en helderheid, dat menze als Dia-

manten llypt, polyst en vat, om voor Edele

Steenen gedragen te worden, 't welk met de

fraaiften der Briftolfche Steenen dikwils ge-

fchiedt, die naauwlyks dan in hardheid ver-

fchillen van de Orientaalfche Diamanten (2).

Ik heb dezelven los als ook in de Matrix zit-

tende , die een Yzerhoudend Gefteente is.

Voorts komt ten opzigt van deeze Tweepunti-

ge Kryftallen het zelfde als van de Eenpuntige

in aanmerking.

III. (3) Kryftal met twee Punten zonder Kant»
Cryftattus .,

Granula- ZUti.

ris. Zeer
Korrelig.

P!^PXn
.

T
' (z) Zie Tegenw. Staat van Gr. Britt. 1755. H« I>*

bladz. 104.

(3) Gryftaltus Apicibus binis , abfqne Prismate. MiM.

Cryft.
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Zeer zeldzaam komen zodanige Kryftallen H.

voor, die dan vaneene Korrelige gedaante zyn. vi.

Doorgaans vallen ze klein , en op zig zelve Hoo*D"

ïos in Kley of Aarde , zo in jemteland, als Knjftah

ïnSilezië, Hongarie en op den Haarts. Men
kan hier toe de genen betrekken , waar in de

Kantzuil wel niet volkomen ontbreekt, maar o

20 kort is, dat hy in 't geheel naauwlyfcs be-

trekking tot de Jangte heeft van het Kryftal, 't

welk zig daar door als rond -Korrelig vertoont:

gelyk ik 'er , die wit en onzuiver zyn , uit

Keulfch Suerïand heb , waar van eene in Fig.

5 is afgebeeld. Voorts moeten hier ook die

Kryfcaldroezen t'huis gebragt worden , welke

uit enkele Kryftalpunten famengefteld zyn >

zonder Lighaam ; hoedanigen men 'er veelen

zo van den Haarts., als uit Switzerland, Bohè-

me, Silezie; ja, om kortte gaan, van alle plaat-

fen heeft , die Kryftallen uitleveren.

Tot deeze of de voorgaande Soort behoo-

ren buiten twyfel veelen van de zogenaamde

Ceylonfe Keizehjes en anderen, die van een Kwarts-

achtige zëlfftandigheid zyn , en waar aan men
dikwils nog het overblyfzel van de Kryftallyne

figuur duidelyk waarneemt, zynde de hoeken

rondachtig afgefleeten.

(4)

Cjyft. Mont- Cryftaliis acaulïbus utnnque pyramidatis.

Syft. Nat. Sp. 2. f Mus. Tesf. 30, N, 8. T. 2. f. ?,

UI. Dkel. III. Sr?;*,
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II. (4) Kryftal, dat van binnen Pypig uitgehold is.

AFBEgL.

Hoofd* Dat is fomtyds een Droes, van verfcheide
stuk,

t
kleine 3 digt by elkander (taande Pieramiedaa»

Cryftatius % Kryftalleo , zonder Hoekzuil , doorgaans

Vlfhold^1
^

doc!l ook wel Vjoletkleurig
,
een Pypigs

'holligheid hebbende, en van buiten met kleine

Kwarcskprreltjes befprengd, Somtyds is 't

maar een enkel Kryflal , dat van binnen een

zeshoekige holligheid heeft ; hoedanigen men

by Dannemora in Sweeden
?
by Freiberg in

Saxen en by Schemnits in Hongarie , aantreft.

Aldaar komt het ook met eeneTeerlingfe hol-

ligheid, en fomtyds Groepswyze, voor. Een

andere Soort, altyd Droezig, vindt men daar

zo wel als in 't Graaffchap Mark by Klinken-

berg , uit langwerpige Kryftallen beftaande

,

die van binnen geheel uitgehold zyn, als een

ledige Koker. Waarfchynlyk zal die Hollig-

heid bevoorens met eenige Stoffe zyn gevqld

geweest.

De Heer Rom. de L'Isle acht het waariehyn-

lyk, dat die Holligheid te vooren een Zout-

of Kies» Kryftal bevat hebbe. Bruckmann
is van vermoeden , dat het dikwils Kryftallen

zya

(4) Cnjflallus Cavitate Fiitulosa. Mihi. Nitrum Lapi-

aofum Quartzofum cavnm. Syft. Nat. Gen. 13. Sp.

4. Cryft. Mont. Cavitate hexangulari. Wall. Sijft.Mm.

I. p. 227. Cryft, Nitriformis Quartzofa aggregata Fiftu*

lofat JStm. Acad, L p. 487. N. 14. T. 16. f. 13.
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zyn geweest van den zelfden aart, met eene n.

fyne Kiezige ofandere Aardftoffe overtoogen ,
AF°**f"

op welken zig de Kwarts heeft aangelegd, Hooid-

en dus door uitvalling van de Kern hol ge-
ST

^ fak
worden zy. Dit fchynen de Kryftallen in

Kryftallen voorkomende te beveftigen. Der»

gelykeovertrekzeis, zegt hy, vindt menook
over Spaath* Kryftallen. Dit kan de Vertoo-

nïng maaken van Kwartsdroezen , die als van

Wormen doorvreten zyn of naar Honigraa-

ten gelyken ; hoedanigen op den Haarts en

by Oberftein voorkomen. Ik heb een Kubiek-

Flusz uit Engeland 9 van Durham , wier Op-

pervlakte bedekt is met kleine zespuntige

Kryftallen. Hier uit ontdaan, buiten twyfel,

die holle Teerlingfe * Ruitachtige en Pypige

Kryftallen 5 van welken men , als een groote

zeldzaamheid , by de Autheuren gewaagd

vindt (a).

(5) Kryftal dat gekleurd Is. v#
Crijftallus

Zonderling is 't, dat de Kryftallen die ge-coiorata.

7 7t Gekleurd.
kleurd

(a) Davila Cat. de Cur. T. II. p. 242. Born. Indm

Fosf. 11. p. 88.

CO Crijftallus Coloribus tintta. Hihi. Niitrum Lapido

ftim octdecaëdrum. Sijft. Nat. Gen. 13. Sp. 3. Cryft.

Mont. hexagona clara colorata. Wall, Sijft* Min. I,

Sp. 130. p. 230. Quartzum Cryftallizatum diaphanum»

Cronst. |f»y- § 53» Cryft, tinfta, Wolt, Min. 13, FJu~

or Cryftallinus. Vulgo.

III. Deel, III. SguK,
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11. kkurd zyn , alleen om deeze reden > tot een
Afdebl. byZon(jere Soort gemaakt worden ; daar zy
Hoofd- niet alleen de Geboorteplaats, de veranderin-

m^/m &en
'm Figuur , maar ook alle andere Eigcn-

fchappen , met de befchreevene Berg-Krys-

tailen gemeen hebben. Waarfchynlyk komt

dit daar van daan , dat menze onder de Steen»

vloeden telt, dezelven Fluor Cryftallinus noemen*

de 5 in 't Hoogduitfch Kriftalfiusz, Ouartzflusz:

omze dus in naam van de Spaathvloeden te

onderfcheiden; waar van zy door veel harder

te zyn en Vuur aan 't Staalflag te geeven , in

daad verfchillen. Anders zou menze , met

dezelven , onder den naam van Fluor, dien

onze Ridder als een bynaam gebruikt (b) ,

of van Fluor Mineralis , kunnen begrypen.

,, Zy komen met en by dezelven, zo zyn

S9 Ed. zegt, in de Mynen [dat echter geens*

„ zins de gewoone Groeiplaats der Kryftak

„ len is ,] voor: zynde flegts eene Verfchei-

„ denheid daar van. Zy hebben [zo hy aan-

„ merkt ,] een zelfden Oirfprong , maar zyn

3, in de Geboorte gekleurd door Metaal hou,-

„ dend Water, en daarom ook harder, ['t

3 , welk maar weinig verfchilt.] Van deeze f

s , zo wel als van gene, zyn de losfe en twee--

., puntige 'Kryftallen gemeenlyk harder dan

33 de overigen (c). Men gebruiktze tot

a, plaat*

fi&) Dezelven noemende Nitrmn Fluor, Sijfl* Nat* ufcfupra.

CO Vorens de W aarneeniingen van den Heer Buucfc»
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5, plaatsvuliing der Edele Steenen 01)/* Dit A^*EÊC
ïaatfte wil zeggen , dit mee ze dik wils voor VI.

de echte Orientaalfche Steenen uitvent; waar
s^.

vari zy echter door den minder Glans en Krijftat^

minder Hardheid onderfcheideïyk zyn : want

zy worden door den Vyi aangegreepen en

verliezen allemaal in 't Vuur hunne K ; eur ,

volgens welke hy ze in de volgende orde

optelt.

Sommigen, ja Linn^ös zelf (V), hou» Hyarimh-

den het Paarfchachti? Goudgeels voor den ech-
' yl a '*

tt • r

'

' j 1.
• 11

P1.X*X1IÏ,
ten Hyactntn; doch men is tegenwoordig ver- Fig.6.

zekerd, dat dezelve onder de Edele Steenen

behoort. Walleriüs oordeel
c , dat men

daar van deezeHyacinth-Kryftallen wel moet

onderfcheiden 9 die eigen tlyfc zyn het gene

men noemt Occidentaalfche Hyacinthen. De-

zelven vallen in verfcheide, zelfs in de

Noordelyke deelen van Europa , los of in

andere Steenen , voornaamelyk in Kwarts en

Rots-

KiANN zyn die Kryftallen de fynfte en hardfte , wier Ma-

trix uit de fynfte en hardde Steenftoffe beftaat. Da
kleine enkelde en dubbelde Pieramldaal - Kryftallen , zegt

liy, zyn aanmerkelyk harder, dan die met lange Staa-

ven , en de Kleur doet tot de hardheid niets. Beijtvage. p. 1 22 «.

{dO Ufus. Succedaneum Gemmarum pretiofaram. Ibid.

(e) Nitrum Fluor purpufeo- fulvum. llyacinthus ve»

Sus. Syft. Nctf. uts a. Just. Min. 385. Vog. Min, 145.

Bafwi. Min, 1. p. 235. Cryftallus colorata flave rubens.

Wall. Syfl. Min. 1. p. 231. Iris Coloris Hyacinthini,

Luid.
Aa

Hl. Dasu 111. StOK,
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II. Rotsfteenen vastzittende. Zy zyn nu meer

vi.
* dan minder doorfchynende, ook wceker en lig-

S
^°°FD" ter vloeibaar dan andere Edele Steenen , ver-

Kryftai. anderende dus in een blaauwachtige of donker

groene , in 't bruin fpeelende Slakke , welke

met by voeging van Borax wit en helder wordt»

Het Geweefzel is Bladerig , en dit heeft

zelfs plaats in de zogenaamde Hyacinthe veri-

table der Franfchen. In Spanje valt een Steen,

genaamd Hyacinth van Compoftél , welke rood-

achtig is en weinig doorfchynende, hier toe

behoorende : zie Fig. 6 Deeze heeft eene

volmaakt Kryflallyne zes.zydige figuur , en

komt ook in xAuvergne in Vrankryk , te Bris-

tol in Engeland 5 in Polen , Silezie en Bohe-

men voor. Gemeenlyk wordt dezelve Bas-

terd- Hyacinth geheten. De Heer Davila
befchryft een menigte van deeze Kryftallen

zo wel half als geheel niet doorfchynende ;

zo rood als zwart, bleekrood en wit ; fommi-

gen los en enkeld , anderen Groepswyze op
Kwarts , en onder anderen een zodanige Groep

ui| Saxen , zittende op een groot Stuk Ame.
thystkwarts (ƒ). Ik heb 'er een zeer fraay

Groepje van , gegroeid op een klomp. Vitri-

ool- Pyriet met zwarte Blende, van Rooden-
Stolln , by Freibefg. Daar zyn agtzydigea

van deezen aart en in Switzerland vallen ze
zonder bepaalde geftaJte of hoeken. De

(fj üatalog, raifonne. Tom. iï. p. 249 -353,



De geek Kryflallen , 't tfy dan hoog geel of il.

Ckroenlvieurig „ worden Bafterd-Topaazen ge-
A™j^

noemd of Topaas -Kryftal (g ). Sommigen Hooïd-

hebben ais eene Barnfteenkleur. Plinius
Topaas%1

geeft 'er den naam van Iris Otrina of Iris Kryftak

ëttera 9 aan. Men tytelt hedendaags dezelven,

naar den Landaart , Sikzifche én Boheemfche

Topaazen. Zy komen ook wél elders in Eu-

ropa voor. De figuur der losfe Kryftallen

zweemt zeer naar die der echte Topaazen

;

in kleur en glans komen zy dezelven dikwils

zeer naby , doch verfchillen daar van in min-

der hardheid en dat zy vylfeaar zyn ; ais ook ,

dat zy dé Kleur in 't Vuur verliezen ; fiel-

tende 5 met Borax , tot een helder onkleurig

Glas- Dikwils vallen zy in groote, ja zeer

groote Stukken; gelyk men, in Silezie, zo-

danig een Kryftal gevonden heeft van zes

Pond zwaar. Davila bezat , onder anderen 9

een Topaas uit Bohemen, fchoon van Kleur»

byna twee Duimen over 't kruis (&). De
doorfëhynendheid is niet altoos door den ge-

heelen Steen de zelfde : fomtyds komen 'er

witte Aders of vreemde Lighaamen ïngefloo-

ten , of Veertjes , Spïeeten en Barften , ia

voor,

<g) Nitvum Fluor flavura. Pfeudo - Topazius. Bauw:,

Mn. % j,. 23L Syft* Nat. uts. 0. CryM»$ coloxat*

flava. WaIl. Sqft. Min. I. p. 231.

C&) Cataïog. uts. p. 269. N. 6&8,

Aa 2

III, Des&. III* Sïbk»
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W voor. Dikwüs zyn ze zo fraay, dat menze

VI.
' voor Orientaalfche flvpt , inkast ei; verkoopt.

S^,°
0FD" Ik heb 'er een van dien aart, hoogkleurig en.

Kry/ïai zuiver, byna een Vingerlid groot. De Saxi-

fche of Snecken-Topaazen worden onder

de Edele Steenen geteld. Ook zal ik, van de

Rook^Topaazen ftraks fpreeken. Verfcheide

Kryfcal- of Kwarts -Droezen heb ik die fraay

geel gekleurd zyn, van Oberftein y en Kry-

ftal- Droezen uit Oostindie, met eenigeKry-.

ftallen van hooge heldere Topaas -kleur.

Robyn- Daar komen ook , in Europa , Kryftalleo-

Kryftai. voor> die rood zyn en eenigermaate naarde

Kleur der Robynen trekken; weshalve men-

ze Bafterd- Robynen tytelt (i). Volgens Wal-
leriüs vallen de zodanigen , meer of min
doorfchynende 9 bleeker of fcerker van Kleur,

te Norberg in Westmannïand , te Orimatila

en Kexholm in Finland; als ook in Bohemen
en Silezie., De Kleur , die fomtyds van t^nu
ge Zwavelige StofFe , fomtyds van Yzerdee-

len of van een Koperkalk ofy gelyk te An-
driesberg aan den Haarts,van Rood Gulden,

ja ook wel van Cïnaber afkomftig fchynt te

zyn ; trekt diKwils naar het Bruine of Paar*

fche* even als de Kleur der Robynen. Pur*

per-

(t) Nitrum Fluor rubrum Pfeudo- Rubinus» Syjl. Nat,

urs. y. Baum, Min. I. p. 230. Cryftallus colorata ru-

bra. Wall, Styjti Mm* I. p. 230. Fiuor ruber Carbun»

culis ftmiiis. Worm.
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perrood korten deeze Kryftallen by Regens. TI.

burg voor , met ongekleurde Kwarts , Sma-
A
\
D
f
Eh-

ragd en Amethyst - Vloeden : hoogrood in t*00*0-

Kamtfchatka , Silezie en Bohemen : Roozen- Krijgak

rood in 't Kanton Uri van Switzerland. De
bleekroode van Derbyshire in Engeland, die

ik taamelyk groot heb , zullen misfchien eer

tot de Hyacinthen behooren. Aan de Kust

van Afrika , by Oran , vallen zodanige Kry-

ftallen ,- die veel donkerer zyn, in Broezen

of ook enkeld , (gelyk ik ze beiden heb ,3 zeer

regelmaatig van figuur en tweepuntig, maar

ondoorfchynende. Ook heb ik een (tuk wit e

Kwarts van Tweebrugge , dat digt begroeid

is met zodanige heldere Kryltalletjes, vaneene

Cinaberkleur (/e).

Gemeener zyn de Amethyst ~ Kryftallen , die Ame-

Violetkleurig zyn (/) , wordende, derhalve
,

^'Kry'

in Vrankryk Criftal violet geheten; Zy maaken

de gewoone Araetbyiïen uit , die men Occiden-

taalfche noemt, in onderfcheidïng van de Oost-

indifche , welke veel harder zyn en hooger

van

(k) Gejneentyk acht men die Kryftallen van Yzer ge-

kleurd te zyn ; doch ik heb een Stuk rooden Yzerlteen

uit het Nasfau - Saarbrukfe, begroeid met Kwarts7Kry-

ftalletjes , die byna geheel onkleurig helder zyn.

CO Nitrum Fluor Violaceum. Pfeudo - Amethyftus.

Sijft. Nat. uts. è. Jüst. Min. 3Q0. Vog. Min. 142. Ba^m.
Mn. \. p. 235. Cryftalius colorata Violacea. Amethys-
tus Occidentalis. Wall. Stjft, Min. I. p. 2 $i % Fluor A-
»;ethyftinus. Luid.

Aa 3
III. Deel. III. Stuk.
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II. van Kleur, wordende fomtyds onder de Ra»

VI. 'bynen geteld. Men moetze, echter, geden-

«ÏÏS-
™" ken onder de Edele Steenen : alzo

5

er wee-

2fr#a/.zentlyk Orientaalfche Amethyften zyn ; gé-

lyk wy zien zullen-, Byna in alle deelen var*

Europa komen zy Droezig voor , doch inzon-

derheid in de Achaatkogels te Oberflein, op

de Grenzea van de Paltz en Tweebrugge*

Men toont 'er zelfs onder de Produkten van

den Vefuvius. Derzelver Kryftallen zyn fom-

tyds taamelyk groot : fomtyds bleeker, fom-

tyds zo hoog Violet gekleurd, dat zy defchoon-

fle Orientaalfehe tarten : maar deeze vallen

meest wat klein. Ook zien zy wel uit den

geelen, en fchynen fomtyds als met Topaas-

JCryftal doormengd te zyn. Zelden ziet men
'er lange Staaven van, en, zo zy 'er zyn, dan

vallen zy altoos bleek. Nooit heb ik een lang

Kryftal gezien , zegt de Heer Bruckmann
,.

dateene fchoone donkere Amethystkleurhadt.

Hy bezat een bladerig Amethystkleurig Kry-

ftal ,. met een taamelyk langen Kantzuii ea

twee Pieramieden , waar in een Druppeltje

Water zigtbaar was, uit de Therefia-Schacht

te Schemnits in Neder -Hongarie. Vaneenen

Amethyst- Kogel , met een groote veelheid

Waters daar in , heb ik bevoorens gewag ge-

maakt («)*

Dik-

s . . .

(m) Zie het voorg, ïï, Stuk 5 bladz. 514..
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Dikwils komen deeze Kryftallen in ander u.

Gefieente voor. Dus heb ik een groot en zeer a™eel.*

fchoon gepolyst Stuk, ten deele Jaspis, ten Hoofd-

deele Kwarts, ten deele Amethyst, van Dob-
STL' K

'

a ,

litz in Bohernen. Somtyds groeijen zy by

beurtlingfe Laagen met witte Kwarts, of heb-

ben eene trapswyze verbleeking; 't welk mis-

ichien ontflaat uit de vlugheid der Kleurende

Stoffe. De Heer Sage was van denkbeeld ,

dat de Amethyst zyne Kleur had van met Ko-

balt vereenigde Zeezout- Zuuren; doch geeft

daar van geen bewys. Ook vindt men zeld-

zaam Amethyflen by Kobalt : terwyl 'er in

de Korst der Achaatkogelen byna altoos bly-

ken van Yzer-Oker zyn. De bleeke of half

gekleurde Stukken noemen de Franfchen Pri>

me (FAmethyfte of Moer van Amethyst ; zynde

een AmethystkJeurige Kwarts.

Blaauwachtige Kryftallen noemt men Bas- Sapfifer-

terd - Saphierem of Saphier - Kryftallen ( n ).
Kr^ftal -

Men vindtze in Bohernen , Silezie, in 't Wur-

tembergfe by Bulach , als ook in Italië in 't

Gebied van Siéna ; altoos in Kopermynen

,

voornaamelyk daar Koperblaauw breekt 9 waar

van dit Kryftal blykbaar zyne Kleur heeft.

De-

(n) Nitntm Fluor coeruleum. Pfeudo - Sapphirus du-

lutlor. Angites. Sijft. Nat, uts. g. Baüm. Min.\> p. 231.

Cryftallns coloratacoerulea. Saphirus Occidentalis. Wall.
Sijft. Min. 1. p. 23u

Aa 4
III. Deel. III. Stuk.
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11. Dezelve is nu flerker , dan flaauwer ; gelyk
Af

t̂

el
" men , by voorbeeld , zulk Kryftal in de Pa-

IïooFD- cherftolln by Sehemnics vindt. In 't laatfte
STUK. .

geval noemen eemgen den Steen Angïtes. Hy
komt zeldzaamer by enkele Takken , dan

Droezig voor.

Chryfb- Onder de Kwarts- Kryfiallen is de Kleur,

IS.
m

die naar de Chryfblithen trekt, niet gemeen,

Indien menze vindt , dan moet dezelve uk
den blaauwen groenachtig zyn, wanneer men-

ze Basterd - Berylkn , of uit den groenen geel-

achtig , wanneer menze Bafierd -Chryfiiïthen

noemen kan. De minder hardheid moet de*

zelven van de Edele Steenen van dien naam

onderfcheiden (o).

Smaragd- De groene Kryflallen , Basterd - Smaragden
Kryftal.

genaamd , in 't Franfch Criftal verd, vallen in

a
t Dauphiné 5 in Vrankryk. Ook heeft F t r^

bfr donker groene Kryfta'Ien gezien, op een

dergelyk Gefïeente zittende, vaneen Eiland-

je in de Toskaanfche Zee afkomfbg (p).
Chryfo- Volgens LinnjEüs zou hier de Chryfipraas

P*aas.
t'hu j s behooren , welke de Duitfchers Gold-

prafer noemen \ een Steen die bleek groen i&,

eea

(o) Nitrum Fluor Cyaneum. Pfeudo - Beryllus. Viri-

dior. Chryfottdius. Sijft. Nat. uts* £, Baum. Min.. I. p%

236. Cryftallus colorata flavo - viiidis. Pfeudo - Chryibii-

ibus Scheuchzeri* Wall. SyfU Min, I. p. 232.

(jb) Nitrum Fluor viride. Pfeudo - Smaragdus. Palii-

dior. Cryibprafus. Syfu Nu. uts. a>. Cryftallus colorata

vüidis.. Pfeudo - Smaragdus. Wau.» fe/3f- Min% J. p.. 2%z
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een weinig naar 't geele trekkende en byna II.

ondoorfchynende. Wallertus telt hem A
v^f-

onder de Achaaten (<?), en anderen onder de Woofd-w/ '
STUK.

Edele Steenen. Hoe zyn -Ed. daar toe de ckryfo*.

Schirl - Spaath van Cronstedt brengen^
7™*5"*

kan , die Smaragd- Moeder genoemd wordt, be-

gryp ik niet. Ten minfte heeft zulks geen

betrekking op den Europifchen, federt eeni-

gen tyd zo bekend geworden Chryfopraas van

Cofemits in Silezie , die geenszins in de ge-

daante van Kryftal, maar van Keyfteen breekt,

en ook in Eohemen gevonden wordt, zittende

by (lukken in eene groene of witre Kley- Aar-

de, in Asbest of in grove Serpentynfleen ,

dikwils onder Opaalen, geele en andere fraaije

Keizeis, Dezelve is taaijerdan de Kryftallen

en niet minder hard, komende hooger enblee*

ker groen, ja fomtyds byna Melkwit van Kleur

voor, en in Stukken van eenige grootte zel-

den zuiver. Maar weinige fraaije Steenen

kunnen uit een brok van een Vuist groot ge-

fneeden worden» Dit heeft deeze Chryfo-

praafen, in de mode zynde , zeer duur ge-

maakt ; doch nu kordings zyn zy gemeener

geworden : hoewel men nog voor een taame-

lyk grooten fraaijeri Steen eenige Dukaaten

geeft. JNiet

(q) Achaies yellucidus nebülofus virMéscens , Prafius

p. 131. p. 292. Bafalte

jientiore. Cronst. §< 73,

A a 5
III. Dsrl. IIï, Sujk.
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Aidfe**
^*et *an£ gleden is ook een Steen be-

VI kend geworden, die men Smaragd- Prafer

stuh;

C

.

TD
" noemt , welke groener is ,. doch anders van

Smaragd-dergelyken aart. Men wil dat dit de Steen

Pi.xxxiii.
zy» welke de Itaüaanen noemen, Plasma di

&g* 7- Smeraldo ; hoewel zy daar voor fomtyds an-

dere Steenen uitventen. Ook wordt hy voor

den Chlorites van Plinius gehouden. Mis-

fchien behoort hy tot de onder* Soorten van

W aller ius, of tot die Smaragd -Moeder,

welke Cronstedt uit Egypte herfchryft.

Onlangs is van de Kaap een Steen aangebragt,

welk daar toe fchynt te behooren , en op de

Oppervlakte veele Schirlachtigefiguuren heeft,

die ongeregeld door elkander leggen, Ik heb

daar van een Stuk bekomen , 't welk in Fig,

7, op Plaat XXXIII, is afgebeeld. Ook
heb ik een taamelyk groote Chryfopraas, van

rondachtige figuur , die uit Oostindie zou af-

komflig zyn.

Rook- T̂iet minder bekend zyn de Steenen, wei-

Topaas, ke men Rook-Topaazen noemt, en, hoewel ge-

meenlyk van Keizelachtige figuur voorkomen-

de, zeker weet van Kryftallifche afkomst te

zyn (>). Zy komen voor, in Oostindie, Ar-

menië, Spanje, Bohemen , Saxen, als ook in

Switzeriand en in Noorwegen. Dikwils vindc

men-

(V) Nitnw Fluor nigricans. Morion. Syft* Nat. uts,

5. Baüm* Min, 1, p. 232» N. 2.
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menze in Tinmynen, en by de echte Topaa- g»

zen, waarvan zy verfchillen door de donker- yf.

bruine of Rookgraauwe, meer of min heldere
S^FD*

Kleur: weshalve zy Morton genoemd worden. R00k-

In 't Vuur verliezen zy de bruinheid en kry-
Toimas*

gen , voorzigtig gegloeid wordende , eene

ichoone Topaaskleur. In hardheid en zwaar-

te komen zy met Kryftal overeen , als ook in

grootte. De Akademie van Berlyn bezit een

Stuk daar van , uit Switzerland , meer dan vyf-

entwintig Ponden zwaar. Dus kunnen 'er

Bekers, Schaaltjes, Kopjes en dergelyke zaa-

ken uit gemaakt worden , gelyk dikwils ge-

fehiedt.

De Ceylonfche Rook-Topaazen , die de H^pomi.

hetderften zyn , komen doorgaans voor by'en-

kelde Stukken , die Keyachtig rond zyn afge-

ileeten , of ook hoekig en fomtyds nog met

de Kryftal- figuur; gelyk dat in Fig. 4 is af-

gebeeld. Ik heb 'er veel grooter rondachtige

Stukken van , als ook van de Boheemfcbe ,

die wat donkerer zyn , een Pieramiede , die

zeskantig is, met een gedeelte van den Kant-

zuil , even als in de andere Kryfialtakken ;

zynde dit Stuk wel anderhalf Duim dik en

twee Duim hoog (j) m Van die aan de punten

brui-

{s) Daar uit blykt» dat zy niet altoos zo klein val-

Jen, als de Heer Bruckmann aanteken „ EcU.lft,^ % j^p»

lH. Deel. III. Stuk,
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W- bruine Kryftaldroes van Bramberg in Bobe-

VI.
L
me, gaf ik in Fig. 2, op Plaat XXXIII, de

mn™" Afbeelding. Hier uit blykt, dat zy ook Droe-

zig vallen, gelyk menze hier en daar in de Y-

zermynen , vooral in
T
t Hesfendarmftadtfe en

Wurterabergfe , als ook in de Tweebrugfe

Achaatbreuken , by Uzenbach en by Wolfen-

flein in Saxen aantreft.

Zwart Alsdan zyn het dikwils maar enkele Punten

of Fieramieden , zonder Kantzuil , komende

naby aan de zwarte Kleur ofgeheel zwart zyn-

de, hoedanig Zwart Kryftal men uit Oos tin-

die krygt , dat by fommigen, in 't byzonder,

Morton geheten wordt (t). Volgens Wai-
lerius zou daar roe het Kwartzig Aluin van

buiten zwart, van Linn^eus (v), behooren.

Echter merkt zyn Ed. aan , dat menze zelden

dus van een agtzydige Aluinfiguur, maar door*

gaans zeskantig, volkomen zwart, half of ge-

heel ondoorfchynende aantreft.

Ondoor- Het ondoorfchynende Kryftal , waar van
ciynen- ^ze Ridder nog in 't byzonder eene Ver-

fcheidenheid maakt (w), komt van allerley

Kleuren voor; gelyk ook daar van reeds is

ge-

CO Cryftallus Colorata nigra. Morion. Wall. Syft.

7>Un. ] . p. 232. Fluor fubniger Worm. Iris Coloris Au*

thracini. Luid.

O) Alumen l avidofum , Quartzofum , exterius nigrum.

Syft. Nat. p. 102.

(f#) Nitrum Fluor opacum. Stjft. Nat. uts. 1.
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gefproken. Die alleenlyk meteen Korst over-
Ak ê1l

toogen zyn, behooren eigentlyk niet tot het- VI.

zelve; maar die van binnen geheel Wolkig srv^D"

zyn, kunnen 'er toe betrokken worden. Melk. Kryftah

wit is het gemeende , gelyk ik daar van een

fchoone Kwartsdroes heb , uit Derbyshire in

Engeland , met Yzerflof befpreckeld. Zo heb

ik ook een ondoorfchynencl witte KryftaJ-

Pieramiede , met een gedeelte van den Kant-

zuil, regelmaatig zeszydig, van Clausthall aan

denHaarts; zynde derdhalf Duim over 't kruis

en twee Duimen hoog. Het komt van ailer-

ley figuuren voor , zo wel als de roodachtige.

en hoogroode Kryflallen , hoedanig die zyn

van de Barbaryfche Kust , waar van ik heb

gefproken , doorgaans tweepuntig. Ondoor-

fchynende zwarte vallen enkeld in Bohe-

men, en in Sweeden Bruine^ die aan de kan-

ten (legts wat doorfchynende zyn, vindt men
los in Provence en in 'c Markgraaffchap Ba-

den. Hier zal misfchen dat hruinroode Kryfïal,

't welk uit den rooden zwartachtig was, naar

gedold Bloed zweemende , kunnen t'huis ge-

bragt worden (». Dit., meent men , was de

4labandiner Steen 5 van P l 1 n i u s , die in Klein

Afie gevonden werdt 9 en tot Glas gefmol-

ten, Mooglyk zou daar toe de Afchentrekker

be-

<Y) Cryftallus Colorata rubro - fusca. Wall. Syst% Mm,
l, p 232. Lapis Alabandinus. AjlProv.

HL D&eu 1IL Siuice
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.
l\ behoorcn kunnen, die fomtyds ook Schirlach-

VI. tig is en dus eenigermaate Kryftal gelyken-

stuk?
FD" ^Q: weshalve ik daar van hier zal handelen.

Schirl. ^z0 de Schirl van de Bafalten aanmerkelyk

verfchik , gelyk veelen oordeelen , heb ik der-

zelver befchryving daar van afgezonderd (y).

Thans, dunkt rny, kan zy hier gevoeglyk vol-

gen, aangezien het een foort van KtydaJJen

zyn, waar van fommigen zelfs als Edele Stee*

nen gefleepen, en verkogt worden , gelyker-

wys dezelven. En , indien men daar op geen

acht geeft, ontftaat, ten opzigt van derzelver

plaatzing, een byftere verwarring. Wall e-

riüSj die ze eerst tot de Hoornfteener. be-

trokken hadt, teltze thans onder de Bafalten.'

Vogel hadtzemet de Wolfram vermengd, On-

ze Ridder hadtze bevoorens in 't Geflagt van

Tin gefchiktjen thans maakt hy 'er een Soort

van Borax:' van (z) 9 laatendé haar volgen op

de

fy') Zie de Bafalten onder., de StalacUeten befcliree-

ve» , ia 't voorg. II. Stuk, bi. 290, enz. Dé Duit-

fcliers noemenze Schort, en die benaamiug is, met eeni->

ge verandering van Tongval, alom in gebruik; dewyï

men 'er geen Latynfcheu of Franfchen naam voor"

Iieeft.

(z) Borax Lanidofus Columnaris politus , Pyram'dl-

fous triquetris. ÉyfU Nat. Xll. Tom. lil. Gen. 15. Sp.

3. Stannum Cryftallis Columnaribus nigris. Syst, Nat,

VIII. p. 181. N. 2. Bafaltes. Baüm, Min. I. p,

220 Smeftis Cryftallifatus , Cryftallis oblongis irregu-

laribus. Cartk. Mm* 27, Coraeus Cryftallizatus
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de Topaazeri , Smaragden en andere Edele {L

Steenen van dergelyke Kryfkl- figuur. In al- vi.

Ie deezé verfchillendheden , byna , krygt zy
g*J£°

FBJ"

den bynaam van gekryflallizeerd. Cartheuser Sckirt*

noemtze gekryftallizeerde Sme&is : Walle-
iiiusnoemdeze gekryftallizeerde Hocrnfteen;

thans gekryftallizeerde Bafalt : waar uit ten

overvloede blykt , dat zy tot de Kryftallen

behoort (a). \

Men vindt de Schirl zelden los , meest in

andere Steenen ; overvloedig in Lava , in

Puimfteenen en andere voortbrengzels der

Brandende Bergen : in Kalkfpaath , zwaare

Spaath , Veldfpaath , Kwarts , Hoornfteen ,

Kley, Steenmerg , Mergel, Porfier, Graniet

en andere Rotsfteenen; in Bafalt; als ookfom-

wylen in Zwavelkies , Yzer- en Koper- Ert-

fen vastzittende. Zy komt zeer veel voor

,

om-

Prismaticus lateribus inordinatis. Wall. Min, 139. Ba-

faltes Figura Columnari, lateribus inordinatis, Cryftat-

lifatus. Wall.. Syst. Min, \, j», 333. Bafaltes Cryftalli-

fatus. Cronst. Mm, §. 75.

(a) De Schirl 9 die de Engelfche Mynwerkers Cockte

en Caü noemen , onder de Hoornfteenen te plaatzen

,

2egt de Heer Dacosta, is niet alleen fout, maar zelfs

belachelyk : want het is weezentlyk
j

een foort van Kry-

ftal. PhtU Trans. Vol. LIL p. 446. Het weezentlyke

onderfcneid tusfchen de Schirl, Veldfpaath-, Kwarts,

benevens de overige Keizel- en Granaat - Soorten , is

niet zeer groot. Ferb. Briefe p, 260, Zie ook Cromsi»
1 Mineralogie,

IIL Deel, in. Stuk.
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JJ omftreeks de uitgedoofde en andere Vuur-

VI. bergen , in Italië en Bohemen ; in Tirol en

JtotL**' Stiermark , in Opper - Ooftenryk en in hetSaUz-

JScJiM. burgfe. , inHongarie, Silezie en op vericheide

plaatfen v an Saxen , als ook van Sweeden

;

om niet te fpreeken van Amerika , alwaar zy

in Brafil gemeen is, enz.

Verfchii- Doorgaans valt zy veel kleiner dan de Ba*

ien.
e "

falc , en van een Bladerige zelfftandigheïd:"zo

dat zy aan 't Staalflag zelden vonkt. De Grond-

fiof, evenwel, heeft met die der Bafalten.

veel overeenkomst , en zy bevat gemeenlylc

ook Yzerdeekjes. In 't Vuur verfmelt zy ,

insgelyks , tot eene fchuimïge Slakke. De
zwaarte overtreft die der Kryftallen; zynde

meer dan drie en een half maal zo zwaar als

Water; het Kryftal veeltyds minder dan drie-

maal; doch in 't algemeen kan men zulks niet

naauwkeurig bepaalen (£). Zy is nu half dan
geheel en ook wel in geenen deele doorzig-

tig. Haare Kryftallen zyn zes, maar ook vier-

vyf- en negenzydig; dikwils aan de eene zyde
Geutswyze uitgehold en doorgaans afgebro-

ken. De Kleur verfchile niet minder. Men
vindt witte Schirl , doch meest geelachtig,

gelyk de Hyacinth of Topaas
?

in het Napel-
fche , alwaar deeze onder de Edele Steenen

ge-

(é) De proportie van Kryftal tot Water heeft men
bevonden , als 2610, of 2710, of 3160: van de Schirl

®1% 3600 of 38<?o, tot iowo. Gjkeju, Wallbr,



K.R.YSTAI^YNE, Steenen. ^85

geteld wprdt. In de voortreffelyke Verzame* tt.

ling van den Berghoofdmqn v o N V e l p h e i m» ^y *El#

te £el/erfeld , komt Hemelsblaauwe voor. Moofd-

Groenachtig valt z.y meest, 't zy helder of
ST

^.
donkergroen en fomtyds vanSmaragdkleur

,

gelyk in de nabuurfchap van den Vefuvius

,en in Egypte : blaauw in Tirol; rood in 't

Silezifcli Graaffchap Glatz ; Granaat- en Ro-

Bynrood, als ook helder en donkerbruin, in

Italië. De zwarte en zwartachtige is in an-

dere deelen van Europa allergemeenst*

Ten opzigt van de Geftalte treft menze Geftalte.

ook zeer verfchillendeaan. Schirlkorrels , meest
?l
$£

l
£'

van onbepaalde figuur en dikwils,.:zo klein

als Stippen of Speldekoppcn , komen over-

vloedig in de Lava's en nndere. voortbrengzels

der Vuurbergen , voor, Schirlvlakken , van

langwerpige gedaante, vindt men in dezel.

ven, als ook in de Porfierfteenen. In de La-

va van den Vefuvius vertoont zig ook een

Schïrïglhnmer y als glinfterende Blaadjes, fom-

tyds Teerlingachtig vereenigd, of Straalswyr

ze fpreidende uit een punt. Deeze levert

ook uit de Schirlflaafjes , die rondachtig wit

en dikwils geftreept zyn , insgelyks by Frei-

berg in Saxen voorkomende. Deeze noemt

men Stangen - Spaath, Schirl-Pieramleden val-

len van menigerley Kleuren in de Kalk-Spaath

van den Vefuvius, en v/orden te Napels voor

Edele Steenen uitgevent. Dezelve bevat me-

ïjd 111-

III. Deel. III. Stuk.
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11. nigerïey Schirkuilen , die mede in de Lava's

Vi.' van andere Vulkaanen , als ook by Eiben-
Hoofd-

ftock \n Saxen , by Sahlberg en elders in
3ÏUK. * »

5*&W tweeden , gevonden worden. Zy zyn dik-

wils in de langte geflreept en breed gedrukt,

' in grootte zeer verfchillende. Davila be-

fchryft zulk eeïien Zuil , welke byna 'twee

Duimen dik was en drie Duimen lang (c).

Ferber zag een grooten van dien aart,

van 't Eilandje Monte Chrifto» Somtyd's zyn-

ze zeer dun, byna als Naalden, en dan hee«

ten zy dikwils SchirIftraaien ; hoedanig ik ze

groen heb , in Zilverfpaath, uit Tirol. Zo-

danig heb ik ze ook, zeer fraay, in Kwarts

van Madagaskar gezien. Van dergelyke fy-

ne Schirlnaaldjes , op een graauwachtigen

Glimmerfteen leggende, uit Spanje, geef ik

in Fig. 8, op Plaat XXXIII, de Afbeelding.

Ik bezit een Kryftaltak uit Dauphiné , in

Vrankryk , welke van binnen fierlyk opge-

vuld is met een menigte van zodanige fyne

Sctiirlftraalen, groen van Kleur. /

Schirl- ^e twee liften behooren tot de Schirl-

Kryftal- Kryfialïen , welken men overvloedig , trops-

wyze by elkander, in de Lava's, Puïmflee*

nen, doen ook in Bafalten en ander voorge-

melde Stoffen, nu los, dan vast, enkeld of

Droezig famengegroeid , aantreft \ wordende

in

(c) Gmelin Nalur - Syftem. 11. Th. p. 133.
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in 't laatfte geval , voornaamelyk wanneer zy Mr

groen zyn, Graupen - Schorl geheten. Ik heb VI.

zwarte iSchirl-Kry (lallen in Graniet uit Boh e-
STUt°

FE

men, en witte, wel twee Duimen lang en een ScktrK

Kwartier Duims dik, in Kwarts met Glimmer,

van Altenberg in Saxen. In figuur gelyken

zy zeer dikwils naar de Berg - Kryftallen ,maar

zelden zyn zy doorfchynende als Glas en ftaan

ook niet overecd. Veeltyds hebben zy aan

geen van beide enden Spits ofPieramïede, en,

als zy die hebben, is dezelve ftomp ,#- door

twee, drie of vier, vyf- of vierhoekige vlak-

ten, niet door driehoeken , bepaald, 't Ge-

tal der Zyden is gewoonlyk zes , doch men
vindt 'er ook die agt-, negen-, tien en twaalf-

zydig zyn.

Zeer dikwils komt de Schirl in die figuur Schift-

voor , dat menze Schirl- Grana&ten , of ook te^
lltia"

Wilde , en , wanneer zy wit zyn , Witte. Gra-

naaten tytelt. Sommigen noemenze , onei-

gentlyk, Markafieten. Deeze vindt men, van

alle Kleuren en trappen van doorfchynendheid,

zeer overvloedig in de uitwerpfelen , zo dei-

tegenwoordige als der uitgebrande Vuurber-

gen van Italië ; als ook in Bohemen by

Querbach en op den Schneeberg in 't Graaf-

fchap Glatz, als ook elders in Silezie , op

Kwarts, Spekfteen, Talk en veelerley Rots-

fleenen. De geftalte is volkomen als die der

Granaaten, en 't getal der Zyden even zo

Bb 2 me-
III. Dssl. III. Stuic,
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11. menigvuldig ;. welken zy van agc , tien to£
Aï

Vi?
L

' veertï^n hebben. Ferber verhaalt, dat hy-

Hoofd- 'er in de Lava van Vefuvius, met zesenvyf-
*

Schirt
rïg Facetten, die grootendeels R ui tachtig wa*

ren , gevonden hadt , van de grootte eenes

Speldekops tot een Duim over 'è kruis; of

Glasachtig wit > heel of half doorfchynend ,

en fomtyds door de werking-e- der Lugt zo-

verteerd , dat menze met de Vingers tot-

wit. Meel kon wryven, of zelfs, in nog ou--

der Laven , geheel in Kley veranderd. Dit-

vergelykt hy met de verweering der Keyftee--

nen in de Lngt en merkt verder aan , dac

men in de meeden , by % aan ftukken flaan

der genen . die nog hard zyn f in 't midden
- een klein zwart Schirlkorrekje vindt (dj.

Platte Niet lang geleeden is, uit Dauphiné, een

puxiiii. byzondere Soort van Schirl bekend geworden %

%« 9 waar van ik twee Stukjes bekomen hebbende,

van 't eene derzelven in Fig. 9, op Plaat
XXXItf, de Afbeelding mededeel. De Stuk-

jes zyn platachtig, en bellaan uit eenige Zy-*

den of Facetten, welken in verfchiliende

Ivoerfen geftreept zyn. Dit maakt daar van

de byzonderheid uit* Men heefeze genoemd
Violette Schirl, omdat de Kleur, tegen 't Licht,

zodanig is ; maar: anders zien zy bruin , en

ik heb ook witte Schirl van de zelfde plaats

;

ja daar op gegroeid. Dq

($) Bliefe mis Walfcktand. p. 16^,
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De Steen , dien men Tourmalin of AJchtreh Armiu
ikernoemt , dient hier , gelyk by L ij* nm üs («?) > V1 -

'te volgen '(ƒ). Verfoherdene, naamelykj nu stuk.

onlangs ontdekt , behooren zekerlyk tot de Toutma-

Schrrl-Kryflallen , en , fchoon W a ll e& i üs Afchtrek-

"er een Zeolith- Soort van maakt, neemt dit
ker*

de overeenkomst niet weg: aangezien Rin-
ïiann, door Scheidkundige Proeven, heeft

:a2ngetooadV dat deSchirl,in Eigenfchappen»

met de Zeolith zeer overeenkomftig zy ; ver-

smeltende , zo wel als de Bafalten , tot een

Schunnige Slakke: des de houding in ?
t Vuur

alle die Lighaamen tot 'één Geflagt zou bren-

gen , en ze van de Kryftallen doen afwyken.

De Ceylonfe Tourmali ns, hoewel meer ICry-

ïtal-

(e) Borax <!iaphanüS fubopacns purpureus , maxime
<E!ectricus. Sijft.>- Nat. X 1 1. Tom. lil. Gen. 15. Sp. 4,

Lapis Eleftricus. ïlift. de VAcad. ds Paris, 1717. p. 9 .

'Mem. de Beffin, 1756. p. 105. Afchenzieher , Trip,Tour«

mylin. Vog. Mm. 19:1.*^. Stockholm. -1766. Tom. XXV UU
& 1768. Tom. XXX. Mem. de Betersb* 1762, PhiU Tran*

fafï. Vol. LI. p. 317 , 397. Vol. LIL p. 443.

C/) De Heer Faujas de Saintfono , die kortlings

,een voortreffelyk Werk heeft uitgegeven over de uitge-

doofde Vuurbergen van het Vivarais en Velay, zegt

•daar in; w de Tourmalin moet derhalve niet verward

'2 worden met de Zeolith' Ik 2011 het natuurlyker

„ achten dien te plaatzen in 't vervolg der Schirls, of

„ nog liever, indien men hem een byzonderen Rang

„ wilde geeven , voor of agter de Edele Steenen," Foyez
,

notes au Lettre fur Ie Tourmalin de Tirol, p, 22,

Bb 3
UI. Dxel. HL Sw».
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f 1. ftallifch zynde , kunnen ook daar toe betrok-
A
\?f

EL
'ken worden.

Hoofd- TourmaUn is eene verftaanbaare Franfche
*T"K'

L
benaaming, welke zekerlyk aan deezen Steen

.

Naams- .
° ^ . . . . .

reden, wegens iets Toverkragtigs , dat zig in dezel-

ve voordoet , zal gegeven zyn. Immers 3

wanneer een kragtige maar op een met Afch

bedekte gloeijende Kole gelegd wordt, fpeek

hy aanftonds, door aantrekking en afftooting,

zo als men van een bezield Lighaam verwagten

zou kunnen. Alle werkingen , nu, van dien

aart , komen tegennatuurlyk , dat is Tover-

achtig , voor. Nog verwonderlyker ware

het, dat zulks zonder wryven of verwarming

in deeze Steen plaats had; gelyk Linnjeus
ten opzigt van dien Ceylonfen 9 door Le-
mery allereerst in 't licht gebragt, aanmerk-

te (g). Want die kundige Franfche Akademist

meldt niets zodanigs daar van. Het was , zegt

-hy , een Steentje , uit een Rivier van Ceylon,

van grootte als een Stuiver , plat, rond> om-
trent een Linie dik, bruin, glad en glanzig,

zonder Reuk of Smaak; dat kleine ïigte Lig-

naampjes, gelyk Afch, Yzervylzel , Papier-

fnip-

(g) In de Frnefat. Flor. Zeyt. ad citat. Hift. dcVAcad.

de Paris , de 1717. p. 9. Sommigen willen, dat deeze

Steen reeds aan de Ouden en aan Plinius bekend z

y

weest, doch dit is ten uiterfte onzeker: zo wel als of

hy zig in de Borstlap van Aliron bevonden hebbe , ge-

lyk een niet onkundige Jood , Aarons , my uit de bete-

kenis Yan 't Hebreeuwfch woord wilde wys maaien.
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fnippertfes, aantrok en vervolgens wegfmeet. \l

Hy noemde het, deswegen , een Magneetje;
, y^f

BLs

doch men merkte aan , dat het in uitwerking
ST̂

0ID"

zeer daar van verfchilde» Het blykt onder- Twrma»
tusfchen niet zeker, dat geene de minde ver- ***

warming van dit Steentje heeft plaats gehad.

Het enkele» draagen in de Broekzak of houden

in de Hand ,
'is genoegzaam , om taamelyk

groote Steenen van dien aart; te doen werken.

Men noemtze op Ceylon , zo ik thans aange-

merkt vind , by de Inboorlingen Tournamaï

%

waar van de Heer B r u é km a n n , die dikwils

wat ongelukkig in 't overfchryven en vooral

in 't aanhaalen is, Turmanal maakt, en zegt',

dat het woord 'Turmalin daar van inde Ver-

handelingen der Engelfche Sociëteit afgeleid

wordt (h). Het Berigt, dat my by het over-

zenden der Cëyldnfe Edele Steenen, door deü

Wel Ed, Geftrenge Heer Mr. J.C. M. Ra-
ïiermacher, thans Extraordinair Raad van

Nederlands ïndie, bezorgd is, luidt, dat men
deeze aldaar Toremalie noemt * een benaaming

welke waarfchynlyk door den tongval en ver-

bas*
.'

CO Naamelyk Phil. Tranfa&% Vól.
:LL p. 397, op 't

jaar 1759 , in' het Vertoog van den Heer Watson , die

van dat afleiden niet fpreekt , maar alleenlyk zegt ,' dat

de Inboorlingen Van Ceylon den Steen Tovimamal hee-

ten
;
géevende zelf daar aan den naam, niet van Tur»

walm, maar vw'Tourwatwe.

Bb4
JI.L V&bu Uh Stuk.,
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IL bastering van 't Franfche woord Tourmalin zal
A^EL'afkomftigzyn(0.
Hooto- Blykbaarer zyn de benaamingen van Afch*

Tommajrekker i, Afih- Magneet , of Afchfleen $ in 't

tin. • Franfch Tire - Cendre ; wegens gezegde hoeda-

nigheid daar aan gegeven. Zonderling is 't,

dat de Hoogleraar Gmelin, (ook misfchien

door verkeerd overfchryyen ,) .zegt dat men
hem Afihendreker in de Nederlanden noemt (k).

.Dit heeft Br uckman n beter , fpreekende

van Afchentrecker by de Hollanders. In 't

Franfch noemt men hem ook-TmpeIwe 9 dat

mooglyk eene verbastering^ van :de uitfpraak

zyn zal, en in 't Hoogduitfch^ ik weet niet

waarom, Trip, Sommigen willen, dat het de

Lyncurius der Ouden zyn zou, en eenigen noe-

men hem , eenvoudiglyk , Lapis E/e&ricus 9

dat is Elektrifche Steen; 't welk zyn voor-

naame Eigeufchappen aanduidt (/)» lm-

(i) Dit is veel waarfchyniyker , clan dat die daar

juist' een inlandfchen Naam 2öü hebben , zo zeer met

gedagten Franfchen , wiens betekenis zodanig ftroökfc,

overeenkoraitig. Voorts houde men dit niet voor Vitte-

ry: want in 't ftuk van Orthographie moet fpeciaal ge-

let worden op de Letteren, 't Schynt dat de Heer Bruck-

wann , in deezen, ten deele misleid zy doo£ den-Sweed-

fchen Heer Wilke, dte zig verbeeld heeft, dat Tourma-

lin van het Ceylonfche Toumcimal afkomftig ware. Zie

Siveedfche Verhan'delingen. XXV 111. Band. p. 96»

(h) Natur - Sijjlem. 11, Th. p. 135 : alwaar zyn Ed.

öok in 't Franfch fchryft Tire candre.

(f) Dat deeze Steen by de Ouden ook bekend zy ge-

V weest
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Immers deeze Steen is berucht wegens zy- A î%

ïie aantrekking én wegflootingy veel gelykende VI.

riaar'die der Elektrieke Lighaamen; maar over- STU£
0ÏI*

treft dezelven in dat opzigt, dat hy die beide Eigen-*

Werkingen te gelyk oeffent. Aan den eenen fchari?en,

kant heeft hy de afftootende , aan den ande-

ren kant de aantrekkende kragt;het gene men
in dezelven pofitieve en negatieve Elektriciteit

noemt, en die plaatfen zyn by hem als de

Poolen in de Magneeten. Deeene Pool krygt

door 't verwarmen ; ('t welk door Wryving,

door de hitte van Vuur, van heet Water Van

"de Zonnefchyn, of anders, gefchiedt;) eène

pofitieve of afftootende ; en door het wederom
Verkoelen , (met hem fchielyk te leggen op

'een koud Lighaam , ) eene negatieve of aan-

'trekkende : de andere Pool , in tegendeel , door

het verwarmen 'eene negatieve, door het ver-

koelen eenê pofitieve' kragt. Wordt de eene

Pool verwarmd, en de ander op den zelf-

den tyd verkoeld , dan krygen zy beiden de

zelfde Elektriciteit ; dat is beiden trekken aan

,

of ftooten weg. Niet alleen Afch van Turf,

taaar ook van Metaalen ; Goud en Zilver-

Blaadjes , Vezeltjes van Papier, Vedertjes en

al-

weekt, zou mëri uit een plaats van Plini'üs, daar die

Antheur van Edele Steenen preekt, welke door de Zon

"faeet gemaakt Elektriefch waren , kunnen beiluiten. Rift*

Nat, Libr. XXX 11. Gap. 7.

Bb 5
fII, Deel; III. Stuk.
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!!. allerley lig te Poeijerachtige Stoffen, zelfs
Afdeed

Barnfleen, kleine Kogeltjes van Kurk, Vlier»

Hoofd- pit , Biezen - Merg , en wat dies meer is,
S

Toilrma- morden dus van hem aangetrokken ofweg-
ö^ gedreeven* Deeze Poolen zyn in de eene

Tourmalin op de zyden , in een andere in de

kant , in anderen in de hoeken of tegenover

elkander; en zy behouden altoos haare plaats.

Die zelfde Elektriciteit vertoont zig, naarden

zelfden regel, ook in kleine brokjes of fplin-

tertjes (m). .

Elektri- la veele opzigten k°mt wel deeze Werking
kaa^ .overeen, met die van alle Zelf- ElektriekeLig-

haamen, Glas, Barnfteen, Zegel- Lak en Zy-

de, door Wryving ontftaande; maar zy heeft

dit byzonders , dat zy dikwils door een zeer

kleine verandering van Warmte wordt ver-

wekt; verdwynende geheel,.waaneer de Steen

gloeijeqd in koud Water geworpen , en ten

.deele wanneer hy te fchielyk yerkpeld wordt;

als wanneer hy ook gemeenlyk barflen krygt

,en fomtyds uit malkander valt. In zekere

Omftandigbeden geeft hy Elektriejce Vonken

,

.die knappen, (gelyk de Heer Wilke heeft

-waargenomen,) zelfs zonder dat hy met fpitfe

Lig-

(»i) Paar deeze hoedanigheid , van werkinge derTour-

rnalinen, zo blykbaar. is bevestigd ,. dopr de kundigfta

W^arneemers,,komt het zeer zonderling voor, dat men
m zekere Lettre a M. de Buffon par Ie Dmc de Noijfi

Carnffa > welke fommigen willen door Apanson opge-

teld
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Lïgbaaraen aangeroerd wordt. Een groote M-

Tourmalin , door Wryving of ook over een
A™™u

gloeijende Kole verwarmd , werpt, wanneer HooFD"

hy fnel met het Handvat van een gladden Tourna*

Sleutel , verfcheide maaien na elkander, aan- /ifc *

geraakt wordt , indien het Vertrek wat

duifter is, een zigtbaaren Glans van zig. Hy
kan ook geladen wordenx

, en deelt dan zyn
Elektriciteit aan Glas en Metaalen mede

;

maar ftrekt tot geen Afleider: des men hem
zo wel tot een Voetltuk gebruiken kan, als

Glas, Pek en andere Zelf-Elektrieke Lighaa-

men. Hangt men een Tourmalin aan een

fyne Zyden Draad op, en brengt een ande»

ren, die aan een Glaspypje of Glazen Stan-

dertje vast gepekt is, daar by, dan dryven

de pofitkve , zo wel als de negatieve Zyden,

elkander af; maar de eene pofitieve trekt de

andere negatieve aan : zo dat men dus ligt de

hoedanigheid deezer Steenen ontdekt. Brengt

men naar zulk een verwarmde Tourmalin, die

aan een Zyden Draad hangt, een gewreeven

Pyp van Glas , zo trekt deeze de Zyde aan

,

die de negatieve , en een Staafje Zegel -Lak ,

in

fteld te zyn, ontkent,, dat de Tourmalin Pooien hëbbe»

Nog zonderlinger is het , dat deeze dwaaling haare na-

volgers en begunftigers gevonden heeft i des ik ieder daar

voor moet waarfchouwin : om niet door fchynbaar Ge-

zag misleid te worden.

III. Deei.. III, Stuk.
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deel in tegendeel , de Zyde , die de pofitkve Elek*

VI. triciteic bezit.

stuk°
FD" Deezè Waarneemïngen zyn meest ontleend

Grootre. uït de Proeven van den Heer Bergman(^),

op vyf zodanige Sreenen, welken de Koning*

lyk Sweedfche Akadernieder Weetenfchappen,

nu omtrent twintig Jaar geleeden, uit ons Hol-

land hadt bekomen. De groötfte was omtrent

als een Duimnagel, de tweede als een Vinger-

na^el , de derde kleiner dan die van een Pink.

Deeze drie waren Ceylonfche. De eerfïe zwart-

acbtig bruin , byna geheel ondoorfchynende

,

was ovaal, aan de eene zyde plat, aan de an-

dere verbeven en met Facetten gefleepen :

de tweede bruingeel en meeftendeels doorfchy-

nende, als een Baggegefatzóeneerd: de derde

fcleeker , als een Tafeïfteen , en dun. De

twee anderen, wat kleiner, de eehe groen, de

andere blauwachtig. Deezè vyf hebben ge-

dagte Akademie, met elkander, maar twintig

Dukaaten gekost, dat zekerlyk weinig is (o).

Een

<V) Slochkolms*: Abhcmdl. XXV HL Band , 1766. p,

58* Tab. 2.'

(o) Volgens de Opgaave aldaar , m de Aant. pag.

59, was het net geweest, 105 Guldens en 12 Stuivers»

De Heer Kastner, die rekening 'willende verbeteren,

merkt O 114. ^«O aan, 'dat zy alle te famen 41 Tha-

Iers gekost hebben, het welk zyn Ed. overbrengt in 29.

76 Guldens: doch dit is zekerlyk een grove Schryf- of

Drukfeil. Aangezien , volgens zyn eigen rekening, een Jha-

Ier twee en een halve Gulden is , zo moeten 41 Thalerk, of

ByksdswUders , y& Guldens en xo Stuivers zyu.
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Een Tourmalin van middelmaatige grootte A
IT*

1 . j tt Ti AFDKEt»
geldt, zode Heer Eruckmann nu tien vi.

Jaar geleeden aanmerkte, tien , twintig en meer
s^01?D'

Piftoolen. Dit komt daar van , dat echte , Tourma*

groote Steenen , van dien aart nog zo zeld-//y/'

zaam zyn. De Heer Wilson heeft, tot

zyne Proefneemingen, 'er een gebruikt, wei-

Ren zyn Ed. van Doktor Hebeiiden hadt,

zynde ovaal, vyf Kwartier Duims lang en een

Duim breed , platachtig , weegende ruim een

half Loot (/>). Deeze was derhalve byna eens

z.o groot, als de grootfle van de Sweedfche

Akademie voorgemeld. Zodanige Steenen

zyn thans nog zeer raar. De Heer Brandt,
voornaam Drogist alhier , bezit 'er zodanig

eenen , die Hartvormig is, aan de ééne zyde

plat , aan de andere Schildvormig verheven

met Facetten ; taamelyk dik, ruim een Duim
langen omtrent een Duim breed, welke van

zyn Ed, op honderd Dukaaten gefchat wordt,

Qok heeft hy een ongefleepen rondachtigen ,.

ruim een half Duim dik. Deeze beiden zyn

van boven op gezien zwartachrig, tegen 't

Licht bruin Hyacinthkïeurig doorfchynende.

Met de Splinters, die van de.-voorgemelde Mineralen

vyf Steenen, inzonderheid van den grootften , ^[
ch en-

door het digt gepakt verzenden in een Brief,

van

(/O PkiL TranfiR. Vol. LI, P. 1. 1759. ?• 3^*
v

III. D&el. III. Stu*,

f



39§ -'Kwart 'z 16 'E ö f

II. van Holland naar Sweeden , afgefprongen wa-
Afdeel.

ren ^ jj^^ ^e £jeer Rinmann eenige Mine-
Hooïd. raiüche Proeven in 't werk gefteld (g) , kor-

^^.telyk, volgens den Heer Br uc km ann, hier

*»• op uitkomende (r). De Ceylonfche Tour-

malins , in de Vlam van de Blaaspyp gloei-

jende gemaakt, krygen geen barflen ; zy knap-

pen en fpringen niet, gelyk Schrrl, Kryftal-

len en Spaathen. Onder 't gloeijen bruin-

rood wordende, behouden zynoghaare Elek-

trifche kragt, door een fterkere Hitte wor-

den zy wit als Kryc en fchuimen zeer, waar

uft eene witte, ligte, Schuimige Slak ontftaat

,

welke , by aanhoudende Smekhitte, tot een-

Paarlkleurig ondoorfchynend Glas overgaat,

en op de Kole, voor de Blaaspyp, een ron-

de Paarl wordt. De bruingeeic Kleur houdt

ftand in verfcheide gloeijingen , tot dat de

Steen fmelt, en, fchoon de buitenfte Opper-

vlakte een Schuimig Glas 13 geworden, be-

houdt hy nog inwendig zyne Kleur en Elek-

trifche kragt. Onder het fmelten , by 't eer-

He Schuimen , wordt men 'er een Phospho
rieken glans in gewaar. Na dat hy tot een

Glas -Paarl gefmolten is , kan men hem nog

weder fmelten, doch, hoe langer hy in de

Smekhitte gehouden wordt, hoe moeielyker

in

(if) Stochhotms, Verhemd. als boven , bladz. 46.

(V) Jk hebze, gemakshalve, van zyn Ed. ontleend.

Êdelft. 1223' P» ï?o»
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in 't vervolg. De Glas-Paarl, uit verfcheide n.

Paarltjes famengeimolten , was niet meer E- vi."

lektriek. In fcherpe Zuuren , gelyk Geest J****
van Zout, Sterk Water of Olie van Vitriool, Tovrma*

gekookt, hadt zy geen aandoening. Met Bo- #"•

rax tot Glas gefmolten, werdt dit vervolgens

in Sterk Water opgelost, wanneer men het

hard liet kooken, en dan zette zig eene Lil-

achtige Stoffe , als Lym, op den bodem van

het Glas. De blaauwe Brafiliaanfche fchuim-

de aanftonds met kleine Blaasjes , en wierdt,

na dat dit Schuimen opgehouden was , tot

eene zwartgraauwe half doorfchynende Slak-

ke, welke zig niet verder tot Vloeijing bren-

gen, oftot eenPaarl liet fmelten; maar , met een

weinig Borax daar by gedaan, zonder Schui-

men fmolt tot een helder hard groenachtig

Glas. Met den Ceylonfchen bruinen liet zig

de blaauwe Brafiliaanfche naauwlyks te famen

fmelten: waar uit het verfchil van Smeltbaar-

heid, in deeze beiden, biykt. De zwaarte van

den een zo wel als van den anderen, is tus^

fchen Kryfta! enSchïrl; naamelyk,men heeft-

ze bevonden ongevaar driemaal zo zwaar als

Water,

Van den laatstgemelden blaauwen Tourmalin DeGroe-

komen fomtyds eenige Stukjes onder de Bra- S^jyjg

filiaanfchen voor, die, zo wel als deeze, vol- zynSchirl-

maakt Schirlachtig zyn. Zulks is zeer blyk-
a( lt,g "

baar in de Groenen , hoedanigen byna allen

zyn

,

III. Debl, III. Stuk.
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ïï. zyn, welken men van daar bekomt, en deeze

VI.
" zyn voorheen onder de Smaragden geteld ge-

simf
" weest > hoewel zy daar van geenszins de een-

Tourma- te Kleur noch den Glans hebben. Immers
$6 een menigte derzelven , die ik gezien en be-

handeld heb, trekken veel meer naar het Glas-

of Gras -groene , of hebben eene Zeegroen-
achtige Kleur., in de dunfte doorfchynende

Stukjes; terwyl de dikkere meestal bruinach-

tig groen zyn. Altemaal zynze Staafachtig
,

geftreept en dikwils aan de eene Zyde plat

of hol , gelyk de meefte Schirl-Kryftallen.

Men vindtze fomtyds zo dun als een gewoone
Naald en dan zeerdoorfchynende, ook fchoo-

ner van Kleur en hooger groen. Endelings

befchouwd zynze altoos ondoorzigtig. Ik

hebze , byna van dikte als een dunne Penne-

fchaft, en wel twee Duimen lang, gezien (Y).

Van

(s) Die zeven Stukjes door den Heer Quist van Lon-
den naar Sweeden bezorgd , in 't jaar 1765 , moeten
zeer klein geweest zyn 5 aangezien het grootfte , der 'm

dubbele Afmeetingen afgebeelde , maar drie Kwartier

Duims langte heeft. Zie Plaat IV, van XXV 1 1 1. Band
der Sweedfche Verhandelingen , Fig* 1 en 2 : terwyl Fiq.

3 , tot vergelyking daar by gevoegd ; de Afbeelding is

van een -Sweedfch groen geel Schirl - Kryftal , Jn de Na-
tuurlyke grootte. Niettemin heeft de Hoogleeraar Gme-
tiN alle die drie Afbeeldingen in zynNatur- S0em.ll.

Theill, Tab, IV". Fig. 63, 64 > 65 , tot vertooniug van
<Te gedaante der Brafiiifcha Tourmalin - Kryftallen , zon-

der eenig gewag daar van te maaken , ingevoegd. Men
kan





3 Deel, PLAAT XXXIV.





el, PLAAT XX
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Vari degenen die ik thans bezit, zyn de dun- IL

Öen kragtigfl: ia werking ; de dikften zeer traag
Afd**u

ttn geen derzelven komt in vlugheid offterk- Hoorn»

te van Elektriciteit myne Ceylonfchen naby. j m̂a^

Maar men moet ten opzigt van dezelven op-^
merken, datzy haare aantrekkende en afftoo-

tende kragt, alleenlyk, in deenden hebben,

€n daarom, zydelings op Metaal gelegd, dik*

wils niet willen werken. Men zetze derhalve

beter overend. In Fig. 3 , op Plaat XXXIV,

is zodanig één, in langte en breedte eens ver-

groot zynde, afgebeeld.

„ Men heeft my willen verzekeren, [zegt Noot-

„ de Heer Brückmann {/),] dat ook onder ^5te.

3 , de Saxifche en Boheemfche Schirl-Kryftal- Fig
° +

5 , len zodanigen gevonden worden , die des

3 , Tourmalins Eigenfcbappen hebben ; maar

„ tot dus verre heb ik van daar dergelykeft

„ niet gezien , noch kunnen bekomen. In te-

„ gendeel heb ik uit Noorwegen zwarte on*

3, doorfchynende Schirh gekreegen , die echte

„ Tourmalins zyn. Zy hebben zeven- en ne.

.99 genzydige Staafjes , die in een driekan tige

3, Punt

kan wel niet rnispTyzen , dat zyn Ed alle zyne Afbeel-

dingen , byna , van, anderen ontleend hebbe : maar v/e! 3

43at dezelven tot misleiding ftrekken , en iets voorftelien

,

dat geen plaats heeft. Ftg* 65 is de Afbeelding niet

van een Tourmalin: maar van de gezegde Sweedfchs

'Schirl. /

<VJ Beytfcige von Edelftüm. 177$. r>, 137,

Ge'
111. JDbsl, UI. Stuk,
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II. „ Punt uitloopen , en haare Moer is een Zil-
AF

y?.
L

' » verkleurige Talk* Men heeft zodanige

Hoofd- Schirl meer dan een Duim lang en drie Kwar-
STUK

Tmrmar» tier Duims dik ' TerwY l zy nog in de Talk
thu „ zitten, kan menze niet zo goed doen wer-

3 , ken , als wanneer zy , daar uit gebroken ,

i,
:

op heete Asfche gelegd worden. In haare

5, Werking zwak zynde worden zy verllerkt,

„ door verfcheide maaien op een glceijende

3, Kole gelegd en gloeijend heet gemaakt te

3, worden. Ook kan menze een poos op Kwik-

„ zilver laaten zwemmen; 't welk de Tourma-

„ lïns in 't algemeen kragtiger maakt. Eenige

35 van deeze Schirl , wel doorgegloeid zynde,

„ krygt een bruinachtige Huid ofdunne Schors,

3, en 3 wanneer dezelve wordt afgefleepen

,

„ worden zy doorfchynend en groenachtig,

„ bereikende alsdan haaren hoogden trap van

3, Elektriciteit."

Tirolfe Ik heb van deeze Noorweegfe Tourmalins
zeer krag- ^-

le zeer we i werfcen ^ waar van één , driemaal

Pi. xxxiv. vergroot zynde, in Mg, 4 is afgebeeld; doch
tg

'
u zy worden zeer overtroffen van de TirolfeTour-

malins ,insgelyks een Soort van Zwarte Schirl,

die ook in eene Talkige Matrix zit. Ik deel

de Afbeelding van het fraaije Stuk, 't welk ik

daar van bezit, in Fig. 1 ,op Plaat XXXIV,
mede. Een los flukje daar van, aanwyzende

dat deeze Schirl fomtyds driekantig is en zeer
naar de Bafalt gelyke , plat, omtrent een Li-

nie



Krystallyne Steenen. 403

nie dik, en drie Liniën ofeen Kwartier Duims .
ÏJe

aan ieder zyde breed , is niet alleen vlug, zo VI.

dra men het op de Afch van een gloei]eijde s
^°°ÏD"

Kole legt, maar zo fterk werkende, dat de Tourna

Afchftofjes tot drie Duimen afftands gefmeten^*

worden. Ook blyfc het lang fpeelende, en

overtreft zelfs in werking myne Ceylonfchen.

Zeer gevallig werdt, in 't jaar 1777, dee- Ontdek-

ze Tirolfe Tourmalin ontdekt door den Heer^^tT

Muller , Raad van het Departement der

Mynen en Munten van Transfylvanie. Een

hoog Gebergte , genaamd de Greiner , in Tirol

,

welks toppen altoos met Sneeuw en Ys be~

dektzyn, beklimmende, kwamen hem aldaar
,

onder veele grootbladige Glimmers , Talk

Asbest en Schirls , Schirl blende , en Yzer-

Granaaten,eenige zwarte Steentjes voor, naar

Schirl gelykende , waar van hy de zitplaats

waarnam in Aders van een Potfteen , bier voor

hefchreeven*, loopende door Graniet- Rotfen, *Bïadz.

Zy hadden eene Schirlachtige gedaante, fom- 205%

migen zeer dun zynde, anderen een half Duim
dik. Hier in ontdekte hy de Elektrieke ei-

genfehap , en befchreefze dus (V).

De Kleur was bruin , eenigszins naar die Gedaan
vanRinfe Harst trekkende: de figuur als Staaf-

t2*

jes, doorgaans negenzydig 9 zelden met een

Fut-

ty) Lettre a Mr. U Chev* de Bori* , fur la Tourm*
Une de Tirol 3 par M. Muller. Brux, 1779*

Cc 2
HL Dbsl. III. Stuk,
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j*« Pieramidaale Punt, maar messt dwars afge*

VI. "bröken : de Zyden hadden zy zeer ongelyk

stuk?
FD" van Dreedte > mec eefle gl'flfterende Opper-

TW^.vlakte vol van dworfe Scheurtjes , by welken
im

' zy zeer ligt afbraken ; zo dat menze zelden

ter langte van drie Duimen , welke zy in de

Matrix hadden , bekomen kon. Doorgaans

waren de Stukken niet boven een half Duim
lang. 't Gefteente , daar zy in zaten , w^s

groenachtig of geheel wit. Hier in kwamen
zy dikwils zeer menigvuldig, en als oadcr

elkander gefmeeten, voor. Naderhand heeft

hyze ook bekomen in Hoornblende» Vervol-

gens op een ander Gebergte j^rag-Zgenaamd,

niet ver van 't Zillerthall, in een groenacbtige

fplytbaare en zeer weinig glinflerende Talk*

Als ook op den Schneeberg , tot het Gebied

van Störzing in Tirol behoorende. De Kry-

flallen van deezen Tourmalin .waren de groot-

Hen , niet doorfchynende, bevattende kleine

GranaatjeSj doch zeer weinig Elektriek.

Eigen- De volgende Waarneem! f) gen zyn door ge-
fc aPPcn -

zeg^en Heer op deezen Tourmalin in 't werk

gefield. Aan 'tStaalflag vonkt hy fterk; fhydt

Glas als een Diamant, en laat zig wel polyften.

Aan de Blaaspyp kookt hy als Borax , en

geeft, fmeltende , een Phosphorieken Glans.

Verfcheide maaien gloeijend gemaakt zynde,

behoudt hy nogthans zyne doorfchynendheid

en Afchtrefckende kragt. De zwaarwigtigheid

is
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is iets meer dan driemaal zo veel als Water ,
u -

en daar in komt hy ook met den Ceylonfen vif
U

Tourmalin overeen (w). stck?™"

Thans bekome ik, van den Koopman Danz, s^aan-

een nieuwe Soort van Tourmalin, door nem^?^
uit Vrankryk medegebragt en welke uit Span- ëfi xxxiv.

je zou afkomfbg zyn , mooglyk van de Pyre- '
"

5 '

neefche Bergen. Het is een Schirl , zwart

van Kleur, wier figuur insgelyks naar de drie-

kantige helt , meeitendeels zeer dun en wel

twee Duimen lang. Dezelve is ook van goe-

d^ werking en fchynt van den Tirolfen inzon-

derheid daar door te verfchillen , dat hy niet

zig zodanig overdwars in ftckjes icheidt. Van

een Stukje daar van, 't welk dikker en een

weinig aangefleepen is , geef ik de Afbeelding

inFig. 5.

Dus zyn dan vier weezentlyk verfchiliende
Ceylon*

Tourmalins , één Brafiliaanfche , en drie fche -

Kuropifchen , door my befchreeven (#). Ik
'

heb

(w) Uit het een en andere wil gezegde Heer beflui-

ten , dat de Ceylonfe Tourmalin ook een Potfteen tot

JVIatrix hebben , en insgelyks negenzydig gekryftalli-

zeerd zyn zoude : doch de Brafilfciie acht hy niet daar

mede te ftrqoken , niettégenftaande hy zeer dunne Plaat-

jes van zynen Tirolfen , gemeeden en gefleepen , ook

fchoon groen van Kleur en doorfdiynende bevonden heeft

te zyn.

<X) Ce Heer Danz verhaalt my thans , een zwart'

ath*

CC 3 r-

IJL Deei* IIL Stuk,
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IL heb dezelven in de eerde plaats gefteld , fchooa
Afoeel. zy yeej jaater om$efa Zyn

. om jat hunne
Hooïd- hoedanigheid blykbaarer is , dan die der reeds

7oMvma-hy de zeventig Jaaren bekende Ceylonfche
#»•• Steenen 5 welken men voor weinige Jaaren nog

caauwlyks dan gefleepen over kreeg: zo dac

men van derzelver NatuurlykeGeflalte naauw*

lyks oordeelen kon (y\ Dit heeft veelen

dezelven tot de Edele Steenen doen betrek-

ken , en fchoon de Heer Rinmann oordeel-

de, dat zy 'er niet hard genoeg toe waren ,

achtte de Heer Bruckmann dat zy, mee

even veel recht als de Smaragden , Chryfoli-

then, Europifche Topaazen en Opaalen > wel-

ke ten deele niet harder, ja nog weeker dan

de Tourmalins zyn, daar toe behoorden (2)*

Evenwel moet ik hier op zeggen, dat de Eu-

ropifche Topaazen , Opaalen , enz. flegts tot

de Edele Steenen betrokken worden, om dat

men Orientaalfche van dien aart heeft, welken

harder zyn 5 gelyk dit in alle fyne Steenen

plaats
'

a chtige Schkl uit Groenland gezien te hebben , zeskan?

tig, wel drie Duim breed en zes Duim lang, zeer fte.k

Elektriek zynde : zo dat ' dit dan de vierde Soort der

fc hans bekende Europifche Tourmalins zou zyn, alle an-

deren zeer in grootte overtreffende.

QO Die Afbeeloing, welke ds Heer Wallep.ius in

Fig. 23, b, op zyne Flaat Sy/L Mhu Tom» I. van

den Tourmalin geeft , fchynt my ook maar . van een

gefleepenen te zyn»

{2) Edelfteinen* p. 171.

•.
.
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plaats, heeft ; daar de Orientaalfche Tourma- II.

lins, of Brafiliaanfche, geenszins die hardheid
Af

y
B

{.

U

bereiken. - Hoorc-

Veelen zyn derhalve van denkbeeld,, dat de
To^rmam

Ceylonfche-Töurmalins , zo wel als de Braü-#*»

liaanfche en Europifche, tot de Schitl.bchoo-

ren , of, even als in zwaarte, ook in zelfHan-

digheid een middelflag zyn tusfchen Kryflal

en SchirL Mea heeft gefchreeven , datzy

op Ceylcn ia 't Zand aan de Zeekust gevon*

den werden, en dit is uit de een^JrJand zeer

getrouw in de andere overgegaan (a). De Wel
Edele Geftrenge Heer Mr. J. C. M. Rader-
M'A c'h e r , thans Ordinair Raad vari-Neder-

lahdfch Indie,- te Batavi3Ï A heeft de goedheid

gehad', my, nu vier Jaar geleeden, een Ver-

zameling van alle Edele Steënen en dergely-

ken op Cey lotf voorkomende >, zo ruuw als ge-

Heepen,toe tekenden, benevens de befchry-

ving derzelven en" van de manfer , waar en

lioe menze vindt ,' 'dus luidende.

'

i9 Alle Soorten van Gefteenten, die op Cey. waar en

„ Ion , byzoilder in de Matereefe Landen
^jJjJjJTj

„, vallen , worden, in de Valeijen en aan den

,5 voet van Bergen, in een mengzelvan roo-

„ de

("«)' De quilts relatum fuit , eosdem reperiri vagos in

JSdftiilo Littorali 'Marino in Ceyjon. M'fi&J SijJL Min.

Tom. I. p. 330. Zie. ook BRucKMA^tf^itaaY. von E-

dekeiwu', p. 167.

Cc 4 •

UU Dra* ÜUSiüiu



40'8 K W A R T Z I G E O F

fu „ de Berg(lof en vette KIey*^arde geven*
ïdb -

^ ^en ^ ^en vindt verfchillende foorten van
•-Hooid-

} , Steenen in een zelfde Grond en op de zelf-

Tourma- » ^e Pïaats > en j waal* gemelde Steenen te

*«fc'
,j vinden zyn , komen gemeenlyk ook zwart

„ en wit Kryflal, midsgaders Toremalies , bo-

3) ven Aarde voor , die zekerlyk door Plas-

„ regens , of door 't afitroomend Water,

s> van de Bergen zyn afgefpoeld.*'

Verfchii- Onder de gedagte Soorten van Steenen, door
fendhe- zvn \ye] Ed. aan my ten diende der Natuur*
een.

pLxx.vv. lyke Hiflorie bezorgd , bevinden zig vyfder-
fg ' 2

' Icy van deezen aart : naamejyk een Geele 9 die

de Inlanders Kaneke Tcremalie heeten : een

Groene , by hun Patje Toremalie j-een Witte *

Zoedoe Toremalie : een Blaauwe; Nie.1 Toremalie

;

en een Roode of 5ruine 5 Pane Toremalie ge-

naamd. SJ .De drie eerden heeten aldaar ook

Matereefe Diamanten, en zy zyn het, zo wel

als de vierde > die men gemeenlyk noemt Sar-

goen, naar 't Franfch woord Jargo^ of Cey-

lonfche Diamanten. De, laacfte is eigenilyk

de gemeeoiyk zogenaamde Tournialin van Cey-

3on. In 4e adderen heb ik geene werking kun-

nen befpeuren of eenig. teken van Elektrici-

teit. Dewyl de vyfde ook zeer klein en zwak

van werking was; zo dat ik ongelyk beter en

grootere Ceyionfe, van Kleur als roode Barn-

fleen , had , verzogt ik naderhand zyn Wel
Ed> my van de echte Töurmalins' nog te laa-

tea

•Hu .
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ten toekomen , die ik wist dat op dat Eiland L
J1*

werden gevonden, en daar op is my nader- VI.

hand een menigte bruinachtige Steentjes be- s
^°° FJD"'

zorgd, veelal naar Keizeltjesgelykende, meest Teurma*

doorfchynende en ziende uit den geelen , groe-
/m '

nen of rooden , van grootte ongevaar als

Turkfche Boonen ofErwten. Hier onder komen

verfcheidene voor , welker figuur klaar aan-

wyst, dat zy van Kryftallifche afkomst zyn».

meest zweemende naar de figuur der Topaas-

Kryftallen , dewyl .zy aan de enden ftompach-

tig doch fcheef afgefneeden zyn ; hoedanig

eene Kryftalfiguur ik heb onder myne Cey-

lonfe Kwarts • Keizels. Daar komen ook on-

der voor, die eene volkomen vierhoekige ge

-

lykzydige figuur hebben , aan de enden op der*

gelyke manier afgefneeden en dus meerSchirl-

achtig dan Kryltallyn. Zodanig een , dat

doorfchynend brüinroodachdg is , heb ik in

dubbele Afmeeung, in Fig. 2, op Plaat
XXXIV, voorgefteld.

Ik wenfch dat dit Berigt tot eenige ophek Grond-

dering mag dienen , aangaande den 'aart dee- ° e '

zer Tourmalinen , die zekerlyk niet alleen

bruinrood of geelbruin , maar ook geheel zwart

en ondoorfchynende , voorkomen ; hoewel ik ge-

loof dat dit llegts Verfcheidenheden zyn, af-

hangende van de meer of minder bymenging

van Bitumineuze of Aardharftige deelen , die

Cc 5 ik

HL Desl. III. $ru$.
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n. ik denk, dat een voornaame oirzaak der wer*

v'f^'kinge zyn. Men brengt, wel is waar, hier

Köofd- tegen jD . Jat de gloeijing door 't Vuur de kragt

Wma- niet wegneemt van deeze Steenen: maar, de-
fw- wyl dit fiegts zo lang duurt, éé zy hunne

Kleur behouden , die zelfs door 't Vuur brui-

ner rood wordt : zo acht ik dit geen genoeg-

zame tegenwerping. Myri denkbeeld -wordt

nader daar door beveiligd-, dat men de Zwarte

ondooffchynende , onder de Ceylonfche

,

ftér-kst van werking bevindt, dergelyke 'Tirol-

fén zeer nabykomende. Immers is myne
Zwarte , hoewel kleiner , kragtiger, dan die

byna een Hyacintbkleur hebben, 't Kin wel

zyn dat derzélver grondflag , gelyk die der

Zeolithen , eene Gipzige of- dergelyke Aar-

de zy (F) ; maar hoe zal -men de Elektrikaale

werkingen en 't gedagte verfdhii daar van

kunnen; aüeiden ? Noch minder fchynt een by-

zonderei fcjiikking der deeltjes van. den Steen

de oirzaak van die Werking te kunnen zyn;

gelyk fomrnigen willen.

Mahièr '. Terwyl de Brafllfche Scbirïacliti-ge % na-

iypen!
** tuurlyk, de Poolen: in de i enden hebben ,

hangt de .verfchillende vpïaatzing der Poo-

len in Ae . Ceylonfche ,•• voorgemeld , van

het flypen^f^ien dus dient in^ het fatzoe-

reeren van groote Tourmalins daar op ge-

.

"'
09 Wall. Stjjl. Min. I. r . 338,
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let te worden. Zy worden gemeenlyk met **r

Amaril , op een Looden Schyf , gefleepen , en VI.

riiet Tripel gepolyst op de Tinnen Schyf. s

"°
K
0FD"

Men kanze ook in Ringen laaten zetten , om Tom-ma*

aan de Hand te draagen ; rnids dat zy W*"
dan uitgenomen kunnen worden , tot de Proef-

neemingen (O-
De Engelfche Heer Wilson heeft dien Andere

aangaande veele Waarneemingen gemaakt, en^S
naderhand bevonden , dat 'er ook andere Stee-aas*,

nen zyn, die dezelven in Elektriciteit naby

komen. De fraai fte , daar onder , was vari

Robynkleur * de anderen bleeker en één Oran-

jekleurig. Men meldt niet, van waar zy wa-

ren; doch allen kwamen-zy,in glans enhard-

heid, naast aan. de Topaazen (d). Ook valt

in Nerike , dar tot Sweedefi behoort , een

fchoon roode Zeolith , die ta&ttelyk d.igt is en

half doorfcrrynende , van welke de Asiche

eenigszins aangetrokken en weggeftooten

wordt.
;

Daarentegen hebben andere 'Soorten

van Zeolith, Fchirls% gekleurde en ongekleur-

de Kryllallen, Rook-Topaazen , Yslandfche

Achaat , Granaaten., Vloey-Spaath en La-

Mzlurt

p_) Aangaande den vereifchten Toeftel, tot deeze a

kan men omftandig Berigt vinden,-' in de' uitvoerige

Hiftoïie van den Tourmalin, door den Heer Wïlke.
Stockfu Veihand. XXVïlT & XXX Band.

00 Phil. TianfüR. for 1761. Vol. LU. Part. Lp. 443 , .

IIL Deel. III. Stuk,
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Aidfel,
zuu'rfteen, op dergelyke manieren onderzogt,

v'i- niets getoond van die Elektrieke werkingen (*).

stuk! Een byzonder gebruik der Steenen , die men
• nurma TommaYms noemt, is, buiten de befchouwing

van de Wonderen der Natuur, niet bekend.

Dit alleen , inderdaad , is genoegzaam y om
deze!ven aan te pryzen, als Werktuigen tor

verheerlyking van den Schepper > die zuike

erbaazende Eigenfcfnppen in 't Geheelal ge-

legd, en -vqc weet hoe veelen nog voor ons

verborgen heeft , welke , 't zy in de tyd of

in de eeuwigheid , naderhand zig aan 't Men-
fchelyk Verftand zullen openbaaren.

VIL 'H OOFDSTÜK.
Befchryvïng van de Edele Steenen; tot

welhn , behalve de Diamanten , de Robyn ,

Safier, Topaas, Hyacinth, Smaragd, Chry-

folieth , Beril, Peridot, Aniethyst en Gra*

naat 4 behooren.

T\e Edele Steenen , hoewel meest in een
•*-* Keizelige gedaante gevonden worden*

de 9 behooren tot de Kryftallyne Steenen , voor-

gemeld; waar van zy voornaamelyk in hard-

; heid

(*) Bergman-w , Mineraïogifch onderzoek des Tour-

oaalins. StocKh. Verhemd* XXV1I1. Band* 1766» p. 53-55;
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field en gtens verfchillen. De doorfchynend- H.

heid , en de meefte andere Eigenfchappen , VII.
"

hebben zy met de Kwarts gemeen : de o^-
s^FD-

fprongelyke figuur met de Kryftallen. Hier*

om heeft Likn^eüs dezelven insgelyks tot

de Zouten t'huis gebragt , fchikkende den

Diamant, Robyn, Saphier, onder de Aluin\

den Smaragd , Topaas , Chryfolith en Granaat

,

onder de Borax ; den Hyacioth en Amethyst

onder de Salpeter - Kry (lallen. Boyle en

Henckel hadden bevoorens de Steen- Kry-

ftallen met de Zouten vergeleeken, en, hoe-

wel men niet twyfelen kan , of zy hebben ,

70 wel als die , hunnen Oirfprong uit een

Kryftalfchietend Vogt^ is in eenerïey Steen-

foort de figuur te verfchillende^om dien aan*

gaande een vast befluit te maaken. Voeg hier

by, dat zy byna altoos in eene afgeronde

figuur voorkomen, en volftrekt de hoedanig-

heid van Sternen bezitten ; zynde ook onder

dien naam algemeen, en by uitmuntendheid,

bekend.

Het gene ik , bevoorens , aangaande denOirfprong;

Oirfprong der Kryftallen gezegd heb, kan op

de Edele Steenen , als weezentlyk Kryftallen

zvnde, worden toegepast. Veele Gekleurde

Kryftallen komen ook, gelyk wy gezien heb-

ben, zo naby met de Edele Steenen, en fem?

mige ongekleurde met de Diamanten over-

een , dat men ze naauwlyks daar van , dan door

de
III. Biel,, III» Stvh.
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a
U
U, de Groeiplaats, kan achten te verfchilien. Dus

VII. zyn , in 't algemeen gefproken , de Oriëntaal-

swkÜ*
~
fike altoos harder, en fterker van glans, dan

de Europïfche , of zogenaamde Occidentaal^

fche. Waarfchynlyk ontftaat zulks uit zekere

hoedanigheid van den Grond , die aldaar de

fynfle Zouten uitlevert , en uit de Hitte van

'c Klimaat , welke de kragtigfte Speceryën

verfchaft. Want zulks moet afhangen van een

fyner vlugmaaking der Olieachtige en Zwave-

lige Stoffen, welke het haare toebrengen, zo

't fchynt 9 tot volmaaking van die Gefleenten.

De Metaalen , immers , worden door Zwa-

velige of Zoutige Stoffen, of door beiden te

gelyk, of door fcherpe Geeflen, daar uit ge-

boren, io het Kryftalmaakend Vogt ontbind-

baar , en kleuren dezelven in meer of minder

graad ; naar dat de toevallige vermenging

,

rnisfchien door Vuur geholpen , zulks aan de

hand geeft.

Dac dit in de Natuur gefchiedt, is bevvee-

zen door de Konfiïge Kleuring van doorfchy-

nende onkleurige Kryftallen. De Franiche

HeerHELLOï, onlangs een zogenaamde Ko-

balt- Erts met zodanige Kryftalletjes begroeid,

gekreegen hebbende , plaatfte die in een Ka-

pel-Fornuis en hieldtze twee Uuren lang in

een maatige Hitte. De Kryftallen knapten ,

fmolten noch borften niet : zy bleeven in hun-

ne geftalte, en werden na de verkoeling be-

von-
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vonden als Edele Steenen van verfcheiderley *

A
1!V

Kleuren geverwd te zyn. Zy vertoonden zig VII.

als Saphieren , Smaragden , Topaazen , Roby-
S^£

EB-

nen, Hyacinthen, Amethyften, enz. Buiten

twyfel was zulks toe te fchryven aan Zwavel-

achtige en Arfenikaale Dampen , die dezeï-

ven gekleurd hadden (ƒ). Voorts blykt zulks

uit de Proeven van den Heer du Fay, daar

ik bevoorens van gefproken heb (g). Door
Vgloeijen, ook, neemen alle de Kryftallen

,

"in gekleurde Vogten gedompeld, daar van

de Kleur aan (h).

Terwyl , nu , de Edele Steenen , in hunne Vorming

Oirfprongelyke Geflalte , zo zeer met fommi- bouten*

ge Zout - Kryftallen ftrooken, is \ de Vraag,

of dit ook van eene werking dier Zouten af-

hange? In derzelver vorming zoude zig het

een of andere, gelyk Borax, Aluin of Salpe-

ter, kunnen gemengd hebben, en oirzaakzyn

van de byzondere figuur. Inderdaad , wan-

neer men die Werkingen der Natuur, zo veel

zy ontdekt zyn , nafpoort , dan is dit zeer

waarfchynlyk (/). Komen de Planten niet al-

len uit haare Zaaden voort, en de Dieren uit

hun

Cf) Hifi. de VAmd. R* des Sciences, de 1752, p. 85.

(g) Zie het 11. Stuk, biadz. 97.

(fa) Vid. Wall» Mineral. 1750. p. 149.

(0 Figura a Sale in Generarione formaate* Unn,
,%/Z. Nat. XII.' Tom. lil. p. 103,

III. Debl. III. Stuk.
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Afdee
^un Vrugtbegiozel? Hoe zal men dan iets zo«

Vü. danigs kunnen weigeren aan Lighaamen van

sft^
ri>

zu^ een bepaalde Geftalte ? 't Is waar, die

Zouten krygt men 'er nooit wederom uit(£):

maar , indien wy acht geeven op den W3ar-

fchynlyken Oirfprong der Kryftallen, voorge-

meld , uit een Kalkachtig Vogt » dat van een

Verileenende aart is; zo moeten wy toeftaan,

dat die Zouten , hoe veel of weinig ook in

de famenflelling komende, en misfchien alleen

de Vorm uitleverende, daar door ook wel ver-

iteend kunnen zyn. Immers hier van zyn voor-

beelden in de Kryftallen der Mineraalen, Y-

zer , Koper, Lood, Tin, Zilver, ja zelfs

van Goud , die ook door Water niet fmelt*

baar zyn.

Groeï- ^en vmc^e of in Kloven en Spieeten aan

plaats. Steenen vastgegroeid, of los, in Kley of an-

dere Aarde omwonden , zegt Wallerius (7),

Linn^süs hadt, ten opzigt van, den Diamant,

Robyn en Saphier, opgemerkt, dat dezelven,

in de beide Indien , in Laagen van Kley, tus-

fchen de Spieeten van Rotfen , los en niet

aangegroeid) voorkomen. Wallerius hadt

bevoorens van de twee laatflen gezegd, dat

menze of m rood Zand , of in een harde Groe-

ne Aarde, naar Serpentyn • Marmer gelyken*

de,

(fc) Bruckm. vott Edelfl. p. 23: brengt dit daar te*

gen in.

(IJ &0. Min, Vindob. 1778, l j> 241.

... *
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de , of in een roodachtige Rotsileen vinde : ft

JBoheemfeh en Silezïfche Robynen in Kwarts- vil.
*

bergen en Zandfteenen (m\ Dit is van de Ho0fJ1*
v y STUK»

Topaazen ook zeker , en voorts blykt dat de

laatst opgegevene. bepaaling van den Ridder

geenszins de volkomenfte zy. Wanneer

menze in Kloven en Spieeten van Rotfen vindt,

dan zitten zy los in de Laagen van Kley of

Aarde : maar dikwils komen derzelver Kry-

ftallen vastgegroeid voor, in de zeifHandigheid

van Steenen ,* ik heb Smaragd- Kryfhllen van

aanzienlyke grootte , op die wyze in Kwarts

énSpaath gegroeid, en van de Topaazen is het

alom bekend. Zeer dikwils vindt men de E*

dele Steenen onder aflerfey Keizeltjes ver-

mengd,4 gelyk ik zodanigen met geel Okerig

Zand, uit de Diamant- Mynen te Banjer, op

*t Eiland Borneo , in Öostindie, bezit. Som-

tyds worden zy dus ook gevonden in het Zand

der Rivieren. Een menigte Kwarts -Keizel-

tjes, met roode , blaauwe , groene, geele ,

daar onder, heb ik bekomen vanCeylon;op
welk Eiland byna alle Edele Steenen en zelfs

een Soort van Diamanten vallen, als boven,

is gemeld *. Dus luidt het vervolg van dac * Bladz.

Berigt. 4°?*

„ Op fommige plaatfen vindt men , zonder Hoe men-

,, veel moeite, Gefleentens, een , twee of^nvindef

5> - drie. Voeten onder de Aarde; doch cp an-

3, de-
OnJ Minat. r? 50. p. 154, 155»

Dd
II L Dcft. UL' $rus.
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*jj 5, deren moet men, daartoe, wel twintig en

VII.
*

,, meer Voeten diep graaven. Wanneer men

stük?
FD

" " ^oor ^e diepte aan
'

c Water komt, gaat het

,, Werk veel gemakkelyker ; want de Aarde,

99 die men graaft , wordt in een groote Rot-

„ ting - Korf gedaan , die men in 't Water

„ houdt , en dan met de Handen zo lang daar

„ in roert en grabbelt: totdat het Water weg-

s, gefpoeld of doorgezeegen zy, en men de

3 , Steentjes onderfcheidelyk kan vinden. De
„ Groeven aan Rivieren gelegen, fchoon niet

„ de besten zynde, worden wegens het Wa-
3 , ter, dat men tot het zoeken van dcezeSteen-

„ tjes in de Aarde, die als gezegd is uit een

„ mengzel van roode BergMoffe en vette

„ Kley- Aarde beftaat , noodig heeft , de be-

„ kwaamften gekeurd."

Dus blykt, dat 'er geenvafle bepaaling aan-

gaande de Groeiplaats deezer Steenen is: als

ook dat zy als by geval gevonden worden.

Van het gene de echte Diamanten, in dit op-

zigt, aangaat, zal ik ftraks reader fpreeken.

Onder-
Van ol!dshér is 't de gewoonte, dat men

fcheiding. de Edele Steenen in Orieifiaalfche en Occiden*

taalfche onderfcheide ; aanmerkende dat de

eerde de laatften in hardheid , in glans of

Vuur, in fchoonbeid van Kleur en alle vol-

maaktheden ver overtreffen. Door Occiden-

taalfchen verftbndt men de Ëmopifchen, voor

'dat de Amerikaanfchen bekend waren , die

thans
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thans uit Brafil komen , en onder welken fom- II.

rnlge Diamanten de fchoonflen uit Oostindie vu.
niets toegeeven. Hierom tracht de Engel-

s
^°rD*

fche Juwelier Jefferiïïs, in zyne Verhan-

deling van de Diamanten en Paarlen, te be*

weeren , dat dezelven niet in Brafil gevonden,

maar door een Sluikhandel, tegen Goud, van

Goa ingeruild zouden worden. Ondertusfchen

is uit geloofwaardige berigten blykbaar, dat

'er Diamantmynen in Brafil zyn , welke niet

alleen keurlyke Diamanten , maar ook ichoo-

ne Topaazen uitleveren , en uit Peru krygt

men by uitftek fchoone Esmarauden. In 't

jaar 1738 werden te Lisfabon voor veertien

millioenen Guldens, aan Diamanten, aange-

bragt. Voor h overige is het zeker , dat men
van de voornaamfle Edele Steenen, Robynen,

Saphieren , Smaragden , maar zeer weinige ,

en. niet dan flegte,in Europa vindt; gelyk ook

de Oricntaaliche Achaaten, Onyxen en Opaa-

len , de Occidentaalfche overtreffen : zelfs de

Amethyften en Topaazen, uit Oostindie, zyn

veel fchooner dan de Europifche ; maar de

Boheemfche Granaat moet in deezen uitgezon-

derd worden, Hy is mooglykde eem'gfte Edele

Steen, die alle anderen van zyne Soort, in hard*

heid, glans en fchoonheid, de loefaflleekt (n).

Wy zien hier uit , dat de Eigenfchappen der Eigen-

Edele Steenen niet dan betrekkelyk kunnen **aHP*V

bc*
00 Bruckm. von Edelfleine. p, %§,

Dd 2
lij. Deel. III. Stuk.
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ïl - befchouwd worden. De Hardheiden Glans

Vil- heeft in de eene minder, inde anderen meer

£Tüfiu

F°"
pï3ats « Eenigen wederftaan den Vyl, anderen

niet: eenigen worden gekratst door Splinters

van anderen of door Staal, Maar in 't alge-

meen is 't van dezelven waar, dat zy een Flaa-

tig famenftel hebben ; 't welk eerst de ver-

maarde Boyle, en naderhand Henckel,
waargenomen heeft (0). Dit wordt in 't kïoo *

ven der Diamanten byzonderlyk in acht ge-

nomen. Byna alle Schryvers vernaaien , dat

de meeile, 't zy door de Zonnefchyn, door

Vuur of door Wryving, warm gemaakt, Phos-

phoresceeren , dat is , in 't donker Lichten , met

den Glans van gepolyst Zilver. Zelfs heb-

ben andere grovere Steenen , gelyk Porphier,

Graniet , Jaspis , Achaat, Onyx , enz. enz. vol-

gens de Waarneemingen van Beccaiuüs,
wanneer zy fchielyk in 't donker gebragt

worden, die Eigenfchap (/>): maar buiten

de Diamanten is dat Licht in zeer weinige

Edele Steenen waar te neemen , indien zy

niet doorgloeid zyn. De Wryving, in tegen-

deel , geeft hun een Elektrieke kragt , byna

gelyk aan Gla3 , Barnftecn en andere Lig*-

haamen ; welke door 'c Vuur niet in de-

zel-

(o) De Lap. Origine 3 p. 44 , 43.

(p) Mem. de ïAcad. de HuJIituS 4e Bologm. Vqï.
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zelven , gelvk in de Tourmaiin , verwekt A
l1*

wordt (y). VII.

Alle Edele Steenen, de Diamant niet uïtge-
s^tD~

zonderd , kunnen , door verfcheide trappen Hou-

des Vuurs , ten deele in Glas , ten deele in §**£
'

fc

Kalk veranderd; ten deele hard gebrand wor-

den, en, volgens zeer laate Proefneemingen ,

kan men den Diamant, door eenen uiterften

trap van Hitte, in de Lugt doen vliegen. De
gekleurde Steenen verliezen, door een kleiner

of fterker Vuur , eindelyk hunne Kleur (rj.

Volgens het Eerigt van den Heer K hamer
worden de meeile Orientaalfche Edele Stee-

nen , door een geweldigen trap van Vuur, tot

eene

(f) Attvitu Ele&rici fiunt, non vero Igne. Wall.
S0. Min. 1. p. 241.

e (r) Calcinatorio Igne nil de pondere, neque de Co~

iore perdunt , zegt Wallerius, uts. Dit is zekerlyk ten

«pzigt van alle Edele Steenen niet waar : gelyk biykt

,

wanneer hy dezelven in 't byzonder befchryft: zeggen-

de , by voorbeeld , van den Topaas. Igne calcinatorio

Coiorem perdit fimul et incrementum Ponderis fiïscïpit.

p» 2.51: en van den Robyn , Igne parum de Pondere

perdit. Hoe kan zyn Ed. zig zelf dus tegenfpreeken ?

Van de üranuaten , Amethyften s Chryibhthen is het

bekend, dat zy de Kleur verliezen, zelfs dooreen min-

«toren trap van Vuur. Van den laatflen zegt hy zelf

:

Cakïnata Coiorem et transparentiam perdit. p. 255.

Ciemmas coloratse fere omnes in Igne aut Coiorem mu-

tant aut excolores fiunt ; zege Kramer , Art% Doa'w,

F, 1. p. 45-

Del 3
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II. eene Kalk : terwyl de Europifche bellende

'vil* êer zouden zyn , en eer in Glas verwande-

stuk
0I?D* len W« Be Heer Dumelle, zyne Waarnee-

mingen, dien aangaande, den Heer Guettarb
mededeelende , beweert, dat de Oriëntaal*

fchen een zeer grooten trap van Hitte , zon-

der Kleurverandering, kunnen uitftaan: ter-

wyl de Occidentaalfchen , door een hevig

Vuur, de Kryftallen gelyk , of, ondoorfchy-

nend zynde, geheel wit worden. DeBoheera-

fche Granaat , nogthans , behoudt in 't Vuur

langer zyne Kleur , dan de Oostindifche. Wy
zullen in 't vervolg zien, hoe ieder Steenfoort

daar omtrent befha» Door den Sweedichen

Heer Quist is de houding der Edele Stee-

nen in 't Vuur , benevens derzelver hardheid

en zwaarte, naauwkeurig onderzogt (t\ Zyn
Ed. heeft ook Werktuigjes aan de hand ge-

geven , om den eenen Steen met den ande-

ren te kratfen , ten einde derzelver betrekke-

lyke hardheid te toetzen : 't welk door mid-

del van Splinters gefchieden kan, die geflee-

pen en in een Handvatzeltje gezet worden ,

even als een Graveer -Naald: maar de onge-

le ileepene, fcherp genoeg zynde , doen zulks best»

Het eenigde is , 'dat men al rykelyk voorzien

moet

(ƒ) Awfcmgsgrimde det Probierkunst. 1746. p. 44. Art a

Doaimafticce. Part. u p. 46.

Q) Stockholm. AbhanóU XXX Band. 1768. V>57> enz»



Edele Steenen. 423

moet zyn van Steenen, om die dus door krat- 11.

zen te bederven.
A3™"

Dat Pliniüs aanmerkt, hoe alle Edele Hoora-

Steenen door het kooken in Honig glanzigerl .

*
. .

Zuivering»

worden (#), heeft, geen de minde onwaar

fchynlykheid: alzo hy 'er byvoegt, dat men
geen fcherper Vogten daar toe gebruiken

moet. Ik vind geen reden om te denken , dat

hy het Oog gehad hebbe op de verbetering

der inwendige gebreken van deeze Steenen ,

door het gedagte opkooken. 'c Is wel waar,

dat hy vooraf gezegd hadc, hoe groote Aard-

fchollen uit Arabie zeven Etmaalen in Honig

gekookt werden ; doch daar voegt hy by ,

dat hier door al het Aardige en gebrekkelyke

weggenomen werdt , zo dat zig de Aders en

Kleuren daar in zeer fraay vertoonden : waar

mede hy een Soort van Achaaten, of moog-

lyk Onyx Sardonyx, fchynt te bedoelen. Ik

geloof niet , dat by iets anders op 't Oog
gehad hebbe, gelyk de Heer Bruckmann zig

verbeeldt (V).

Die zelfde Natuurbefchryver fpreekt om- Manier

Handig van de manieren , welken de Ouden vaiMia~

maaking.
gebruikten tot vervaljcning of namaaking der

Ede-

(*#) Omnes Gemmce Mellis deco&u nitescunt , przeci-

pue Corftci, in orani alio ufu acriora abhorrences. HiJK

Nat. Libr. XXXV 11. Cap. 12,

(v) AbhandL von Edeljleinen. \j. zg,

Dd 4
IIL Vwu III. Stuk.
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11. Edele Steenen. En , aangezien die Konst ,.

vn.
,U

noe voortrefFelyk ook , tot groot bedrog in

Hooi^d- deezen , en tot veel ongemak voor de Lief-

hebbers in 't vergaaren derzelven flrekt: zal

ik daar van een weinig omftandiger fpreeken»

Zy is, hedendaags, tot zulkeene volkomen-

heid gefteegen , dat alle Soorten van Edele

Steenen daar door worden nagebootst , en

dikwiïs met zulk een Gloed van Kleuren , dat

de echte van de nagemaakten daar in over-

troffen worden. Een Saphier, by voorbeeld,

zal flerker Hemelfchblaauwzyn dan de fthoon-

ile Natuurlyke: een Topaas hcoger geel, enz.

Vk Kry- VeiTcheiderley Manieren zyn *er , om dit

ftUidu. bedrog te pleegen» Vooreerst, wanneer die

Steenen , welken Linnjeus onder de Sal-

peter gefchikt heeft, als tot de KryfhTlen be-

hoorende, (hier voor befcbreeven onderden

naam van Gekleurde Kryfial/en,) tot Steenen

gefneeden en gepolyst , voor echte Edeie

Steenen worden uitgevent. Dit bedrog moet

aan de minder hardheid derzelven , dat men-

ze Vylen en met Staal, of met den Diamant,

kratzen kan ; als ook aan den minderen Cl*m

en Zwaarte, ontdekt worden. Somtyds wor-

den ook wel Kryftallyne Plaatjes, die onkleu-

rigzyn, duhbeld gelegd, of enkeld met eene

Folie (Jaar tusfchen of daar onder, die fom-

tyds den fcherpftzienden bedriegen kan

;

te meer, wanneer men, een dun Schyfje van
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een echten Steen dus met Krvftal verdubbelt: .
u-

s
t welk dikwils plaats heeft met de Diamanten, vil.

die men dan Dübbelfieenen noernt. Gevat zyn- Hqofd"

stuk*

de, of in Ringen gezet, zyn deeze Steenen

naauwlyks van de volkomene te onderfchei-

den, en hierom is in Vrankryk, Engeland en

Holland, een zwaare Straf daar op gefield, zo

men dergelyke Steenen , ingekast zynde

,

kwam te verkoopen , zonder dat het Kasje

met den Letter D gemerkt zy of met Doublet

getekend. Ongevat is het bedrog , wanneer

men 'er op verdagt is, ligtelykmet het Oog
of met een Vergrootglas , of ook met koo-

kend Water, dat de Maftik fmeken doet, te

ontdekken.

De gemeende Manier is , dat men Edele Van ge-

Steenen fabriceert van gegooten G/as, in 't^as?
1

Hoogduitfch Glasflusfe genaamd , terwyl men
de anderen Kryftal-FIusfety telt. De Manier,

om zulks te doen , is door verfcheide Autheu-

rea befchreeven (w). Het gefmolten Glas

wordt, door bymenging van de een of ande-

re Metall yne Stoffe , gekleurd, en, alzo die

StofFe dikwils zeer zwaar is , komen 'er Stee-

nen van, diezwaarer dan de Natuurlykenzyn,

Sommige Stoffen geeven een Glans aan dezel-

ven , flerker dan de echte Steenen hebben. On-

der

(«0 Vid. Neri , Ars Pitmria. Blahcour* fur lei

Verrerie. Kunckel Glasmacherhimt &c.

Dd 5
III. D*el. III, Stuk.
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II. der anderen wordt te Parys een Soort van

vf^' witte Glasfleen vervaardigd , die door zyn
Hcoïd* Vuur de Diamanten zeer naby komt , en van

den Uitvinder den naam van Pierre de Stras

bekomen heeft. Zy hebben echter; hoewel

zy veel daar voor gedragen worden ; noch

de zuiverheid , noch de handheld, noch de

duurzaamheid daar van.

Middelen Ongelooflyke moeite baaren deeze Glasftee*

om het mn dje men Compofitie noemt, den Liefheb-
bearog te

* r J '

ontdek- beren in het maaken van Verzamelingen: des

het niet ondienftig zyn zal, de Middelen hier

op te geeven , om dit bedrog te ontdekken;

wanneer zy voor Edele Steenen worden aan-

gebooden of vertoond. Plinius heeft reeds

als een algemeen Middel opgegeven (V), dat

men de Steenen befchouwe tegen 't Morgen-

Licht , en dus waarneeme , of 'er ook Blaasjes

of Lugtbelletjes zig in vertoonen , die een

zeker bewys uitleveren , dat hetgegooten Glas

zy:.terwyl de Echte, in tegendeel, dikwils

met Barstjes , Vedertjes en Vlakjes, van bin-

nen zyn bezet , dat zelden in de Glasileenen

plaats heelt. Voorts moet men letten op den

Glans? die iets byzonders heeft, den gehee-

len Steen doordringende en Merk uitfehieten-

de; 't welk men Vuur noemt; terwyi dezelve

ia de Glasileenen niet zo levendig is en meest

glm-

{%) Wft.Nau Libr. XXXV 11. Cap. 13*
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glinfterende in de Oppervlakte fpeelr. Voorts H.

komt de Fyl in aanmerking en het kratfen y\\,
h

met Staal, dat aanflonds de Glasfteenen ken- HooFD*

STUK*

baar maakt : maar onder de geringer Edele

Steenen, inzonderheid Occidentaaifche of Eu-

ropifche, zyn ook veelen , die van den Vyl

aangegreepen worden. Door de Steenflypers

wordt op de Schyf aanflonds, aan de mindere

hardheid , het bedrog ontdekt. De Edele

Steenen , naamelyk, worden door Zand op de

Schyf niet, gelyk de Glasfteenen, aangegree-

pen, maar wel door Amaril, welke, weder-

om, geen vat heeft op den Diamant. Som-

migen willen , dat menze met Sterk Water
of andere bytende Geest onderzoeken zou

kunnen ; doch eenige Glasflusfen hebben

hier van zo min aandoening als de Edele

Steenen zelf. Wanneer een Steen eenigen

tyd voor echt gedragen is, en men ontdekt,

dat hy zyn Glans ten deele verlooren heb-

be, en aan de kanten afgefleeten of (lomp

geworden, of ook op de Oppervlakte ge-

kratst zy, dan mag men wel vastftellen, dat

het geen echte Steen, maar gegooten,GIas,

zy geweest. Sommige Juweliers willen het

door de zwaarte in de Hand' of door de kou-

de aan de Wang ontdekken : maar dit zyn
bedrieglyke Kentekenen.

In Engeland worden door zekeren Konfle- Anttek»

naar, genaamd Tassie , een menigte 'nagê-,?
fc{?e

?.
en.**. ° koning

maak-"^ge-
III. Deel. III, Stuk. maakt

' /
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il. maakte gefneedene Antieke en Moderne Stee-

^Y^^'nen, ten deele van gebrande Aarde, ten dee-

Hoofd- Je van Glasflusfen vervaardigd , die de Origi-

neelen zeer gelyken. Zy zyn verheven en

verdiept gearbeid en ongemeen fraay , kunnende

ook voor een taamelyken Prys bekomen wor-

den. Twee andere Konllenaars, te Londen,

hebben , federt veele Jaaren , een Fabriek opge-

regt van allerley Medailles , Borstftukken
,

Beeldjes en Vaatwerk, zo zeer naar het An.

tiek gelykende , dat men het zeer duur be-

taalt. De Jaspis, Achaat, Lazuurfteen , Por-

fier, en allerley ander fyn Gefteente, dat tot

het Keizelige behoort , wordt door hun van

een gebrande Kley nagebootst. Ook maaken

zy eenzwart Porfelein, dat.de eïgenfchappea

van Bafalt heeft, en een wit, van dergelyke

natuur , beiden de Gloeijing in 't Vuur kun-

nende uïtftaao. Zo wel de verheven als uit-

gefneeden Steenen, van hunne Fabriek, zyn

zo fcherp als mooglyk is gevormd en bevatten

de allerfynfte trekken der Origineelen : des men •

ze naauwlyks daar van onderscheiden kan. In

't jaar 4774, is door hun reeds ten derden rnaale

eene vermeerderde Catalogus daar van uitge-

geven Cy> Ik zwyge van het gene ten dies

op-

(y) Catatogue des Came'es , Intagtio's , Medailles , Bus-

tes ,
petites Statues & Basreliefs', auec une defcrtpUm

generale des Fafes et autteS Ornamens d'apres les An~

tiques ; fabriquées par Wodqwood & Bsntley &c.

Londen»
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opz'gte in Italië gefchiedr. Men moet te 11.

Rome en te Napels ongemeen voorzigtig A
y[f#

u

zvn , met bet Volk dat aldaar allerïey Ge- Hooro-
' '

, .... STUK»
deenten verkoopt, om zoniet, in plaats van

dezelven, kondig gekleurde Marmers en van

Glas gemaakte Steenen in de hand te laatea ;

floppen. De Staafjes , uit welken het Mo-
faik Werk famengefteld wordt, zyn allen van

dien aart (z\

Van ouds zyn fommigen der Edele Steenen Media- ï

byzonder vermaard geweest, wregens de Ge-
îk%

g8"

neeskragt , die aan dezelven toegefchreeven

werdt. Hierom worden nog vyf derzelven

;

naamelyk de Granaat , Hyacinth , Saphier f

Sardius of Carneool en Smaragd; geteld onder

de Winkfclmiddelen der Apotheeken. Men
fchreef 'er , in 't algemeen , Hartderkende

kragten aan toe, en ieder Steen hadt bynaeen

byzondere eigenichap , naar de Kleur. De
Carneool , by voorbeeld , was BIoedftempen-

de; de Smaragd ftremde den Buikloop; de

Saphier was voor de Oogen dienftig; de Hya-

cinth tegen de. Stuipen ; de Granaat tegen de

Hartklopping; behalve de algemeene verder-

kende en tegengiftige hoedanigheden. He-

dendaags heeft men 'er zeer weinig achting

voor 9 en, fchoon zy nog gebruikt worden in

ze-

(2) Feuber Brieft aus WafcMand. p. in, 126,81c,

III. Duel. III. Stuk.,



430 H OOG-GLANZIGE OF

il, zekere Wiokelbereidingen; gelyk vandeHy*
A
vn

E

.

EL
' acmtnen een Confectie naaren naam heeft

;

Hoofd- zo is men verzekerd , dat zy onverteerbaar

zyn , en dus in de Ingewanden weinig meer

uitvoeren dan Zand ; 't welk wel eenigszins

tot Maagfchuuring dienen , doch door zyne

veelheid gevaarlyke Verftoppingen maaken

kan. Zuurbreekende kragten, immers, wel-

ken 'er fommigeh met L em e r y aan toefchry-

ven, zyn in* de echte Steenen niet; alzo daar

het Zuur geen vat op heeft. En, dewyl het

zeer gevaarlyk is, dat 'er Glasfleenen in plaats

gebruikt worden , welke , niet fyn genoeg

gewreeven, een doodelyk Vergift zyn: zo is

het veel veiliger zig in 't geheel daar van te

onthouden O). Het Poeijer, wel, van Dia-

manten zelfs , weidt onlangs nog beweerd,

ook by groote veelheid ingenomen, onfcha-

delyk te zyn O): maar tot weiken nutte zou

hetzelve (trekken?

Konstvan Het voornaamfte gebruik, dat men heden-

f^
enfny"

daags van de Edele Steenen maakt , is tot

optooizel der beminnelyke Sexe en tot Rin-

gen voor Mansperfoonen. Gudtyds maakte

men veel werks van gefneeden Stsenen. Die

Konst is overoud; alzo men vindt, dat op

de twaalf Steenen van Aarons Borstlap é<*

Naa-

£a) Vid. Triller, de Mat. Medim.Tqrn.l]y.zz,

O) Schulz. Disfert% de Adawante. Hal<e. 173?.
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Naamen der twaalf Stammen van de Kinderen n.
Israëls gegraveerd waren (c). De Egyptenaars, Asdeel.

Grieken en Romeinen , hebben het in die Hoon*
Konst zo ver gebragt , dat men tegenwoor- STÜK*

dig naauwlyks die volkomenheid bereikt.

Hierom worden de Antieke Steenen , 't zy
Camèas of Intaglws , dat is verheven of ver-

diept 'gefneeden , thans nog in veel waarde

gehouden. In de tweede Eeuw, na 's Hei-

lands geboorte, begon men een bygeloovig

gebruik daar van te maaken , door de Naamen
en Afbeeldingen van Afgoden , Dieren en

wonderlyke Gedrogten , daar in te graveeren

;

hoedanige Steenen , als Talismans of Amuletheu

gebruikt geweest, nog heden onder den naam

van Jao , welke mooglyk van Jehova af-

ftamt, of onder dien van Ahraxas bekend

zyn.

De Ouden fneeden niet in alle Soorten van

Edele Steeoen. Zy verkoozen inzonderheid,

hiertoe, den Sardius of Korallyn, de Onyx

enSardonyx, waar van de twee Steenen des

Ephods waren > op welken men zes aan zes

de naamen der Stammen Israëls gegraveerd

hadt (J): den Chalcedoon , Achaat, Frafer,

Jaspis, Amethyst , den Lazuurlleen en Hya-

cinth; als ook den flegten Smaragd én Sa-

. . pnier 3

CO Exod. XXV lil. vs, ai.

Cd) Exod. XXV 111. vs. g, 10, H« '

III. Deel. III. Stuk,

\
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IJ» phier. Diamanten, echte Robynen, fchooné
AFDFEL. il rt

VII. Saphieren en Smaragden, (welke laatiten het,

sJok!'*
" volgens Plinius berigt, verbooden was te

fnyden :) Opaalen , Granaaten , Topaazen en

Kryftallen , komen onder de Antieken geheel

niet, of maar zeer zeldzaam gegraveerd voor.

Misfchien zyn deeerften hun te hard geweest

,

om op die manier te bewerken ; hoewel men
den Diamant ook onder de gefneeden Stee-

nen van den Borstlap , voorgemeld , opge-

teld vindt : maar , behalve dat men niet

verzekerd is , of zy die zelfde Steenen gehad

hebben § welke tegenwoordig zo genoemd

worden, als zy in onze befchryving van den

Borstlap voorkomen ; verklaaren de Jooden
zulks door een Wonderwerk. De Talmud
verhaalt , bovendien , dat de twee Tafelen

der tien Geboden , door den Almagtigen be-

fchreeven , van den fchoonften , zuivérfien,

Saphierfteen geweest zyn ; voegende daarby,

dat Moses, dezelven verbroken hebbende, ufc

het verkoopen der Stukken zig Schatten heefc

verzameld : 't welk te ongerymd is, om ge-

loof te verdienen.

De Konst
[ Dit weeteD wv > dat ^e Konst, van de Dia-

van Steen- manten te bearbeiden, nu omtrent driehon-

derd Jaaren geleeden, eerst, by toeval, uit-

gevonden zy. De Ouden gaven aan de Stee-

nen en Glasflusfen , waar in zy fneeden , een

zeer eenvoudige Geftalte, Zy maakten de-

ze^
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zelven of aan beide zyden geheel plat, of IL

aan de eene zyde plat, aan de andere Schild-
A
*y\\^

v-orraig verheven, alwaar dan de Steen gegra- Hoofd-

veerd werdt. Evenwel was het ook by de

Egypteaaars in gebruik, de infnyding te doen

op de platte zyde , 't geen inzonderheid ge-

fchïeden moest 9 wanneer men ze tot Zegels

gebruiken wilde: 't welk ook al overoud moet

zyn; alzo daar van mede in 4e Heilige Schrift,

by het graveeren van den Borstlap, gewaagd

wordt» Somtyds werden 3

er ook wel Gaten

in geboord ,om ze tot Baggen of Oorfieraadea

te kunnen gebruiken , of als Behoedmiddelen9

of tot Sieraad, voor den Borst te draagen.

Buiten twyfel zullen de Ouden dan ook in Labo£a&«
tan»

het Steenflypen eenigermaate bedreeven zyn

geweest , doch mooglyk niet meer dan de

Lndiaanen hedendaags , door welken de Ede*

Ie Steenen * die men van hun bekomt, zeer

gebrekkelyk worden gefatfoeneerd. In 't al-

gemeen zynze niet fcherp gefleepen , en voor-

al ook niet wel gepolyst; hebben dikwils bo-

vendien de fouten , van eene onvolkomene

verdeeiing en afmeeting der Facetten , niet

alleen , maar ook der zydvlakten , welken fom-

tyds fcheef tegenover malkander (laan. Dit is

de reden , dat zodanige Steenen veel minder

Glans en Vuur hebben , dan wanneer zy , door

Europifche Konftenaars , regt fyn , fcherp en

-egaal gefleepen , en wd gepolyst zyn. Men
E e' noemt-

'Ut Bebl; IÏI. Sxük.
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Afdeel. noemtze Laboraaten , in ondeiTcheïding van

Vil. cte ruuwe Steenen , aan welken de Juweliers

stuk. den naam van Koorn geeven. Ook laaten de

Icdiaanen zodanige Steenen doorgaans te dik,

om meer Gewigt te hebben ; dat wel in zeker

opzigt fchadelyk is , maar aan den anderen

kant meer gelegenheid geeft, om de gezegde

Gebreken te verhelpen.

Verfchii- De Konsc van Steenflypen is thans in Euro-

ftahe

Ge"
P a •> byzonderlyk in Engeland ; Holland en

Portugal , zeer ver gevorderd , ja mooglyk tot

de uiterfie volmaaktheid gefteegen. Daar is

in het flypen van doorfchynende Steenen veel

oplettendheid noodig , dat menze niet te dik

laate, 't welk de bovenfte Oppervlakte tegen

de onderfte belet te fpeelen; als wanneer men-

ze Klompfteenen noemt : en wederom 9 dat men
de Steenen niet te veel afneeme , 't geen fcha-

delyk is in 't gewigt. Ook kan een Steen te

dun gefleepen zyn , om een behoorlyken Gloed

te hebben ,- 't welk dan onverhelpelyfc is. Des

eene byzondere Evenredigheid in dit alles

moet waargenomen worden ; zo wel als in de

Figuur. De onzuivere Steenen verdienen fom-

tyds den arbeid van Slypen niet , tQn minften

niet van het Zetten , en zyn derhalve dien-

fliger in Naturaliën- Verzamelingen. Die te

donker zyn van Kleur, worden van onderen

uitgehold of hol gefleepen , 't welk de Fran-

fchen Pierres chenées of en tybochon heeten. Ik

heb
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lieb Granaat-en , van dien aart , dus uit Oostin- A^JjjJw

die gebragt. De Duitfchers noemenze Ge- Vn.

fchlagdte Steine. Voorts wordt het gene bo- SfUK.

ven uit de Kas komt de Kroon , in 't Franfch

Ie Ravilkn , dat 'er binnen zit de Broek , l&

€ulasfe^ geheten. Daar zyn Konftenaars, die zig

alleen toeleggen op het klooven , anderen op

het flypen der Diamanten ; anderen op dat van

Gekleurde Steenen , en deeze laatften worden

Rebynflypers getyteld* De benaamingen , on-

dertusfchen , van de Figuur, en de voorge-

melde hoedanigheden , zyn op alle Edele Stee-

nen toepasfelyk: wier voornaamfte onderfcheï-

«iing , ten opzigt van de Geftalte, is in Ta-

fel fteenen , Roos- of Ruitenfleenen, Dikft.ee-

nen en Briljanten.

Een Tafel/leen wordt genoemd , die boven Tafst-

en onder geheel plat en vlak is , hebbende
fteeu>

boven, wederzyds, maar ééne Facet te. Dee-

ze Steenen hebben, wegens hunne dunte en

platheid ? weinig Vuur of Glans : men nam 'er

eertyds Steenen toe , die tot ander Werk te

dun waren , en gaf 'er eene vierhoekige of

.langwerpige figuur aan. Hedendaags worden

zy naauwlyks , dan tot ingelegd werk , go|

maakt.

De Roos- Steenen 9 Ruitfleenen of R.ofetten ,
Roosjes

«Jat is Roosjes , zyn van onderen geheel vlak , fteen^J

doch boven met eenige ryën Facetten , waar

Yan de bovenden in een fpitfen Top of Punt

E e 2 fa-
III. DE3L. III. SïUK*
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Armku famenÏ00Pe«» Volgens de Regelen der Steen*
vil' flypers-Konst , worden in een Roos -Steen

stuk?
FD

" vierentwintig Facetten vereifcht. Men maakt-
ze van de allerkleinfte Steentjes , waar van 'er

wel dertig of veertig in een Aas of Grein gaan,

en die derhalven, niet grooter dan kleine Spel-

denkoppen , zeer moeielyk teilypenzyn. Voor
't overige flypt menze rond, langwerpig, Ey-
of Peervormig. Zy moeten , om wel te fpee-

len , zo dik zyn als de halve middellyn der

Grondvlakte. De Facetten onderfcheiden zig

in Gefternde en Dwarfe. Dikwils noemt men-
ze Ruitenfteenen , en de Hollanders hebben den
naam van de fraaiften te maaken. Zy worden
veel tot het garneeren of omzetten van ande-

re Steenen gebruikt. Evenwel hebben zyvoor
de fchoonheid der Briljanten zo veel moeten

wyken, dat men hedendaags weinig Ruitftee-

nen flypt , indien men van. 't zelfde Stuk een

Briljant vormen kan.

Dikftee- Een Dikfleen wordt zodan'g een genoemd,
nen» die boven en onder een Horifontaale vlakte ,

en aan dezelve een ry Facetten heeft, 't Is of

twee Tafelfteenen met hunne breedfte Vlakten

a"an elkander gevoegd waren. Des onderfcheidt

hy zig daar van genoegzaam door de dikte.

Wanneer een ruuwe Diamant 5 zyne Kryftal-

ïyne figuur nog hebbende , flegts boven en

onder vlak gefleepen wordt, dan heeft men
zulk een Dikfteen, Ook worden alle Bril-

jas-
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janten eerst in die figuur gefleepen. De Dik- n.

fteenen hebben weinig Glans en Speeling. en
A
*jf*

u

zyn derhalve byna geheel uit de Mode ge Hoofd-

raakte

Oudtyds was men ook we! gewoon , aan zo- Spits-

danige ruuwe Diamanten hunne zeshoekige en fteenen *

agtzydïge figuur te laaten , de Zyden flegts

egaal afflypende en polyftende; als wanneer

"zy gezet werden , onder den naam van Spits-

'fteenen 9 \n 't Franfch Pointes naives, Men ziet ze

dus nog, nu en dan , aan zeer oude Koning-

lyke Kroonen. Ook bezit de Hoogadelyke

Familie van Veltheim, in het Maagdenburgfe

,

nog een Ring met zulk een Steen , bykans

derdhalf Karaaten zwaar.

De Briljanten , die thans meest in de Mode Briljan-

zyn , hebben boven en onder een kleine Ho-
n'

rizontaale Vlakte , doch de onderde kleinst.

Beiden zyn dezelven met eenige ryën van hoe-

kige Facetten omringd. In de voorgaande

Eeuw is deeie Konst van Steenflypen eerst

in trein gebragc, en door den Engelfchen Ju-

welier Jefferies omftandig- befchreeven;

die echter van denkbeeld fcheen te zyn, dat

de Roosfreenen , in Glans en Speeling, met

de Briljanten gelyk (tonden. De fpiegeling,

ondertusfchen , van de pnderile Facetten , in

de bovenden , moet noodwendig de Briljanten

meer glinllerende maaken , waar van zy ook

den naam hebben. De Kroon of het Pa vil-

E e 3 ioenm Deel. III. Stuk.
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m
ll foen van een naar de regelen der Kcnst weï

Vil. gefleepen Briljant , moet half zo hoog zyn

J%£™' als het onderde of de Broek : de onderfte

Vlakte moet flegts het vyfde deel der breedte

hebben van de bovenfte, en het getal. der Fa-

cetten moet onder vyfentwintig , boven drie-

ën-dertig zyn. Dit heeft ook in andere Ede-

le Steenen plaats , mids deze!ven niet te vol-

kleurig zyn: als wanneer zy minder dikte moe-

ten hebben. -De. -figuur, voor 't overige, der

Briljanten, neemt men vierhoekig, rond,

langwerpig , Eyrond , Peer- of Drupvormig

en Hartvormig. De laatstgernelden,. Pendelo-

ques of Bagfteenen genaamd , werden voor-

heen met een Gaatje doorboord , aan het fpit-

fe end, omze dus tot Oor-Hangers te kunnen
'

* gebruiken; maar, dewyl ze dus ligt afbraken»

vat menze thans meest a jour of in gewoone

Kastjes. Een Steen, van onderen plat, doch

anders als een Briljant geileepen , wordt

een halve Briljant , in 't Franfeh Brillonet

of demi-Brillant, geheten. De zodanigen wor-

den dikwils met . een Onderlaag van Kryftal

vervalfcht. Uit de meerder dikte , en grooter

arbeid, begrypt men ligt, dat de Briljanten

duurderzyndan Roosfteenen van gelyke groot-

te. Gelyk de Hollanders in deeze laatiten ,

zo munten de Engelfchen m 't flypen der Bril-

janten uit.

Anders Buiten de thans befchreevene maaken de
gefleepen Steen-
Steenen*
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Steenflypers , naar de hoedanigheid van den A }}'
,

Steen of ook uit eigen Zinnelykheid , ver vu.

fcheide gemengde Geftalten. Sommigen der- srU K°

D

zeiven kan men gevoeglyk Ruiten- Briljanten

noemen; alzo zy boven uit vierzydige Facet-

ten beilaan
a en onder als een Briljant gefleepen

zyn. Men heeft 'er ook, van boven als Roos-

fteenen, oiider met geilernde Facetten, hoe-

danigen fommigen aan beide zyden hebben.

Men heeft 'er, die van boven plat zyn, van

onderen met Facetten, die niet in een Spits,

maar in een langwerpige Kiel famenloopen ;

welken men Ezehruggen tytelt. Een andere

Soort heeft boven een groote Vlakte, aan den

rand driehoekige Facetten, en onder Sternfa-

cetten, dié in een Spits famenkcmen. Zoda-

nige Steenen of Kryftallen , die men overeeni-

ge Beeldtenis heen wil leggen , worden dun

'€n vlak bearbeid. De^ Steenen met een weer*

fchyo , gelyk de Kat-Oogen en"Opaalen,

worden van onderen dikwils plat, vanboven
Schildachtig of half Kogelrond , en fomtyds

ook wel in 't geheel Linsvormig gefleepen.

Kolfteenen , ei n delyk , zyn aan drie Zyden
vlak, en endelings in 't midden met een Gat

doorboord; zo dat zy draaijen kunnen. Deeze

worden, tot het fnyden van Zegels op derzel-

ver Zyden, gebruikt,

Ik gaa nu tot de byzondere befchryving der

Edele Steenen over.

Ee4 -CO Edele
Hl. Deel. III. Stwk.
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Aïdesl. (O Edele Steen, die byna onkleurig is, &ï*

VU. lerhardst.
Hooib-

STUK.

I. In de bepaaling van den Diamant heeft de

Ad*™™" ^eef Wallerius een groote verandering

Diamant, gemaakt. Daar hy denzelven bevoorens eene

Waterige Kleur toefchreef, eene behendigheid

in 't Vuur , en eene agtzydige Tolachtige fi-

guur; geeft hy 'er thans , behalve de over-

treffende doorfchynendheid en hardheid , al-

leenlyk die eigenfchap aan , van tot Poeijer

gemaakt zwartachtig te zyn. Dit laatfte on-

derfcheidt hem, zekerlyk, van de Kry (lallen

,

doch niet zo zeer van de andere Edele Stee-

nen: terwyl ook niet alle Diamanten zonder

Kleur zyn , en aan de Vuurbeilendigheid thans

zeer getwyfeld wordt.

Naam. In 't Latyn en Griekfch werdt hy Adamas

genoemd, dat op de ongemeene hardheid van

deezen Steen zou zien. De Ouden naamelylc

dagten , dat hy door Vuur noch Staal, noch

door eenig geweld, bedwingelyk ware. Deezen

naam fpreekt men in de Europifche Taaien

een

(r_) Gemma fere excolor { omnium durisfima. Mihï.

Gemma pellucidisfima , omnium durisfima , pulverifata

nigrescens. Wall. SijJï. Min. I. p. 241. Gen. 18. Sp»

1. Gemma pellucidisfima , duritie fnmtna , Colore Aqueo ,

in Igne perfïftens , ochiëdra turbinata. Wall. Min. 115.

Alumen Lapidöfufn pellucidisfimum , folidisfimum. Linn.

StjJL Mat. XIL Tom. 1 IL Gen, 17. Sp. 6. « 9 Adamas
Gemma. Cronst. Min* §n 42.
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een weinig verfchillende uit. In Vrankryk .
IT#

noemt men hem, gelyk by ons Diamant, in VU.

Engeland Diamond , in Italië Diamante. Pli- STUk°

nius heeft 'er zes Soorten van opgeteld, waar Diamant,

onder de Indifche fomtyds van grootte als een

Hazelnoot waren. Verfcheide uitmuntende

kragten , gelyk , dat hy den Magneet zyne

werking op het Yzer beneemen zou ; als ook

de Tegengiftigheid, inwendig, en de wegnee-

ming der Melancholie of Zwaarmoedigheid ,

weshalve hy Anachites geheten werdt , gaan

wy, als inbeeldig en ongerymd, voorby (è).

De voornaamfle Plaats , daar men van oudspiaata.

her Diamanten gegraven heeft , is aan de

Vaste Kust van Indie, in !t Mogols Land. Men
vindt hem daar allermeest in de Ryken van

Vifapour, Golkonda en Bengale , aan de Oe-

vers der Ganges. Hier zyn verfcheide Groe-

ven en van verfchillende hoedanigheid. Men
heeft 'er, omftreeks Golkonda, in de Pro-

vincie van Carnatica , daar Aders van rood-

achtige Aarde door de Rotfèn loopen , die

naauwlyks een Duim breed zyn: men heeft 'er

van geelachtige Aarde, welke diep moet uit

gegraven worden : fommigen zyn wel vyftig

. *Va-

(*) Adamas Vitreum et fylendidum liabet Colorem ,

folidusque et fraftu difficilis- Febres feniitertianas fus-

3ienfus aut alligatns reftinguit. Pseli^üs de Lap* virtuü*>

hos , per Bernard. p. 7.

E e v
III. Dsel. III. Stüs.
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11. Vademen diepte. Te Melwillee werdt in het
A
vlï

E1
"-Jaar l ?6° een &oe^e Diamantmyn ontdekt;

Hoofd- doch de Diamanten waren geelachtig en
*™K

' niet zeer hard. Die der andere Mynen vallen
Diamant. •

\ :

.

r . ,
'

dikwils in t blaauwe of in t groene, en ko-

men dus byna met de Ceylonfche , voorge-

meld , overeen. De Vorften van dat Land

laaten zig de fchoonften en grootften leveren 3

én bewaaren dezeïven voor zig : 't welk

maakt , dat die in Europa.zo zeldzaam zyn.

De Indiaanen , zelfs , wanneer zy maai* zoda-

nig eenen , Steelswyze , bekomen kunnen *

verfteeken die als den grootften Schat, en zou-

den eer hun Leven laaten, dan daarvan afftand

doen. Somtyds zitten 'er ook wel Diamanten

ïn het Gefleeote der Rotfen , welken men by

toeval ontdekt. Anderszins komen zy, inde

Groeven van Indie , altemaal in Aarde voor

,

welke uitgewasfehen moet worden , om ze

daar in
;

te vinden : des veele duizend Men-

fchen fomtyds den arbeid waarneemen aan ééne

Myn.

Mynen In het Ryk van Bengale is een Rivier Gouel
'm Benga-

genaamd, waar in men al van ouds Diamanten

gevonden heeft. Hier kan flegts , in 't begin

des Jaars , in gearbeid worden , wanneer het

Regen -Saizoen voorby is en de Rivierwateren

helder zyn. Wel agtduizend Menfchen, van

allerley Ouderdom , plagten dan de Rivier op

te gaan, om Diamanten te zoeken in deszelfs

Zand
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Zand. Een plaats ontdekt hebbende , daar 11.

veel Keizeltjes zyn , wordt het Water afge-
A
vïif

u

leid , en het Zand twee Voeten diep uitgegra- Hoofd-

ven, 't welk men dan 3 even als de.gedagte^^^
Aarde , uitwafcht , om de Steenen te beko-

men.

Men vindt ook Diamanten in de Rivier Suc- Op Bor-

cadan en elders op 't Eiland Borneo ; gelyk ik BtvSiU

Uk de Diamantmynen van Banjer , aldaar, een

menigte Keizelfleentjes en geelachtig Zand

bekomen heb, met eenige Kwarts* Steentjes

daar in. Zy vallen ook op Malakka , welke,

gelyk die van Dekan en Golkonda , Steenen

van den ouden Rots geheten worden en de bes-

ten zyn. Ook zyn zy aan 't JL'iland Ormus

,

by de Kust van Perfie , waarfchynlyk door de
Paarldujkers, gevonden, en daarom in 't En-

gelfch Diverftone genaamd , dat is Duiker-

lleen (ƒ). Verfcheide oude Mynen in Indie

zyn reeds uitgeput ; doch daar tegen heeft

men wederom nieuwen aangelegd , en in aï-

: len- --* —
Cf) Want bet is niet te denken , dat zy op dat Ei-

land zouden gegraven zyn , 't welk byna geheel bedekt

Sa. met een Korst van Zout;, maar de Paarlvjsfchery,

daar omftreeks, kan gelegenheid gegeven hébben* om
by geval aldaar een Diamant te vinden, als ook tot

den zonderlingen naam , dien fommigen in Buivelfteeu

overbrengen. Immers waarom zouden zy dus meer hee»

ten , dan andere Diamanten ?

III. Dsel, III. Stuk,

1
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11. Jen gevalle is daar omtrent weinig zekerheid

vff.
L

' te bekomen , alzo de Indiaanen de befte My-
Hooïd- nen zorgvuldig zoeken te verbergen. Dit

to««/.ze^e hee^c Plaats omtrent de Mynen van

Braïll, die, behalve de Diamanten , ook Ro-

bynen, Topaazen en Peridots uitleveren. De
Steenen vallen aldaar zo glanzig niet als in de

Mynen van Golkonda , maar by uitftek groot.

In 't jaar 1734 kwamen , met de Vloot van

Rio de Janeiro , twaalfhonderd zes en veertig On-

een ruuwe Diamanten te Lisfabon , en die veel-

heid isïedert niet verminderd. Die Diamantmy-

nen werden , in 't jaar 1740, door de Kroon van

Portugal verpagt , voor ruim twee Tonnen

Gouds in 't jaar (g).

Europï- De zogenaamde Diamanten , é\e men in Ka-

Fl.xxxiv. aada gevonden heeft , zyn eigentlyk maar Kry-
Fig* 6. ftaiien, zo wel als die van Brifto! en Buxton in

Engeland, die van Alencon in Vrankryk, die

uit Bohème en elders uit Duitfchland. Zy
hebben geenszins den Glans noch de andere

Eigenfchappen der Diamanten. Ook zyn hun-

Be Kryftallen van eene andere figuur, naa-

me-

eng) Zeer ongerymd is het derhalve te denken, dat

de Diamanten aldaar uit Oostindie gebragt zouden wor-

den , gelyk fommigen daar uit befluiten , dat zy van de

zeilde hardheid zyn. De'plaatfen, immers, in Brafil

,

daar menze vindt, zyn wereldkundig. Brückm Edelfl.

p. 27 & Betjtrage. p. 22,38* Tegenw. St. van Ameriker.

by Tirion, li. Deel, bladz. 362,368.
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melyk byna als die der Hyacinthen. F er- u.

b e r vondt wel , in het Naturaliën - Kabinet der Ap°=«-

Akademie van Sïéna , kleine zwart en witte Hoofd-

Kwarts - Kryflalïen van den Berg Polciano 3

S^'
mnft

welke agt driehoekige zyden , en dus de ge-

ftalte der Diamanten hadden (h), maar in Gal-

licie vindt men grootere dergelyke, dat vol-

maakte Yzerfteentjes zyn; als ook kleine op

't Eiland Korfika. Ik heb nogthans een Ge»

fleente van Averberg by Stolberg , waar in

Kry ftalletjes voorkomen van Diamantfiguur.

De Hongarifche Diamanten , waar van ik in

Ftg. 6, de Afbeelding geef, verfchillen daar

van zeer weinig*

Weinig heeft men de Diamanten nog in een

vaste Matrix gezien. In de Catalogus van 'c

Kabinet van Stieclitz , dat te Leipzig verkogt

is , wordt gewag gemaakt van een Diamant

van Golkonda , zittende in een vast mengzei

van Eifenram en Keizelkorrels. Mooglyk is

dit hetzelfde Stuk , dat de Heer D a v i l a in

zyn Kabinet hadt , een rondachtige Diamant

bevattende , welke zat in een Yzer-Erts, ge-

vuld met kleine Korreltjes witte Kwarts en

anderen door Yzer gekleurd (/). Die Dia-

mant fcheqn ongevaar een Kwartier Duims
breed te zyn. Ik heb een Keizelfteea van

Bof-

(fi) Briefe aus WalfcMand , p 298.

(0 Qatalog. vaifonn. Tom. 11. p* 278' N", 725.

III. DSKL. III, SïUKe
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TT

Afdekl. Borneo» die Afchgraauw was en zeer vast van
VU. zelfftandigheid , doorgeflagen, en behalve zeer

stuk. kleine heldere Ki*yHalletjes , waar mede hy
Diamant, van binnen doorzaaid is , in een Brok daar

van een Diamantje gevonden , dat 'er nog in

zit en zig duidelyk van de andere Kryflallen

onderfcheidt.

Kenmer- ®Q echte Diamanten , in hunne Kryftalli-

^e
f.a

fche gedaante voorkomende , zyn agtzydig
* en zeshoekig. De geftalte van eenige door de

Benjaneezen nagemaakte Diamanten , my uk
Oostindie gezonden , in Fig. 7, toont zulks

vry duidelyk. Zy beftaan als uit twee vier-

kante Pieramieden, met de Voeten op elkan-

der gevoegd : zo dat zy een vierkanten Om-
trek hebben, meteen Spits boven en onder,

waar in de vier Driehoekige Zyden famen-

loopen. Sommigen willen ook, dat 'er zyn

met driekantige Pieramieden , en Kubïfche of

zeszydige mee agt Hoeken; gelyk DAvila
'er één uit Brafit hadt van veertien Zyden ,

akemaal fcheeve Vierhoeken of Ruiten zynde:

maar of dit waare Natuurlyke Diamanten zyn

,

zou men mogen twyfelen. Wallerius,
niettemin , fpreekt onbefchroomd van Teeriïngfe

Diamanten, waar over hy van den Heer De*
li sle grootelyks berispt wordt (£). Meest

vallen zy Keizelachtig , en dan in allerley ge-

daan-

(£) Ook is zyne befchryving der Diamanten, buiten-

dien , zeer onvolkomen. Bruckaiann Biijtyagê, 1778. p. 3.%.
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daante, rond, langwerpig, plat, enz. Sommi-
At£Ete%

gen van deeze Keizeltjes tbonen duidelyk , vil.
*

door hunne figuur, de afkomst van dergelyke SXÜKi

Kryftallen ; door affchuuring der hoeken, naa-

melyk (/>

Ik heb een Steentje van Borneo , zynde

een hard Keizeltje , hoedanigen altoos by

de ruuwe Diamanten aldaar gevonden wor-

den ; volgens Berigt van iemand , die het

aldaar, in den jaare 1765, zelf verzameld hadt

Mooglyk dienen de zodanigen ten dien

einde.

De Hardheid is , van ouds her 5 als het zeker- Hardheid;

fte Kenmerk van een Diamant opgegeven. Al-

le andere Steenen worden , gelyk het Glas en

Kryftal , van hem gefneeden'of gekrast , ter-

wyl hy zelf geen aandoening heeft van eeni-

ge

' (0 Dit acht de Heer Wallerius onwaarfchynlyk ; de-

wyl de Diamant door andere Steenen niet zou kunnen

afgelleeten worden , en telt derhalve een Soort van

ronde Diamanten , als of zy dus geboren waren. Zyn

Ed. heeft niet bedagt, i. dat de zagtfte Lighaamen

,

gelyk Water , harde Steenen door langduurigheid uit-

hollen , ja rond maaken, gelyk men aan de Keizeis

ziet: 2 dat de Diamant aan 't Staal Vuur geeft, en

derhalven door den ilag eenigszins afflyt : 3. Dat zyne

Kryftallen tegen elkander hebben kunnen fchunren, 't

welk weezentlyk dikwiis gebeurt in het vervoeren der

Diamanten , en waar door hunne Punten byna altoos

ftomp zyn. Zie voorts ten dien opzigte Bruckmanns»
Beytragc. p. 25 -28*

Ui. Debl. III. Stuk,
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II. gederzelven, noch van het ailerfynfte Staal

;

Ajbbel.
hoewel hy ^aar aan yuur geeft> Xot bewer-

Hoofd- Icing moet hy door zyn eigen Splinters of

Diamant. ĉnerPe Punten gefneeden , en met zyn eigen

Poeijer gefleepen worden : want de Amaril,

die alle andere Edele Steenen op de Schyf

aangrypt, heeft geen vat op hem. Ook is hy

tegen de fcherpfte Vylen, en tegen de flerkfle

Zuure Geeften beftand; zo dat zyn Poeijer,

in Vitriool -Olie gekookt, volgens de Waar-

neemingen van den Heer Quist, daar in on-

veranderd blyft.

Door 't De Ouden hebben zig verbeeld, dat de Dia-

dampt mant even zo beftendig was , tegen 't Vuur:
hy weg.

ja fommige hedendaagfchen begunftigen nog

dit Gevoelen (m). De Heer Wallerius, ten

minde, is van denkbeeld , dat de Steen flegts in

fyne deeltjes verfpreidzy geweest, of dat men
te kleine en mooglyk geen echte Diamanten

gebruikt hebbe (n). Ondertusfchen is des-

zelfs wegdamping, door een ongemeenen trap

van Hitte, door zoveel Proefneemingen thans

bevestigd , dat het dwaasheid zou zyn , daar

aan te twyfelen* En het verwonderlykfte in

deezen is , dat de Robyn, Saphier en Sma-

ragd , anders in hardheid by den Diamant zo

veel te kort fchietende, die wegdamping,

door

(7flJ Nuilo Igm domabilis : zegt Waj»lBRïüS van des<

*en Steen. SijJL Mi,:. 1. p. 242.
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üoor den zelfden trap van Vuur, niet onder- ft

gaan 00 • VIL

In voorïgen tyd , heeft de Akademie van
S^FD"

Florence bevonden , dat de Diamanten , in pr0eèee-
'het Brandpunt van een Herken Brandfpiegel

jjjj

1^
of Brandglas , eerst troebel en donker wier- opzigte,

den , vervolgens geheel verdweenen. Dit

doet ook het Vuur van Porfelein- en Glas-

Ovens. De Proeven, daar omtrent genomen,

zyn beveiligd door de Franfchen Heeren d'Ar-

cst en Rouelle, volgens .welken zy in

een flerk aanhoudend Vuur , zo wel in vrye

Lugt , ais in bellooten Vaten , geheel weg-

dampen (j) )* De Heer Mitoüard verze-

kert, datzy 5 by 't wegvliegen, eenPhospho-

rieken Glans geeven; 't welk de Heer Mail*
lard reeds waargenomen hadt : maar door

Poeijer van Kolen werdt de wegdamping be-

let, wanneer hy daar inwel beflootenwas(^);

En fchoon de Heer Cadet beweert, dat

de Diamant in open Vuur flegts afbladere ,

affchilfere en dus verlooren gaa , en in be*

flooten Vuur niet vervliege ; is echter de

wegdamping ook in Poolen door verfcheide

Proe-

(o) Sollie. §oum, Encyctopedique* V I, Part, Oftobre.

C/7) Zfoumai de Medecine &c. Paris. 1775. p. 39»

{q) Chymie Experimentele pat Monsr, BAVjrié 9 Apotlf,

de PAcad. R» des Sciences».

Ff
III. D&su III. Stok.
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II. Proeven beweezen (r). In Sweeden was zulks

^yjf
L
* door den Heer Hofraad MooELLen ande«

Hooïd- ren gefchied (j). Ook verhaalt de Heer Ger-
S™K

'

4 hard , dat de Heer Direkteur Marcgraaf,
Diamant. • -n

te Berlyn , door nieuwe Proeven de wegdam-

ping der Diamanten beveftigd hebbe (f). On-

dertusfchen is het zonderling, dat de Sweed-

fche Heer Quist , in zyne zo ornftandige

Proefneemingen op de houding der Edele

Steenen, in 't Vuur 5 zulks niet waargenomen

heeft. Hy meldt flegts, dat deszelfs Poeijer

met Borax tot Glas verimelt , 't welk zuiver wit

is 3 van ongekleurde Diamanten (V). De brui-

ne en zwartachtige fmelten ligter en geeven

een donker troebel Glas.

Volgens de Proefneemingen van zo groote

Scheidkundigen , zo dikwils en op zo veele

plaatfen herhaald , kan men niet twyfelen , of

de Diamant vervliegt door een geweldigen

trap van Hitte. Boyle hadt reeds aange-

toond, dat 'er in een fterk Vuur uit deezen

Steen fcherpe Dampen opftygen , en dat hy

eindeiyk geheel verwaafeme O). Zo dat de

Waarneemingen van dit Verfchynzel reeds

van

CO Hosier Obferv. de Fhyfique &c. Septembre 1775»

("•O Gotthiger anzeïge von gelehvten Sacken. 177?.

Q) Beprage fur Chymie &c. 1. Th. p. 93.

Qï) Stockh, Ferhand, XXX, Band. p. 57,

(y) De Gemmamm Origine, p, 34, 36,
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van ouden datum zyn. En , al ware het, dat *Jkj.

hy ïlegcs in kleine en byna onzigtbaare deel- vu.
'

tjes vergruisde door het Vuur; zo bleek ech-STUK°
FE"

ter volftrekt, dat hy niet bedand was tegen Diamant,

't zelve. De Proefneemingen van anderen ,

die hem in befioten Vaten , met Kolenflof

,

Kryt , gebrande Beenders of geflooten Glas

bedekt, onderzogt hebben, bewyzen het te-

gendeel niet.

Ten opzigt van de Kleur is een groot ver- Kleur,

fchil onder de Diamanten. De fchoonfteOrien-

taaïfche , die men van den ouden Rots noemt,

zyn volftrekt onkkurig, zo helder als het zui*

verfte Water , met een zeer Merken helderen

Glans. Van de genen, die eenigszins gekleurd

zyn , komen de Groenachtige en Roodachti-

ge zeldzaamfl voor en zyn ook in de meefte

achting. Van de Geelen maakt men veel werks

in Oostindie ; misfchiep om dat de geele Kleur

,

van 't Vel der Indianinnen , by de Witten

te veel af(leekt. Die Citroen kleurig zyn ,

worden by ons nog voor de fraaiflen gehou-

den. By de Italiaanen en Franfchen v/orden

zy vecltyds jargon genoemd, sis van geringe

waarde zynde , en dikwils verward met de

Europifehe Topaazen en Hyacinthen. In de

Keizerlyke Verzameling te Weenen komen
voor , die half wit , half rood , of half wit

half geel zyn. Man vindt aldaar ook blaauw-

achtig groene , enz. De bruine, zwartachti-

Ffa ge
ÏÏL Deel. III. Stuk.
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i*i- ge en donker blaauwe , hebben weinig aan-

VII.
'

zien , en worden derhalve voor de flegtften

stok^
" gehouden. Deeze gebruikt men meest tot

Diamant. Diamant- Poeijer , om anderen teflypen, waar

toe tevens het afval derzelven dient. Sommi*

gen hebben getracht, kleine Diamanten, door

middel van Borax , tot grootere famen te

fmelten, doch het Glas, dat daar van komt,

is altoos weeker dan 't behoort» Het Diamant-

Poeijer , in tegendeel , vfordt van fomrnigen

voor harder gehouden, dan de Diamant zelf.

Ruuwe De ruuwe Diamanten zyn met de Aarde, of

Sn
l

Te
in" Kleijige Zandige Stoffe, waar in menze vindt,

kboven zodanig overtoogen , dat menze niet dan na
en z2lcl~

~

gen. herhaalde wasfehingen gewaar wordt. De Bra-

filiaanfche is, overkomende, gemeenlyk onef-

fen ,* de Oostindifche heeft fomtyds een glan*

zige,doorfchynende groenachtige Schors. Van

alle deeze onzuiverheden worden zy gereinigd

door het afwryven, in Franfch dectouter ge-

naamd. Dit gefchiedt door twee Diamanten,

ten dien einde ieder aan een Stokje met Sol-

deerzel vastgemaakt, tegen elkander tefchuu-

ven ; terwyl men 'er inmiddels in 'c ruuwe het

fatfoen aan geeft. Hierom wordt daar toe

een kundige Hand vereifeht en het afgewree-

vene graauwe Poeijer geenszins weggeworpen.

Dus gaat men met Diamanten te werkj die

wel gefield zyn: maar, zo men 'er fouten in

ontdekt, of dat zy geen bekwaame figuur heb-

ben %
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.- ben , dan. worden zy gekloofd, Hier toe dient II.

de Bladerigheid derzelven zeer, die in fommi-
A
^ff^

gen met het bloote Oog en in allen voor des .Hccfd»

kundigen met een Vergrootglas wel te ontdek- '

Bimmnt,
ken is. Volgens het beloop der Blaadjes ge- '

/

fchiedt dit met een Staalen Inftrument, na^r

een Mesje of Beiteltje gelykende. Wanneer

zulks geen pla3ts kan hebben , 't zy wegens

de figuur of ongelykheid van den Steen , zo

wordt hy doorgezaagd met een gefpannen Y-

zerdraad , 't welk met Diamantpoeijer .> door

Lrandewyn of fcherpen Azyn bevogtigd , is

heftreeken. Die Uitvindingen zya reeds over

de vier Eeuwen oud.

Tot het Diamantflypen wordt het Stokje , Het Dia-

waar aan dezelve gefoldeerd is, in een Kwa- J^JJ'
y"

drant gedoken ,.waar van het agterdeel, ne-

vens de Schyf, op een lang Yzer wordt vast

gemaakt , zo dat het voorde tegenover de

Schyf komt te flaan. Men befmeert den Steen

met Olie en Diamantpoeijer , en drukt de

Kwadrant met de Handen, of met een Tang,

of met opgelegd Gewicht , fterk tegen de

Schyf aan, die. door een Rad inel worde om-

:
gedrecven. Wanneer het eerde Poeijer niet

meer vat , ftrykt men 'er nieuw op; draait,

,als de eene Facette geileepen is, het Stokje,

In' de Kwadrant 3 om, en fielt hetzelve, tot

het'flypen van een andere Facette : 't welk

snen zo lang herhaalt, tot dat de Steen zyne

Ff 3 be-
tll. Djseïo lil» Stuk.
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11. behoorlyke Gefcalte hebben. Dus ziet men ,

^vn
E

.

EL
" ^at a^ es °P een Wiskonfcige manier verricht

Hoofd- wordt , en begrypt 9 hoe zulk een menigte
STUK, ^ .

.

. . ,

Diamant.
Facetten » zo geregeld en naauwkeung , kan

gefleepen worden op een Steentje , naauw-

lyks een Speldekop of Peperkorrel groot»

Ondertusfchen verliest, door dit fchoonmaa-

ken en flypen^ de Diamant doorgaans byna
de helft van zyn gewigt.

Uit het gezegde blykt , hoe men deezen

Steen ook tot dunne Plaatjes fnyden kan*

om de een of andere Beeldtenis in 't klein te

overdekken. Om denzelven als een Signet te

bewerken is een Toeflel noodig, die insge-

lyks door Raderwerk omgaat. Dit vereifcht

veel tyd en geduld 3 doch niettemin is het zo

wel, als in andere Steenen, mooglyk(w). Om
'er Gaatjes in te booren, wordt een- Staalen

Naald daar op gezet , die door een Dril-

boog omgedreeven wordt, gelyk in het Paarl-

gaten gefchiedc. Doch tot dit alles heeft men
ook Diamantpoeijer noodig, dat wël'fyn ge-

maakt is. Ten dien einde gebruikt men een

'Staalen Koker, waar in een dergelyke Cylin-

der past, en het gruis, daarin gedaan, wordt

zeer gemakkelyk daar mede zo fyri gewree-

ven, als men het begeert. Dus ziet men' dat

ook deeze Steen zig eenigermaate door Staal

be-

(jv) Bruckm. Beijtrage \\ 43,
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bewerken laat. Gewreeven geeft - hy in 't IT#

donker Licht en trekt ook ligte Stofjes aan, A^SL*

gelyk de Barnüeen , enz. (#). Hooïd-

De Diamant genoegzaam fbeelende door s
T
u
f*

;

zyn eigen Vuur en Glans, gelyk. in de ge- der Dia-

nen,die volkomen zyn, plaat si heeft, behoeft manteru

geen Folie, en wordt flegts met.Maflik, die

met zwart gebrand Yvoor gemengd is, -inzy-

ne Kas beveiligd, of ook wel van onderen

bloot, dat i<s a jour, gezet, Veelen vallen

in eenig opzigt, gebrekkig. Ten aanzien van

Glans en helderheid heeft rnenze van het

eerjïe y tweede en derde Water, zogenaamd. Zy-

ne Hardheid onderzoekt men , met hem, heet

gemaakt , plotslings te werpen in koud Wa-
ter, en ziet , of hy daar door Earilen krygt,

diezig, door 'er op te Ademen, ook wel in

hem openbaaren. Met het bloote Oog wordt

menze zelden in de ruuwe Steen gewaar* Voorts

hebben zy fomtyds gtaauwe of geelachtige

plekken, Vedertjes, Adertjes , Takjes, Knoo-

pen of Strooi tjes ; Roeftige of Afchkleurige

Vlakken; kleine, witte , roodachtige, zwarte

of bruine Korreltjes of Stippen ; of doffe ,

Glazige fceden : welk alles, benevens de brui-

ne , zwartachtige Kleur en onbekwaame ü-

,
guur,

O) Boïle de Jïdawante' in Tenébris tudnfe Öbfei'v. ad
calcsfa Libelli de Cohribus. Aoifte'. 1667.

Ff 4
UI. Dbel. III'. Stuk.
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A
ïl. guur 5 deszelfs waarde ongemeen vermïrr-

Afdeel. ,

vit. aert.

Hooïd- yan oucjs ^er js reecjs een pryS gefteid op>

Prvs en£oec*e Diamanten, dat is die volmaakt fchoon-

waardy. Zyn en van bekwaame figuur. Een ruuwe Steen

kost gemeenlyk half zo veel als een ^efleepe-

ne, van de delfde zwaarte. Men rekentze

naar Troys Gewigt , waar van de Once ver-

deeld wordt in honderdvyftig Karaaten en een

Karaat in vier Aazen, die dus een weinig lig-

ter zyn dan de Greinen van 't Apothekers-

Gewigt. Vier Greinen komen overeen mee

vyf Aazcn Goud -Gewigt. Voor anderhalve

Eeuw en vroeger , werdt een volmaakte wel

gefleepene Diamant vari een Aas verkogt voor

tiqn Guldens of Daalders (y). Tavernier
begroot den Prys der Roozenfleenen , het Ka-

raat op vyfdg, en het Aas -op zes Kyksdaal-

ders. Weinig verfchil lende is de hedendaags

fchePrys, doch dezelve houdt geeneftand;

vallende fomtyds tot dertig Ryksdaolders het

Karaat. Steenen van meer zwaarte houden

-beftendiger hunne waardy; welke, door het

Ge-

(jf) In 't Werk van Boot ftaat : liocenim tempore A-
üaWtas perpoütus & absque omni vitio , fi Granzim Pipe-

ris pouderet , decem Fèorenis aut quinque Ducatis vendi~

tur. Hy zal Spaanfche of Zilveren Dukaaten gemeend

hebben, die ruim oen Ryksdaalder doen; zo dat dit

omtrent uitkwam op tien Daalders. Anders begryp ik

die taxatie niet; want tien Guldens en vyf Gouden Pu-
kaafen fcheelt te veel.
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Gswigt in zig zelf te vermenigvuldigen, be- H-

rekend wordt. Dus, een Diamant van i Ka- VIL
raat 50 Ryksdaalders waardig zynde , doet een

s ĉ

0FD~

Diamant van gelyke fchoonheid, die 5 Karaa-^^^
ten weegt, 1250 en een van 10 Karaaten5ooo

Ryksdaalders. Men ziet daar uit klaar , de

manier van berekening , waar door de Prys

van groote Steenen zeer hoog ftygt. Het

kleine Goed, Stuk- Roosjes genaamd, die men
by de tel verkoopt , waar van 'er honderd-

twintig of honderdvyftig in een Karaat gaan,

wordt , wegens den arbeid , nog al zo duur

betaald, als Steenen van een Aas. Gebrekki*

ge of niet fchoone Diamanten zyn van onge-

lyk minder waarde en daar worden veele voor

Juweelen gedragen , die gedoubleerd of enkel

Compofitie- Steenen zyn , gelyk de Franfche

Pkrres.de Stras , waar van ik voorheen ge-

fproken heb , of ook Europ:iehe en andere

basterd- Diamanten. Sedert eenigen tyd zyn

ook zekere valfche Steenen, van dien aart en

niet minder fraaiheid , in Handel , die men
Pierres de Cayenne noemt.

Zo gemeen de kleine , thans , door den Ongp-

Rykdom van Europa, geworden zyn, zo zeld-groJteDi-

zaam zyn nog de groote; 't welk veroirzaakt amanten*

wordt door de ongemeene Waarde 9 welke

men op dezelven by de Indiaanen (lelt. Men
vindt 'er , nu en dan , in de Oo/lmdifche

Groeven , die tot vyftig en honderd Karaa-

Ff 5 ten

III. Deel. III. Stuk,
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H. ten zwaar zyn. De Groot Hertog van Flo-

A
vu

EL i,ence neefr er ^an2 één bezeten van om-

Hooïd- trent 140 Karaaten, Zo is 't ook met den

?
rüK

' Steen van 106 Karaaten, Ie grand Sancy y dat
Diamant.. ^ « j £

is Centfix genaamd , welken de Kroon van

Viankiyk lang gehad heeft; maar de Hertog

van Orïeans kogt 'er, op order van den laatst

overleeden Koning , «uit Engeland één , van

547 Aazen , dat is 137 Karaaten min een

Aas , voor anderhalf millioen Franfche Li-

vres , dat is ruim zeven Tonnen Gouds.

Volgens Ta vernier bezat de groote Mo-

gol 'er één , die op zes millioeneii Guldens

gèfchat werdt, zynde omtrent 280 Karaaten

zwaar. Een groote Steen van den Mogol-

fchen Keizer Aureng Zeeb , voor horiderdtwin-

tig Jaaren zeven Dagreizen van Golkonda ge-

vonden , woog ruuw by de Zoo Karaaten ,

1

dat is meer dan vyf Oneen. Sommigen heb-

ben zig verbeeld , dat de Diamanten niet

zwaarder dan negen Oneen vielen , doch die

Brafiliaanfche , welken de Kroon van Portu-

gal bezit, van 1680 Karaaten* zou dus meer

dan elf Oneen zwaar zyn. Deszelfs figuur' en

grootte vindt men elders afgebeeld (2). Nu
omtrent twintig Jaar geleeden, is hier, in 't

Nieuwe Zyds Hêeren Lógimênt/een Diamant

verkopt voor tagtïgdüïzend Guldens, welken

Tha-

(z) gournolEcommique. July 1751. p. 141.
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Thamas Kouli Kan voor aan den Kop IL

van zyn Paard zoude gehad hebben. Ik heb
At
$f£

denzelven gezien en afgetekend. Het was Hoofd-
, r» 7 • • j-t ti STUK.

een plat Stuk, van weinig dikte, aan beide en- BiammU
den puntig , omtrent een Duim breed enderd-

half Duim lang. Een der grootften , dien men
ooit hier te Amfterdam gehad heeft, behoorde

aan den FerfïaanSAFFRAs,die denzelven, in 't

jaar 1772 , aan de Keizerin van Rusland verkogt

had voor twaalf Tonnen Gouds en een jaar-

lyks Penfioen van vierduizend Roebels , zyn

Levenlang, Deeze woog 779 Karaaten;dus

veel naar den voorgemelden van Aureng-Zeeb

in Gewigt gelykende ; doch hy was zeer flegt

en pieramidaal gefneeden : zo dat hy veel

verlooren zal hebben , wanneer hy tot een

'goeden Briljant bearbeid is geworden.

(2) Edele Steen •, in hardheid volgende , met 11.

een roode Kleur , in 't Vuur heften'dig. Rubinus.

Robyn.

Deeze heeft zyn Latynfchen r±zzm> Ruhinus%

waar van de Italiaanfche Ruhino, de Franfch.6

'Ru-

(2) Qemma duritië fecunda , Colóre ritBro in Igne

^erfiflente-. Mikt. Gemma pellucidisfimaj, duritiéTecunda,

Col* rubro in Igne permanente* Wall.. £jfl. Min. 1 Sp.

105. p. 246. Alumea Lapidofum pellucidisfinmm rubrum.

Lïnn. Syjh Nat. XII. Tom. 111. Gen. 17. Sp. 6. /g,

Adamas ruber. Cronst. Min. §. 43. Rubinus. Just,
kMk.

377* Vog, Min. 143. Carbunculus Plini&

III, Deïl. III. Stuik.,
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il. Rabis, de Engelfche Ruby % de Duitfcbe Ru-
Arom

hin> en de Hollandfche Robyn, afkcmflig zyn

,

Hootd- zekerlyk van de roode Kleur, daar hy in uit-
%V

Robyu. munt. Somcyds is die zo hoog en ïlerk^dat

hy als een gloeijende Kole fchittert; waar -van

de Ouden hem Carbunculus genoemd hebben ox

Karbonkel. Somcyds valt hy geheel bleek: , fom-

tyds paarfchv fomtyds ook donker en bruin rood.

Men vindt hem voornaamelyk in Oostindie

,

byzonder in 't Ryk van Pegu op Ceylon; en f

volgens eenige Berigten ? ook in de Ryken

Bisnagar , Calecut , Cambaya, en elders aan

de Kust van Koromandel : als ook in Brafil.

Geringer foort en kleiner van iïukvak, hier

en .daar in Europa , zo in de Noordelyke als

in de Zuidelyke deelen , in Silezie, Bohème en

de Karpathifche Bergen , fomtyds los in eene

mulle Aarde of in Zand; fomtyds vastzitten-

de in Talk, in Serpentynaartig of in een rood-

achtig Kwarts -Gefheentei GERHAitovondt

een Robyn op Topaas en fomwylen komen

Hukken voor , die aan H eene end Robyn ,

'aan 't andere Diamant , of aan 't eene Robyn 9

aan 't andere Saphier zyn. Doch het grootfle

deel der Europifche Robynen behoort meer on-

der de gekleurde Kry (tallen , dan onder de

echte Steenenv

Eigen- De Robyn komt, zo wel in de figuur zy-
fchappen.

ner Kryftallen, als in Glans, Hardheid, Zwaar-

te en andere Eigenfchappen, naast met den

Digj-



Edslb Steeken* SJSÈi

Diamant overeen. Hy glïnflert , warm ge-
fl

Ilè

maakt zynde, ook in 't donker; doch zofterk Vil.

niet, en trekt wel Stofjes, maar niet den J?„£™*
Mastik aan, en ïs minder hard, alzo hy van Robyn.

den Diamant gekratst wordt, geevende geen

bruin, maar een bleekrood of witachtig Poei-

jer. Hy wordt niet met een Korst of Schors

begroeid gevonden , maar heeft natuurlyk

een glanzige Oppervlakte. In zwaarte over-

treft hy , dat zonderling is , den Diamant ,

als ook in behendigheid in 't Vuur , waar

door hy niet verandert, maar een weinig lig-

éef wordt. Hy is nagenoeg viermaal zo zwaar

als Water; de Diamant naauwlyks drie en een

half maal O). Met Borax gefmolten , geeft

hy een groenachtig Glas. De Vyl heeft 'er

geen vat op, zo min als zuure Geeflen; maar

aan 't Staal geeft hy Vuur, en fchynt ook

van een Bladerig famenftel te zyn.

Na den Diamant zyn deeze Edele Steenen Waardy,

de kostbaarften. Een Robyn , van een Ka-

raat zwaar, geldt dikwils twintig, en wan-

neer hy zeer hoog van Kleur en Vuurglan-

zig is , wel tot vyftig Guldens. Een der-

gelyke van twee Karaaten zou wel honderd,

van

(a) Dit is echter zeer verfchiJJende ; en overzulks hier

maar by middeling genomen. Wallertus ftelt den Dia-

mant op 't minfte als 31 , op 't meefte als 34 tot 10 : d^n

Robyn als 38 of 42 tot 10 , tenopsigt van Water.

til. Dfcjsi» III. Stuk,
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11. van' drie wel twee of driehonderd Guldens

^v"
1
*' gelden m°geiï « Da vi la hadt 'er één, in

Hoofd- een Ring gezet , van tusfchen de vier en vyf

Rohun ^araaten > zeer Schoon van Kleur (£). In de
'

opklimming, alsook inde Prys , verfchillen de

fraaifte Robynen weinig van gewoone Dia-

manten, en het is zeldzaamer,een grootenRo-

byn aan te treffen , dan een grooten Diamant,

Koningin Elisabeth van Ooflenryk zou

haaren Broeder , Keizer Rüdolphüs, een

Robyn hebben nagelaten , die men den naam

van Karbonkel gegeven hadt , van grootte

als een Ey en gefchat geweest op zesduizend

Dukaaten. Ook hadt de Koningin Maria de

Medicïs zulk een Steen van ongemeen groote

waarde , volgens 't berigt van den Heer v A n
Blancourt, bezeten.

Valfche Men, verdwaalt in het getal en de verfchei-
Robiaien,denheid der Karbonkelen, welke, volgens 't

berigt van Plinius, onder de Romeinen

bekend waren , en van zulk eene grootte ,

dat men 'er Spiegels en Drinkvaten van maa-

ken kon. Hier uit is 't bedenkelyk , of zy

niet rood gekleurde Kryflallen , Kwarts of

roode Glasfleenen , daar voor genomen hebben

,

en misfchien zelfs andere Steenen , van uit-

muntenden Glans. De Basterd - Robynen ,

voorheen befchreeven , worden 'er dikwils

voor

(b)Catalog. Raif. Tom. 11. p. Ê?4»



Edele Steeher, 453

voor uitgevent ; maar deeze zyn aan de dof- lï.

heid en door den Vyl gemakkelyk kenbaar, vTT*"

Men doubleert de Robynen ook op veelerley Hooïd-

manieren , en , gezet zynde , kan menze dus ^1U

bezwaarlyk van de Echten onderfcheiden.

Rubasfes noemen de Franfcben de Robynachtï*

ge Glasf3usfen , als ook de Doubletten van

dien aart en Kryftallen , welken men , door

^e, in 't Vuur gloeijend gemaakt, in gekleur-

de Wyngeest te werpen , rood naar tevens

barflig heeft doen worden (c).

De voorgemelde figuur der Kryftallen maakt, Kfyftal-

bovendien , de Robynen handtaftelyk* In de fjVxxxm
Orïentaalfche is dezelve, gelyk Ca peller. *&•&>

zeer wel uitdrukt , famengefleld uit agc Zy-

den , die gemeenlyk driehoekig zyn , doch

ook wel Ruitachtig , en fomtyds aan de hoe-

ken met langwerpige Vlakten bepaald (d)m

Immers in die verbaazende menigte Robynen,

waar van een geheel Vat vol, onder de Goe*

deren, uit het in 't voorleeden Jaar 1781 op

onze Kust geflrande Engelfch Ooffindifch

Schip de Generaal Barker genaamd , in 't laatst

van November te Noordwyk aan Zee verkogt

weidt , bevonden, zig veele dergelyke Kry-

ilalien : zo regelmaatigen ; gelyk een derzel-

ven alhier in Fig. U , op Plaat XXXIV, in

Atv

O) Vid. Dav. Caial. p. 247.

(éj Prodr. Criftallogr. p. 39, T. 3- £ 13

,

ül. Deel. III, Stuk.
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Afdeel
Afmeeting viermaal vergroot is afgebeeld ,

vu. 'als minder regelmaatigen , en fommigen die

siuk!
FD "

zls verdubbeld fchynen ; doch meest altoos

Robyn. eenige gelykenis hebben naar de gemelde dub-

beid pïeramïedaale agtzydige geftalte. De
Kleur derzelven is s in 't algemeen, denker*

rood a by fommigen zeer vuil, by andere zui-

verer : ook -vindt men 'er groenachtige , ja

zelfs witte Steentjes onder, die mooglyk toe

een andere Soort behooren : want als men
aanmerkt op welk eene manier, als voor heen

gezegd is, dergelyke Steenen op Ceylon ge-

vonden worden ; is het te denken , dat deeze

ook dus verzameld en alleenlyk uit de Aarde

gewasfehen , niet gefchift zullen zyn : alzo

de grootften maar de grootte van een Erwt

-^hebben , zonderling is 't , dat men onder dee-

ze naauwlyks Keizelachtigen aantreft.

Andere De zogenaamde Robynen, die in Brafil
bynen

* vallen , waar van de Heer Davila verfchei-

dene bezat, hebben een Prismatiek Lïghaam,

dat aan beide enden pieramidaal getopt is ,

gelyk de Hyacinthen , en dit zelfde heeft

plaats in de Silefifchen , gelyk Doktor Hill
aanmerkt (*), bruinrood van Kleur. Of de

andere Europifche Robynen altemaal die fi-

guur hebben , is nog niet uitgemaakt, De
Robynen van Ceylon zouden alleenlyk als

Kei-

(V) FoJ$?$ arvwged, p, 142.
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Keizeltjes in een Rivier gevonden worden , II.

fchryft JBiiucKMANN, die in een hoog Ge-
Ar
^g

t *

bergte ontfpringt (f). Ik heb van daar zo Hoofd-

wel ruuw als gefleepen Robyn, zeer hoog ^óbmu
glanzig , bekomen ; dat de Malabaaren Eïinge

Sckogeppoe, de Cingaleezen Lankarette heeten.

Davila maakt in zyn Kabinet V3n eenen Orien-

taalfchen Opalizeerenden Robyn gewag: als ook

van eenén die tweekleurig was , het wit heb-

bende tusfchen twee roode fireeken ? gelyk in

de Onyx- Steen (g).

De Orientaalfche Robynen komen van ver- Oriëntaal-

fcheiderley Kleuren voor. Men vindt 'er die
(che*

hoogrood zyn , eenigszins naar 't paarfche

trekkende, met een Vuurigen glans, en dee-

ze worden 3 met reden , meest geacht: men

•vindt 'er die bleek zyn, genaamd Balasfus\ in

't Franfch Rubin ba/ais 9 welke benaaming ,

(hoe zeer ook fommigen zig bemoeijen, om
die van Païatio of van Balasfia , dat een Ko-

ningryk in Indie zou zyn, af te leiden;) bul-

ten twyfeteenvoudiglykvan/afex o£païïidus>

in 't Latyn bleek betekenende , herkomftig

is (h). Deeze trekt naar 't Vleefchkleurigc

en valt fomtyds byna geheel wit, Hy is ten

min*

€f) Betjtrcige van Edetjleine, p. 49,

(g) Catal, raifonné. p. 274.

(Jz) Men behoeft rtiaar op te merken» hoe weijïï$

pailens in uitfpraak verfchille van batei$%

Gg
III. Deeu III* Stok,
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t
iï* minde zo hard als de andere, en zelfs rnoeie-

fti. lyk met Borax tot Glas te fmeïten, dat dof-

JiZ
0Yn* fer of helderer groen komt van de Robynen.

STUK» V
"Robyn. Het Poeijer van deezen is bleeker rood, dan

dat van den anderen , ja fomtyds byna ge-

heel wit. Ook heeft men een Robyn, in 't

Franfcli Rubis Violet of Violette genaamd,

die naar het bïaauwachtige trekt, en wiens

Kryflallen gemeenlykals verdubbeld zyn. De
hardheid onderfcheidt denzelven van den A«

rnethyst. Deeze drie kómen in het kleine

Goed der Orientaalfche Robynen , van groot-

te als Hennipzaad, onder malkander, en meest

als kleine Keizeltjes voor: gelyk ik dus zeer

veelen daar van en ook eenige gefleépene heb,

Robyn Behalve deeze driederley Robynen 9 die
Spmeiu

(jus gemakkelyk te onderfcheiden zyn, is 'e*

een zogenaamde Róbyn Spinell , die tik de

Westindien zou herkomftig zyn. Sommigen

verftaan hier door een Robyn , dieTterk naar

't geele trekt en veel naar den Hyacinth ge-

lykt, ja noemen dus ook wel denzelven. An-

deren zeggen, dat hy in 't Scharlakenroode

valt , en helderer of donkerer , hooger of

bleeker is van Kleur. Deeze ftellen vast, dat

hy zo hard niet is als de Orientaalfche, en in

't Vuur zyne Kleur verlieze. Hill zegt, dat

de Robyn Spinell Roozekleurig is en deszelfs

Kryilal een Staafje, met een onregelmaatige
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Fieramiede Q). Hy wordt van Del is l e de A^u
Brafiliaanfche Bafahvormige genoemd , waartoe VII.

drie Verfcheidenheden , uit het Kabinet van STUK.°

Da vila, door hem betrokken worden (£)• jfobya*

Deeze Autheur hadt 'er twee van Brafil , bleek-

rood, wier Kryflalliz«t4e maar weinig van die

der Topaazen verfchilde (/) • De Heer Quïst,

nogchans, fpreekt van een Orientaalfihe §>/-

nelle 9 die haare Kleur in 't Vuur behieldt, en

niettemin zo week was , dat zy gekratst werdt

door Robyn 9 Saphier en Topaazen(#z> Van
de Kleur maakt hy geen gewag» De Heer

Brückmann geeft in bedenken , of hetook
Brafilfche Topaazen mogten zyn, die men ia

't Vuur rood gebrand hebbe (»• Dus komt
de hiftorie van den Robyn Spinell my nog

wat duifter voor. Te wenfchen ware het, dat

men den oirfprong kon uitvinden van dien

naam* Elders vindt ik aangemerkt , dat by
de Juweliers de Spinell een Robyn is , van Kleur

als Azyn, of als de roöde Uijen-Schillen (V);

\ welk op het eerfte uitkomt en de zaak mer-

CO Fosfils ctvr vged.. v . 143.

(&) Crijftatiogvïp
f

üet p. 216.

(/) Catal, raifonn. p. 276.

(m) Stockh. Vbvhand. XXX. Band. p. 6q.

{nj Beytragevm Edelfteine, p« 46.

O) Sjpinelfc Terme de JouaMKeï. C'eft «m epitiiete

,

«ju'on donne tm Rubis, lors qu'ïï eft couleur de Vin-

sugre oa de pelare d'Oigncn röugeatre. Richelst. ZWp*

tionaire*

Qg 2
UU Dbeju III. Sxui«.
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II. kelyk. opheldert: ten mtnfte aanwyst, dat de

A
v
D
Iï

ELt SpineH niet witachtig rood zy, gelyk Wal-
Hoofd- lerius zegt (ƒ>), als wanneer hy van de

"ifofo»

'

Ruhin lmlah niet Z°U Zyn tG 0nderfcheiden '

° '

't Is waar , zyn Ed. mengt daar eenig blaauw

ender ; doch verwart clenzelven dus met den

Robyn Violet, hier voor befchreeven, die 'er

't meefte van verfchilt.

Rubkell. Onder den naam van Rubkell of Rubacelh

die mot Riêasfe veel overeenkomst fchynt

te hebben , begrypt men Robynen van eene

flegte Kleur, die naar 't geele trekt: des de-

zelven weinig geacht worden. VeeJen ver-

warrenze ook met de Spinellen , en- de onder*

fcheiding van laatstgejnelden Autheur is hier

ook mis j wanneer hy zegt * dat de Rubicell

een middelkleur heeft tusfchen de Spinell en

Hyacintb, naamelyk geelachtig rood Cf). Veel

eigener zou men onder deezen naam die

fkgte donker -roode Robynen begrypen kun-

nen, waar van ik voorheen fprak, daar men

een geheel Vat vol van gevonden heeft, in 't

gedagte Schip. Of mooglyk behooren die tot

de Almandinen of Akhandinen , wier benaa-

ming van Pliniüs afkomftigis, daar lom.

migen een donkerroode Robyn door verftaan,

die den Granaat naby komt , in 't Franfch 'Ru-

bis fourd genaamd (r> Sön>

O) Rubinus Colore rubeo - fubalbo. ^intUus, WK*?

Syfi. Min, I. p. 247.

(jj) Wall, S0. Min, ugigp. 248,

Cf) ld. ibid, ï>. 247* Hl
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Sommigen betrekken hier ook de Robyn^ Aj
,"'

EEL,

Moer» een Kryftal uit Oostindie, dat donker- jjW
-

bruin is , in gelykzydige Schyfjes fplytbaar , si-uk!

D

en zo week , dat men het met Staal kan krat- Robyn

zen. Het aartigfte is , dat zy in 't Vuur zig

zo beftendig houdt en zelfs hooger wordt van

Kleur. Deszelfs Poeijer bevat veele deeltjes

,

die door den Zeilfteen aangetrokken worden

,

en dus buiten twyfel Yzerachtig zyn. Men
wil, dat zy van deeze haare Kleur zou

hebben ; gelyk de natuurlyke der Robynen

daar van afgelesd wordt ; doch men bereidt het

fchoonfte Robynglas door middel van Goud.

Ook maakt de beftendigheid van derzelver

Kleur, in 't Vuur, de afkomst van dat Metaal

waarfchynlyker , dan van Yzerdeelen.

(3) Edele Steen in hardheid de derde , met een ui,

bla&uwe Kleur 9 die in. fierk Vuur geen ga*!!!™*

ftand houdt, Safier."

De oirfprongdes naams Sdphirus,van deezen

Steen , die Kmms by de Grieken genoemd

wordt*

& (3) Genmui duritie tertia. , Colore coeruleo , in Igne

forti non perfiftente. Mihi. Gemma pellucidisfïma &c,

Wall. Syft. Min. I. Sp. bo6. p. 248. Alumen Lapïd,

peil. folidisnm. coeruleum. Ltnn. Sijji. Nat. XII. Tom.

lil Gen. 17. Sp. 6. y. Saphyrus Gemma» Crqnst„

JMtt. §. 44. Just. Min. 3-8. Vog. Mm, 145,

Gg 3 /

III. Deel. Ui Sw.
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IL
êtmmi» wercit > *s zo blykbaar niet, als van den laatst.

VU, gemelden , van zyne Kleur, naar die van het

stuk.
* Firmament gelykende, afkomftig. De Ouden

Safier. evenwel , hebben, onder die benaamingen,

zo 't fchynt , den Lazuurdeen begreepen (>)

Hy komt op de zelfde plaatfen als de Roby-

nen voor , zo wel in Braftl als in Oostindie

,

byzonderlyk op Ceylon ; gelyk wy hier voor

zagen 9 en van waar ik , onder de gedagte Stee*

ê nen ook een brokje , zo ruuw als gefleepen ,

bekomen heb. Voorts vak hy inPegu» Ca-

licut en Cananor , en op andere plaatfen in

Indie. In ons Europa , zelfs .> komen in Sa-

xen, Bohemen 9 Silezie, als cok indenElfaz

en in de Franfche Provincie Auvergne, blaau-

we Steentjes voor, die men Safieren noemt,
maar welke niet dan Berg- Kryftallen of brok-

jes Kwarts zyn. Men vindtze dikwils los

,

doch ook in Aarde of in Steenen vastge-

groeid.

Eigen- In Glans en in de figuur der ICryftailen
fc&appen.

%Qmt fie Maller nagenoeg met de Robynen

en den Diamant overeen ; "maar in hardheid

wykt hy voor beiden en geeft ook geen bruin

maar een witachtig Poeijer. In 't Vuur geeft

hy een blaauwen wearfchyn , zo lang , tot dat

hy zyne Kleur verlooren hebbe* Dan worde

hy wit 3 en dus hebben fommigen hem voor

een

(sj Quam Gemmam Plinius Sappkirum vocat , Cya*

mi eft* Sm Lapis Lazuli. Boot. LapiJ. L1b.ll. Cap-43*
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.een Diamant uitgevent: welk bedrog, echter, ll-

aan de minder hardheid wel te ontdekken VIÏ.
*

is. Met Borax of ander byzetzel gefmolten , 3
^°FD"

g^eft hy een helder ongekleurd Glas. safier,

Na den Diamant en Robyn is de Safier de

hardfle onder alle Steenen. Men kan daar me-

de niet alleen Glas , maar ook alle overigen ,

zelfs met de hardde foorten van Safier eeni-

ge weekere Robynfoorten kratzen. Terwyl

hy zyne Kleur in het Vuur geheel verliest, zo

is 't niet te denken, dat dezelve van Vuurbe-

ftendige Metallyne Koperdeeltjes ontflaa,ge-

lyk het gemeene denkbeeld is (t). Evenwel

zou men kunnen vermoeden , of de Koper-

deeltjes ook, door een vluggen Geest ontbon-

den, zig daar in bevonden , gelyk men ziet,

dat die van Armoniakzout een hemelfchblaau-

we Kleur uit het Koper trekt. Dus zou

men het kunnen afleiden van een vluggen Mi-
raalen Damp , waar door de Kwarts dikwils

gekleurd wordt (&). Want aan eene Zwa-

velachtige- of brandbaare StofFe die Kleur met

den Heer Gmelin (^"toe te fchryven, is

wat

(*J De Heer Hill acht zulks , in zyn Brief aan den

Heer Paksons, waar in hy van de Kleur der Saneren

en Turkoizen handelt, onwederfpreekelyk te zyn. Bruck-

jviann von Edeljieine. p. <#.

("») A vapore Minerali tingente , nunquam non vo«

latili. Wall. Syft. Min, 1. p. 257.

(y) Natur - Sijftem, 11. p. 293.

Gg 4
III. D22Ï,, III. SlUK.
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Afdeel.
wa £ ver ëèzögt, Zyne zwaarte is op 't min-

vu- '

fle drie en een half , op 't meefte viermaal

stuk. zo veel, als die van Water.

Wa^rdy, Een fchoone Hemelsblaauwe Kleur bepaalt

voornaamelyk de waarde van den Safier, mids

dat hy tevens volmaakt zuiver en helder zy.

De zodanigen komen in Prys ongevaar op de

helft der Robynen of Diamanten , inzonder-

heid , wanneer zy groot van Stuk zyn. Zy
worden zeer ichoon en natuurlyk, van gegoo-

ten Glas, met hoogkïeurige Smalt ofBlaauw-

zei nagemaakt, die men byna alleen door de

minder hardheid kan onderfcheiden. Want

deeze Glasfteenen overtreffen dikwils den na-

tuurlyken echten Safier in glans.

Kryftal- Behalve de zeshoekige agtzydige figuur, met

Vi- xxxiv. die der Robynen en Diamanten overeenkom-
*% 9- ftjg 9 heeft men ook Safieren gezien , die een

zeszydige Kryftalfiguur hadden , met Piera-

midaale punten ; als ook Brafiifche Schirlach-

tige, met geftreepte Zyden en ftomp gepunt.

Sommigen twyfeïen zelfs , of die van de

eerstgemelde figuur niet veeleer blaauwe Dia-

manten zyn (w): maar men heeftze , 't welk

een genoegzaam bewys is, minder hard be-

vonden. Ook blykt zulks uit de Afbeelding

van een bleeke Safier myner Verzameling ,

m Mg. 9, waar van de geftalte , hoewel de

hoq*

(tej De lis lê Crijtatlographie, p, 230»
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iioeken merketyk afgefleeten zyn , veel naar .
n-

die der Robynen zweemt, len opzigt van vn.

die Teerlingfe of platachtige met fcheeveRui-
s
^°°FD "

ten bepaald, waar van Delisle de Afbeel- safi»u

ding geeft, en van welken hy een roode ge-

zien hadt , die meer dan twee Loot woog
s

is 't de vraag of dit geen Steenvloeden zyn

geweest , en de zeszydigen , hoedanig de

meefle Europifche voorkomen , zyn waar-

fchynlyk, als gezegd is, louter blaauwe Kry-

ftallen.

De Orientaalfche Safieren vallen fomtyds Oriëntaal*

zo hoog en helder blaauw als eene Koorn- fche *

bloem (Oyam/y), waar van zy den bynaam

Cyaneus bekomen. Zodanig eenen rondachti-

gen heb ik, als ook een gefleepenen , onder

veele anderen, Briljant- figuur , tien en een

half Karaaten zwaar. Deeze worden by lom-

migen Mannetjes geheten ; terwyl men de

bleekblaauwen Wyfjes- Safieren tytek,ofook

Luchs- Safieren ; eene benaaming, welke van
J

t

Griekfche w.oord, 'Leuco- Saphiros , afkomftig

zoude zyn. Daar zyn nogthans. Orientaal-

fche , welken men te regt Witte Safieren

noemen kan, gelyk dat woord betekent, hoe-

wel menze doorgaans den naam geeft van

Water -Safieren. Derzelver Kleur trekt meer

naar 't Melkachtige dan naar 't Blaauwe, ?
t

welk 'er dikwils niet in te vinden is. Ik heb

een zodanigen fraay gefleepen en zeer helder,

Gg 5 Tan
III. Deel. III. Stuk,
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11. van wel twee- en twintig Karaaten. De Eu-

^vn!*" ropifche Safieren, in 't algemeen, vallen zeer

Hoo*ri>- bleek van Kleur en zyn veel minder hard , £e-
STUK * o

JSafier ^ ^e laatstgemelde , wordende derhalve wei-

nig geacht.

Groen- en Van deeze driederley Safieren heb ik , zo

bia
nker

.
fUUW a *s gefleepen Steentjes , van Ceylon onti

vangen , wordende de hoogfikleurige by de

ïvïalabaaren Nikm , de anderen Padian gehe-

ten. Maar behalve deeze valt in 't Ooften ,

naamelyk in Perfie , een groenblaauwe Safier ,

weinig minder hard dan de hoog blaauwe en

zeer zeldzaam. Op Ceylon heeft menze ook

die eenigszins naar 't Groene trekken, waar

voor de gemelde bleeke my gezonden was ;

maar ik befpeur 'er naauwlyks eenig Groen in.

Uit Oostindie komen insgelyks donker blaauwe ,

waar van ik verfcheidene heb , die zeer dun

moeten gefheeden worden, indien menze tot

Sieraad wil Iaaten zetten. Sommigen betrek-

ken deeze tot de Luchs-Saphïeren, dat even-

wel geen eïgenfchap heeft , alzo dezelve bleek

blaauvv zyn. Doch die benaaming wordt by

fommi^en dus, by anderen zo, gebruikt, gë-

lyk de Heer Wallerius teregt aanmerkt (%),

die nog^hans de donker blaauwe Safieren niet

van de hoog blaauwen onderfcheidt , en ook

fpreekc van Opalizeerende , dat is die een weer-

fchyn

(V) Wall. Sy/i. Mhu 11. p. 250.
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fchyn'of glans inwendig hebben, onder de- A
,!-

zelven ; hoewel hy nog een byzonderen Opaal- Vil.
L"

Safier voorftelt. Daar komen onder deeze
s^.

0FD"

voor, die met een Vuurigen glans, gclyk de safier.

Kat - Oogen , fckemeren ; weshalve zy ook

onder dezelven geteld worden, Davila
bezat vier dozynen kleine, groenachtige Sa-

fiertjes van dien aart , welken hy Kat- Oog*

Safieren tytelde (y).

Men vindt geelachtig blaauwe en die naar Euro-

't Violette trekken» (welke beiden zeer hoog
picie *

gefchat worden , wegens de zeldzaamheid ,)

onder de Orientaalfche Saneren. De Safier-

Topaas , evenwel , half blaauw ? half geel , ver-

anderende naar men hem tegen 't Licht houdt,

is van minder waarde. Brafil levert 'er ook

uit, die taamelyk goed zyn , *doch meeften-

deels, mooglyk , tot de Tourmalin-Scbirls,

voorgemeld, behooren. Van de Europifihen

maakt men weinig werks , hoewel die ook

taamelyk fraay vallen. Davila hadt , in

zyn Kabinet , zes Boheemfche Safieren , als

Mouwknoopjes gefneeden en vyf Sileziiche

als Orlietten; benevens zes Franfche vanPuy

in Velay , die tot Ringlleenen gefleepea

waren (z).

(4) Mk
ty) Ccixtog. raif. II. p. 2; 3. N* 699»

(z) C*t. raif. Mts, N. 701.

III. Debl; Iïï. Sïujk,
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11. (4) Edele Steen, de vierde in hardheid', met
AïDEEt. em geeje gieur ^ fa

-m ->

t irmr geenftancl
Hoofd- fofifc

STUK.

IV.
Gemma Deeze Steen heeft zynen Neerduitfchen

Topaas^ naam, in 't Franfch Topafe, van den Latyn-

fchen Topazius , in 't Griekfch Topazos , welke

van een Eiland in de Roode Zee afkomflig

zoude zyn. Het fchynt , nogthans , dat de

Ouden daar door een groenachtigen Steen, en

mooglyk wel den hedendaagfchen Chryfolieth

of Chryfopraas, verflaan hebben; terwyl zy

onzen Topaas bedoelden , mee den naam van

Chryjolithos , Chryfek&ron , Leucochryfos en der-

gelyken, die zagen op de Kleur, welke meer

of min naar 't Goudgeeïe trok. Plinius
merkt zelfs a3n , dat 'er Chryfoliethen zyn ,

die het Goud, als 't ware, doen verbleeken*

wanneer menze by hetzelve houdt.

Behalve Bengale, Ceylon en andere plaat-

fen in Oostindie, vallen de Topaazen ook in

Arabie , Ethiopië, Brafil, Peru, in Spanje,

Switzerland en andere deelen van Europa, by-

zonderïyk in Saxen, Bohejnaen, Silezie, Hon-

f4) Gemma durïtïc tniarta > Colore flavo In Igne nor,

perfiftente, Mïhu Gemma pellucidisfima, duritie quarta s

Colore Aureo , in Igne fugaci. Wall. Syjt. Min, I. Sp.

107. p. 250. Borax LapkTofus Prismaticus pellucidus ,

yyramidibus tfuncatis , flavus. Lïnn. Syft. Nat, Xll.

Tom. 111. Gen. 15. Sp. 2. *. Topazius Gemma. Cronsx,

Min. $8u Vog. Min* 141. Chryfolithus antiguorum.,

t
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garie en Siberië'. Zy worden of los in Zand 1?.

of Aarde, of op andere Steenen vastzittende, ^yiïl'
gevonden. Op Sneckenberg , in Saxen, bree- Hoofd-

ken zy , benevens witte Berg-Kryftallen, in
STÜ

yJ
een Graniet of dergelyke Rotsfteen , die uit

zeer veel Kwarts , zeer fyne Glimmer- eri

Kleydeeltjes beflaat, en fomtyds ook Schirï-

ftraalen ingemengd heeft ; by Striegau , in Sile-

zie, in zwaare Gips - Spaath. De meeften ko-

men in Oostindie Keizelachtig, onder andere

Steentjes van verfchillende hoedanigheden

,

voor.

In hardheid volgt de Topaas aan den Safïer, Eigen-

van welken hy , zo wel als van den Robyn en
rchaï>i)eï3°

Diamant, als het Orientaalfchen zyn,gekratsü

wordt. De Occidentaalfche zyn minder hard

en blykbaar van eene Bladerige zelfftandig-

heid. Onder de Saxifche en Braflliaanfche

komen voor , die ongemeen zuiver en flerk

van Glans zyn , doch de Europifehe zyn niet

zo hoog van Kleur als de Oostindifchc. De
zwaarte verfchilt weinig van die der befchree-

vene Steenen* Op zig zelf is hy door Vuur

niet fmeltbaar , zo men wil ; maar verliest

zyne Kleur en fpringt in kleine brokjes. Zyn
Poeijer kan men met Borax fmelten tot een

onkleurig Glas. Sommige Brafiliaanfche wor-

den rood in 't Vuur.

In waarde zyn de Orientaalfdie zuivere W&aïdy,

Topaazen, inzonderheid hoogkleurig, weinig

min-
III. Debl. III. Stuk,
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Mvm m?nder dan de Safïeren ; doch daar in maakt

, T
V11 - de Schoonheid , gelyk in andere Edele Stee-

stuk. nen, en.de Grootte, een ongemeen verïchil.

Topaas.Qnfet (]e Brafiliaanfche , ja onder de Euröpi-

fche, komen voor, die in zuiverheid en glans

de Oostindifchen tarten 3 en derhalve ook veel

achting hebben. De Kleur daalt van het hoog

Goudgee'e, trapswyze, tot het byna geheel

witce. Li n n'jeus leidt die van Yzer en Lood,

anderen van Itoper af, 't Is zeker, dat men,

met Menie of een andere Loodkalk, een hooge

Topaaskleur geeyen kan aan gefmolten Kryftal

of Glas. Doch waarfchynlyk zal het een vlug-

ge Mineraaïe Damp , mooglyk met eenig Zwa-

vel gemengd zyn, die deeze Steenen kleurt.

Ktyftal De figuur der Kryflallen onderfcheidt de To-
figuur. paazen grooteïyks van de drie voorgaande E-

«i. io. 'dele Steen Soorten. Dezelve gelykt meer naar

d»e van het Berg - Kryllal als langwerpig zyn-

de en Staafachtig , doch gemeenlyk met de

Enden als geknot, en het Lighaam gelyk de.

Schirls geftreept. Doorgaans is hetzelve zes-

kantig en heeft de -Spits, die ook zeskantig is,

flomp afgefneeden , gelyk zulks zig in de fi-

guur van de Ceyloufe Rock -Topaas, hier

voor, in -F/g.. 4, Plaat X.&XIIJ^ eenigermaa-

te vertoont ; doch fomtyds/ .komen 'er van

voor met vierkantige Staafjes j hoedanige de

Brafilfche zyn , waar van een der vm.ynen ifi

F/g. iq , FI. XXXIV. natuurlyker grootte

ver-
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vertoond wordt : die fomtyds ook zeszvdig A
TI -

*r' • tv. n, \ >
AFDEED

vallen met dnezydige Punten. Zeer zelden Vil.

heeft menze met twee Pieramieden ; hoewel
S^£°

ÏD"

de Heer Delisle onder de Orientaalfchen
. Zoom*

hadt gezien , welke uit twee vierzydige ge-

knotte Punten 3 zonder Staafje of Lighaam

,

befïonden. Somtyds vallen zy ook Keizel-

achtig of in ronde Hukken , gelyk de andere

Edele Steenen , en dit heeft inzonderheid

plaats in de Boheemfe Topaazen. Maar de

groote verfchillendheid dringt ons nog iede-

re Soort in 't byzonder te befchouwen*

In de eerfte plaats flellen wy dan de Orien- Oriëntaal*

taalfche, in 't Malabaarfch Poere Ziragem s ~eïïyxó&.
°

in 't Cingaleefch Poesperagen genaamd. Dee-
ze valt hoog geel, geelachtig groen1

» bruin-

achtig of roodachtig , als dan Pink genaamd

,

of ook bleekgeel en byna wit. Deszelfs fi-

guur is Prismatiek , vier- vyf of zeszydig
,

uirloopende in een flompe of geknotte Punt.

De Heer Delisle hadt deezen zonder Lig-

haam of Staafje, alleenlyk met twee Pieramie-

den op malkander, wier toppen geknot wa-

ren, in zekere Verzameling gezien \d)\ doch

dewyl zy fomtyds - met de géele Diamanten

van Ceylbn verward 9 en daar voor verkogt

worden ; kan dit' zodanig eene zyn geweest.

Zelden komen zy van daar, dan geileepen *

ge
- iz .

(a) Cryftallographie* p, 223,

III. Dskl. III. Stok,
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li. gelyk Davila ook geene anderen, en rond?
A
yf];

L,
aIs Keizelfteentjes , uit Oostindie, in zyn Ka-

Hooid- binet hadt. By een gefleepen hoog geelen ,

STUK •

*.jbpaas.VSLn Ceylon, is my ook een ruuw Steentje

van dien aart bezorgd»

BmfiH- De Brafiliaanfche , Schirlachtige, waarvan
suuifche.

^én in j^gm IO# j s afgebeeld > beftaan gemeen -

lyk uiteen vierzydig geftreept ofgeribd Staaf,

je, dat aan beide enden uitloopt in eene (lom-

pe Punt, wier Vlakten Driehoekig zyn. Het

Staafje komt ook fomtyds drie of vyfzydig en

ook wel byna Rolrond voor , zo dat men 't

getal der Zyden niet kan bepaalen. Dit alles

neem ik in de mynen waar , en het laatfte zal,

buiten twyfel, gelyk Davila vermoedt, door

rollen in 't Water veroirzaakt zyn. Immers

ik heb 'er ook van daar , die byna Keizelach-

tig rond zyn afgefleeten ; want fommigen

vallen vrydik en de meeden zyn afgebroken
;

'c welk misfehien daar van daan komt , dat

menze op een geweldige wyze uit de Rotfen

Ü3at of breekt. Ik heb 'er van anderhaif

Duim lang en een Kwartier Duims dik: an-

deren van een half Duim langte en dikte. Twee
derzelven hebben deonderfle en bovenfte Pun-

ten taamelyk wel bepaald. De Kleur trekt ,vau

lie£ Witte naar het Citroengeele of naar het

Roodachtige. Men heeft ondervonden, dat

de Kleur deezer Topaazen door 't branden zeer

verhoogd wordt > doch tevens vermeerderen

daar
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daar door de Vedertjes of Barstjes binnen in J ï-

de Steen en de andere onzuïverheden , die vil.
*

dikwils in deeze Kryftallen zyn, worden daar
s
^°FO"

door niet weggenomen : gelyk dit blykt in eene Topaas.

Briljantswyze gefleepene , anders overfchoo-

ne Oranjekleurige myner Verzameling, die by-

na tien Karaaten weegt. Daar zyn ook, die

meer naar het geelachtig Groene trekken , en ,

zuiver zynde , de fchoonfle Chryfoljethen

overtreffen. Een roode , taamelyk donker

Purperkleurige , Pink genaamd - is de zeld-

zaamfte onder de Westindifchen , en onder

de Oostindifchen ook niet gemeen. Moog-
lyk behoort daar toe die groote Brafiliaanfche

Topaas , uit Davïlaas Verzameling , Peers-

wys gefneeden', waar van de zeer donkere

Kleur naar die van den Hyacinth geleek (b).

Men heeft drïederley Topaazen te Rio de Ja-

neiro> de Hoofdilad van Brafil, waar van de

beften aldaar verkogt worden tegen ruim een.

Ryksdaalder het vierde Löots (V).

Onder de Europiichen zyn de Sneeken * To» Saxifche

paazen de voernaamften. Men vindt dezel-
Schneck-

ven in Saxen, aan een Rots Smckenftein ge- en To-

naamd, in de Eibenftocker Berg - Rivier. De
pa zec''

Steenfnyders noemenze Tappen -Topaazen. Hier

over

(b) Catatog* valfonn. Tom. 11. p. 268.

Cc) Voyage du Capit. Cook. goitrn. des Fbtjages sutouf

tlu Monde. Tom. 11. p^ 257.

Hh
HL Dim.. III. Stok.
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j|i over is eene Verhandeling van den Heer

vil." Kern, met Aanmerkingen uitgegeven door

sSk.
FD" den in de Natuurlyke Hiftorie vermaarden Heer

Topaas. Ign. Edl. von Born , door welke de Hiflo-

rie van deezen Steen , die te vooren door den

Heer Pott Scheidkundig onderzogt was en

door Hejsckel befchreeven , zeer wordt

opgehelderd (cP). De Rots, merkt men aan *

is tagtig Voeten hoog en tweehonderdvyftig

Schreeden in den Omtrek , wordende ook de

Koning* Kroon geheten, 't Gefteente , daar

van, beftaat iftt Kwarts, Schirl, Glimmer , en

verweerde Spaath, zo dat het tot de Granieten

behoort. Men wil dat de Topaazen, daar in

,

omtrent den jaare 1727 of 1728 eerst ontdekt

zyn. Sedert heeft men allengs de fchoonheid

derzelven waargenomen , en de geflalte der

Kryftallen is aldus door den Heer von Born
befchreeven.

Geftalte „ Het is een Wyngeel doorfchynend Edel
derzelven.^

Gefteente, altoos een agtzydig Prisma voor-

„ Hellende met vier breede en vier fmalle

„ Zyden; 't welk boven uitloopt in een ge»

„ knotte zeszydige Pieramiede , waar van de

9%
Zydvlakten vyfhoeken, de middelvlakte een

„ ongelykzydigen zeshoek vertoonen. Buiten-

f , dien wordt men aan de volkomenfte Kryflal-

p len nog kleine fcheeve Ruitjes rondom de bo-

5, ven-

(<0 Bruckmann Beytrag. von Edelfteine. 1778. p. 7^
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y, ven- Vlakte gewaar, even of het gefleepen il

99 Steenen waren. De Oppervlakte is met by- Ajm*'
5,

na onzigtbaare Streepjes overlangs gete* Hoofd»

„ kend, en heeft weinig Glans, te vergelyken^
11^

£ met dien , welken de Steen door 't ilypen

,, aanneemt. Op de breuk is hy fynbladerig,

5 , en daar fpringenligt Splinters af, waardoor

„ bet fchynt , als of 'er. twee aan elkander

„ gelymcj waren. • De Kryftallen zyn klein ,

„ zelden meer dan een Duim, en dikwils maar

9, een half of Kwartier Duims lang, en door-

„ gaans halfzo breed als de langte. Men vindtze

„ niet dunner, dan de Schaft der Slagpennea

,V van een Duiven- Wiek* De hardheid ftaat

#, tot die van den Diamant als zeven tot één.

3 , Deeze Topaas wordt van denzelven , als

„ ook van den Robyii en Safier gekratst. In

„ zwaarte ftaat hy tot Water als drie- en eea

3 , half tot één. De meeften zyn, in hunne

9? Holligheden , aan Kwarts -.Kryftallen aan-

„ gegroeid/*

De Heer Kern befehryft het grootfte hemH. xxxrr,

bekende Sneeken - Topaas Kryftal, 't weikon- *' lu

zuiver was , weegende een halfDrachme minder

dm drie Loot. Waarfchynlyk is dit dan ook
ver boven een Duim lang geweest. Ik heb

^en zeer fraay Kryftal van deezen aart , dat

taamelyk. hoog geelkleurig is , en zeer vol-

uiaakt, in Fig. ti, op Plaat XXXIV, voor-

gefield. Hetzelve fchynt in de eerfte opflag

Hh 2 wiex*
III. Daai*. III» Smit.j
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TT. vierzydig , doch heefc de hoeken vlak afge-
A
vn

EL
' Meeden , waar door het agtzydig wordt. Die

•Hoofd- Iaatfte Zyden , evenwel , zyn zo fmal , in ver-

T
'

as.
gelyking met de anderen > dat menze dikwils

byna over 't hoofd zou zien. Davila, die

deeze Kryftallen ook zeer omftandig befchryft,

merkt aan 9 dat zy van onderen dwars zyn

afgefneeden , met eene nagenoeg vierkante

Vlakte (e). Hetmyne, hier afgebeeld , fchynt

van onderen als afgebroken. Evenwel kao

dat zeer wel zyn , gelyk ik het ook in eeni«

gen der mynen bevind, en in veelen zie ,

dat zy overdwarfe barflen hebben , 't welk

mooglyk maakt , dat zy doorgaans zo kort

vallen» Voorts komen zy met de gedagte

befchryving overeen , en zyn van onderen

ook bepaald. Ik heb dergelyke Kryflallen ,

grooter en kleiner, op een Kwartfig Gefteen-

te leggende, dat uit glimmende BergkryftaN*

letjes beftaat, en in de Oppervlakte begroeid

i$ met eene ontelbaare menigte Topaas -Kry-

ftalletjes, veel dunner dan de Schaft der Slag*

pennen van een Duiven -Wiek, en ook

geenszins aan Berg-Kryftallen vastgegroeid.

Ook heb ik, van Danneberg in Saxen, der-

gelyke Topaazen, op een zodanig Gefteen»

te, mét Tin-Schirl. Zy moeten dan ook er-<

gens anders, en op andere manieren, voor-

komen*

. . (ejCataï. raifann* Tüffi,.11. ?» J#i*
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komen. Ten minffe wordt beweerd, dat de n.

.

Sneckenftein geenszins Tinhoudende zy.
téfr*

1.

Doorgaans vindt menze aldaar in zekere Hol- Hoofd-

ligheden , als by Nesten, daar zy, naar alle^fv

waarfchynïykheid, op de wyze der Rots-Kry- derSaxi-

ftallen gegroeid zyn uit eenig Vogt , met Y-^z

x

e^
zerdeelen bezwangerd , 't welk: 'er die geele

J£leur aan geeft, gelyk aan andere Topa3zen.

Immers blykt zulks uit die bruine of geel -O»

kerige Aarde 5 welke men in gedagte HoIIig'

heden vindt , en hec is in myn voorgemelde

Gefteente van Schneckenflein , zeer blykbaar:

cerwyl dat van Danneberg de Kryilallen meest

wit heeft. Het denkbeeld van des Heer De*
lisle, dat zy reeds voor de vorming van de

Rots zouden beftaan hebben, is uit de Groei-

plaats niet waarfchynlyk.

Niet minder moeite moet 'er aangewend

worden om deeze Topaazen te bekomen, dan

aangaande de Switzerfche Berg-Kryffollen bc-

voorens is gemeld. Men boort in de Rots een

Gat , daar men vermoedt dat zulke Nesten

zyn, agttien Duim diep, en, 't zelve met
Buskruid gevuld hebbende, laat men dat ge-

deelte van de Rots fpringen ; dan worden met

een krom Yzer de ïopaazen uit de HoIIighe-

den gehaald , of, zo dit niet gelukken wil 9

(laat men verder de Roes aan Stukken. Hier

uit is 't blykbaar, waarom deeze Topaas»

Kryftallen meest gebroken voorkomen, en dit

Hh 3 baart
ÏII. Deel» III. Stuk.
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Aid i.
^art ^een ver ^3es 3

tlewyl zy aan brokken moe-

Vil.
* ten zyn , om gefatfoeneerd en gefleepen te

smjK?
ïDp worden ; als waar door zy een Glans verkry-

logaas. gen , die de beften doet gelyken naar Orien-

taalfche Topaazen en wanneer zy byna geheel

wit zyn , dat veel plaats heeft, naar Diaman-

ten , in plaats van welken zy ook dikwils tot

het omzetten van Ringfteenen , of ingekast 3

worden gebruikt.

Groen- Dat 'er onder de Saxifche Topaazen ook
aehtige. Groenachtige voorkomen , gelyk onder de

Erafiliaanfchen , is niet onmooglyk. De Heer

Delisle zegt 3 dat deeze dan voor Chry-

foliethen zouden kunnen verftrekken: doch zy

zyn zekerlyk harder , en moeten daar in van

dezelven verfchillen, dat zy met enkele Tri-

pel gepolyst kunnen worden. De Chryfolie-

then vorderen , gelyk den Steenflyperen be-

kend is , dat de Tripel met Geeft van Vitri-

ool nat gemaakt worde op de Schyf: alzo

ze anders , gelyk zy fpreeken , verbranden

zouden , dat is x barftig worden op de Op-

pervlakte.

Bofceem» In Bohemen vallen ook fchoone geele To-
fehe. paazen , doch die meest zeer onzuiver zyn

,

niet Kryftallifch maar Keizelachtig rond. De
Heer Davila hadt 'er één, van byna twee

Duimen in zyne grootiie en anderhalven Duim

in zyne kleinfte middellyn, fchoon van Kleur*

<en twee anderen van meer dan een Duim
avei

i
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over 't kruis , benevens verfcheide Rook-To- II.

paazen. Ik heb van deeze laatften omftandig vu.'

gefproken*, als ook van die van Ceylon > en
s^£

0ÏD"

in Wïg. 4, op Plaat XXXIII, de Afbeelding *Biadz.

van een zodanig Kryftal medegedeeld , dat 378*

zeszydig is. Somtyds vallen deeze Rook-

Topaazen vry helder en geelachtig bruin

;

komende meest voor, in eene onregelmaatige

Keizelachtige gedaante. Ik weet niet of daar

toe ook die Orientaalfche Topaas te betrek-

ken zy , omtrent drie Duimen lang , ander-

half Duim breed en één Duim dik ; welke in

't laatst des voorleeden Jaars te Middelburg

in Zeeland voor tweehonderd Guldens ver-

kogt werdt ; zynde , zo men voorgaf, weleer

in bezitting vaneden Grooten Mogol, en voor

drie Eeuwen in die van den Hertog van Par-

ma geweest.

De meefle andere Europifche Topaazen , Andere

verfchillen, wanneer men 't naauwkcurig on- fthé°en"

derzoekt , in figuur van de gemelde en ko- £iberifche

men nader aan die der liyacmthen. Dus

fchynt het gelegen te zyn met de Mansfeldfe

en Silezifihe , als ook met die , welken men 'm

de Lava van den Vefuvius gevonden hadt.

Ook zyn het zodanigen die ik heb van Velr

dentz , in Kwarts met Kopergroen. Even

het zelfde kan men zeggen van die Kryfïaï-

ïen, welke, federt eenige Jaaren, onder den

naam van zwarte Siberifche Topaazen te Pe*

Hh 4 ters-
III. Deel» III. Stuk.
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11. tersburg zyn uitgevent. Nu onlangs beeft de
A
vn

EI
"beroemde Hoogleeraar P a

l

r, A s , in de Goud-
Hoosu- mynen van Berefofskoy in Siberië , zo wel

To
* enkelde als Droezige Topaazen, waargeno-

men, die zeszydig waren, aan de Punten on-

gelyk geknot; zynde van verfchillende Kleur

en Schoonheid, fommigen aanzienlyk groot,

ja Duimen dik; eenigen helder, anderen Rook-

verwig, anderen donker. In een andere Myn,
van dat Land , was onder Water een byfler

groote Topaas - Klomp , waar van hy met

Breekyzers afgeilagen Stukken gezien had

,

die zeer fchoon en helder waren (ƒ). Den-

kelyk zullen deeze beiden ook tot de hier

voor beichreevene Gekleurde Kryftallen en

Basterd -Topaazen behqoren (§)*

V; (5) Edele Steen , die tuamelyk hard is , van

l^r SQffraankkur.

thus'.

Hy-acinth. £>en Hyacinth, die van ouds als een byzon-

dere Edele Steen erkend is, zo dat hy ook

onder de Steenen vanden Hoogeprieflerlyken

Borst-

(ƒ) Pallas Reizen* 11. Theil. p. 169/

(g) De Heer Bruckmann merkt (Beytr. p. 77) aan

,

dat de eerstgemelden geknotte Punten als de Saxifcheh

hadden ; doch dit zegt de Heer Pallas met.

(5) Gemma modice dura, Colore Croceo. Mhi. Topa-

zius flave rubens. Hyacinthus. Wall. Syft. Min, U p*

252. Hyacinthus. Vog. Min. 145. Jusx. Min, 385» Lynca-

rius antjquorum. Brückm. Edetft. Cap. 9.
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Borstlap, met naame gemeld wordt (#), wil- iï.

Jen fommigen thans .geheel agter den bank wer A
viif

L'

pen. LiNNiEus hadt hem geteld onder de Hoofd-
STUK

Berg-Kryftallen of bafterd-Steenen: Wal.^^m
leriüs maakt 'er een geelachtig roode To-
paas van. Ondertusfchen verdient hy , we-

gens zyne hardheid en byzondere Kleur, ten

minde zo wel een plaats onder de Edele Stee-

nen als de Chryfoliethen. 't Is waar, dat hy,

in hardheid en de meefte andere Eigenfchappen,

met de Topaazen ftrookt ; doch een roodacl>

tig geele Topaas is, door zyne Vuurigheid ,

duidelyk van den Tlyacinth onderfcheidbaar

,

die altoos doffer is en naar het Saffraankleurige

trekt. Ook wordt hy van de me.e(te Steen-

kenners afzonderlyk befchreeven.

Des naams oorfprong is, zo wel als die der Verfchtl

Bloemplanten , welken men Hyacinthen noemt,
t

d

renc.°
m~

gantfch duiiter. In 't- Franfch en Engelfch

fpreekt men het dikwils Jacimhe of Jacinth uit.

Het is zonderling , dat de Ouden 'er de Saf*

fraankleurig roode Leliën door verftaan fchy-

nen te hebben , wier Kleur grootelyks over-

eenkomt met die van den hedendaagfchen

Hyacinth - Steen» Deeze Bloemen waren uic

het Bloed van den Jongeling Hyac'mthus ge-

fproo-

(ƒ*) Exod* Cap. XXXIX. vs. 12. Ook ontier de Fonda-

menten van het Nieuwe J erufalem. Apoc. XXI, vs, 30.

Hl) s
111. Sul. IJl. Stuk.
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11. fprooten (/), en dit zal mooglyk de reden
A
vn.

EL
' zvn ^ dat Pl i n i u s aan dien Steen een paarfch-

Hooïd- achtig blaauwe of Violette Kleur toefchryft.

Umlinth
Sommiê e]D willen , dat het de Lyncurius der

Ouden zy(/^) 3 welke van Theophrastüs
befchreeven wordt, als een harde, Vuurige ,

doorfchynende Steen , waar in men Zegels ge-

fneeden hadt , dien hy met den Barnfteen

vergelykt , waar van de Hyacinth ook dik-

wils de Kleur heeft: doch, dewyl hy 'er op

volgen laat , dat dezelve uit de Pis van den

Lynx of Los voortkome; zo heeft men dit,

op andere Zaaken toegepast (/). Het fluk

blyft dus onzeker , waar ook weinig aan ge-

legen legt. Veele Steenbenaamingen van den

Ouden tyd zyn niet minder onbekend en twy-

felachtig.

Orien- Onze echte Hyacinthen komen uit ver-
taaifche. ^j^g phatfen in Oostindie , Cambaya , Ca-

nanor, Calecut en van *t Eiland Ceylon,van

waar ik deezen Steen ook ruuw en gefleepen^

onder den naam van Kaneelfleen 9 bekomen

heb. Men vindtze aldaar op dergelyke ma-

nier en plaats als de andere Edele Steenen,

hier voor gemeld. Van de Europifche bas-

terd-

fi) Zie het II. Deels Xll. Stuk van deeze Natuur-

fyke Hifiorie , bladz. 232 & bladz. 375.

(k) Oriental Hyacinth. Lyncutfus Veterum. Hill.

Fosf. arr. p. 146.

(I) Zie dit 111. Deels 1. Stuk, bladz. 425.
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terd - Hyacinthen , en derzelver Kryftallen, II.

heb ik voorheen gefproken*. De Heer De- A
vn„

u

lisle twyfelt, of de Orientaslfche ook zulk Hoon*

eene Kryftalfiguur hebben; doch men kan dit
ElJacint^

zeer duidelyk in fommigen van de kleinen
f

* Biadz*

die in menigte als gruis van daar overkomen ,
3Ó2*

befchouwen. Meest echter vallen zy Kei-

zelachtig , gelyk ik verfcheidene heb , die

zeer fchoon zyn , van grootte als Koffyboo-

nen. Anders is de Kryflallifche Geftalte een

Prisma, met vier , vyf of zes, ongelyke Zy-

den en tweeredelyk fpitfe Punten: zie Fig. ö~,

Pl, XXXIII. In hardheid wyken zy voor

de Topaazen niet. Sommigen, gelyk de Hee-

ren Hill en Delislê, verzekeren, dat

deeze Hyacinthen hunne Kleur in 't Vuur be-

houden ; doch anderen hebben het tegendeel

bevonden (w). Men kan dan niet twyfelen,

of zy worden door branden allengs bleeker

ejn eindelyk byua geheel wit: te minder, daar

zodanige wit gebrande Hyacinthen by de Ju-

weliers ,diedezelven fomtyds voor Diamanten

veilen, onder den naam Cerkonier bekend zyn.

De Heeren Pott en Gerhard verzekeren ,

dat menze, door een Herken trap van Hitte,

tot Vloeijing brengen kan ; hebbende dus ook

veele kleintjes tot één Klomp te famen ge-

fmol-

(#») ifie Wallerius als boven , p. 252 en*BB.vfti-

BiANN von Eddfu p. 112. & Btytrage* p. 65»

UU DffiSL. II U Sïvk,
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Aïdeel.
fr*10^11 * die de hardheid behouden, doch de

VU. Kleur en doorfchyncndheid verlooien hadt.

stuk. Met Borax fmeken zy tot een helder wit Glas ;

Bijtwnth.zo dat derzelver Kleur ook eer aan een vlug-

gen Mineraalen Damp , dan aan vaste Yzer-

deelen, diezig dan msgelyks openbaaren zou-

den, is toe te icbfyven.

Verfchü- Van ouds waren reeds vierderley Hyacfa-

itielfr.
tnen hekend (»> Hedendaags telt men niet

minder Verscheidenheden , die min of meer

afwyken van de Hoofdkleur. De Scharlaken-

raode, in 't Franfch Jacintke la belle getyteld,

wordt fomtyds met de Robynen verward , en

hier van kan het komen , dat fommigen aan-

merken j hoe deeze alleen zyne Kleur in 'ê

Vuur behoudt. Hy is , zonder twyfel , de

fchoonfte , Vuurigfte en zeldzaamfte; worden-

de ook wel Robyn-Spinell geheten. De Oranje-

of Safraankleurige is de gemeende , en deeze

wordt Kaneelfteen genoemd. Hy heeft een by-

zonder aangenaame Kleur, doch valt zo Vuu-

rig niet als de voorgaande. De Citroenkleiirlge

of helder geele kunnen naauwlyks van deTo-

paazen onderfcheiden worden, dan insgelyks

door den minderen Glans. De Barnftcenkleu*

rige en Honigverwige z^yn in weinig achting.

Sommigen willen , dat 'er ook bonte zouden-

zyn , wit en geel ; doch anderen (lellen vast a

dac

00 Boot de Gemmis, Libr. II. Ca.p* $©,
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dat zulks door branden veroorzaakt zy. Ik II.

heb niettemin zodanig een half wit, half geel
Aï°^*

Steentje , dat Natuurlyk* fchynt , 't zy To- H°0I1}4

paas of Hyacinth. Cartheuzer mengt de„ . f ...

Hyacinthen tot bewys by , dat 'er Edele Stee-

nen zyn, daar men Blaasjes in ziet; doch, al-

zo zy zeer wel van Glas worden nagemaakt ,

zou 'er veel noodig zyn , om een Kenner in

deezen te overtuigen (<?).

Onder de Topaazen en Hyacinthen is een

Soort bekend , die men Jargon en door ver-

bastering Sargoen noemt , gelyk de voorgemel*

de Ceylonfe Diamanten. Dit gefebiedt alleen

,

om derzelver minder waarde uit te drukken,

Jaguon, (waar door hy het zelfde zal meenen,)

zegt W a l l e u i u s , is een gefpleeten , [moog-

lyk barflige ]; De Jargons van Auvergne zyn

zekere geele Steentjes t naar Topaazen , Hya-

cinthen enz, gelykende, die in een Beek, in

't Vivarees, gevonden worden. De Franfchen

noemenze valfche en grove Hyacinthen. Dus,

is die naam ook op alle zodanigen, 't zy van

waar afkomftig , door de Juweliers toege-

past.

(<5) Edele Steen , die minder .hard is 9 hoog Vï.

groen van Kleur. Smarag-

Smaragi,

(<0 Bruckm. Beytmge. p. 66.

j (*6J Qemma , duritie mitfbre , Colore fature viridi. Mihu

G^m-
lil Dbrl. III. Stuk.
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H. Deeze zeer fraaijc Edele Steen, volgens

Vil.
" den Latynfchen' naam Smaragdus , by ons

stuk!^" Smaragd', in Italië Smeraldo, in Frankryk &
Smaragd. meraude>'m Engeland Emeraldgenaamd

9 heeft,

wegens de Kleur , by fommigen ook den naam

gevoerd van Prafinus. In hoe veel achting

hy by de Ouden was, blykt, dêwyl men hem
Gemma Neroniana en Domïtiano, tytelde. Die

echter fchynt te zien op zeer groote Stukken;

gelyk zodanig ~ een was, waar in Keizer Ne-

ro , als in een Spiegel , de Kampvegteryën

befehouwde, als ook die , waar van men in

Egypte Pieramieden en Beelden hadt j hoe-

danigen Theophrastus zelf voor valfche

of basterd • Smaragden hieldt. Een Smaragd *

over de twintig Pond zwaar, die in een Kloo-

feer op het Eiland Reichenaii by Conftance , in

de Boden Zee, als een Schat bewaard wordt,

is zelfs maar gegooten Glas (ƒ>)* \

2:oge- Het zelfde fcheen de Franfche Akade-
naamd mist, Condamine, met veel gronds,te ver-
Smaraga- .

' p *

Kommetje moeden , aangaande zeker Kommetje ofSchaal*
te Genua. ^ ^ac fecjert meer ;dan zeshonderd Jaaren,

met

Gemma pellucidisfima duritie quinta, Colore viridi in

Igne permanente. Wall. Syft* Min. ]. Sp. 108. p. 253*

Borax Lapidofus Prismaticus &c. viridis. Linn. SyftL

Nat. Xll. Tom. 111. Gan. 15. Sp. 2. J, Smaragdus.

Cronst. Min. 145. §„ 48. Just. Mm. 379. .Vog. Min*

145. Gemma Neroniana vel Domitiana , antiqmrum»

JÜ$ Awjdrea Byisfe ms der Sshwsiz. p. 6s»
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met den grootften eerbied , in de Schatka- n.

mer van de Domkerk te Genua bewaard en
A
yn^

E

niet alleen voor een Smaragd gehouden, waar Hoóid-

oolc gezegd wevdt door de Koningin van „ '
,

*

, tt . ^ Smaragd.
Scheba aan den Koning van Salomo pre-

fent gedaan te zyn. Dat meer is, de Heiland

zou uit hetzelve het Paafchlam met zyne Dis-

cipelen gegeten hebben.' De Genueezen had-

den het , uit de Belegering van Casfarea in

Paleftina, in 't voorst der Twaalfde Eeuw,
medegebragt, volgens den Aartsbisfchop van

Tyr, die zelf aan de echtheid twyfelde. t'Is

ondertusfchen zeker , dat hetzelve , in den

jaare i3i9,op een Beiluit van den Senaat Van

Genua, geduurende de Belegering dier Stad 9 \

aan zekeren Kardinaal verpand werdt vooreene

fomme Gelds, bedragende twaafhonderdMar-,

ken Gouds; welke Somme, twaalfJaaren. daar-

na» hem door de Stad is goed gedaan. Het

is van één Stuk , zeshoekig , veertienen een

half Duimen op 't breedfte , byna zes Duimen:

diep, en een Kwartier Duims dik van rand,,

hebben twee Ooren , waar van het ééne is

gebroken. Met veel voorzigtigheid is het

verbooden , hetzelve te behandelen, of 'er

met eenig Metaal aan te raaken ; mogende het

niet vertoond worden g dan met een Koord

hangende aan den Hals van den Priefter

,

daar toe beftemd, en niet dan met uitdrukke-

lyk verlof der Regeerrnge. De Prinfen Cor-

III. Deel. III. Stuk,
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. *H. yiNi, Aefterneeven van den Paus, daartoe
f
%i. 'het noodige Dekreet bekomen hebbende, nam

S^;
FD" de Heer Condamine, die dezelven van

jfewrag^Marfeille naar Genua tot Reisgenooten gehad

hadt, de gelegenheid waar, om dit Heiligdom

te befchouwen , en zag duidelyk , daar in , die

Blaasjes of Belletjes , waar aan wy de Glas-

fteenen onderfcheiden ; zonder iets van die

Vedertjes, -Strootjes, Viakjes of Wolkjes te

befperiren , aan welken de Edele Steenen van

deezen aart, vooral dieeenige grootte hebben,

altoos kenbaar zyn (q).

öroote In 't Vatikaan, te Rome, werden dien zelf*
Smarag- , r , _ _

'

den te' den Heer twee Steenen vertoond, die vaneen
Rome. Blok, dat uit Egypte gebragt was, gemaakt

waren. Daar van was de grootfte omtrent

zes Duimen lang, drie of vier Duimen breed

en twee of derdhalf Duim dik. Zy waren

söee£ doörfchynende en van eene fchoon groe-

ne Kleur, minder donker dan het Genueefche

Kommetje. Hy wierdt daar in niet het aï-

lerminfte gebrek, en zelfs geen Lugtbelletjes

gewaar. Mooglyk zullen die behooren tot

de feasterd* Smaragden of groenkleurige Kry-

Itallen, waar van ik hier voor gefproken heb,

of rnisfchien is het een foort van Prafer. Men
hieldtze aldaar voor Smaragden.

Aan-

C/7) Mem. Je PAcad. R» des Sciences, de 1757, pag. -

340, Quaito. 543, O&avo.
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Aangaande deeze Edele Steenen , die dik- jjt

wils de vierde in Rang geplaatst worden, is
A*dmï*

&og meer verfchil , dan omtrent de Hyacin- Hoofd-

then. De Groeiplaats zelve wordt hier betwist»
s **

Gedagte Akademist zegt woordelyk : ,, menpUats.
t

,, kent hedendaags geen andere Smaragden >

„ dan die uit het Ryk van Nieuw Granada, ia

3 , Zuid- Amerika, gehaald worden. De Hifto-

„ riefchryvers , melden, dat, na de Ontdek-

„ king der Nieuwe Wereld, de Spanjaarden

„ 'er een groote menigte vonden te Puërto-

„ vejo en Manta, op de Kust van Peru, ia

„ de Provincie van Quito." Voorts verhaalt

hy, dat men 'er hedendaags in of aan de zo-

genaamde Rivier der Smaragden , in dat We-
reldsdeel , of in het omleggende Landfchap*

dat nog den naam van Esmerafdas voert, geea

blyk van vindt. Tave^rnier ontkent zelfs,

voegt hy 'er by , dat 'er Óostindifchc Sma-

ragden zyn (r). Ook bevindt die Steen zig

niet onder de voorgemelden, my van Batavia

bezorgd,, door den Wel Ed. Geftrengen Heer

Mr, J.C. M. Radermacher, thans Ordi-

nair Raad van Indie, aldaar; met uitdrukke-

lyke byvoeging en melding, dat op Ceylon

geen andere Soorten van Steenen , hoe ge-

saamd 9 gevonden worden , dan die agtrien-

der-

(VJ Mem». sits. p. 343' Q' & 549. 0£t

Ii

III. Dksi.. III. Stuk.
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Iï. derley , waar onder 'de Smaragd niet ' voor-

Hoofd- £)e Autheuren , ondertusfchen , tellen alte-

'Smaragd* maa * ^ac eiland oolc onder de plaatfen j van

waar Smaragden komen, en, dat meer is ; ik

heb in de kostbaare Natuur en Konst Kabi-

netten , van zyne Doorlugtige Hoogheid,

den Heere Prince van Oranje, onder

endere Schatten, den Koning ^varrGandia, by

deszèlfs t'onderbrenging door de Nederland^

fche Oostindifche Kompagmë , ontweldigd ;

Chabrakken en dergelyk Gewaad gezien , dat

Tykelyk gegarneerd was met de fchoonfte Ro.

bynen en Smaragden. Dewyl nu , die Oos-

terfche Volken zig meest vertieren met de

Prödukten van Jiun Land: Ceen Sm'iak, die niet

ïé. verwerpen is , dewyl zy het edelfte van dien

'aart bezitten :) zo is het ten uitfterfte waar*

fchynlyk , dat Ceylon . ook eene Groeiplaats

deezêr Steenenzy.

Orien- Dat 'ér Oriénfdalfche Smaragden zyn^is dan
taalfche. ontWyfeibaar. Zelfs bezat de Re'gëerings Raad

Friderici, in Blankenburg, een ruüwen

Smaragd , die van dé Philippynfe Eilanden

zou afftammen. Dezelve is meer dan een

Duim lang en drievierde Duims breedV Staaf-

achtïg- ; hoedanig de Heer Del isu Verze-

Tcert, dat de Orientaalfche Smaragden altoos

zyn, uitloopende, gelyk de Snecken Topaa*

zen , in een geknotte Punt. Niét onwaarfchyn-

lyfc
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Jfk is 't, dat zy ook elders ïn Oostindie, in AfJJL
Perfieen Egypte, gevonden worden. De Heer VII-

H 1 l l noemt Egypte alleen als de Groey plaats STUa.

en zegt , dat deeze Oriëntaal fche zeer hard Smaragd.

en zwaar zyn , zuiver groen , houdende in 't

Vuur hunne Kleur. Waarfchynlyk fielt hy

ze, daarom , na de Diamanten in de eerfte

plaats»

Smaragden van dien aart zyn hedendaags niet Occïdeti*

bekend. Alle , zelfs die men Orientaalfche
taalfch*

noemt , zyn , naar men getuigt , veel minder

hard dan de Hyacinthen en Topaazen CO - mids

dat deeze dan ook Orientaalfche zyn. De
meeden, die wy hebben j zyn Occidentaalfche 9

of komen uit de Westindien ; doch de ei-

gentlyke plaats , waar menze tegenwoordig

vindt, fchynt niet bekend zyn. Davila
bezat een Stuk van ootzaglyke grootte , 't

welk hy niet wist , of het tot de Peruviaan-

fche dan Brafiliaanfche behoorde. Misfchien

is hetzelve maar eene Smaragdvloed of ge-

kleurd Kryftal geweest. In de Schatkamers

der Kapelle van de H. Maagd van Loretto

,

by Ancona in Italië, bevindt zig eenuatuurlyk

R'otsje , dat uit meer dan honderd klein ea

groote Smaragden is famengefteld , die op

haar

(s) De Topaazen worden gerekend in hardheid tot

èen Diamant te ftaan als i tot 6 of 7. Ik wealchte w*l

t§ weeten, hoe men dit afmeeten kanS

Iia
III. Deeu Uh Stok.
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11, haar Moer zitten , en zeer fraay zyn* Mea

yu?
u

heeft 'er een door Konst gemaakte by ge-
Hoofd- plaatst en die beiden dienen om den Berg

STUK»

Smaragd ^a ^ var3e a^ te fchetzen. De Heer Pal las
* vondt, in 't Orenburgifch Gebied van 't Rus-

lifche Ryk , taamelyk groote Steenen van dien

aart. Ik heb een Klomp van zeer hard Ge-
fteente , platachtig rond , een halven Vuist

groot, die vol zit met kleine Smaragden. De-

zelve is van den Berg Ethna op Sicilië afkomftig.

Europi- De Europifche Smaragden vallen meestendeels

ragden," Schirlachtig. Inde Naturaliën Verzameling

te Pifa bevondt zig, zegt Ferber, een zeer

groote StaafachtigeSmaragd,dieeene volmaakte

Schirlfiguur hadt , in Kwarts. In het Ambro-

fiaanfche Kollegie te Milanen > zag hy eene

voortreflyke 5 meer dan een Span lange, Droes

van echte groene Smaragden , in de geftalte

van taamelyk groote Schirlftaafjes. Veelen

van deeze Schirls , meldt hy, worden by de

Italiaanen als Edele Steenen bewerkt , en ver*

kogt. Men vindt , naamelyk , in de digte

zwarte Lava van den Veiüvius 9 zo hy aan-

merkt , Kryftallen van een helder of donker

groene Schirl , dikwils een Duim groot , de

hardheid hebbende van gekleurde Kwarts , daar

zy ook naar geleeken , doch werden Gemma

genoemd van de Italiaanen (f).

Voorts

(t) Fëbbers Brief* aus JValfchtawf, $>. 351, 3g4^

166.
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Voorts verhaalt hy, dat men opveeleplaac* A£nu
fen in Beijeren groote Schyven vindt van hoog

H
VtV

Grasgroene Kwarts , die in dunne gefleepene STUK°.

FD

Plaaties doorfchvnend is, misfchien een Sma-Smaragd-
, , . r j /-. Moeder.

ragd moeder met ingefprengde Granaaten ,

waar van fchoone Doozen en andere Stukken

gefabriceerd worden. Dit is eigentlyk die

groene Kwartsachtige Steenfoort , welke de

Franfchen Prime cTEsnteraude noemen , en de

Italiaanen voor de Plasma di Smeraldo verkoo-

'pen. De naam van Smaragdmoeder ( Matrix

Smaragdï) wordt 'er zeer ten onregte aan

gegeven , in verbeelding , dat de echte Sma-

ragden daar aan groeijen zouden. Het is

flegts een groen gekleurde Kwarts of Berg-

Kryftal *. Men vindt in dat Beijerfche niet * zie

altoos Granaaten. De Prafer wordt dikwils bladz - 37&

voor Smaragdmoeder gehouden O).
De Kryftal- figuur deezer Steenen is Staaf- Kryftal-

achtig , Prismatiek ,dikwils overlangs geftreept,
fi§uur*

vier , vyf of meerzydig, uitloopende in drie-

zydige en vyfzydige ftornpe Punten. De Zyden

van het Staafje zyn dikwils zeer ongelyk, de

eene breed, de andere fmaï. Henckêl
verhaalt , dat hy Orientaalfche Smaragden

gezien hebbe , welke de Saxifche Snecken-

Topaazen volkomen geleeken» Wanneer de

ruuwe

00 Zie Wall. Syft* Min. 1. p. 292, Bruckmann Bey»

trage p. 132 , en hier voor.

Iï 3
ÏÏL Desl. III. Stok.
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& ruuwe Smaragd Teerlïngachtig verfchynt , ge-

Vb ' lyk ik ze, aanzienlyk groot, in Gefteente heb

Juk
*7* Sezlen » ^an moet meQ vastflellen * dat bet

Smaragd. Staafje door uiterlyk gewe'd gebroken zy ge-

weest , eer het vastgroeide in zyne Matrix.

Veele Schirlachtige Kryftallen zyn zeer gé*

neie.d, om dwars af te b^eeken Ik bezit een

ftuk Kwarts en Kalkfpaarh met Schieferzwart

,

waar in zeer fraaije Smaragd Kryfhllen, het

eene ten minfte agtzydig en afgebroken, het

andere , byna £elyk de Topaas- Kry (lallen ,

ftompachtig uidoopende. Een groot en zeer

fchoon Kryfïal van deezen aart , in dergelyke

Matrix heb ik afgemeten. Het is zes- en by-

na gelykzydig , een Duim, lang en eeji Duim
dik ^ van boven plat en vlak, niet afgebroken.

Voorts komen ook de Smaragden , gelyk de

andere Edele Steenen , door het rond afüyten

der brokken Keizelachtig voor*

Eigen- De Eigenfchappen kan men, als uit het
J?ïeö

' voorgaande blykt , naauwlyks in 't algemeen

bepaalen. Van de meeften, die bekend zyn,

is de hardheid ongelyk minder dan die der

reeds befchreevene Steenen, van alle welken

de Smaragd gekratst , ja zelfs van den Vyl

aangetast wordt. De zwaarte is ook maar drie-

maal zo veel als die van Water, en dus minder

dan der voorigen. Dat hy door 't Vuur van

Kleur verandere % is zeker ,• doch of hy de-

zel-



zelvejn 't g^eel verlieze en wit worde, (laat -
Jij

nog in gefciiil. .
De meefte Natuurkundigei\ Vn?

EL*

denken, dat hy, zyne Kleur hebber van eene
s^0FD"

vermenging van Koper en Yzer. ^Sommigen smaragd.

willen , met Wal ljer i u s , dat
;

de Órien-

taalfche donker, de > Occidentaalfche bleeker
r

groen zy-n^udje;; doch het tegendeel heeft

plaats; de laatstgemelde is donkerstede eerst-

gemelde hoogsthelder groen. De Occiden-

taalfche vajt.dikwils geheel Grasgroen en nog
donkerer ,, ,

gelyk blykt uit de JBra^l'aanfphe'

Schid-Kry(T:allen*-die meestal to.t.fle Tourma-

Sins behqoren. Hier van komt jiet , dat men
die Eigenf^bap aan de- Srgaragden jn 't alge-

meen toegefchreeven hebbe. Ot is zeker,

4|£ zy , tot gloejjens toe gebrand, blaauw

worden en een Phosphorieken Jplans geeven.

Sommigen willen, dat zy
:
.^in,.verkoelende,

kunne groene Kleur weder. aanneemen zouden.

Ohdertusichen fmelten zy , met Borax, zeer

gemakkelyk tot een helder onkleurig Glas.,

De JBeer Davila maakt, in de Lyst van Opaiizee-

zyne [Mmm^B^QO'¥S^lêl

i
ï3
ai

eeh 8§fe#i Wag-
kelyké Smaragd,, welk een weeifchyn heeft de^

als een Kat-Qog. De Heer Brpc?m ann
noemt zulks Opaaüzeerende Smar.qgd^n ,.en merkt

aan , dat diteigentlyk Steenen vol Barften of

Veertjes zyn , als waar uit de verwisfelende

Kleuren, gelyk in het Berg-Kiyfïai en ande-

li 4 ;
.•• re

HL Daai,. III. StvkL
;

• °
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ArrofL.
re Reenen meer, ontftaan 00. ';?k tieb even-<

VIL wel zodanige Smaragden en andere Edele

stük?
50

^ Steenen, die geen den alfermioften weerfchyn'

Smaragd, geeven. Ik heb een doorgezaagde Ceylon-

fe Rey , volmaakt helder en onkleurig door
fchynende , doch inwendig vol van : Barden ,

Veertjes, Plaatjes, enz. Op deeze Plaatjes

is, naar men den Steen tegen 't ligt houdt >

wel een zeer aangenaame Vertooning van Re*

genboogkleuren , doch niets , dat naar den

weerfchyn zweemt van een Kat - Oog ofOpaak

Nogthans wil ik niet ontkennen , dat *er O-

paalïzeerende Smaragden , Hyacinthen , Sa-

phieren en andere Edele Steenen zyn, hoeda-

nigen Davila Chatoyans noemt (w) ; maar

misfchien zou men die , al zo eigen , tot de

Kat -Oogen betrekken.

Wafcjtfy. De Waardy wordt , gelyk ïn de andere

Edele Steenen, gerekend naar den glanseer*

zuiverheid , die in dit Gefteente zeer dikwils

ontbreekt. Zelden komen groote Smaragden

voor , die geheel zonder fouten zyn. 'Alsdan

worden zyyin gelyke grootte, ten minfte zo

hoog geacht als de Sarieren, Voor zulk een

Smaragd , van drie of tier Kuraaten , wordt

wél eens twintig Dukaaten en meer , betaald

Ik bezit 'er thans twee, die taarnelyk goedzyra,

Qy) Bzijtrage, p. &>.

(wj CmaL raifam, Toaa* li. ju 6%i » 694».



Edele Steenen, jo$

de een van ruim zes , de ander van derdhalf u.

Karaat. Door het draagen verliezen zy wel ,
A
y^L*

in eenige Jaaren, wat van haar Glans, doch ^>qfD.

met opilypen of polyften is zulks te verhel-*™
1^ >

pen. Zelden ziet menze van grootte als een'

Duiven -Ey. Men verhaalt % dat de voormaa-

lige bewooners van het DalManta, in Peru,

een Smaragd , van grootte als een Struisvo-

gels -Ey, als een Afgod zouden aangebeeden,

en daar aan alle de Smaragden, die zy von-

den , ten offer gebragt hebben; welken de

Spanjaards , by de Verovering van dat Ge-

west , i allen meefter wierden , behalve dienby-

fter grooten , welken de Indiaanen , naar 't

iciaynt , hadden weeten te verbergen.

.
. .

l

Cl\ Edele Steen., die zeer weinig hard is . Vil.

van geelachtig groene Kleur. -Ckrufoii-

Dat &ë;Chry0etfr otfdtyds 'voor den -To^ueS!^
"

paas gehouden zy , heb ik' vèorheen gemeld.

'Den 'naam fchynt r hy bekomen -te hebben,

of
<

'

:..; .

* r

.
;

^ •

J] (7) Gemma duritier minimi , Colöre viridi - flavescente.

Mihi. Gemma, fpellucidisfima, duritie fexta, Colore viridi

fubflavo , in jgne fugaci. Wall. Syfu Min. 1. p. 255*

Borax Lapidofus Prismatïcus , pellucidus &c. virens.

Linn. Syft. Nat. Tom. 111. Gen. 15. Sp. 2.
fi. Topa-

zhis flavo - virens Cronst. Min. $. 46. Chryfölithus.

Just. Min. 3X4. Vog. Min. 147. Topazius antiquorum,

lij
III. Dïru III. Stok,
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AróLi» °^ no8 nC(kn te behouden, wegens zyne.Goud-

Vil. kleurig groene Kleur 5 weshalve fommigen

sTüK!
fD

" hem ook Goud/teen noemen ^ hoewel zulks op de

Ckrijfo- Topaazen ruim zo toepasfelyk ifio Men vindt

hem zo wel in de Oofterfche Landen als in

Amerika , in Peru en Bra(il;d0ch ook in Vrank-

ryk, Saxen ^.Bohemen^ea^ in Silezie.,. inzoog

derhéid- by Kofemics ,-aan Beekèn. Dikwils

komt h;y by dé Smaragden voor ^zittende in

andere Steenen , voornaamelyk in Kwarto $

fomtyds ter^fbotte van een il 'uiven :-Ey.- Gtf*

der de Oosdndifche Keizeltjes van allerley

Soort , zyn my verfcheidene van dëezen aart

voorgekomen. w
<

L
- f§ ???

Eigen- In hardheid verfeHrk-hy weinig van dè-Sma-
rj?en

' ragden , wordende van Staal gekratst en van

den Vyl aangégreepen. Genïeënlylc acht men
hem minder hard dan die. De zwaarte is byna

als die der Topaazen. De^^elaGhtjg groene

Kleur , welke ,Jiy,, zeer aangenaam heeft , zou

yan
c
Lood. en f|ICoper afkomftig zyn

r
Hier van

leiden fommigen zyne Smeltbaarheid, op zig

zelve , af. In 't oogenblik der Smelting geeft

-hy ook een; Phosphoriekenn wieerfchyn . Dat

hy zyne KleUr in % Vuur verliéze , 'gelyk

fommigen willen (%) , is nog niet uitgemaakte

De Proetneemingèn van yoorna^naejSteen- en

... Scheid-

C%) Waller. utfupra. Colore in Igne fugaci. Quisr

Aa. stockh in ...



E DE L E S T E E *TE W. 5<*£

II.
en Scheidkundigen , fpreeken zulks tegen (y). ^biEi.
Het Poeijer daar van, met Borax gefmolten , \^U '

geeft een helder onkleurig Glas. Mea kan «uk,
,.''"

hem van Glas namaaken met Kalk van Lood.

Zeer dikwils komt deeze Steen in Kryftal- Kryffal-

figuur voor, welke mede veel gelykt naar die j>f"£Xiv.

der Topaazen. Het is doorgaans een plat- &£• «•

achtig Staafje , met vier, vyf en meer, ge-

itreepte ongelyke Zyden ,~ dat met fcheeve

Vierhoeken bepaald wordt aan de flompe Punt.

De Heer Dèlisle hadt 'er één van tien

Liniën, lang en drie of vier dik, beflaandè

uit zes Zyden.' DéOientaalfche ƒ zegt hy,

loopen aan beide enden uit in een vierzydi-

ge Wigvormige Pieramiede. Doch hy merkt

aan, dat deeze zo hard zy als de hardde der

gefleurde Steenen, , Dus zou dan 'de voor^

naamfte onderfcheiding derzeiven vervallen :

't welk nog zo ligt niet is toe te flaarj. An-

deren hebbenze zodanig niet gezien (z). Ik

heb 'er twee rKeitjes van , taamelyk groot i

waar van het een e, in Fig. 12 voorgefield , zy-

De afkomft van een dergelyKRryftal nog ge-

noegzaam aantoont. Geileepën is deeze~Steen

van een fchoonen zeer aangenaamen Glans

;

dien hy échter , gedragen wordende 3 wel

haast :

verliest , en daarom is hy in weinig

ach-
. iv Straat -;

;
.....

Of) Brückm. Eeytrage, p, 80,
,

(*) Bruckm. Beijtrpge,^ 78. ^,_ Q _ ^

III. DsttL, III. Stuk.
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Afdeel. Achting, Ik heb echter een zeer fraaije van

..VU. Brafiï, die meteen witten Glans volkomen als
Hoofd.

jxuk een Kat -Oog fpeelt.

Vin.

B*uttZ!u C^j EJéle Steen, die zeer weinig hard is > van

JBeril. eene blaauwachtige Kleur, -

Deeze, die, wegens zyne Zeegroene Kleur,

hedendaags veelal Aigue marine of Aquamarina^

dat is Zee -Water, genoemd wordt, in Italië

Berillo , fchynt de BeryJlus te zyn der Ouden,

Onder de Fondamenten van het Nieuwe Je-

rufalem, wordt hy,zo wel als de Chryiolieth,

gemeld. Men vindt hem, in Ihdie en Euro-

pa, op de zelfde plaatfen als die, en op de

zelfde manier, fomtyds in (lukken van groot-

te als een klein Hoender -Ëy. Onder de ge*

dagte Keizeltjes komt hy mede voor.

Eigen- £)e Beril heeft een zeer heldere, nu bïee*
ari>en,

kere dan fterkere , Zeegroene Kleur , die

doorgaans zeer naar 't blaaüwe trekt, zodat

men hem naauwlyks groenachtig noemen
kan. Wallerius wil hem van de Aigue ma-

rine daar door ohderfcheiden , dat zyne Kleur

fter-

(SJ Gemma deiritie minimi, Colore cserulescente. Mi*

fa. Smaragdus coemleo viridescente colore. Aqua man-
na Wall. Sylt. in. I. p. 254. Borax Lapidofus

Prismaticus &c. coeruleo - virens. Linn. Syft. Nat. XII.

Tom UI Gen 15. Sp. 2. y. Topazius Berylius. A$ua -

marina. Cronst. Min. 47, Vog. Mm, 146.



fterker blauwachtig groen zou zyn ; doch A^fU
erkent zelf, dat die onderfcheiding wankele. VII.

Sommigen, zegt hy , betrekken hem tot deg^^
Chryfoliethen, daar hy doch te blykbaar van Beril of

verfehilt. Dikwils is 'er naauwlyks Kleur in ^™ ma"

tebefpeuren, dan een uitermaate bleek blaauw

Schynzel. Oudiyds hadt men hem drieder-

ley, van donkere Olie -Kleur , Zeegroen en

dus met een fchitterende Glans (a) Eenigen

geeven 'er eene Aal- of Palingkleur aan , 't

welk niet oneigen is. In weekheid komt hy

met den Chryfolieth overeen, als ook in zwaar*

te. Op de breuk is hy Glasachtig, in geweef-

zei Bladeri^ en volkomen doorfchynende

:

hoewel men hem zelden, in groote Stukken

,

zonder Barstjes,Vedertjes of Plaatjes, inwendig,

aantreft. Twee Uuren in 't Vuur gegloeid,

verliest hy in gewigt,doch niet in Kleur noch
helderheid : houdt men hem langer daar in

en verfterkt de Hitte, zo fmelt hy, met zeke-

re Konstgreepen , van zelf , zo wel als mee
Borax, tot een wit ondoorfchynend Glas. De
Kleur moet inzonderheid van Koper ontftaan:

ten minfte kan een Vierde Loots gebrand

Koper aan een geheel Pond Kryftalglas de
Kleur mededeelen van den Berilfteen.

De figuur der Kryftallen is byna met die
Kryftaï*

der figuur.

(o) Psellüs de Lap. virtut. per Bernard, p, j3%

ÏIÏ. Dmu III. Stuk.
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II. der voorgaande overeenkomftig. Een, zes-,
A
y
E
f
L

* zeven- , agt- of meerzydig Staafje, naarrte-

HooïD- lyk, met een fcompe Punt. Dikwils komen-

Berit.
ze m eene Keizelachcige geftalte voor. De
Steenen , daar van gefleepen , zyn thans in

vry veel achting, inzonderheid groot en hel-

der vallende ; doch, wegens de weekheid,

Jzan menze niet ligt van Glasvloed onderfchei-

den. Ik heb een gefleepene Aïgue marine ,

meer dan een Duim over 't kruis, gezien.

De zogenaamde Goud- Beril', die door fom*

migeri onderfcheiden wordt , beeft in derge-

lyke Kleur eenen Goudglans. Hy zal derhal-

ve mooglyk een Opaalizeerende Steen van dee-

zen-aart, of een Chryfoüeth, of ook een Pe-

ridot zyn: want onder alle deezen komen fom-

tyds voor, die met een geelachtigen weerfchyn

fpeelen.

IX. (°) Edele Steen , die Melkachtig is , zeer weinig

T*riiïotm.
^ar^ '

vm eene gee âc^Se groenblaauwe

Peridot. «. \\ Kleur.

,
Zodanigen Steen npemen de Franfchen Ve<

ridot , en by deeze benaam :ng is hy den Ju we-

lieren bekend. Zy ichynt afkomftig re zyn
van de Griekfche woordmPeritkeof Peridom'us

;

v>aar

CgJ Qtmma duritie minimi . Colore Lafteo ex flava

viridi - coerolescente. Mihi. Smaragdus viridi « flavescetis.

Peridot, Wall. Syft. Min. 1. j?. 25 fr
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waar door oudtyds een zwarte of groene il.

Steen verftaan werdt , diegewreeven of ge-
Ar

jfi*J»

kneeperi zynde de Hand brandde ( h ) Hier- Hoofd-

öra, möoglyk , heeft de Steenkundige Heer pèr^
Deli'slê toe den Peridot, als een derde Ver-

fcheidehheid van Smaragden, de Brafïliaanfche

Schfrls , welke Tourmalins zyn , betrokken (c);

hoewel hy dezelvén zwart of- bruinachtig

noemt. 'Wa^leriüs noemt hem een Groen-

achtig geele Smaragd , die doorgaans beneveld

is: maar deeze bepaaling , ziet men ligt, dat

in geenen deele firekt,om hem van de Chry-

foliéthen te onderfcheiden. d'Argenville
zegt: „ de Peridot, doorgaans groen, is

„ fomtyds geelachtig , harder dan de Sma-

9y ragd en zeer gemakketyk te fnyden. Men
„ vindt fomtyds een Orientaalfche, die zeer

„ hard is , en welke men voor een misgroeide

„ Smarargd moet houden" (d). By Riche-
tET vind ik , dat zyne Kleur naar 't groene

trekt , en dat hy moeielyk is te fnyden (e) ;

waar door men het- polyften zal bedoelen.

Ook denk ik, dat het de PerodollzdX zyn, die

tot de Topaazen betrokken wordt , bleekgeel

zynde, een weinig naar 't groene trekken-

de,

(iï) Boot de Lap. & Gemm t p. 569.

(V) Cnftaltogr. p. 239 Bruckmann. Beylrage,$,$fc

(/f) OryBologie.
r
j>. 161.'

{é) Dittionnnaire ; au Peridot.

III. D»i» UjL Stok.
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il. de (f)» door den ^eer Quist mede ter

Afdebl. toets gebragt (g).

?Hoofeh De Peridot is geen andere Steen , dan myne
S™K

; bepaaling aanwyst , door welke hy zeer duï-

delyk van de Chryfolieth, Berill en Smaragd

,

onderfcheiden wordt, van welken hy, gelyk

ik in myne Steen -Verzameling kan toonen,

daar door zig onderfcheidt. Geen andere

middelen ook zyn daar toe: want de hardheid

is nagenoeg de zelfde. Qcist merkt reeds

aan» dat hy van den Diamant, Robyn, Safier,

gekratst worde. Ik bevind, dat hy ook den

Vyl niet wederftaat ; zo min als de drie voor

gemelden. Davila vondt onder de zynen

,

die Westindifche waren > een brokje , dat de

Kryflalflguur fcheen te brengen tot die der

Robynen : maar dit eene voorbeeld zegt wei-

nig: het kan een bleeke Safier zyn geweest,

die 'er onder geraakt was # Uit zyne optel-

ling blykt voor zeker (h) , dat de Feridots van

alle de gemelde Steenen verfchillen , en geens-

zins tot de Smaragden of Topaazen te betrek-

ken zyn.

Deeze Steen is van zo weinig waardy , dat

men in Vrankryk een grappig Rympje*.tën

dien

(*ƒ) Topazius dilute flavus &c. Perodoll'. Waia. Syfl.

Min* 1. §. 252.

Cg) Stock. Verhemd. XXX. Band. p. 64.

QO Catal. raif, Tom. 11. p. 255»
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dien opzigte, gebruikt (7). Tot de polyfting II.

moet men Tripel neemen , die met Olie van \u
Kf *

Vitriool of Sterk Water bevogtigd is , om dat Hoofu-

hy anders verbranden zoo, (gelyk men zegt,)

even als andere dergelyke vveeke Steenen.

Cio) Edele Steen , die weinig hard is • van X-

eenepaarfchachtig Violette Kleur* ' Amethqs-
tus.

._, _ . . ,
' _ _ r ~, « , Amethyst.

Ik Iaat hier den Amethyst onder de Edele

Steenen volgen , fchoon die gemeenlyk tot

de gekleurde Kryftallen betrokken wordt.

Linn^eüSj immers, hadt ook van geen an-

dere gewag gemaakt , en ze niet geteld onder

de Steenen van deezen Rang. Wallerius
onderfcheidt de Occidentaalfche , dat de Eu-

ropifchen , hier voor befchreeven*, zyn, van *Bladk

de Orientaalfche Amethyften , waar aan zyn 3?3 *

Ed. een plaats onder de Robynen geeft, aan-

merkende, dat zy daar van in hardheid, zwaar-

te en Kry (lal figuur , niet verfchillen : doch

dus verwart hy ze blykbaarlyk met den Ro<

byn Violet , die voorkomt onder de Orientaalfche

Robynen, De Heer Delisle oordeelt, dat

ook

(f) Tevidot: qui en a deux ejl un SoU

(io.) Gemma duritie minimi , Colore pnrrmrascente

Viofoceo. Mihu Rubinus Colore Amethyflino. Am«-
tfiyftus Orientalis. Wall. Syfl. Min, U p. 248.

Kk
III. DEBL3 III. Stuk.
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Ï

L, ook de in 't Violet vallende Safler voor eeï*

V 1 1. Qrïentaalfchen Amethyst kan uitgege v en wor uen.

STÜKb Ondertusfchen zyn de eigentlyke Steenen van

AmetfojstA\zn naam bekend , en zodanigen heeft men
nog nooit gevonden, met eene andere Kry-

ftalfiguur dan de Europifche , hier voor be-

fchreeven. Zy komen Keizelachtig , onder

de Oostind'fche Steentjes voor , en van Cey-

lon zyn my 'er ook bezorgd.

Eigen- Deeze Steen heeft zynen naam , zo men wil

,

fthappen. van d e Roode Wyn Kleur, en wel in tegen-

flelling , bekomen , alzo hy de Zuipers tot

maatigheid bragt en de Hoofdpyn ftilde,naar

't denkbeeld der Ouden (&)• De Kleur der

Orientaalfchen is veel booger en fchoonder

dan die der Europifchen, waar aan, zo we!

als aan de hardheid en glans , men dezelven

onderfcheidt : want zy wederftaan den VyJ.

Uit Peru komen 'er, die niet minder glanzig

en fchoon zyn, van aanmerkelyke grootte(/).

Ook heeft men byna witte Amethyften ; en

bonte 3 half paarfch , half wit, gelyk ik 'ér ,

onder anderen , bezit. Hier door wordt het

nog waarfchynlyker, dat de Orientaalfche van

dergelyke zeszydige Kryftallen , als de Euro-

pifchen , afkomftig of gefneeden zyn. Zel-

den 5

(h) Amethyftus , fedat dolores Capitjs & Vinipotores

aut bibaculos abftemios reddit et fobrios; unde ei no*

men. Psellüs de Lapid. virt. per Bernard. p. 7,

(0 Davila CataU raif. 11. N. 658.



êer , 't is waar, komen 'er aanmerkelyke Tak- **6

ken van voor en het zyn meest fpïtfe Pieramie* vil.

daale Kryttallen ; doch ik heb niettemin 9 in J^19"

het Kabinet van zyne Doorlugtige Hoogheid , Amettys-%

den Heer Erffïadhouder, een zodanigen Tak
gezien , van meer dan een Duim dikte s zo

fchoon van Kleur , dat men *er een gedeelte

tot een Ringfteen*, voor haare Hoogheid, de

Princesfe , httït afgezaagd. By Wiefenbad

vallen zy fomtyds plat. In de Achaatgang

by Cunnersdorf in Saxen, komen fomtyds A-

methyst -Aderen in Kwarts voor, met Achaat;

waar van ik een groot geileepen Stuk bezit.

(n) Edele Steen, die weinig hard is 9 van XL

Tirana,

Grana*

eenepaarfche Kleur. G«32S*

De Granaaten 9 hoewel door fommigen ge-

heel afgezonderd, en op zig zelve befchree-

ven, behooren niettemin tot de Edele Stee-

nen. Men wil, dat zy oudtyds onder de Kar-

bonkels of Robynen geteld zyn geweest. Den
naam hebben zy zekerlyk van de Kleur der

Gra-

OO Gcntma duritie minima, Colore purpurascente.

Mïhi. Granatus Cryftallifatus pellucidus, rubens , nitens,

ïn Igne Colorem retinens, Lapide liquescente. Wall*

Syfl. Min. 1, p. 3*5» Borax tesfellatus , folklus , politus,

fcintillans. LiNtf. Syft. Nau Xll. Tom. 11 L Gen. 15,

Sp. 5, Granatus. Cronst. Min. §. 6g.

Kk 2

III. Dcei,. II L Stuk.
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''• Granaat Appel Bloemen» naar welke fommi*

Vil. gen trekken. Dus is die naam door geheel

stuk.
" Europa bekend , wordende in Vrankryk Gre*

Granaat.nat) in Engeland Carnet , in Duitfchland Gra-

naty in Italië Granatino> uitgefproken.

Plaats. Deeze Steenen vallen in Oostindie , doch

in Amerika fchynen zy nog niet gevonden te

zyn (m\ Ook komen zy in veele andere

Oofterfche Landen , gelyk in Armenië en Si-

berië , voor. In Europa zyn zy, zo wel in

de Noordelyke, als in de Zuidelyke en mid-

deldeelen, niet ongemeen. Men vindtze op

Ysland , in Groenland, Lapland, Noorwegen,

Sweeden , Finland en Deenemnrken. In Si-

ïezie , Bohème , Saxen , Ooftenryk , Honga-

rie, ja in alle Bergachtige Landen, byna, van

ons Wereldsdeel , heeft menze waargeno-

men.

Hoeda- Somtyds komen zy, gelyk de anderen, als

nigheid. Keizeltjes in 't Rivierzand , of in de Aarde

voor; fomtyds, op de zelfde manier , gekry-

flallizeerd ; fomtyds, en zeerdikwils, zonder

bepaalde gedaante, 't zy in de Gangen of A-

ders der Bergen, 't zy in andere Steenen in-

ge-

fni) De Heer Brückmann Helt wel vast dat zy daat

ook zyn , doch ik weet niet , op wat grond. Davila

hadt in zyne Verzameling zwarte Granaaten van onbe-

paalde figuur „ uit de Diamantmynen van Brafii : maat
de vraag is , of dit wel eigentlyke Graiiaaten waren*

Cat, ruif, Tom. 11, p. sö@.
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gegroeid, daar mede een Klomp uitmaakende. il.

Even zo vindt men ze ook wel gekryftalli-
AF

yY£'

zeerd in Gefteente, en wel meest in Glim- Hororo-

merige Rotsfteenen , Talk , Leyfteen of Kwarts. GranaaU

Daar zyn byna geen Bergftoffen bekend , waar

in menze niet heeft gevonden. Ik hebze uit

Saxen in Serpentynfteen ; van Ysland , daar

zy meest los in 't Zand vallen, in Kalkfiets.

In Tyrol en Noorwegen komen zy voor in

Kalkfpaath, op Deenfch Seeland in Veldfpaath;

by kerems, in Opper Ooftenryk , in groene

Jaspis, by Hogenhiersdorf in Topaas -Kry-

ïtal; in Sweeden in YzerhoudendeSpekfteen ,

als ot*k in Glirnmerfteen , gelyk in Karinthie,

in Saxen en op de Karpathifche Bergen : by

Sterzing in Tirol , en by Dognatska in 'c

Bannaat van Temeswar , in Asbest; by Pres-

flits in Bohemen in verharde Schubbige Yzer-

Oker; als ook in Lood-, Koper- en Yzer-

Ertfen , op verfcheide plaatfen in Sweeden ,

Bohemen en elders. Men vindtze ook in

Loodglans, Zwavelkies , en andere Pyrieten.

De Heer von Born heeft ook Granaaten «,

met ingefprengd Goud , gezien
5
die van den

Donsu- Oever, in Neder -Ooftenryk, afkom-

flig waren. De Heer Zimmerman heeft

fomtyds , in de Orientaalfche Granaat, Boom«

pjes waargenomen («). In

(n) Annterk, zu Henckels hl. Min. and Ckym, Sckvif-

te, p. 362.

Kk 3
III. Deel. IJL Stuk.,
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& Ia hardheid komen de Granaaten mee de
• vil. ' laatft befchreevene Steenen overeen.. Zy

S^0ÏD" worden van Diamant, Robyn , Safier, To-

Qrmmt. Paa$> gekratsc en van een goeden Vyl aange-

greepen. Met Staal, niettemin, flaat men 'er

Vuur uit, zo dat zy omtrent de hardheid heb-

ben van Rots-Kryftal. Door het Vergroot-

glas wordt men 'er Bladertjes in gewaar, die

den Steen famenftellen , m welken hy ook*

geheel gloeijend gemaakt , door uitdoo ving in

koud Water s zig verdeelt. - In zwaarheid

overtreft de Granaat de meeile andere Edele

Steenen, als van vier tot vier en een half maal

zozwaar zynde als Water. Ditkomt» buitel*

twyfel
5 van de Yzerdeeltjes , daai- in vervat

,

die waarfchynïyk de Kleur veroïrzaaken , als

ook makken dat hy zo gemakkelyk , zonder

eenig byzetzel , in 't Vuur, of door een Brand-

glas, verfmelt tot ^en groene, bruine ofzwar-

te, ondoorfchynendq , Spongieufe Slakke, dïo

aan 't Staalflag nog vonkt. Ook kan men 'er,

door fterke Zuuren , eenjge Kleur uittrekken

,

v
mids dat menze warm daar oplaat Haan. Door

gloeijen in 't Vuur verliest de Granaat zyne

Kleur niet, en maar zeer weinig van zyn Ge-

wigt.

Scheld- Deeze Steenen fmelten, wanneer men het FcéU

l^de? jer met PotafchofWynfteen-Zout vermengt,

cwk» tot Glas, en met een groote veelheid daar van

'%q%- §en Spongieufe Klomp* Smelt menze
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met agc deelen Loogzout in een fterk Vuur , IL

zo lang tot de Klomp groen- en Glasachtig fvj^
L*

begint te worden, zo wordt de geheele Gra- Hoofd»
STuK.

naac in Water oplosbaar , en uit de Solutie Gmmet.
laat zig deszelfs Aarde , door Zuur , neder-

ploffen. Met evenveel gebrande Borax fmelt

hy tot een doorichynend groen Glas : niet

tweemaal zo vee= Salpeter tot eene bruine

Klomp: met twee deelen fmeicbaar Pis -Zout

tot ^en zeer dun zwart Glas, dat naar den

Rook- Topaas gelykt : met even veel Menie

tot een bruingeel doorichynend Glas : met half

zo veel Tln-Afch, toe een Yzerzwavte zeer

Spon:,ieuze Slakke : met half zo veel Vloey-

fpaathtot een zwart bruine vafce Slakke. In-

dien m~n het Poeijer mengt met één deel ge-

brande Borax , zeven deelen Loogzout en

twaalf deelen Zand, dan fmelt.hy, door Vuur,

tot een geel
.

Gïa? , in
?

t welke hier en daar

nog onveranderde Granaatjes zitten; maar
,

zo 'er by 't, voorige nog wat Mineraal Loog-
zout gedaan ware , zou het Glas, van defmel-

,ting komende , feboon Smaragdgroen zyn ,

zonder eenig fpoor van Granaaten*

Dit alles bewysr. , dat de Granaaten van

eene Kwartsachtige natuur zyn, gelyk de an-

dere Edele Steenen, 'twelk Cronstedt niet

wil toeftaan. De Eeer Ge r hard heeft

het zeer omflandig aangetoond (0). De Aluin-

fo_) Beijtrage zuy Chijmie &ö. I. Th.

Kk 4
III. Dsat. III. Stuk.

Aarde
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\l Aarde of Aarde van Bitter- Zout, door ionv-

VII.
1' 8

niigen daar in gevonden , is maar toevalftg

Hoorn- geWeese, of in eenige zeer vermengde, 't zy

Granmt^'m" °^ Loodhoudende Granaaten , die zeer

week zyn. Men kanze zeer wel namaaken

van Keizel - Aarde of fyn Zand , met Loog-

zout tot Glas fmeltende , waar Goud , Yzer

en Bruinfleen, of ook enkele Yzer - Saffraan

,

bygemengd wordt» Doch de Granaaten zyn

veelal te gemeen daar toe , hoewel de Boheem-

fche , wat groot , geheel zuiver , volmaakt

doorfchynende en hoog van Kleur, nog zeer

veel geacht worden.

Kryftal- De Kryftalfïguur , hoewel van die der an*

F
a
-xxi^.^ere Steenen zeer verfchillende, is in de Gra-

tis- naaten ook verfcheiden. Men heeft 'er ron-

de Teerlingachtige (p ) , doch gemeener zyn

de agt- en tienzydigen, hoewel de meellen en

regelmaatigflen twaalfzydig voorkomen. Zo-

danig is de figuur der Boheemfche Granaat in

ffig. 13, op Plaat XXXIV, vertoond, al-

waar de twaalf Zyden beflaan uit Ruitswyze

Vierhoeken. De Heer Davila maakt van

zulk eenen uit Silezie , als een keurlyk Stuk

zyner Verzameling, gewag, wiens middellyn

van
. 1

(/?) Dit zal, geloof ik, met Rwtsivyze Granaat aait-

geduid worden , en het volgende met agthoekige ena.

'Nat. Bijl. van Holt. 11. D. 11. Stuk, bladz. 837. Wal-
xeriüs badt gezegd :

Gr. Rhomlmdaüs Yierzydige,. en
QÜQè'drisus , Agtzydige* enz*
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van twee Duimen was. Ik heb een niet min- II.

der fraaije Granaat, ten deele nog met zyne
A
y
D
1^.

SL *

Talkige Korst bekleed, ten deele afgefleepen, Hoofd-

uit Karinthie, die drie Duimen dik is, over- ~ "

d' Granaat*

hoeks gemeten , en weegt byna twee Pond

gemeen Gewigt. Een gelyk Lighaam van

Water bevind ik zeven Oneen te weegen

:

zo dat deeze Granaat omtrent vier en een half

maal zo zwaar is als Water. Hy heeft even

die zelfde twaalfzydige geftalte als de in Fig.

13, afgebeelde. Sommigen komen ook tien-,

.veertien- , zestien- , ja agttienzydig voor ,

welke laatflen veel gelykennaar de Europr-

fche Diamanten. Ik vind zodanigen in de

Yslandfche Kalkflets voorgemeld , wat de
tweepuntige figuur aangaat. Met vierentwin-

tig Zyden vallen 'er in Hongarie, Bohemen
en Sweeden , genoegzaam. Ook heeft men
'er mee zesendertig en meer Zyden : als

ook die de Zyden ongelyk of fcheef hebben :

want geen Gefteente is 'er, dat in zyne Kry-

ftalfiguur zo veele Verfcheiden heden oppert.

Niet minder verfchillen de Granaaten in Verfchïï

Kleur. Wr
anc , fchoon de eigentlyke der Gra-

van Kl9ar*

naaten, als gezegd, paarfchaehtig is inzenden

heid die der Oostindifche , trekken de Bo-
heemfche meer naar 't Karmynroode , en men
vindt anderen, zo hoog of bleek rood, dat zy
door de Kleur naauwlyks van Kobynen te on-

derfcheiden zyn. De minder hardheid , alleen

,

Kk s moet
UI, D«*l. Hl. Stok.
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AfdeÊl.
moet ^er het kenmerk afgeeven Zwartach-

v tl. tig roode , donkere , Granaat heeft byna de

stkk.
" K'eur der Moerbeziën , doch, tegen het Dag-

Gnmaat. lichc gehouden , een Vuurigen Glans. In 't

Franfch noemt men hem Escarboucie. Zodani-

gen kooien 'er in Alle , als ook in Noorwe-

gen , Sweeden , Hongarie en Bohernen ; fonv

tyds ter g-rootte van een Hoender Ey,voor.

De Bru'mroode , die op verfcheide plaatfen in

Europa vallen, worden voor de ïlegtften ge-

houden, De Hoogroode^ als Granaatbloesfem,

worden meest geacht en men heeft- gezien ,

dat een zodanige , ongevaar de grootte van

een Duimnagel hebbende., voor drie of vier-

honderd Guldens (//) verkogt werdt. Ik heb

dergelyk een Schoüeltje, gelyk men 't noemt*

wanneer zy van boven Verhevenrond , van

onderen hol gefleepen zyn ,) uk Oostindie

,

een Pinknagel groot. Hier toe behooren de

Bohèemfchen , die de Orientaalfchen in fchoon-

heid overtreffen, en ook niet minder hard

zyn. Men vindtze insgelyks op eenige andere

plaatfen in Europa, en ik heb een zodanigen

,

die uit Oostindie is medegebragt. ."Geelachtig

roode , die de Franfchen VermeUk noemen ,

zynde oudtyds , by de Romeinen^:.Soriana ge-

noemd geweest ,. waar van zy thans, nog Gra-

'
' na-

($) Brhckmann zegt van 300 tot 400 Dukaateo, maar

dit komt my wat hoog voor.



Edele S t e e n e n. 523

Mti Sorani by de Italiaanen heeten, komen A
IL

veel in oude Gedenkftukken der Bouwkunde > Vil."

als ook in de Oofterfche Landen , voor. Het ^^^
zyn waarfchynlyk die, van welken Davila Granaat.

fpreekt onder den naam van Granat Syrien 9

zeer hoog rood, naar de Kleur van Klapper-

Roozen trekkende (r). Men heeft 'er nog

geeler , op fommige plaatfen van Europa

,

inzonderheid in Groenland, dat mooglyk Hya-

cinthen zyn : ten minlie worden deeze 'er ,

volgens Cronsïedt,. voor gehouden , en

de zogenaamde Giacintho Gimrnaccino der Ita-

liaanen is van deezen aart. In Saxen, Noor-

wegen en Sweeden, komen ook Groenachtige

Granaaten voor, die van weinig waarde zyn :

maar de Blaaitwachtige of Violenkleurige , Ru-

bini di Rocca genaamd , zyn in veel achting

by de Italiaanen. Hier toe behoort de Ro-

bynmoeder , welke de Franfchen Prime de

Rubis noemen , hier voor befchreeven , zo

fommigen willen (f).

Behalve de gemelden komen ook in Euro- Granaat*

pa, inzonderheid 'm 'c Noorden, hier en daar, iÏQQn*

Ruuwe

.
(r) -Grenat Syrïen , d'im rouge fort eclatant , tirant

fur Ie ponceau, Cau raif, Tom. II. p, 258. N. 637. Die
naam is niet van Syrië, maar van Surian de Hoofdftad

van Pegu, in Oostindie s afkornjiig, volgens Dklisle
Criftatlogr, p. 277.

(sj Granatus figura indeterminati, Lamellofus. Mater
Rubini. Wall. Syft. Min. I p. 263.

j

\\U D»3u UU Siu«»
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11. Rauwe Granaaten voor, die uit Korrelige deeK
A
*V1l" cies famengefteld zyn ( t). Dit is eigentlyk

Hoofd- een Gefteente, dat men Granaatberg of Gra-
T

(b'maat naatfteen noemt, in Sweeden bruinrood, geel-

achtig wit, bleek rood, bleek bruin, geel-

bruin, geelgroen of zwartachtig bruin vallen-

de, zo de Heer Wallerius aantekent.

De twee laatfte Verfcheidenheden , daar van,

zyn door de Sweedfehe Heeren Brandt en

RinmaNn befchreeven (u). Zy bevatten ,

behalven Yzer,ookTin, zegt zyn Ed. Meest

komen zy als een Vuist of Menfchen Hoofd ,

en fomtyds ook in de Aderen , by grooter

Klompen, voor , zynde als uit Granaaten fa-

mengegroeid of met dezelven befprengd; ge-

lyk ik zodanigen Granaatfleen heb, uit Op-

per -Ooftenryk afkomflig.

Onrype Qnrype Granaat noemt de Heer Gmelin
Gr.mta- ^gn ^ welken de Heer L i n n m u s hadt voorge-

fteld onder den naam van Mergelachtige (v). Het

was een Steen , uit Lapland afkomdig, wel-

ken zyn Ed. in 't Akademie- Kabinet te Upfal

vondt, van Granaatfiguur, doch uit verharde

Kley

(/) Granatus figura indeterminata , particulis Granu-

iatis. Wall. Sijft.- Min. I. p. 262. Quarrznm Granati-

cum. Mus. R. Ad. Fr. Sp. 103.

OJ Stockh Vorfo VU. Band. p. 176, &c, volgens

Wall-erius , maar ik vind het aldaar nier.

O) Borax Margodes. Linn. Syft. Nat* Xll. Tom.

111. Gen. 15. Sp. 6.
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Kley bcftaande , Afchgraauw , ondoorzigtig. A ^
Hier toe betrekt de eerstgemelde ook derge* VII.

lyken, by Zoplits in Saxen, en aan den Ve- STÜ^
ÏD"

fuvius in Italië voorkomende , ziende meeften- Granaat,

deels groenachtig graauw. Zyn Ed acht het

zeer waarfchynïyk, dat dezelven met deSchirl-

Granaaten overeenkomen zouden (w).

Vandeeze laatflen fprakik, hier voor, om- SchhU

flandig*; waar uit blykt,dat onder dezelven
te,^

naa"

vallen, die zodanig verweerd zyn, dat menze * Biadz.

met de Vingers tot Meel kan wryven. Dit
7%

toont dan eenige overeenkomst aan. Onder cie

Glimmers fprak ik van de Goud- Granaaten ,

dat Schirlkorrels zyn, zo men wil, met Talk-

blaadjes overgroeid. Men noemt dezelven

Boheemfche, hoewel zy ook in Siïezie vallen.

Misfchien behooren insgelyks daar toe , de

Goud - Granaaten van FichtelberginBareuther-

Land, blykbaarlyk met Zilver- en Goudglim-

mer overtoogen. Voorts zal daar toe een

groote myner Verzameling , waar van ik de

afkomst niet weet , te betrekken zyn. De-

zelve is half lüootrond ruuw en geelachtig bruin

van Oppervlakte , met veele Granaatjes als

bezaaid ; van boven vlak en heeft aldaar

Schirlachtige Plaatjes , die verfcheide koerfen

heen geflreept zyn , leggende ook niet in ge-

lyke

(w) Gmelin Natur - Syffom. 11. p, 154.

III. Deel, IIL Stuk. .
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II. lyke Vlakten ; even als men zulks in de Vlo*
A
yn.

L
' tette Schirl van Dauphiné waarneemt. Van

Hooïd> de Tin-Granaaten zal ik naderhand fpreeken.

Gebruik Dewyl men den Granaat eeneHartfterkende

der G ra- hoedanigheid toefchreef , werdt hyoudtyds
naaten.

onder de Geneesmiddelen geteld. Hedendaags

verbeelden fommigen zig nog , dat de Gra-

naat-Kettingen , om den Hals gedragen, by

de beminnelyke Sexe van eenige kragt zyn.

Meest gebruikt menze alleen tot Sieraad , en

dit is voor eenige Jaaren meer in de mode ge»

weest, dan tegenwoordig. Tot Ringfteenen

worden zy te gering geacht, en moeten ook

zeer dun en hol worden uitgefleepen, omeeni-

gen Glans te bekomen , als wanneer zy Gra-

naat-Schaaltjes heeten. Te Freyburg, in het

Brisgau, worden zy, door middelvan Water,

molens, in groote menigte, gefleepen, ge*-

boord en gepolyst. Men geeft 'er, gemeen,

lyk, om ze te zetten , een roode of enkele

Goudfolie aan. In verfcheide Kreitzen van

Bohemen komen de Granaaten , van de Ber-

gen afgefchuurd, zo overvloedig in het Zand

der Rivieren voor , dat menze gebruikt om
de Tuinpaden te bellrooijen. Zy werden voor-

maals tendeele ook in Turnau gefleepen , doch

menigvuldigst , dewyl menze aldaar niet boo-

ren kon, naar Freyburg vervoerd, van waar

zy gefleepen weder ingebragt en aan Snoeren

,

naar verfchil der grootte , van zes tot honderd

Flo-
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Floreinen het duizend verkogt worden. Om 11.

van zulk een Voortbrengzel des Lands een
A™^

grooter voordeel te trekken , is thans alle HoorD-

uitvoerder rauwe en invoer der bearbeide Gra- _
Granaat,

naaten veroooden , en wyien de Graaf Ko-
lowrath heeftop zyne Heerlykheid eene

Fabriek aangelegd 5 waar men de Granaaten ,

evenals voorheen te Freyburg, flypt en boort,

om in het Magazyn te Praag verkogt te wor-

den (x).

Men ziet uit deeze myne omdandige be Aïgemee*

fchryvi ng d er Edele Steenen, dat de merkhS-""

Kenmerken tot naauwkeurige onderfcheidingsen «

hier zeer duider zyn. Ik heb de bepaalingen

derzelven zeer ingekrompen: want de '

door-

fchynendheid is hun allen meer of min gemeen ;

anders waren het geen Edele Steenen. Ook
zien wy , dat de Heer Wallerius den

Chryfolieth zo wel pellucidisfima noemt als

den Diamant. Ten anderen , derzelver hard-

heid in trappen te bepaalen , dient wel eeni-

germaate voor de vyf eerden, maar niet voor

de zes laatden, die byna allen even hard en

weinig harder dan Krydal zyn , wordende

van den Vyl aangegreepen. Maar in alle

deezen maakt het een groot verfchiï, of het

Qriëntaaljche , dan Occidentaalfche of Europi-

fche

(V) Ferber Min, Gefchichte von Bohmen. Berlin 1774,

p. 13.

lil Deel. III. Stuk.
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II. fche Steenen zyn; geïyk ik opgemerkt heb:

y^® 1" aangezien de Oostindifche altoos veel groo*

Hoofd- ter trap hebben van hardheid. Die hardheid
STUK

worden de Steenflypers , op de Schyf, het

allerbefte gewaar. Sommigen vereifchen een

Koperen , anderen een Tinnen Schyf, en tot

het flypen der weeke Steenen moet de Tripel,

als ik heb opgemerkt, eerst met Vitriool -

Oly of Sterk Water bevogtigd zyn. Meeden-
deels heb ik ook de houding der Steenen in

i 't Vuur, ofzy naamelyk hunne Kleur verliezen ,

uitgenomen byde eerden, weg gelaten. Want
dit iïaat grootelyks in gefchil, gelyk wy ge-

zien hebben : de een zegt dat een zelfde ïlag

van Steenen de Kleur behoudt; de ander dan

zy die verliezen» De Kleur en. hardheid,

derhalve, maakt wel de voornaamfte, of by-

na de eenigfte onderfcheiding der Edele Stee-

nen uit (*).

VIII. HOOFD-

" (*) Het vermaarde Kabinet door den kundigen Heer

Davila, een Inboorling van Peru, te Parys verzameld

en befchreeven , van het welke ik zo dikwils melding heb

gemaakt , zo uitmuntende in getal en verfcheidenheid

van Edele Gefteenïen , is, gelyk ik thans verneem, nu

omtrent agt Jaar geleeden in bezitting van den Koning

van Spanje gekomen ; die in 't jaar 1775 een plaats ge-

fchikt heeft, bekwaam om die uitmuntende Verzame-

ling , lèdert door gezegden Heer , die 'er Directeur van

is, nog dageiyks vermeerderd wordende , tot Zynen

luifter en ten dienile van 't Algemeen te doen ftrekken»

Dïllon Tmvels trough Spain. Lond, 1780. p. 75»
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vin.
VIII. HOOFDSTUK. HooFfl« .

STUK.

Befchryvlng van ^Vergaarde, of uit ver*

fcheide zigtbaare Deeltjes famengeftelde Steenen 9

die men Zandsteenen en Rotsstee-
ken noemt-, tot welken de Porfier, Graniet,

Greis , Gneis , de Poddingfteenen en veelt

anderen 'behooren.

Onderden tytel van Verg aarde Stee-
nen (Petra aggregatie) , heefc de Heer

LiNNiEus een Rang voorgefteld van zodani*

gen , die uit eene vergaaring van zigtbaare

Deeltjes als' famengehoopt of famengelymd

zyn« Billyk zyn deeze Sreenen op 't end

der anderen geplaatst , dewyl toe derzelver

kennis eene kundigheid vereifcht wordt van

de genen, wier Deeltjes dezelven famenftel-

len. Zand, Kwarts, Spaath , Glimmer, Talk,

zyn daar van de voomaamften. In fommi-

geu zyn deeze Deeltjes allen byna van den

zelfden aart, gelyk in te Zandfteenen > welken

ik thans hier ook betrek. In anderen zya
Deeltjes van geheel verfchillende natuur on«

dereen gemengd, gelyk in de mee(Ie Rotsftee-

nen. Men vindtze in deeze laatflen fomtyds

maar famengevoegd^ als of zy aan malkander

vastgegroeid waren , gelyk in die famenge-

fldde Steenen , welke, de voornaamile Moe«
LI ders

III. Deel, III. Stuk.
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. M. ders van Ertfenzyn, voorkomendein de oud-
AfdeEl. j '

T
. Vlll. (te Bergen, op wellcen gemeenlyk eerst Ley-

s^ük°.

FD" fteen, vervolgens Kalkfleen is opgezet. Dee-

ze breeken doorgaans üderswyze , zeldzaam

by Laagen : men vindt 'er nooit Verfteenin-

gen in, waar uit te befluiten is , dat zy van

zeer ouden oirfprong zyn. De famengelymde

Rotsfteenen , in tegendeel, komen niet in

oude Bergen , vooral niet in de diepte voor.

Zy maaken alleenlyk Heuvels , of men vindt-

ze by Schyven en zy fchynen in laater tyd

ontitaan te zyn. Ik zal nu eerst de eerstge*

melden befchryven,

C o s» Zandiïeen.

De Zandfteenen hadt onze Ridder, met de

Kwarts en Keyfteenen, in een zelfde Rang,

en wel eerst onder den tytel van Glaswordende ,

vervolgens onder dien van Zandaartige Stee-

nen , geplaatst. Ik heb bevoorens reden ge-

geven , waarom dezelven , door my, daar

van afgezonderd , en hier tot de Vergaarde

t'huis gebragt zyn: welke verfchikking, gelyk

ik nu zie , ook door het denkbeeld van den

beroemden Gottinger Hoogleeraar Gmelin
gebillykt wordt (y). Walleriüs hadtze

nog

(if) De Ridder Linnjeus , zegt zyn Ed.., betrekt hier

[onder de Glasaartigej de Zandfteenen , welke misfchien

veeleer eene plaats onder de Samengeftelde Steeneh ver*

dienen zouden. Natur - Syfltoi 1. Th. p. 496.
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Trog hunne plaats onder de Glaswordende Stee* ir.

men haten behouden , voor de Veld-Spaath , vin?"
en ze op de Vloey-Spaath doen volgen* Hoofb-

De Soorten van dit Geflagt zyn gemeenlyk AIge

"

mee-

van losfen Samenhang en ligt te vergruizen, ne Eigen-

Allen beftaan zy uit Korrelige Deeltjes, wes-

halve Caiithëüser dezelven onder de La-

fiides Granitlati telt. Met het bloote Oog kan

men dikwils deeze Deeltjes onderfcheiden , die

of gemeen Zand of Kwartsbrokjes zyn , door

e*en Leem, 't zy van gemeenè of Vuurbeften-

dige Kley, 't zy van Kalkfteen of van Yzer-

Oker , te famen verbonden, Uit de natuur

van dit Leem ontftaat het ook , dat veele Zand-

fteenen , tegen de natuur der Keizelfoorten %

in 't Vuur zeer ligt, en zonder byvoegzel

,

tot Glas fmelten ; dat veelen te week zyn
om Vuur te gewen aan 't Staalflag en veel-

eer afbrokkelen; als ook dat veelen , eenigen

tyd in de open Lugt ftaande, als uitgevreten

worden en affchilferen , geheel knobbelig en

oneffen 9 als met Knoeiden bezet. Dit laatfte

gebeurt inzonderheid , wanneer het Leem ,

dat de Zanddeelen verbindt , van Kleijigen

aart is 3 of dat de Steen bezet is met Aders of

Nesten van Zwavelkies , welke het Water uit

de Lugt inzuigen, verweerende door den tyd

ên zelfs den Steen fomtyds doende barften ,

zonder dat men daar van een blykbaare oir-

«aak befpeurt. Het zelfde ontftaat door in-

LI 2 g£-
Eli Vzvu HL Stug.



532 Vergaarde of

11. gelegde Krammen, Ankers of ander YzerwerIe,

vn^'welks Roest tevens den Steen verteert , als

Hoofd- bekend is.
STUK

Gebruik ^e Zandfleen komt meest Laagswyze in de

Gebergten , fomtyds by Schyven , voor, of

hy maakt ook , gelyk in Brabant en Vlaande-

ren, op zig zelf Heuvels uit. Behalve de Oost-

enrykfe Nederlanden is by door geheel Vrank-

ryk, in Hongarie, Sevenbergen en Sweeden,

doch voomaamelyk in 't Wurtembergfe , zeer

gemeen. Hy breekt in (lukken van onbepaal-

de geftalte , die gemeenlyk gantfeh ondoor-,

fchynende zyn. Overvloedig vindt men Ert-

fen en niet zelden Verfteende Zaaken daarin.

Men gebruikt hem meest , onder den naam

van Hardfteen, tot Gebouwen, doch daar toe

is een goede uitkiezing noodig. Een gedeelte

is ook tot Slypfteenen , Molenfteenen, Fon-

teicbakken , Straatfleenen , enz. in gebruik.

Die in 't breeken week zyn, en hard worden

in de Lugt, zyn gemeenlyk de beften digften:

want, drein 't eerst hard en vast zyn, laaten.

zig niet zo wel bearbeiden en barften ligt in 't

Vuur» Men vindt onder deeze , die zelfs zig

polyften laaten.

in
De Zandlteen is ruim driemaal zo zwaar als

't bewer- Water. Niettemin geeft hy , door het hou-
ken

' wen , zulk een vlug fyn Stof uit, dat de Steen-

houwers, zig niet zorgvuldig daar voor wag-

tende, door boven Wind te Haan , of anders

Mond
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Mond en Neusgaten , onder 't Werk, met tl

Fyn Lywaat of Doek te bezorgen, in eene ^yjff^
Borstkwaal vervallen, in Vrankryk Mal deSt. Hoofd-

STUK
Rock genaamd , welke hun tot de Teering

brengt , en veelal vroegtydig doet derven.

Deeze Kwaal, tot zekeren trap gevorderd zyn«

de, is , wegens de Verftopping der Longe*

pypjes, ongeneeslyk.

Eenige Soorten, gelyk de zes eerden , be- Soorten,

flaan uit Zand ; anderen , gelyk de agt vol-

gende, uit fyne Kwartskorreltjes, en de ove-

rigen uit hoekige deeltjes : in welk opzigt ,

onze Ridder dezelven in drie Rangen onder-

fcheiden heeft, als volgt.

I. Fyn-Zandige.

(i) Zandfteen met louter Meel-Zandige on. l
Cos Cota-
ria.

vatbaare Deeltjes , wryfbaar zynde.

Deeze wordt Slypfteen> Molenfteen, of ook

grofkorrelige Zandfteen genoemd. Dacosta
geeft 'er den naam aan , van Witte Sweédfihe

Zand»

(i) Cos particulis mere Glareoiïs impalpabilibus fria-

bilibus. Syst. Nat, XII. Tom. HU Gen. 9. Sp. 1. Cos

Arenacoa , Particulis fubtilisfimis , dura , Coticularis. La-

pis Cotarius. Wall. Sijft. Min, I. p. 198. Mik. 73.

Arenarius ex Arena compaftus- Wolt. Min 14. Lapis

Arenarius glutine incognito , forfan Arglllaceo Cronst.

Min* §, 276. Saxum Arenarium album Suecicum. Da-
cost. Fosf, 132.

LI 3
UI. Deel. III. Stuk.

Slypfteen.
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*i- Zandfteen. Men vindt hem op verfcheide pl'aat>

vi 11. fen< in Sweeden ; als ook by Bern in Switzer*

stuk?
FD" kftd» aan den voet der Apennynfche Bergen*

stypfteen. digt voor Bononie, in Lambardie; by Giufuri,

een half Uur gaans van Siéna , welke fomtyds

.Verfteeningen van Zeefterren bevat \ in de

Heuvels, uit welken de Tuin van Boboli , niet

ver van Florence, aangelegd is; by Schem-

nits in Neder - Hongarie ; voorts in Saxen,

Vrankryk , Engeland , enz.

Op 't gevoel is deeze Steen ruuw, niette-

genftaande zyne Deeltjes gantfch fyn en effen

zyc , naauwlyks met het bloote Oog te onder-

fcheiden» Zy hangen zo vast aan elkander,

dat de Steen geen Water doorlaat , hoewel

hy aan 't Staalflag eer vergruist, dan dat hy

Vuur zou geeven. Evenwei fpringen 'er

,

gelyk bekend is, onder 't flypen dikwils Von-

ken uit, Met Sterk Water maakt hy geen op-

bruifehing. Gemeenlyk fplyt hy , in 't Ge-

bergte, Horizontaal, en wordt, tot Slyp- en

Molenfteenen , op deeze manier gehouwen*

Men hakt den Steen in 't ronde weg, zo dat

hy zyne figuur krygt ; dan worden daar on»

der verfcheide Gaten waterpas geboord, die

omtrent een half Voet diep zyn , op eenigen

afftand van elkander , en daar Haat men prop*

pen in , van droog Hout ; welke , door de

vogtigheid uifczwellende , den Steen doen af-

breeken van het Gebergte.

Wk
I

I
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Wit komt dezelve in 't Engelfch Landfchap . V'

Derbyshire voor , daar men fraaije Beelden vTll!'

van maakt. Elders valt hy ook rood- en geel-
s^FD"

achtig , gelyk in Spanje en Italië. Daar van Sfypftw
bedient, men zig te Bononie en in Switzerland

tot Muuren en Pylaaren van Gebouwen. De
meefle ziet uit den graauwen , gelyk die is

,

waar van men gemeenlyk Slypfteenen en Mo-
lenfteenen maakt, welker gebruik, zo hier als

elders 9 bekend is,

(2) Zandfteen met Meel-Zandige Mergel- n#

Kleijige deeltjes , die V Water infiurpt , ^
os Qua~

en eenigermaate opbruifcht met Zuur* Hard-
fteen.

Deeze , in 't Hoogduitfch Quaderftein ,

Schneidefiein i FIiezeflein 9 dat is Vloerfëeen , ge-

naamd , is een grove Zandfleen , welke by

ons gemeenlyk Hardfieen en ook wel Benthei-

mer Steen genoemd wordt. Op andere plaat-

fen geeft men 'er den naam van Bowwfteen aan

,

en

(2) Cos particulis Glareofis , Margaceo - Argillaceis ,

feibula fiib - effervescens, Syft.Nat. X 11. Tom. 111. Gen.

9. Sp. 2* Quadrum micans. Wall. Sfft. Min. 1. p 201.

Cos pattic. minimis glareofis , moliis , caedua. Wall«

Min. Sp. 76. Cos oedua , Quadrum Csefalpini. Vog.

iïJin. 110. Arenarius ex Gothlandia. Worm. Mus. 57.

Saxum conglutinatum , Aren. glut. ex Argiila communi.

Cronst. Min. §. 274. Saxum Arenarium friabile fufco-

cinereura. Dacost. Fosf. p. 134.

LI 4

HL Desi.. III. Stuk*
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Jl en in Vrankryk behoort hy tot de GraisofGrez,

vuf.
L

' wegens de Graauwachtige Kleur dus genaamd.
Hoofd-

jn sweecjen j aar deeze Steen menigvuldig in
STUK*

i ti • i

#*r«#«».GothIand 3 aan tfe Kusten , by Burswick voor-

komt , noemt menze Goihlandfe Steen , en

waarfehynlyk behooren hier toe die Steenen,

waar mede de Gothifche Gebouwen , in ons

Land, zyn opgehaald % als ook fommïgen der

zwaare Steenbrokken , welken bier en daar ,

beooflen de Grenzen van Ovérysfel , op de

Heijen verfpreid gevonden worden (z). De
nabuurfchap , immers 9 van 't Graaffchap Ben-

theim, waar in die Zandfteen zo overvloedig

valt , heeft gelegenheid genoeg gegeven aan

de oude Volken, van Gothifche afkomst, om
die Steenen tot Bouwftof derwaards te voeren,

of ook tot Lyk- Kiften en Begraafplaatfen te

gebruiken. Bovendien hebben zy door zwaa-

re Overftroomingen a op de wyze van 't ge-

ne men in Duitfchland Gefchiebe noemt, kun-

nen voortgefchooven worden , en dus leggen-

de gebleevenzyn in MoerasfigeLandftreeken,^

alwaar zy niet door Menfchen handen gebragt

had*

(*) Benoorden Bentheim en beooden de Bourtang,

tusfehen de Armen van de Eems beneden Dnge , is een

Landfrhap , Hummelinck genaamd , in Moerasfen be-

greepen, alwaar de meefte Gedenktekenen der Oudheid,

van ontzaglyke o? elkander geftapelde Steenen, voor=

komen.



Zandstee m- en. 537

U.
hadden kunnen worden, wegens de weekheid^
van den Grond O). H

VI11%
*

Waarfchynlyk behoort hier toe de Molen- stuk.

fleen, die tusfchen Stahlberg en Wolffïem ,Hardjiee*

als ook de Bouwfteen, die agter Grehweiler

in de Paltz gebroken wordt. Misfchien ook

de graauwe Zandfteen , aldaar by Mofchel

voorkomende,- de Molen (teen van Derbyshire;

die, waar uit de witte Berg by Praag grooten-

deels beflaat , de gene die in de Wisfenbruch

in Ooflenryk gebroken wordt , als mede die

de Metaalhoudende Gebergten van Tranfyl-

vanie bekleedt (b). Voorts zal men hier ver-

fcheide Steenen van dergel yken aart, in Vrank-

ryk, Engeland en Ierland , ja door geheel Eu-

ropa vallende, betrekken moeten.

Deeze Bouwfteen beftaat uit fyne en zeer

kleine Zandkorreltjes , die door een Mergel-

achtige Kley famengelymd zyn , en deswegen ,

zo 't fchynt, met Zuur doorgaans een weinig

opbruifchen , hoewel zy 'er niet aanmerkelyk

door verteerd worden. Somtyds komen 'er

zeer fyne Glimmerige deeltjes in voor, die 'er

eenigen glans aan geeven. De Kleur is meest

graauw, dochfomtyds ook geel, rood-ofblaauw-

achtig. Dewyl deeze Steen , doorgaans, in

vier-

00 Anderen zyn, ten dien opzigte , van verfchillende

gedagten; gelyk de Heer Bekkhey. Nat.HiJLvan H*l->

land. II. D. 11. Stuk., bladz, 763.

(F) Gmelin Natur- Sijfcem. J, Th. p. 501.

III. D*bl< III. Stuk.
5
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II. vierkante Blokken breekt , en zodanig gevon»

Vin." den wordt, noemt menze Quadrum of Qua-
Hoofd- derfteen. Hy is gemakkelyk te bewerken en

Hardfietn.
^us t0È B°uwen dienftig , doch trekt de vog-

tigheid der Lugt in zig , en verandert daar

door fchielyk van Kleur , barflende ook wei

door de nattigheid en Vorst. Somtyds is hy

met Yzer - Oker , of andere Metaalachtige

Stoffen , doordrongen. In het Tweebrugfe

komt 'er by wylen Cinaber-Erts in voor.

lil. (3) Zandfteen , die uit Mee! - Zandige en
Cos CaU Marmerachtige deeltjes beftaat*

Lever*
&een. Deeze , dien men in Sweeden Lefwerfteln

noemt, vindt men niet alleen aldaar, op den

Berg Kinnekulle , in Westgothland , maar ook

3n Schonen, by Backeskog , in Lyfland, in

Vrankryk en niet ver van Bononie in Italië*

Daar komt by Ilmenau vermomd Zilver in

voor , en men noemtze , deswegen , Zilver-

Zand -Erts. Hy gelykt zeer dikwils naar oud

Puin , van Kalk met grof Zand gemengd , zyn-

de graauw van Kleur. Hy bruifcht met Zuu-

ren op, als beftaande uit doorfchynende witte

of groene Kwartskorrels , die door Kalkfteen

famengelymd en fomtyds zo fyn zyn , dat

men

r C& Ccr particulis Glareofis Marmoreisque. Syiï.Nat*

Xll. Tom. 111. Gen. 9. Sp. 3 Mus. Jesf, p. 2. N, z*

Calx Hepatica. In Wejlgoth. p. zï.
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menze met hetblooteOog niet onderfcheiden IL

kan. Hy laat zig als Marmer oplosfen", en
A
^jg"

dan zakt een witte Krytige StofFe in de Solutie Hoofd-

door. In 't Vuur gloeijende gemaakt , fpringt^
K

'

,

hy aan flukken , met een zwaaren flag. Ge-

meenlyk legt hy onder andere Laagen Zand-

Heen , of verwisfelt met .Kalkfteen-Laagen.

Buiten twyfel is hy uit fyn Zand, met Mar-

mer -Kryt vermengd, gefprooten. Ik heb een

Kalkachtigen Zandfteen , van Montmartre by

Parys , welke , uitgenomen de Kleur , hier t'huis

behoort.

(4) Zandfteen, die uit Meel-Zandige deeltjes IV.

beftaat , met verjpreide witte Vlakken*. n
™ égn'

Tyger-

In zekere Parochie van Sweeden , Racle-
eeö%

wiek genaamd, is deeze gevonden, die ook
voorkomt in Dalekarlie. Hy is rosachtig en

heeft veele witte Vlakken , van dergelyke

zelfftandigheid , zonder orde geplaatst.

(5) Zandfteen , die uit Meel-Zandige deeltjes V«

beftaat , met Roestkleufige putjes daar op PokS'
verjpreid*

Niet

(4J Cos particulis Glareofis , raaculis fparfis albis. Sy/ï.

Nat. X1L Tom. 111. Gen. 9. Sp. 4. Cos Glareofa ma-

culata» Wall. Syft. Min. 1. p. 197,

(5) Cos particulis Glareofis , maculis fparfis erofis Fer-

III. Dsel. III. Stus.
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II. Niet alleen in Sweeden , maar ookinGroen-

"^vnK'land, komt deeze by enkelde losfe Stukken
Foofd- voor. Het is een vooze Steen, die het Wa-
TUK.

Pokjieen. ter doorlaat 3 hebbende eene geelachtige Korst,

doch anders wit van Kleur zynde , met plek-

ken, die zig vertoonen als of zy door Yzer-

Roest uitgevreten -waren* De Steen is Afch-

graauw , de Vlakken zyn donker bruin. Uit

Peru heeft men dergelyken witachtigen Steen,

met geele Vlakken getygerd. Ik heb ook

een Zilver -Erts uit Hongarie, die men Ty-

ger-Erts noemt, met blaauwe Vlakken op

een witten Grond. Buiten twyfcl moeten

dié Plekken , door het opdruppelen vaneenige

Mineraal Vogt , eene invreetende eigenfehap

hebbende» ontftaan zyn. Maar hoe komen
deeze Vlakken binnen in de Steen verfpreid?

Dit kan men niet wel verklaaren, ten zy men
onderflelle, dat by de vorming eenige Stof-

fe daar in verfpreid zy geweest , die meest

uit Water beftond , 't welk door de Poren

van den Steen is uitgezeegen, en alleen dat

overblyfzel gelaten heeft.

Zulks blykt my duidelyk in de Elvans - Stom

van

rugineis. Sijff. Nat, X 1 1. Tom. 1 1 1. Gen. 9. Sp. 5. Mus.

Tesf. 4. Ni 6. Cos folidiuscula alba, cortice flavescente,

maculis fuscis friabilibus. It* Scan, 13. Cos Glareofa cor->

rofa. Wall. $yfi. Min. 1. p. 197. Saxum Arenarium

Graiiulis Hammitse fknilibus obfitunu Dacost. FosJL pa

233» N. w ?
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u
van Cornwall , waar van ik een brok heb, Aideex^

vol dergelyke Pukkeltjes van eene Kalkach j^
1^

tige natuur. Misfchien behoort hier ook dat stuk.

Gefteente , van eene donker Afchgraauwe^«2^***'

Kleur , een Laag maakende , die wel twaalf

Roeden diep legt in de Steenkolen -Groeven

te Madeley in Shropshire in Engeland, aldaar

van de Koïengraavers de Mazelfteen genaamd

;

overal , waar men hem breekt , bezet met
bruinachtige Pukkeltjes , die uitpuilen , van

grootte als Papaver- Zaad , en dus veel ge*

lykende naar 't gene voorkomt in de Nor*

mandifche Verfteeningen , voorgemeld (c).

Ondertusfchen moet men hier van de Pok-

kenfleenen wel onderfcheiden , die de Italiaa-

nen Variolari noemen , om dat dezelven op de.

Oppervlakte met ronde Knobbeltjes bezet zyn,

en zodanigen, welken de HeerW aller; üs
Variolithi heeft getyteld , als veele kleine Kei-

zelfteentjes bevattende ,

l

die de Oppervlakte

oneffen maaken(aT): want deeze behooren

eigentlyk tot de Poddingfieenen. De Vario*

lites'i KinderpokTteenen,ofP/^m ds Picot> uit

de Durance , welken de la Toürette
befchreeven heeft , zyn niets anders dan oa^

zuivere Porfieren met eene groene Grondkleur.

(ö)

(V) Nat. Eift,. 111, D. 1. Stuk, bladz. 398,410»

(d) Lithotomi elevatis vel depresfis Globuiis immixtis

£>raediti. Variolitae Sijst. Mik, 11. p, 6ig,

lil. Dsbl. III. Stuk,
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Afdeel. ( 6 ) Zandfteen met Med-Zandige onvatbaarè

VII 1/ Deeltjes.
Hoofd-

J

SJTUK.
v

'VI. Gemeenlyk noemt men deezen Turhfche of
c
c°^2

hva
' Levantfche Slypfieen , hoewei hy niet alleen in

Wetileen. de Oofterfche Landen , maar ook in Noorwe-

' gen en Sweeden voorkomt. Deeze laatfte

,

evenwel, is niet volkomen zuiver, hebbende

in dwarfe reeten grover Kwartsdeeltjes. De
anderen zyn zo fyn , dat menze met het bloc-

te Oog niet onderfcheiden kan , en dus zeer

dfgt verbonden. Men noemt hem OUejieen of

Wétfteen, om dat hy met Olie gebruikt wordt

tot het aanzetten van Penne- en Scheermes-

fen. De Olie trekt 'er in; hy wordt 'ér hard

door, doch byzonderlyk in 't Vuur, waardoor

hy-witachtig brandt, en dan uit Zandïge deel-

tjes fchynt te beftaan. Gemeenlyk is de Kleur

Olyfgroen of bleek geelachtig gfaauw.

IL Kwarts- Zandige.

Vil. Qi) Zandfteen met Zandlge deeltjes , jplytbaar

zX: in broofche Plaatjes,

;
Dee-

©
(6) Cos particulis Glareofis impalpabilibus, Syst. wèï.

XU. Tom. lil. Gen. 9. Sp, 6. Cronst. Mm §. 262. 3.

Cos. Squamofa part. tenuisfimis et impalpabilibus 9 Oleo

indurabllis. Cos Turcica. Wall. Syft. Min, T. 1. p.

£95. Saxurn Arenarium cïnereum alterum. Dacost. Fosf.

p. 134. N. 15,

(r) c°s particulis Arenaceis fisfïlibus , LameKijs fragi-
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Deeze , die in Sweeden Zandskïfer , in En- n.

geland Slate - Sandftone genoemd wordt , valt vin.

aldaar wit én roodachtig , en wordt 'er tot
S^£

FD-

bouwen gebruikt s met den naam van Freefto- zandn^i

ne. In Vrankryk is hy mede onder het Grais

of Grez begreeperi. Men vindt 'er in 't Land

omtireeks Groningen eenïge
.
Verlcheidenhe-

den van, zo de Heer Brugman s waargeno-

men heeft Ce). Voorts komt hy, overvloei

dig , door geheel Europa voor ; inzonder-

heid in 't Wurtembergfe , in Switzerland, in

de Elfaz, in 'c Tweebrugie, tusfchen Moers-

feid en Kircheim in de Faltz , als ook in 't

Engelfch Landfchap Derbyshire. By Facebai

in Tranfylvanie voert hy fomwylen Goudkies.

Deeze Steen , valt nu harder dan weeker ,

zynde ook fyner of grover van Korrel naar fe
plaatfen daar hy breekt. Sommige Glimmeri-

ge greintjes komen 'er in voor, die hem een

weinig doen glinfteren. Ligt laat hy zig in

dunne Plaatjes fplyten , die gemeenlyk zeer

broofch zyn. Gewoonlyk is hy witachtig,

doch valt op Spitsbergen rood, zo onze Rid-

der aanmerkt , als ook by Mallaga in Spanje .

volgens den Beer Walleriüs. In zeker

ge.
I

libus, Stffi. Nat. X 11, Tom. lil. Gen. 9 Sp. 7, Cos ia

jLamellas fisfilis. Areriarius fisfilis. Wall. Syft. Min* \ f

p« 205. Arenarius frag'mentis fisfilibus. Carxb. Min*
(e) Litholog. Grómng, i-tfli. p. 35,

III. Dkei.. IH. Stuk,
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IL gedeelte van Sweeden komt hy met beurt-

* vnï" nnês w * tte en rootte Laagen voor. Men vindt

Hooro- hem 00 fc Weeker en geelachtig in Engeland.

,.^wn%..Te Jernftad, in Westgothland > is hy zoda-

nig met Yzerdeelen vervuld , dat hy zig fmeï-

ten laat tot eene zwarte Slakke , zynde van

bruin of graauw door 't Vuur eerst rood ge-

worden. By Nagyai, in Tranfylvanie, vale

hy bruinrood. Door zyne fplytbaarheid kan

hy, niet te voos zynde, als Ley gebruikt wor-

den om Huizen te dekken.

V

I

II- (8) Zandfleen met Zandige deeltjes, tusfehen
€osfria- 7 TT. ri

Mts. de ringeren wryfbaar.
Broofche.

By Heliingburg in Schonen valt deeze , die

naar de Pietra morta der ïtaliaanen fchynt te

gelyken* In 't Engelfch Graaffchap Surrey

komt een Laag van dergelyken geelbruinen

Zandfteeii , vier Voeten of daar omtrent dik s

onder de boven -Korst van Aarde of Veen
voor , bedekkende de Laag van Vollers -Aarde.
Waarfchynlyk zal die geelachtige Zandfleen ?

met verkalkte Zee - Schepzelen , waar uit de
St. Pietersberg, by Maaftricht 3 grootendeels

beftaatj hier toe behooren.

- C»)

(8j Cos particulis Arenaceis , Digito friabilibus. Stofo

Nau XII. Tom. 111. Gen. 9. Sp. \ Saxum Arenarium
fiavo-fuscurafriabile. Dacost. Fds]ff p. iag.'J&m*



%) Zandfteeü , ?/£ 'Zandige Glasachtige afi A ^
.gezonderde deeltjes Jamengehoopt* VIII.

Hoofd»

ÏJèeze, in de Zuidelyke cleelen van Ëutopa ^
•de Kloven der Rotfen opvullende, is geheel^ «*#-

Voos en Spongieus, byna als Tarwe -Brood; ^yoozk

maar de deeltjes zyn hier en daar onder, el*

Jkander verbonden ; zg dat hy geen Water
doorlaat. Niettemin zyn ,de deeltjes hard,

4tyf, doorfchynend en helder, gelyk Water

of Berg- Kryi tal. Niet veel fchynt hier van

de Gatige Zandfteen van Wallerius, die

joaar Puimfteen gelykt , te verfchillen ; doch

dezelve laat , zo zyn Ed. aanmerkt , het Wa*
*ter door. Niettemin zyn 'er de Paleizen

,

&egt zyn Ed. , in Peterhof van opgebouwd.

s'(io) Zandfteen met egaale Zandige deeltjes ^ X.

het Water doorzagen laaiende-* -p^£
rU^

fteen.

Men vindt deezen op de Kanafifche Eilan-

den,

'(9) Cos particulis Arenacels Hyalinis disjitn&is coag-

toentatus. Syft. Nat. XII. Tom. III. Gen. 9. Sp. 9. Aa
Cos foraminata? Wall. p. 207.

(10) Cos particulis Arenaceis oequalibus, Afnam
transmittendo ftulans. SyjL Neet. XII. Tom. III. Gen.

9. Sp. to. Cos partic Aren. purus , Aquam transmit-

tens. Filtrum, Wall. Syft. Min. I. p. 206. Saxnm Are-
narium cinereum Filtrum dïftum. Da Cost. Fosf, p. 13^
'Filtrum Lap. Mexicanus. Valent. Aurïfod. Md. fr

45. &c.

Mm
III. De'Sl. HL Stuk.
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. -j
T#

xien , en op fommige plaatfen van den Golf
Afdeel. van Mexiko zyn 'er Rotfen van , die diep in

Hoofd- Zee leggen.
r
De Spanjaarden brengen , met

3™' : veel kosten , de grootfte Stukken daar van
Filtreer-

, „ . ,

j!em% naar de Zuidzee , en voerenze over naar

China en Japan, alwaar deeze Steenen in on-

gemeene waarde zyn. Want de Ingezetenen,

aldaar, laaten 'er Potten en Bakken vanmaa-

ken, orn hun Water, dat met veele Aardach-

tige deelen bezet is, te zuiveren, en dus den

harden Smaak te beneemen , die het anders

in 't drinken van de Thee heeft.

Deeze Steen , naamelyk \ voldoet aan den

naam van Filtreerfleen , die 'er 5 wegens het

doorzygen van 't Water* aan gegeven wordt*

Om de Zoutigheid aan 't Zeewater te benee-

men , daar hy ook wel toe gebruikt wordt , is

hy op den duur niet dienftig (ƒ). Men kan

dergeiyke Steenen Vaten gemakkelyk bereiden

van fyne , zuivere Kley , die men met -even

veel Kolenftof vermengt, en dan in de Oven

uitbrandt ,
gelyk ander Aardewerk. De Saxi-

fche FiltreeiTteen lydt vanVogtigheden , Zout

Water of Geeften, niets: hy is moeielyk tot

yloei-

(f) De Heer Wallerius verbeeldt zig , dat deeze

Steen op dergeiyke manier het Zee - Water zoet zou

maaken , als het Zand der Duinen, doch dat hetzelve

zulks doe is my onwaarfchynlyk. (zie 't voorg. Stuk,

bladz. 414 ,j. Ten minfte zou het Zand wel haaft on-

bekwaam daar toe worden , zo wel als deeze Steen a

door 't inilurpen der Zoutige deelen.
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vloeijing te brengen, maar een hevig Vuur - IT*

fmelt hem niettemin tot Glas. v nu*
Hooïu,

(il) Zandfteen met Zandige deeltjes, die on*
STV **

vatbaar en digt in een gedrongen zyn. Cos com<*

gaföa.

Deeze by Malung in Dalekarlie, als ook te

Hall en Hunneberg in Westgothland , voorko-

mende , is zeer digt en hard, en geeft fcerk

Vonken aan 't Staalflag. De deeltjes zyn zo

fyn, datmenze met het bïoote Oog naauwlyks

kan onderfcheiden. Hy is wit of geelachtig

en heeft dikwils kleine roode Granaatkorrels

jn zig vermengd. Zeer naa komt hy aan den

Geftippelden Rotsfteen , vervolgens te be-

fchryven. De Heer Brugmans merkt aan,

dat deeze Zandfteen, met anderen, tot bevloe-

ring der Straaten in Groningen dient (g-),

(12) Zandfteen met Kwarts - Zandige egaak , XII.

doorfchynende deeltjes , digt famengepakt. Kwm£<
ge,

In

(11) Cos particulis Arenacéis impalpabilibus compac-

tisfimis. Syft. Nat. XII. Sp. 11. Cos folida* particulis

Quartzofis impalpabilibus, Mus. Tesf. p. 4, N. 7.

(g) Lithol, Groning, 1781. p. 34.

C12) Cos particulis Arenacéis Quartzofis 3eq.ualibus,

diaphanis compa&is. Syst. Nat. XII- Sp. 12. Cos foli-

diuscula > particulis Arenacéis , Qua^pfis 9 pellucidiss

sequalibus. Mus. Tesf. p. 4. N. 8»

Mm 2
1IL Desk. III. Stüïs,
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IK In Sweedett is deeze, inzonderheid in hef

Viii. ' Zuidelykfte des Ryks , Schonen genaamd >

sSk?
FD"

zeer gemeen. Hy beflaat uit fyne Korreltjes

van Kwarts- Zand, die hard zyn en doorichy-

nende , met die van 't Stuifzand onzer Dui-

nen byna overeenkomiïig , en dus is die Steen

waarfchynlyk uit hetzelve gebooren. Aan 't

Strand komt hy ook onder Water voor

,

doch deeze moet , om tot Bouwfteen ge-

bruikt te worden , eerst door zoet Water

zyn uitgeloogd, dewyl hy anders ras verwee-

ïen zou en vergruizen.

Xlll. (13) Zandfteen die gekleurd is, met Zandt*
Cos colo- .

°

rata. ge , byna egaale deeltjes.

Gekleur-
de»

De Kleur onderfcheidc deezen Zandfteen*

die meest by Mynen voorkomt, voornaame-

lyk in Sweeden , vallende aldaar geel by Oe-

rebro , rood by Freudenftadt in *t Wurtem-
bergfe, Violenfteen genaamd; te Bornholm, 'm

de geheele Elfaz , in de Paltz, inzonderheid

aan den Rhvn ; veelal Roozenrood in Tweebrug-

ge en Lotharingen ; Vleefchkleurig in Stier-

mark ; groen by Wija en zwart by Kumbla
in Nericie ; ook met verwisfelende bruingeele

en witte Aderen in 't Wurtembergfe, en

blaauv?

("13) C'oj particulïs Arenacels fubsequalibus colorata,

Syft. Nat. XII. Sp. 13. Arenajius Granularïs, Wiu*r
V 204?
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blaauw. Buiten twy*el heeft hy zyne Kleu- , IS

ren van de vermenging met eenige Mineraale vin.

Vogten* W aller ius fchynt hem niet van^f2*

zynen Korreligen Zandfteen te onderfcheiden.

Men gebruikt den rooden, in de Paltz, voor-

naamelyk tot Bruggen , Muurfteenen , Ge-

bouwen en Kerken; den Vleefchkleurigen in

Stiermark tot Ovens , enz»

( 14 ) Zandft;een die uit Zandige en Kkijlge xiv.

deeltjes beftaat, feUana.

Porleiei-

Men vindt deezen in de Steenkolen - Groeve
110,

te Boferup in Schonen, Hy beftaat uit zeer

fyne Zanddeeltjes , die door Porfelein-ICey

famengelymd zyn > volgens Linn^us. I it

komt echter vreemd voor, aangezien zyn Ed f

die Kley gefteld hadt in China te huisvei'ten (h),

en dus is het verwonderlyk , hoe dezelve dan

heeft kunnen dienen , om deeze Steenen in

S'weeden te vormen. Cronstedt fchryfc

zulks toe , aan eene Vuurbeftendige Kley

,

welke men in Europa vindt (*). Hoe 't zy , dee-

ze Steen wordt gezegd in de Grond week te

zyn , verhardende in de Lugt , om een fterk

Vuur uit te houden, eer hy tot Glas fmelte.

III. Grof-

(14) 'G°s particulis Arenaceis Argillaceisque. Syfl. Nat.

XI L Sp, 14. Lapis Arenarius glutine Argillaceo Por-

cellanecü Cronst. Min» §. 274.

'OJ Zie 't voorg. Stuk, dee?eriV>/. Mm, bl« 510.

£0 't Zelfde bladz; 504.

Mm 3
KI, Dskl, HL Stuk.
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ïi.

AïDEEL.
' VIII.
Hoofd-

stuk.

Cos Mo>
laris.

Molen-
zeen.

III. Grofzaidige met hoekige deeltjes.

(15) Zand fteen met ongelyke, Kwartzige. en

Meeïzandige , deeltjes.

Deeze Steen, die veel tot Koornmolens ge-

bruikt wordt , komt in Sweeden op verfcheide

plaatfen , als ook in andere deelen van Europa

voor. 't Is eigentlyk een Grove Zandfleen %

die met de voorgaanden meer of minder over-

eenkomst heeft , naar dat 'er veel of weinig

Kwartzige deelen onder de Meeïzandige ge-

mengd zyn , en deeze fchikking der hoekige

Zanddeeltjes , in de fynere vastgezet, die den

Steen fcherp ruuw maakt , dient zeer om het

Koorn tot 'Meel te verbryzelen. Hier toe i3

een Steen van gezegde hoedanigheid bekwaam;

maar om harder dingen , gelyk verfcheiderley

Verfftoffen , harde Houten, Bikfteen, enz,

te vergruizen, worden Molenfteenen vereifcht,

die uit grover deelen beftaan ; gelyk wy zien

zullen in de befchryving der Rotsfteenen.

Een andere Soort van Molenfteenen, aan den

Rhyn vallende % die men ook tot Koornmo-*

lens

("15) Cos particulis inaeqnalibus , Quartzofis Glareofis-

que, Syfi. Nat. XII. Sp. 15. Mus. Tssf. p. 4. N. io.

Cos particulis majoribus Sabulcfis , diverfse naturse , coa-

iita* Wall. Si/ft. 'Min. I. p» 208* Arenarius' durus Gra-

aiulis ïnsequali.bus. Carth. Min. 27. Saxura Arenariuja

»

Lajis Mokri's, Dacost. Fosf. p. j^»

,
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lens bezigt , is voorheen , onder de Soorten, 11.

Afdee
VH1

Hooïd-
van Puimfceen, -befchreeven (*>. ^ni?'

STUK.
(16) Zandfteen ^tó/^, ondoorjehynende 9

!

vafte^ftyve Deeltjesr ,- .Cos fun»
'dammta-

Een allergroffte Zandfteen is deeze , die "Vonda-

voornaamelyk by Roslag in Sweeden aan de^emfteen.

Kusten 1 doch ook elders in Europa, vak;

Hy befcaat , volgens Linnjeu-s., uit eene

famengroeijing van Grof 'Zaad (/), vermengd

met Yzerdeelen. De Heef W aller ius

maakt 'er zyn KorreHgen Zandfteeni van 4 wel-

ken zyn Ed» zegt te beftaaïr „ uit grove Kor-

3 , reis, die met het bloore Oog ligt te onder-

$> fcheïden zyn , meer of min doorfchynende

3 , en ongelyk van grootte-, zuiver Zandig of

3, Kwartsachtig , vast doch-- niet zeer digt te

s9 famen verbonden , waar door hy op 't ge-

fi voel ftyf is en oneffen ; dikwils zo hard »

„ dat 'hy-aan 't Staalflag vonke* en derhalve

» ook rnoeielyk te houwen. Door een za ge

3, Vuus
-tart f 1

., ,. \ .

(#) In 't voorg. Stuk, bladz. 232.

f16) €os particulis> angulatis opacis 'Ifixis rigidis. SijfL"

Waf. XI!. Sp. 16. Cos folidiuscula, particulis' Arenacefö-

<)uartzofis fubopacis fnbangulatis. Syft.
:Nat. VH1. Sp.'

5. Cos i^articulis ArèhoEs diftin&is dura-viijgaris. Are-

ïiarius Granularis. Wall. Sijft. Min. 1. Sp. 8é- P- 203.

(*) Arena Muflica: zie 't voorg. Stuk deezer Na&
Hiftórie , bladz. 463.

w
' 1 Mm 4

IH. Erïsl. III. SlUK.
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U- „ Vuur wordt hy tot Zand verbryzeFd; een
:

Vin. »5 flerker wederflaande en geen aandoening

mTm » hebbende van Zuure Geeften."

FondcL- Hier van geeft zyn Ed. Verfcheidenheden;
mmstemv^

^ naar de Kleur; een Witten, naamelyk,

uit Engeland: een, Afchgraauwen Geelachtigen

en Rooden , ook in 'Sweeden voorkomende \

een bruinen in Engeland ; en een Groenachti-

gen > insgelyks tot de Gekleurde Zandfle_enen. y

voorgemeld 9 behoorende 9 qn merkt verder

bet volgende aan*

<Ulwuik. i% Naar de verfchillende grootte en famen-

,, hechting der deeltjes, .hebben deeze Stee*

w nen een, verfchillend gebruik. Die harder

9s en digter zyn van zelfftandjgheid, zo da.tj

„ zy van 't vloeijend Water niet afflyten, en

3, de veranderingen der Lugt tegenftand bie-

„ den, tot plaveijing der Wegen enStraaten;

J5
weshalve zy door fommigen Wegfteenen ge-.

„ hete* worden ; of tot de grondvesting dei'

9> Huizen > des, menze Fmdamentfieenen noemt ^

M of tot Trappen en wat meer van dien aart

„ is. De Roslagfe , die van het Eiland Êïïè*

„ manfo overgebragt wordt 9 fchynende uit

„ zeer naauw vereenigde, Afchgraauwe, geel*

3 , achtige en mode , nu dikkere dan dunnen

„ re Laagen, te beftaan, wordt ten gezeg-

99 èen einde 3 op veele plaatfen , zelfs tot

93 Fornuizen , daar men fterk fcoqkt 9 gebe-

« zigd« Die J?roofcher en zagter zyn 3 dienen

M veejx



n veeleer tot kleinere of grootere Sljpfieg&en*
jVtJ&t

,, wanneer zy uit egaale deeltjes beftaan , fon> VIII.'

,, wylen tot Wanden en Vloeren, of eenig stok!^"

p ander dergelyk gebruik, binnenshuis. Fwuta*

Hier toe behooren verfcheiderley Zandftee^''
2^"'

pen, die men in .Engeland graaft, niet zo zeer

de Portkndfe , die uit een rondachtig Gruis -

beftaat, met veele glinfterende- deeltjes daar-

onder gemengd , en in Londen menigvuldig

tot bouwen gebruikt wordt ; als wel een der-

gelyke van Sitrrey> die bleek graauwachtig is „

famengefteld uit een fyn hoekig Gruis, door

een Aardige Spaath-Stoffe famengehecht. De
Laagen daar van leggen zeven of agt Voeten

diep. Maar deeze wordt , om dat hy niet te-

gen de Lugtkan, alleenlyk tot Glas -Steen- en

Kalk -Ovens, Fornuizen en andere Zaakeh ge-

bruikt, daar hy een fterk Vuur moet uitftaan.

Voorts heeft men 'er, op andere plaatfen, van

dergelyken aart, meer of min gelykende naar

Hardfteen , en behoorende tot den Freeftom ,

aldus genaamd, om dat menze op allerïey ma-

nieren houwen kan* zonder gebonden te zyn

aan den Draad , Bladen of Laagen van den

Steen.

De Z a n d s t e e n e n in 't algemeen , vol- Algemes»'

gens hunne drïeerley famehftellende , 'Meel-™J^
zand'tge Kwarts - Zandt'ge of Grofzcmdige deeggen,

len, zouden, zo die zelfde Hoogleeraar aas-

Mm y merkt»'

SI1. DfissL. UI. Srm,



$54 Vergaarde-of
& merkt (tri) , mooglyk in over - oude tyden , toen

Vii l. ' die Zandkorrels nog week waren , zonder eenig

sSsf
" ^P) door enkel Water, kunnen famersgepakt

zyn ; 't welk zyn Ed. inzonderheid bewyst ,

door de famengroeijing van Zand onder Wa-
ter. Maar , wie ziet niet , hoe dit bewys op

Vpsfe Schroeven ftaa ? In de eerfle plaats is

die weekheid der Zanddeeltjes eene louter

aangenomene "OhderfleHing , zonder eenigen

grond; ten minlte onwaarfchynlyk , wanneer

ihen, het Zand acht door een föort van Kry-

ftallizatie te zyn gebooren («). Ten anderen

is het Water, inzonderheid het Zee -Water ,

nooit bevryd van eenige Lymerige StofFe of

Aarddeeitjes , die te famen zeef wel in ïlaat

zyn , om de Zanddeeltjes fanien te hechten

onder 'Water. Dit blykt ook in de famengroei-

jing van Zand en ander hard Steengruis , door

een Okerachtig Vogt, tot Steen, in deGrüïs-

fleenennqg dagelyks gefchiedettde (o). Immers
dat rondachtige Lighaamen', gelyk dezelven

zyn,zo vast'aan elkander kleeven zouden door

enkele aanraakmg',
:

flrydt tegen alle
1

Onder-

vinding. Ook erkent zyn EcF. aahftoiids daar;

op , zelf, dat 'er ;eene Aardachtige StofFe

noodig zy geweest , 'om de eerft verharde Stee-

(m) Obfe'zvsttiones, circa Arenartes Dipidès. '£fyft, J^fiü»:.

\, p. 2I0<
;

(ti) Zie 't voorg. Stuk , bladz. ,426. 1

1

(O Zie het Artikel van den Qruisfieen , hier agter.
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nige Zanddeeltjes famen te verbinden. Weike :

A jj
StofFe of Meelzandig, of Kleijig, of Mergel- vffiT

achtig , of van eene Yzerige of Kalkige na- s^ra'
J

tuur, in de Zandftcenen is waargenomen. En
deeze behooren dan tot de Samengelymde Stee-

nen , die van laater pirfprong zouden zyn en

Bergen famenftellen van ongelyke hardheid,

gelyk zulks aan het Gebergte Pirna in Satfen,

door den vermaarde Henckel, was waar-

genomen.

De Zandbergen , uit zulk'Gefteente beftaan- 2and-

de, worden derhalve, ten opzigt van den

Oirfprong, door zyn Ed. als drieërley be-

fchöuwd. i. Alkroudfle , uit week famenge-

hoopt Zand, dat vervolgens tot Korreltjes

is verhard. Die Zanddeeltjes , eerst door

hunne weekheid famengepakt , moeten dan

vervolgens weder van elkander geweeken

zyn , om rondachtig te worden: 't welk te-

gen den zo vasten famenhang ftrydt. Men
heeft geen Lym in fommigen,zegt zyn. Ed.,

kunnen waarneemen ; doch dat is zeer moeielyk

te vinden , zelfs in die, daar het blykbaar plaats

heeft. Ook geloof ik dat veel Zarid ,<in deezen

,

zig zelve tot een Lym verftrekt, inzonderheid -

het Meelzand , met onvatbaareenbyna onzigt»

baare Aardachtige deeltjes, dikwila vermengd

onder ander Zand. 2. Zondvloed *• Bergen, wier oir-

fprong de Verfteende Zaaken o£ Spoorfleenen

van Planten s daar in gevonden , aantoonen.

3. Nieu-
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II. 3* Nieuwere, of Zandbergen van laater tyd,
A
vÏil'

w *er ^rft,ron§ men van een l°s^r famen-

Hücw hang der Korreltjes kan afleiden, en hier toe
5tm- zaU denk ik, waarfchynlyk , de St. Pieters-

Berg , by Maastricht , behooren. Ook is het

blykbaar, dat" zodanigen allengs ontbindbaar

zyn door de Lugt , door Regenwater , of door

Pverftroomingen^t welk dan gelegenheid kan

geeven tot initortingen of afmortelingen van

Bergen , daar men nu en dan , in de tegen-

woordige tyd 3 nog voorbeelden van ver-

neemt,

S a x u m. Rotsfteen,

De Rotsfteenen , in 't Franfch Roche's of

Pierres de Roche , in 't Engelfch Quarry - Sto-

ms 9 in 't Hoogduitfch Fehfleine of Wacken^ in

't Sweedfch Hael -arter genaamd , zyn door

Linn^bus op 't end van de Afdeeling der

Steenen g^fchikt, gelyk zy zig hier bevin-

den, üerzdver kennis is in de Bergwerks-

kunde van veel belang, dewyl zy den grond-

slag der oudfte Beigen uitmaaken, en als de

Grondvesten daar van zyn, bedekt met Ley
en Kalkfteen Zy.loopen 'er gemeenlyk A-

derswyze, zelden Laagswyze, doorheen. De
genen, die, als voorheen gemeld is, uit enkel

famengehechte Korrels , van vérfchillenden aart,

beftaan, zyn. veelal bevragt met Métaalen *

doch
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êoth men vindt 'er zo min Verfteende Zaaken juqSL^

In, als in de famengeïymde Rotsfteenen , die Vin.'

dikwils op zig zelf Heuvels en Bergen of Rot- s^FD*

fen maaken , en ook by Schuiffcukken voor-

komen, welken men Gefchiebe noemt. Deeze

fchynen van laater olrfprong te zyn :men vindt-

ze in de diepte zelden : terwyldefamengehech-

te Rotsfteenen veelal blyken draagen van een

veel hoogeren Ouderdom.

Zo 'er iets moeielyk te verklaaren is , moet De ö!t*

men daar voor houden den Oirfprong deezer§K? ia

Steenen. Alle die Stoffen , Kwarts , Veldfpaath

,

Glimmer , en anderen , reeds befchreeven , waar

uit zy famengefteld zyn, komen anders niec

by zulke kleine brokjes voor, en, fchoon hec

niet onmooglyk fchynt , dat zy zodanig ge-

groeid zyn, is het onbegrypelyk, hoe zy dus

door malkander hebben kunnen ontftaan. Want
niet alleen hebben zy geheel verfchillende Kalk-

aartige, Klëïjige en andere Grondftoffen , maar

moeten gevormd zyn uit een Vogt, dat deeze

Stoffen ontbonden hadu Dus is het Natuur-

kundig onmooglyk , dat zy onder malkander

kunnen gegroeid zyn , en , zo zy elk op zig

zelve zyn geboren , hoe komen zy dan zo

«gaal onder elkander gemengd? Dit zou men

nog eenigszins kunnen begrypen , indien zy

eerst tot harde Korrels gevormd waren ; maar.

weekzynde, gelyk men onderflelt, en bykans

anderftellen moet , dat zy in ds enkel famen-
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,
lh gehechte Steenen , zonder Lym , famenge*

Vin. voegd zyn , is er geen verbeelding van te

siük°.

ÏD" niaaken. Alleenlyk zou men mogen denken

of fommigen , by voorbeeld de Kleijigen , week

waren geweest, en de harderejgelyk de Spaath

en Kwartsdeelen, reeds verhard zynde, als in

hunnen boezem ontvangen en zig daar vast

om heen geflooten hadden.

Oirzaak Naauwlyks komt het den Heer Walleriüs
der Sa- mooglyk voor , dat Rotsfteenen en Steenen

mng on- aan elkander gelymd zouden kunnen worden

,

derzogt.
jncjjen Zy n jet van eene weekere zelfftandig-

heid waren ;alzo de famenlymende Stoffegeen

ingang hebben kan in volkomen harde Stee-

nen (/>). Dit past zynEd. toe, op de Podding-

fteenen en dergelyken, die uit Keizeltjcs of

brokjes van Steenen , door middel van een

Leemige of Kleijige StofFe famengegroeid zyn.

Ik vind geen reden om 'eenigen ingang van die

Stofe m de gezegde Steentjes te onderftellen

:

zo min als om te denken dat de Bergen 9 toen

zy braken , van een weekere zelfflandigheid zyn

geweest^ gelyk zyn Ed. acht uit de ingemeng-

de Mineraal - Aderen te blyken. Ik zou eer

denken, dat dit onder de groeijing der Ber-

gen gefchied ware. Immers , wanneer mqn
het Zilver , in de Noorweegfe en Freibergfe

Ertfen , door de Spaath zo Takkig hem ge-

groeid,

&} Stfft. Mhh p. 447.
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groeid ,
befchouwt, kaa men naauwlyks twy- Sj

felen, of de Kryftallizatie van de Spaath en' vffl
U

de Stolling van het Metaal, moeten gelyktydig

zyn geweest, En , wanneer het in Reeten

voorkomt , gelyk by voorbeeld in Peruvï-

aanfche Ertfen , dan moet ik zekerlyk vast

Hellen , dat de Bergen, toen zy dus braken %

reeds hard zyn geweest. Voorts begryp ik

cigentlyk niet , wat zyn Ed. met dit breeken

der Bergen bedoele ; noch ook op wat grond

zyn Ed. Belluit- Stelling rufte : wanneer hy
zegt. „ Met één woord , de Breuk en be-

„ gonnen famenlyming is den Zondvloed voor-

„ gegaan, doch de tegenwoordigheid deezer

„ famengelymde Steenen en Rotsfteenen, op

„ de Oppervlakte des Aardkloots en der

„ Bergen , is aan den Zondvloed toe te fchry-

ven."59

Inderdaad, die zo Stellig durft fpreeken, is onge-

in ftaat om de Herfenfchimmen der oude Phi-
|
ro

Jj

de

lofoophen te billyken. Laat ons den Grondflag

van die korte Befluitflelling eens befchouwen.

„ i. De Breuk der Steenen is gefchied in de.

„ ftaat van uitdrooging en verharding ; dat is

„ onder dezelve en wel door een onderlin-

„ ge aantrekking der Deeltjes , of door fa-

„ mcndrukking,ofdoor nederploffing of eeni-

. „ ge andere oirzaak. 2. Die Steenen zyn

5, fameugegroeid , toen zy nog van eene

„ weekere zelfftandigheid waren. 3. De fa-

n men*
111, Deel. III, Stuk.
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U. , 9 mengroeijittg h begoünen op onderaardfehe

$$jj£*ii pïaatfen. 4. Van daar zyn deeze Rotsftee*

Hooïd-
¥y nen* door zeker onbevattelyk geweld, op

STÜ,£,
„ de Oppervlakte des Aardkloots en der Eter*

S9 gen gefmeten." Dit moest dan ten tyde van

deü Zondvloed gefchied zyn: terwyl wy on*

dertusfthen niet leezen , dat daar door zulk

een geweld is veroirzaakt en veeleer uit de

langzaame opdrooging des Aardryks het te*

gendeel befluiten zouden. De geweldig flroo*

mende Wateren hebben geen zwaare Steenen

op de Bergen kunnen brengen ; maar wel de-

zelven daar doen afrollen, na dat zy van de

Rotfen afgebroken waren. Onder den Zond-

vloed, zal men naauwlyks toeftemmen, dateene

verharding zy gefchiedi. En , het is uit de

famenftelling van fommigen dier Steenea

waarfchynlyk, dat de famengroeijing van veel

laater tyd zy.

Waar- De ^oogfte Bergen zyn zo klein , ten op*
fchyniyke Zjgt van den Aardkloot en deszelfs Opper*
voimmg.

v jakte jj
als Zandkorrels in vergelyking met

een Berg Cq)> Die Bergen zyn waarfchynlyk

in de eerfte vorming des Aardkloots begree*

pen geweest, als maakende de Ketenen uit,

tot deszelfs vastheid dienftig , gelyk Buache

ïiie't zonder reden onderflek (r). Voor den

Zond-,

i<j) Zie het 11 1 Deels 1. StüK, 4eezer Nat. HifiorU ,

feladz. 50, enz.

CO Zie Uitgezogte Verhmd. 11 L Deel >bladz,S5£»
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Zondvloed hebben zy derhalve reeds befhan. M»

doch zo hoog misfchien niet uitgefloken ; al- vin."

zo door d^nzelven veele Aardachtige Stoffen, Hooïö*

daar tusfchen , zyn weggefpoeld. En , wat

derzelver Vorming aangaat, moet men begry-

pen dat de Steenen, in 't algemeen, door een

foort van Kryftallizatie , 'en wel door middel

van Vuur; gelyk de Schirls , Granaaten, Spaa-

then , Glimmers , en dergelyken, en dus op

eene fchielyke wyze , zyn geboren : terwyl

mooglyk dit zelfde Vuur, wederom, die Stee-

nen vergruisd heeft, en dus gemaakt, dac

deeze Korrels en Brokjes «van eene andere ,

op dien zelfden tyd kryflallizeerende of fa-

mengroeïjende S teenfïoffe , ontvangen werden

;

waar door dan eene oneindig verfchillende

vermenging , zo ten opzigt van de famen»

flellende deelen, als van de grootte, plaats en

figuur, en wel misfchien by de eerfte Schep-

ping of fatzoeneering des Aardkloots, heeft

kunnen ontdaan.

Deeze myne Gisfing is op alle Rotsfteenen Onder-

toepasfelyk, welke door gezegden Heer Wal-Sto^
111*

lerius, in 't algemeen, naar de verfchil-WA ,
LLE *'

lende manier van Generatie , onderfcheiden

worden in Gemengde en Vergaarde Rotsftee-

nen. „ De Gemengde , f zegt zyn Ed. ,) zyn

„ uit twee of drie verfchillende Soorten van

„ Steenen, volmaakt en egaal, op zulk eene

„ manier famengefteld , als ofzy in een vloei»

Nn 35 baa*
III. Deel. III. Stuk.
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n. » baare flaat vermengd en vervolgens tot

\ï$t » ^ne va^e KiomP famengegroeid waren,

Hoofd-
>s zonder eenig het minfte kenbaare over-

„ blyfzel van eene Lym3chtige Stofte. " De

,. zodanlgen verdeelt hy in vyf Geïlagten. i.

Graniet. £)je hard, korrelig en vast zyn, aan 't Staal

vonkende, niet fplytbaaren naauwlyks Laags-

wyze gevonden wordende ; onde,r den naam

2 .
van Granieten. 2. Diehard, korrelig, fplyt-

Fornuis-
|33ar zvn 00^ aan

>

t gtaa i vonkende, in Laa-

fteen. gen en Aderen van 't Gebergte voorkomende;

3 . genaamd Fornuis- en Molenfteenen, 3. Die
Porfier, hard en vast , nfét fplytbaar noch Korrelig

4 .
zyn: Porfierfteenen. 4. Dieweeker, fplytbaar

ile^n°.

0m"zyn ' of bv Laagen voorkomen, met eene

donkere Aardachtige gedaante , Metaalbevat-

tende ;

' Hoornfteenen> 5. Die geaderd en ge-

Klier- klierd zyn; Kiierfteenen. De Vergaarde
Steenen zyn by hem zodanigen, die uit fluk-

jes en brokjes van andere Steenen, door eeni-

gerley blykbaare tusfchenkomendeStoffe, zyn

famengelymd
, gelyk de verfcheiderley foor-

ten van Poddingfteenen 1 in Italië Breccia's ge»

naamd , waar onder echter ook die geenszins uit

brokjes, maar uit geheele Keizelfteentjes fa-

mengefteld zyn , van zyn Ed. t'huis gebragt

worden. Daar komen onder die uit verfchei-

de Stukjes Marmer, Zandfteen, Ley, Jaspis,

Porfier, als ook uit veelerley Steengruis onder

malkander 9 dus famengelymd zyn : maar de

Cruis-
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Gruis - Achaat , hier voor befchreeven, waar it

in dit zo duidelyk plaats heeft, fchynt aaa
A
v
F

j

^

ssyn Ed. niet bekend te zyn geweest. Hoofd-

De Heer L 1 nn^e ü s heeft de Rotsfleenen , Soorten

op de volgende manier, in omtrent veertig vatl Ll«*

Soorten voorgefteld, gelyk ik dezelven thans
'

zal befchryven.

(1) Rotsfleen van onvatbaare deeltjes , met I.

Spaathige ftreepen , flippen en vlakken , Porpiuj-

daar door verfpreid. nu^\c
fteen.

De Heer Wallsriüs hadt dit Gefteente

voorheen genoemd ; zeer harde Jaspis , die rood-

achtig is , ^^ verfcheiderley Steentjes daar in ver-

fpreid. Thans noemt hy het, Rotsfteen 9 van

Ja.pis en Veïdfpaaih ondereen gemengd\ Het

voert gemeenlyk den naam van Porphier of

Porflerfteen 9 naar den Latynfche.n naam Por-

phyruS) in 't Italiaanfch Porfido, in 't Franfch

Porfir. In Sweeden geeft men 'er den naam

van Koppftenn aan. By de meefte Autheuren

komt het onder dien van Porphyrites voor.

Zo-

(ij Saxum ïmpalpabile, Striis, Pim&is, Maculisque

fparfis Spathofis. Sijfl. Nat. Xll- Tom. lil. Gen. 12.

Sp. 1. Saxum impalpabile Siliceum fuscum &c. Schreb ,

Lith. 78. Saxum compofitum Jaspide & Veldfpatho , in-

terdum Mica et Bafalte. Cronst. Min. '266, Porphyri-

tes. Dacost. Fosf. 283. Saxum Jaspide & Spatiio fcin-

tillante mixtum. Wall. Syft. Min. h j». 430.

Nn 2

HL Deel. III. Stuk,
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1 ij Zodan'g Gefteente vindt men in Noorwegen „

A
y ^j

EL
* Sweeden , Duitfchland , Switzerland, Italië,

Hoofd- voornaamelyk in 't Gebied van Brescia en

Bergamo , in dat V3n Vicenza , in Grieken-

land 9 Arabie en Egypte; fomtyds by Rotfen

en Gebergten , doch meest by Stukken en

Brokken , fomtyds zeer klein en Keizelach-

tig , gelyk het dus voorkomt in Provence

,

tusfchen Marfeille en Pennes , volgens Tour-

nei<ort(V); in 't groote Bofch van Esterelé

tusfchen Cannes en Frejus, volgens Anger-
stein (*), en volgens d'Argejs ville
ook in Bourgondie en Bretagne. In Swit-

zerland vindt men Portier - Keizeltjes in de

Rivieren , gelyk dezelven aan de Kusten van

Engeland en onder onze Keïzelfteenen dikwils

voorkomen (V). Bayer verhaalt, dat men
Klompen van Porfierfteen verfpreid vindt op

het Land, omftreeks Neuremburg,enBRUCK>

mann zegt, dat het voorkomt in de Rivieren

en op de Gebergten van Blankenburg in Ne-

der -Saxen (V).

Eigen- Sommigen willen, dat dit Gefteente van zy-

fchappen. ne roodachtige of paarfche Kleur den naam

be-

(x) Voyage au Levant* Vol. I p. 157. Voll. H. Lett,

9- P- 339-

(*) Mem. de Malh. & Phijfiqu»* Tom. IL 1755. p,

561.

(u) Berkh. Nat. 'Hift. van Holland. II. D. II. Stvik

,

blartz. 778 , enz.

00 Epft. Iün. Cent. 1. Ep. 37. p. 8.
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bekomen hebbe. Het is gemeenlyk zo hard, il.

dat hec aan 't Staal vonkt en fmelt op zig zelf y\** Lt

in 't Vuur. In de open Lugt verweert het , Hooro-

wordt brokkelig en verliest zyne Kleur. De poyfiey

Grond, van 't zelve, is Jaspisachtig ofHoorn-

fteen , doormengd met fyne flreepen , vlak-

ken of Hippen van Veldfpaath, waar by ook

fomtyds fchemerende pukkeltjes van Glimmer,

Schirl of Bafalt, ingefprengd zyn. In Rome
zyn de S traaten op veele plaatfen,en het Plein

om de Pieramiede voor de St. Pieters-Kerk

ten deele daar medegeplaveid;ook veele Ker-

ken en Paleizen met hetzelve gevloerd. Van
de Ouden werdthet tot Kolommen, Altaaren,

Graffteenen , Gedenktekenen , Urnen en vee-

lerley anderen Vaten, bearbeid. Het neemt

door polyften een ongemeen fchoonen Glans

aan, en is derhalve aanzienlyk tot fieraad, in-

zonderheid de fynfte Soorten. Voorts is het

in gebruik tot Wryffteenen , om Poeijers on-

vatbaar fyn te maaken , die daar van in 't al-

gemeen den naam voeren (w).

Deongemeene hardheid van den Porfierfteen, Ongemee-

die hem tegenwoordig naauwlyks te bewer-

^

id̂

ard"

ken maakt y heeft fommigen doen denken, dat

de Ouden een byzonder Geheim hebben beze-

ten 9 om hunne Bylen, Beitels en andere Werk-
tul-

(*e>) Wall. Stjft. Min. 1. p. 432.,

Nn 3
III. Peel. III. Stuk.
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aII'eel. Aigfeü te harden. De Heer ü. F. B. Bruck-
yin. mann fielt zulks mede op rekening van den

stuk. Heer Dacosta (#), die, wel ïs wiar, ' -n

Forfer.dk Gevoelen , 't welk Doktor Li ster be-

gunstigde* fpreekt , doch in tegendeel fterk

betuigt, hetzelve niet toegedaan te zyn. „ r
c

„ Is onbetwistlyk(zegt hy)dat de Werkftuk-

3, ken van Porfier en Graniet ,. die men in Ita-

„ lïe heeft, uit Egypte overgebragt zyn :wes-

„ halve men befluiten mag , dat zy al zeer

5 , vroeg bewerkt zyn en gefatzoeneerd door

s , Menfchen van dien Landaart, welke waar*

„ fchynlyk dezelven eerst ten ruuwfte gehou.

5> wèn , en vervolgens , door een dierbaaren

1, arbeid, met harde fcherpe Zanden afgeflee-

„ pen, en tot eene regelmaacige Geftalte ge-

„ bragt hebben." Iets dergelyks wordt men

gewaar in de zogenaamde Donderbeitels, dat

Wiggen en Bylen zyn geweest der aloude Vol-

keren; gelyk men nog heden de Wilden, zo

in Afrika als in Amerika , harde Aehaaten en

. Keizelfteenen , tot Bylen , Beitels, Mesfen,

en Pyl- of Javelynpunten, ziet llypen^), en

men oudtyds ook onder de Israëlieten van

iets dergelyks gemeld vindt (s).

De

'

(#) Eenise Autbeuren , zegt zyn Ed. , zyn, wet den

Heer Mend da Costa, tot het denkbeeld gekomen , enz.

Abhandl. von Edeljieine. p. 274.

(y) Dit beredeneert de Heer Dacosta in 't breede.

FosCits. p. 284, 285-

(2) Zippora nam een Steenen [Mes] en befoeedt de

Voor-
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De Ouden hebben hun Porfier uit Opper- gg

Egypte, Ethiopië ofmisfchien ook uit Steen- ^Sff*'

achtig x4rabie, gekreegen ; alwaar, volgens Hoofd-

Woodward, nog byfter groote Laagen en
5TÏ?'

geheele Rotfen van hetzelve zyn. 't ^chynt Porfier,

dat zy inzonderheid het Raode Porfier gekend

hebben, of liever dat uit den paarfchen ziet,

met hoekige Vlakjes van witte Veldfpaath en

zwartachrige Stippen van Ba fait* Dit is het

Povfido ros/o der hedendaagfche kaüaanen ,

dat men Sarres noemt omdieeks Bergamo. Ze-

kerlyk moet het de Leucoiïiftos der Grieken ,

by Pliniüs, zyn , en misfchien behoort daar

toe ook zyn Thebaiiche Steen , die rood was

met geele of Goudkleurige plekken (V. Im-

mers men heeft daar veele veranderingen van.

Het komt, naamelyk voor, mee een Purper-

kleurigen, Violetten, Bloed- of bruinrooden

Grond» Zodan-g zyn de «Europifche Porfier-

fteenen , die men zo in Sweeden en Noor-

we*

Voorhuid haares Zoons. Exod. 1 V. ys. 25. Doch fcira-

migen willen d'A.t het maar een fcherp Mes betekene.

BihU gfuu & Tiem. De Vulgaia heeft, acutisfimam Fe-

tram. De zelfde bedenking heeft plaats , ten opzigt van

Josua. V. vs. 2 , alwaar men by ons vindt , Steenea

Mesfen, en de Vulgata leest Cultvos Lapideos : terwyl

anderen Glaclios acutas maaken van dat zelfde Woord.

Vid Ind. Bibl. P. Tossani.

(V) Porphyr rubens cum Spatho icmtiüante flavo.

Wall. SyjL Min. 1. p. 431. Var. c,

•Nn 4
111. D*£L. III. Stuk,
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ll. wegen, als in Bohemen, en door geheel Ita-

vni!" Ke vindt. In 't Gebied van Bergamo en in

Hoofd- Xirol maaken zy geheels Bergen uit. By Joa-

jpórfier,
chimsthall , in Bohemen , ftryken daar van

verfcheide magtige Aders , Laagen of Kam-

men , door het Gebergte , meest van 't Zui-

den Noordwaards , loopende kruislings over

of met de Erts -Aderen heen, die fomtyds

daar door veredeld worden. Een zulke Ader,

in den Vloer van den Roos van Jericho Gang

als eene Wig infchietende , bragt de rykfte

Breuken van Zilver -Ertfen aan; die weder

affneeden , zo dra het Porfier ophield t. De
magtigheid van deeze Porfier- Ader werdt ten

minfte gefchat op agt of tien Vademen : zy

voerde in haare Reeten en Kloven fomtyds een

zeer vette Steenmergagtige vaste Kley en

wierdt daar door milder in 't leveren van Erts,

gelyk alle andere Berg- of Rotsfteenen. Het

roode Porfier noemt men in Bohemen Zand»

ftêen(b).

De Grondlaag van hetzelve is altoos een

roode , nu helder dan donker \ nu Vleefch-,

dan Bloed-, dan PurperkJeurige of bruinroode

Jaspis of HoornMeen , die fomtyds nog geheel

week en onverhard is, gelykende naar eene

roodachtige weeke Leem. De Vlakken van

Veldfpaath zyn gemeenlyk Melkwit , zeer

zei*

($) Fspber e Min, Gefch, von JBtfhmm* p. é&
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zelden roodachtig, en ondoorfchynende
; ge~ IT.

woonlykst klein , fomwylen grooter , en dan
Ar
yfi^'

van veelerley hoekige geftalte ; dikwils ook Hoofd-

als Staafjes; waar uit blykt, dat zy eenigszins p
'

Schirlac a:g zyn* Somtyds zyn 'er, nog bo-

vendien, Glasachtige Kwartskorrels of dun-

ne zwarte Schirlüraalen ingemengd , of het

roode Porfier heeft nog andere ftukken Por-

fier, die wit van Grond zyn met nog witter

Vlakken , ingeflooten. Dit befpeurt men zeer

duidelyk in eenige roode Porfier(leenen Py-

ïaaren , buiten aan de Kerk van St. Marcus te

Venetië O). Het Tirolfche befcaat of uit reeds

afgezonderde, tegen elkander aan leggende ,

vierzydige Zuilen ^ wier zydvlakten grooten-

deels langwerpige Ruiten zyn , of heeft de ei-

genfchap, van tot zodanige Zuilen te barften

of zig breeken te laaten. Mooglyk hadt iets

dergelyks ook in de Porfïerfteen der Ouden

plaats, waar door dan de voornaamfte zwaa-

righeid om het te bewerken was uit den weg
geruimd. Hedendaags gebruikt men , in Italië,

. den rooden Porfier zeer veel tot Ornamenten

der Bouwkonft.

Naast volgt, in berugtheid , het Groene Por» Antieke

fier , waar van, aldaar, veele Verfchefden-?^|fn
~

heden voorkomen* Het voornaamfte wordt

ge-

Cc) Ferber, Briefe aus t¥atfchtandt $* 361,

Nn 5
III. Debl; III. Stuk.
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j* genoemd Serpentino Verd antko , dat men in

Vin. menigte en by groote blokken aantreft, om-

i?
I

<

!?

FD" ftreeks de oude Stad Ofïia, by welke de Ha-

«Porj&r.ven- was , daar de uit E.-ypte met dergelyke

Steenfoorten aankomende Schepen ontladen

werden. Waarfchynlyk behoort dit tot de

Ophitet der Ouden De Peer Wallirius
onderfcheidt het als een byzondere Soort Cd).

De Grondkleur van hetzelve is groen, met

langwerpige of Staafachtige Veldfpaath- of

Schirlvlakken, die helderer groen zyn: wel-

ke Kleur misfchien van Koper afkomftig is»

Somtyds zyn 'er holle Blaazen in , gelyk in

gefmolten Stoffen voorkomen, door het uit-

flooten der Lugt : fomtyds 'witte doorfchy-

nende Achaat- of Keizelvlakken, meestal van

eene rondachtige figuur. Het komt ook don*

ker- groen met geelachtige « witte of zwarte

Vlakken en uit den geelen groenachtig voor.

G oen D3t men ^e§ts P°rfid° ver^e noemt
,
of het

Porfier. e]gentlyk zogenaamde Gvoené Porfier 9 is byna

BgfïX zwartachtig met heldere Schaduwen, of ook

Grasgroen en helder van Kleur 3 dik wils zö

zagt dat men het met een Mes kan affchaaven.

Men vindt het by (lukken 'en brokken in de

Wyn gaarden omdreeks Rome ; doch in te

kleine veelheid . om in de Boüwkonst van

Ker-

(dj Saxum B'afalte folido & Spa tb o fcintïHaate mix-

turn. Orhites. Syft* Min, i. p. 433. Sj>. 10.
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Kerken en Paleizen veel te gebruiken. Het II.-

komt zwartachtig donker groen voor , met wmT
zeer langwerpige Schirlachtige , ©f ook met HoOFD

;

kleine ronde witte Vlakken , in welke beiden por̂ rt

de Grond Jaspisachtig hard is : doch het valt

ook zagter en Trapachtig , met zeer groo-

te mismaakte Kwartsachtige Vlakken. Van
die zagtheid heeft men groen Porfier , met

kleine , langwerpige 9 digte , Schirlachtige ,

witte Vlakjes, die door elkander loopcn, en

fommigen Wormachtig gekromd zyn : weshal-

ve men het Porfido verde fioritotytdt. Hier

moet ik in zeker opzigt dat Plaatje thuisbren-

gen, 't welk in Fig. 14 , op Plaat XXXIV ,

afgebeeld is. Ik heb hetzelve bekomen on-

der den naam van Vliegen 'Marmer van Mos-

hou\ doch hetblykt genoegzaam, dat hetgeen

Marmer zy, en tot dit. Gefleente behoore.

Even zodanig Porfier is "er , lichtgroen van

Grond , met kleine langwerpige 5 bepaalde ,

witte Vlakken en kleine -zwarte Schirlftraa-

len: waar van men ééne Zuil ziet in de Dom-

kerk van Siéna, aan de. Doopvont, tusfchen

twee anderen van gewoone Graniet en Grani-

tello O).*

Ivlinder gemeen is het Zwarte Porfier , daar Zwart

men ook eene Soort van heeft , Serpemino mr
ol^r '

ro

(*) Ferber Brie/e , als bovsn. p* 203 , enz*

211. D£«&. III* Stuk.
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A Ki.
r0 antlC0 genaamd > weinig, dan in meer don-

Vlil- kerheid , van het andere Serpentyn verfchil-

stük. lende. Nog hedendaags komt dergelyk Ge-
fteente in eenige Bergen van Toskanen , als

ook in Sardinië en zeer overvloedig by Vero-

na, zelfs omftreeks Augsburg en by'tKloo-

fler Varenbach , niet ver van Munfter, by Huk-
ken en brokken voor. In Tirol zyn 'er ge-

heele Bergen van. De witte Vlakken, die het

heeft , zyn grooter of kleiner en van verfchei-

derley figuur. Het eigentlyk zogenaamde

Zwarte Porfier der Italiaanen , is geheel zwart 9

met kleine langwerpige witte Vlakken. Daar

van zyn twee Pylaaren in de Kerk der drie

Fonteinen , buiten Rome , te vinden : doch

voor 't overige is het zeldzaam. Met rood-

achtige Vlakken valt het in Tirol. In Sweedear

heeft men het met Vlakken van wit en rood-

achtig Spaath , zeer fchraal ingefprengd ; hoe-

danig ik het van daar heb bekomen.

Bruin Weinig gemeener is het Bruine Porfier ,

dat men Leverkleurig noemt , waarfchynlyk

door Yzer- Oker gekleurd. Het komt rood-

achtig bruin , met helder roode en witte Vlak-

ken , in Sweedfch Wermeland 9 en graauwach-

tig bruin met witte Vlakken , in Bohemen

voor. Het Leverbruine , met heldere groen-

geele Vlakken , is weezentlyk antiek. Hier

by moet men het donker graauwe voegen ,

met witte Korrels, dat in Sweeden valt. Moog-

lyk

Porfier.
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Ivk zal men daar toe ook het Graauwe Porfier „
H.

betrekken moeten, met witacntig groene en vin.

witte plekjes voorkomende in het Mansfeld«
s
^°°rD"

fe> en Paterleftein genaamd ; alzo 'er dikwils Porfier.

Kraaien tot Paternosters van gemaakt worden.

Het is zeer hard, geeft aan 't Staal Vuur,

wordt bruin in de open Lugt, en fmeit in 't

Vuur tot eene harde zwarte Slakke , met wit-

te Streepen en Vlakken.

Ik moet hier dat Qefteente byvoegen , waar Dendri-

van ik een fraay gefleepen Plaatje heb , uit p[
d
x

'

XXIV.

Duitfchland en misfchien uit Saxen afkomftig. &g. 15»

De Afchgraauwe Grond vertoont z\g, als uit

Kwarts -Zand met eenige Gruizelige - StofFe

famengegroeid , waar in veele bruinpaarfche

Boomachtige figuurtjes voorkomen, misfchien

van eene Yzerachtige natuur. Ik zal het der-

halve den naam van Dendritifch Porfier geeven.

Zie het, gedeeltelyk, in F/g. 15 afgebeeld.

Mooglykzou men hier den Nanniester - Steen Nannïes-

mogen t'huis brengen , die van fommigen tot ter-Steen.

de Achaaten of Keizeis , van anderen tot de

Jaspisfen betrokken wordt. In 't jaar 1752 is

dezelve eerst in het Ooftenrykfch Landfchap

Moravie, en wel in de Heerlykheid Nanniest9
tot hetzelve behoorende, ontdekt en waarge*

nomen. De Heer von J ü s t i befchryft hem
als een Half - Edelfïeen , die aan de fleilfle Rot-

fen groeit, zynde van Kleur Melkachtig en in

Hukken

,

III. Deei,» III. Stuk,
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2 (lukken, van een halven Vinger dik 3 geheel

Vin. ondoorfchynende. Het zonderlingfte , daar

s
^°FD

"aan, zyn bruinroode Streepen, dikwils Ame-
jv^^.thysckleurig , welke een. halve Scroohalm dik

fier-steen. en dunner '\ overlangs, taamelyk regelmaatig

,

door den Steen loopen. Zekere Steenflyper,

uit Weenen, die in de Groeve geweest is,

heeft den Heer Brückmann verzekerd, dat

die Streepen , wel vier of zes Ellenlang, ge^

heel regtliniefch, door den Steen voortliepen;

even als of zy met een Draad getrokken wa-

ren. Alzo de Ader taamelyk breed is, heeft

men 'er Tafelbladen , Guerridons en dergely*

ke Stukken meer, van gemaakt, welke, ge-

polysc zynde, zig zodanig vertoonen, als of

zy gedekt waren met het fynfte Katoen. Bo-

vendien zit de Steen vol kleine Granaaten , die

door de geheele Klomp als verflrooid zyn , en

tevens afgefleepen wordende de fraaiheid nog

meer luider byzetten.

Hy is taamelyk hard, doch zo hard niet als

Acbaat of Chalcedoon. Tot de Marmers of

Kalkfte'enen behoort hy zo min als tot de

Keizeis : want met Zuuren bruifcht hy niet

en geeft aan 't Staal geen Vonken. Het

fchynt een Kwartsachtige Zandfteen te zyn,

met ingefprengde Glimmerdeelen, welken men
voor Granaaten heeft aangezien. Sommigen

hebben gemeend , dat die paarfchkleurige

Streepen van Goud , anderen dat zy van Yzer

ÖflÊ-
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oarftaan zouden. Ook zeggen anderen, dat aïdei^

die Sireepen niet altoos zo regt , en dikwils ^^
Slangswyze loopen. Inmiddels laat hy zig*TUK.

zeer fchoon polyften en verdient hier , zo 'tmy

tóefchynt , veel meer zyn plaats dan onder

de Achaaten, alwaar ik hem geplaatst vind (ƒ).

(2) Rots fteen met onvatbaare deeltjes y Lei- \\.

fteenig , eenigermaate Kalkachtig> Rvits-fr£
x™£

wyz' breekeilde*. Trapp.

i

Deezen, in Swceden gemeenlyk Trapp, en

in Duitlchland ook Schwachjlein o£Schwartsftein

>

in Noorwegen Blaubest genaamd , hadt Lin-

Nveüs te vooren onder de Leyfteenen opge-

tekend , en Wallerius telt hem thans

noi onder de Hoornfteenen. Voornaamelyk

komt hy in de Noordfche Landen voor, hoe-

wel men hem ook in Hongarie,Transfylvanie,

Bohemen , en zelfs in Switzerland aantreft.

In Noorwegen en Sweeden maakt hy dikwils

ge-

r

(f) Gmeltn Natur- Sijjlem. \. Th. p. 559-*aie Bruck-

3MANN , von Edelfteine. p. 353. Beutrage, p. 248-

("2) Saxu-.n impalpabile Schiftofum fubcalcarium , Frag-

mentis Rhombicis. Syfu Nat. X 1 1. Sp. 2. Schiftus cine-

sreus folidiusculus , Scriptura can&. Sust, Nat. V 1 1 1. N.

4. Mus. Tesf. 16. Saxum compofitum Jaspide Martiali

molli , f. Argilla Martiali induratsL Cronst. Min, §. 265.

Corneus durus , particulis minimis Terreis , in fragmen-

ta Cubica vei Rhomboidalia üsfus, Wall. SqfU Min»

h P. 375-

X" n ttEL. III. Stuk,
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li. geheele Bergen uit, gelyk den Hunneberg ;

V°if.
L '

maar komt meest Aderswyze voor in eenige
Hoofd- Bergen , of omringt Bergftoffen van andere na-

Travv. tuun ^n »
om ^at nY met noekige punten

aan de zyden der Bergen afbreekt , die daar

door als met Trappen of Terrasfen zyn, zou

hy den Sweedfchen naam hebben bekomen:

terwyl de Latynfche benaaming moogfyk

meer ziet op de fcheefruitige figuur der

blokken: want hy wordt van Walleriüs,
Saxum Trapezium genoemd.

Eigen- Het inwendige Samenftel gelykt naar dat
ciappen.

van eenen _ Zandfteen , als uit onvatbaar fyne

deeltjes beflaande, hoewel de voorkoming is

als Jaspis. Van zelf barst hy, in 't Geberg-

te, met Spieeten loodregt en Waterpas, tot

fcheeve Teerlingfe Klompen , die naauwlyks

met Menfchelyke kragt te beweegen zyn :

voorts zig verdeelende in kleiner Leyachtige

brokken, en , wanneer men die aan (tukken

flaat , dan breekt hy Schulpachtig , byna op

de wyze van een Keyfteen. In de Lugt be-

flaat hy bruin en bladert Schilferachtig af.

Hy geeft aan 't Staalflag geen Vuur en bruist

weinig of niet op met Sterk Water. In 't

Vuur knapt hy geweldig en barst met eenen

flag ; fmeltende zeer ligt tot een zwart digt

Glas , "'t welk hem van de Leyfteenen onder-

fcheidt. Hy is een weinig zwaarder dan Jas-

pis , Keyfteen en Achaat , doch vry minder

zwaar
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&waar dan Zandfteen (§•), Men rekent, dat Arorêi*

*er omtrent een tiende oF een agtfle Yzer in j^^,
begreepen zy. Somtyds komen 'er Straaligc stus.

<*f Spaathige deeltjes ïn voor ; doch dikwils trap/teen*

kan men 'er die niet in onderfcheiden. Dit

maakt , dat Walleriüs het oneigen re-

leende, hem tot de Rotsdeenen te betrekken;

doch hy voegt zekerlyk ook weinig onder de

HooTnïleenen (k). 't Verwondert my , dat

men hem niet tot de Zandfteenen t'hnïs ge-

bragt hebbe, daar men 'er in Sweeden gebruik

van maakt in de Glasimelteryën.. Li n

n

m ü s

iiiettemin wil, dat hy uit Ley, met Kley ge-

mengd en door Yzerachtig Water verhard,

geboren zy.

Van dit Gefteente komen verfcheide Soor- Verfcneï-

ten voor, die inzonderheid in Kleur verfchil-
denhede^

len. Zwart en zeer fyn- korrelig valt hetzel-

ve in de Saalbergfe en andere Mynen van

"Sweeden. Dit is een derde Soort van Toets-

teen , zo de Heer Wallerius aanmerkt,

arynde de anderen onder de Bafaltifche en

on-

fgj Zyne betrekkeiyke zwaarte tpt die van Watec
wordt gerekend als 28 tot 10: die van Zandfteen als 33

of 33 : die van Keyfteen als 26 , 2? enz.

(h) Driederley Steenen van dien aart telt zyn Ed.*

ttaamelyk een Silex Comeus t een Saxnm Corneam en

een Comeus Lapis ; tot welken laatftea hy deez^n Trapp*

fteen betrekt.

Oo
til. Ite&u III» 3su^,
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il- onder de Leyfteenen befchreeven (/). Dik-

Vin.
' wils is by zo digt en hard, dat men hem als

stuk°
FD" Gehaat potyften kan. Ook valt hy grofkor-

jrapjleen. relig en met Koorn - Aairachtige deeltjes in

Sweeden , als ook by Joachimsthall in Bohe-

men , met Kalkfpaath en groenacht'ge Schirl

vermengd, onder den naam van Wacken. Al-

< daar maakt hy zeer regelmaatige Aderen , fom-

tyds tot veertig Vademen dik , en ook wel zo

hard , dat men 'er met Buskruid door moet

breeken : maar , als men 'er een Waterloop

overheen brengt en 'er dusLugt aan geeft, dan

vergruist dit Gefteente van zelf in een Klei-

jige Aarde, verandert zyne donker groenach-

tige Kleur in eene geel -Okerachtige en wordt

Zeepachtig op 't gevoel (£> Het valt ook

zwartachtig in Switzerland. Men vindt donker»

graauwen Trapp , met Aairachtige deelen ,

op den Top van den Berg Kinnekulle, grof-

• korrelig in de bovenfte laagen van den Hun-

neberg en fynkori»elig op 't Deenfch Eiland

Bornholm. Gramw komt hy voor , by Dal*

wiek in Sweeden , zynde zeer fynkorrelig ,

hebbende fomwylen , gelyk by Konits in Ne-

der - Hongarie , zwarte Schirl ingefprengd.

Grom*

(7) Syft. Min. ! 334, 353. Zie bladz. 19, 20, hier

voor, en 't 1. Stuk, bladz. 304, Onder de Jaspisfen i»

'er ook één opgetekend.

£k) Ferber Min, Ge/ch* von Bohnien, p. 6g, 70*
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fXroewchtig is dit Gefteente overvloedig by jj

Joachimsthall in Bofaemen » bevatteade fom* Arbesil,

tyds Glas -Erts van Zilver» Dus komt het Hoofö-

ook op de Karpathifche Bergen in Hongarie STÜK
»;

dikwils voor. Het valt fomwylen , van die
r*&im9*

Kleur, vermengd met roodachtige Veldfpaath*

gelyk op Börnholm en Seeland in Deenemar*

ken. Blaauwachtigen Trapp vindt men by Sa*

ïa én aan den Ooftelyken Zilverberg in Swee-

den, als ook by Kapnik in Transiylvanie, als

eene doove Bergftof , fynkorrelig zynde en

Ibmtyds vonkende aan 't Staalflag. Roodachtig

komt dit Gefteente voor, op de Pyreneefche

Bergen , by Konits in Neder - Hongarie , als

ook in Noorwegen en Sweeden, van waar ik

dien zodanig bekomen heb. Grofkorrelig valt

hy by Bragnats., fynkorrelig by Dalftugun

,

of met (lukken Kalkfpaath en Veldfpaath ver-

mengd, by Konits, voorgemeld. Een donker*

bruine f
die grofkorrelig is , breekt by Gelloe

in Noorwegen. Alle deeze Verfcheidenheden

»

byna , komen , zo de Heer S, J. Brugmans aan-

merkt , by ftukken en brokken in het Land om*

ftreeks Groningen voor (/).

(3) Rotsfteen met onvatbaars deeltjes , van \\

u

Kleur Saxm*

cttrn,

{?) Lithol. Groning. p. 94.' Lapland-

(3) Saxuni impalpabile rufescens , Punftis Maculisque

albis. StjjU Nfit. XI 1. Sp. 3. Spt. Nat, ViU. p. i83»

K. ftai

Oo 2
HL Dss&. 111, Stuk,
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IL Kleur rosachtig > met witte Stippen en

^Via Vlakken.

HooïD-
siuk. Dit Gefleente fcheidt Sweedfch Lapland ,

ter langte van anderhalf honderd Mylen, van

Norland of Deenfch Lapland en Noorwegen

;

loopende van 't Meir Enara tot in Dalekarlie

tusfehen Elfdai en Serna. Dit maakt een

Steenachtig Berg-Bofch van Pynboomen, die

met lang zwart Mos bekleed zyn , den Grond

wit hebbende van zulke Steenen , begroeid

met wit Schurftmos, zonder eenig groen

Kruid ; dat een zonderling aanzien geeft.

IV. (4) Rotsfteen met onvatbaara deeltjes', Lood"

Danmmo- kleurig , de kanten der brokken byna door»

renfe, fchynende.
Danne-

morafe, _ , _ ^ „ , .

Zodamgen Steen, de Bergftof zynde in de

Yzermyn te Dannemora in Sweeden \ komt

ook voor in Branshammer by Upfal , by Ehren-

friedrichsthorf in Saxen en by Joachimsthall

in Bohemen. Aan den Zwittermolen by Plat-

te, in dat Ryk, omkleedt hy de Bergftof en

wordt in plaats van Yzer gebruikt om de

Erts te vergruizen. Hy is zeer fynkorrelig,

graauw ? zwartachtig of zwart en van ver-

fehil-

(4) Saxum impalpabile lividura , marginiblts fïagmen*

toram fubdiaphanjs. SysU NaU Xll. Gep; 4, VI \\. 24

*88» N. 24»



R QTS5 T E E N E N. 581

fchillende hardheid. Door den Hamerflag n.

fpringt hy als een Keifteen , in Schulpachtige vnf.
L*

flukken , die aan de kanten Hoornachtig enJ^
0,D-

wat doorfchynende zyn. Somtyds laat hy

zig, gelyk de Boheemfche van Joachimsthall

,

in Schyven fplyten ; fomtyds is hy zeer Yzer-

houdende en met Schirlvezelen vermengd ; als

wanneer hy, naar 't vermoeden van den Heer

von Born, in Sweeden Jarnbinda heet.

(5) Rotsfleen die Marmerachtig, Kwartzig , V.

Korrelig is , Afchgraanw. Sahiber-
gen[e,

Voornaamelyk breekt deeze te Sahlberg in^^6'

Sweeden, alwaar het de Gangftof is der Zii-

verryke Loodglans. Hy is fynkorrelig en

grootendeels Kalkachtig , met iugefprengde

naauwlyks gewaarwordelyke Kwartsdeeltjes

;

nu wit en groen , dan wit en zwart. By Kap.

nik in Transfylvanie vindt men Wit Gulden

in een dergelyke Steen, die uit geelachtige

Kalkfpaath en Kwarts beftaat.

(6) Rotsfleen die Spaathig is, met Talk ge- vl

("5) Saxum Marmoreum Quartzofum , Granulatum, ci-

nereum. Sijft. Nat, Xll. Sp. 5. VI 11. p.187. N. 9. La-

jpis Calcarius particulis Granulatis minimis. Cronst."

Min. §. 8. N. 3. a. *

(6) Saxum Spathofüm Talcjferura. S0. Nat. Xll.

O o 3
III. V&S.U XII. Stvk.
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Ub
Men vindt deezen , onder den liaam Van

"vuf
1" -^^ Taichfacti voornaameiyk in Italië. Hy

f Hoora- beftaat uit- een zeer fyne witte Spaath, met
STUK

* Jngefpfengde witte Talk. Zou niet de witte

zeer klèinkorrelige Kalkfpaath , welke men
by den Vefuvius aantreft, bevattende Glim-

mer en Schirlkryftallen van allerley Kleur ,

ook hier behooren. Kan men die Zilverkleu-

rige 1 alk van Tirol met Schirl, niet hiert'huis

brengen ? Verdient niet de Granitone der Ita-

liaanen , welke in de Toskaanfche Serpentyn-

fteenbergen geheelc Laagen maakt, en fom-

mig tot Molenfteenen verarbeid wordt, ook

hier eene plaats ? Sömtyds laat zig de Glim-

mer tot een fyn Talkpoeijer wryven en maakt

%en deele lange Staafachtfgè Vlakken uit, wel-

ke famengefleld zynuic Blaasjes ofdunne Dob-
fcelfteentjes , of een groene Serpentyn - Aarde

"bekleedt de plaats der Glimmer f verbindende

*de groote witte Blokjes van Véldfpaath on-

der elkander (m\

Vil. (7) Rotsfteen, die Zandfteenacht.ig is^broofch

jfe Kalk-Zamlig.

St. He-
leenfe. op het Eiland van St. Helena, den Engel-

fchen toebehoorende, is cloor den Sweedfchen

Scjieeps-

0») Gmelim Natur - Syftem. \. Th. p. 610.

(7) Saxum Cctaceum friabile Csücario-Areiiofu&s,

8%st.Nat% XU. S?« f
2 [II .j iQ



Scheeps - Kapitein Ekebero dit Qfcfteente JjS^
waargenomen. Het is zo murw, dat mea het Vin.

"

tusfchen de Vingers fyn kan wryven, beftaan- 8^***

de uit Afchgraauw en zwart Zand, welks Kor-

ïels door witte Kalkaarde famengehecht zyn.

Men gebruikt het om Kalk daar van te bran-

den, doch die 'geelachtig is en Zandig.

(8) Rots(leen , die Zandfleencuchtig is, en Vlltt

Kwartzig* met Melkwitte deeltjes. %*he™'
fium

Om dat deeze de hooge Bergtoppen der Da- ^lf^
Jekarlifche Alpen in Sweeden bekleedt, en dus

&\s in de boventte deelen der Lugt huisvest

,

gaf /er Linnaüs dien bynaam aan. Men
vindt hem ook elders op hooge Gebergten»

Het is eigentlyk een Zandfteen , beftaande

Üit doorfchynende dofkleurige Kwartskorrel-

tjès, wier tusfchenruimten met andere kleine-

re ohdoorfcihynende Melkwitte Korreltjes ge-

vuld zyn. H^- kan tot bouwen gebruikt wor*

iden 'i en kfygt door 't flypen eenen Glans.
.0 ; u

(9) Rötsfteen , die ZandfleeMcktig is , éym jx,

n Mm- UtidutH'
J* 3 turn.

(fc) Saxum Cotaceura Quartzofum ^articülïs Laaeïs.
GeSoIfd€ '

•Si/st. Nat. Xü. Sp. 8. Saxum Petrofnm Aren&Ceó - Si-

Ikeum. Wall. Mm. 164. Syft. Mm.A. p. 443, >

(9) . Saxum Cotaceum fubfisfile , rufum , undatum , ato-

te Micaeeis fparfis. Syft. Nat. Xll. Sp. 9. VUI. p.

386. N. 1. Cos particulis angulatis Ofacfc, frperficie

smdata. tiüd. p. 148. N. 7-

Oo 4
ML Dki&l* UI, Stuk,
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Amk. fptytbaar , ros, gegolfd; toet fine Glim*

V HU merdeeltjes daar in verfpreid*

Deeze, in Sweeden Woagjlen genaamd, vak

tusfchen Serna en Lima in Dalekarlie. 't Is

een harde, roode, Zandfteen, in Plaaten vaa

een Duim dik fplytbaar* welke een gegolf-

de Oppervlakte hebben , met witte Glïmme-

rige Stippen als befprengd. Hy Tchynt gebo-

ren te zyn uit grof Zand, door Zeewater be-

fprengd, en tegen de zyden der Bergen aan-

geplakt.

X. (io) Rotsfteen, die Zandfleenachtig h,met
Saxum zwarte Straaiende Streepen enM gejpreng*

Snaaien- de Granaaten.
de.

Hier van bevondt zïg, by den Wefteïykea

Zilverberg , een eenïge groote Steen
,, vol-

gens den Heer Tidstroom. Het was een

bleeke harde Zandfteen, met ongelyke zwart-

te Bafaltifche Streepen daar in verfpreid, ftraa-

lende uit verfcheide middelpunten. Dus kan

men begrypen, dat. het een Zandfteen zy 9

met een menigte Sterswyze figuuren , van

zwarte Schirl , /er door verfprekh Daar ko-

men voorts paarfche Granaaten in voor , leg*

gende zonder orde onder -een.

(n) Rots*

(ïo) Saxum 'Cofcaeeum Sti-iïs atris radi|ntii)US GïUaa*
tissue fj?arfis. Syjï. Nat^XU Sp. io*

. •
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(il) Rotsfteen ,die Zandfteenachtig is en ros, w
met Kwartzige witte Stippen. *\u\'

HOOÏD-

Men vindt deezen in de grootfte diepte det STÜK-

Kopermynen Cc Fahlun in Sweeden. Uit de J^'um
bepaaling is *iy genoegzaam kenbaar, FaUumu.

'FalUuun-

r (12) Rotsfteen, die Zandfteenachtig is y Kwarto
zig, Faarlzandig. M ™\m

|
tarimn^

Wy , hebben voorheen van Paarlzand gewag
za^l^;

gemaakt (»), uit het welke met grooter ronde

Kwartzige Zandkorrels dit Gefteente beftaat*

dat in Nericie , een Landfchap van Sweeden

,

valt. Het heeft
r

een glinfterende Oppervlak^

te , zynde door wit Marmerfteen famenge?

hecht,

(13) Rotsfteen a die. Zandfteenachtïg is> wit- xn .

Glimmerig Vkefchkïeur y eenigetmaate ge»Novacula<

ftreepu- - , Wetffc**
MeUnise,

i .. .: ..
. , .

S (11) Saxum Cotaceum rufum, Atomis Quartzofis al*

bis. S0, to.Xl^Spui. Vlll.; p. ,18e. N. 2.

f12) Saxum Cotaceum Arenae Margaritarise , Quartzo*

£*m. Sijft. NaU Xll. Sp.

(n) In 't voorg. Stuk, bladz» 457. Linnjeus noemt

dat Veldzand. Mooglyk zal de volgende Soort, die hy

fflargaria tytelt , Margarharia moeten zyn : alzo zyn

Ed. hier van zulk een Zand fpreekt.

(13) 'Saxum Cotaceum albo - Micaceum incarnatum

iubftriatum. Sijfl. Nat. XII. Sp. 12. Ju Smu. So.Sax-

III. Desu III, Stuk,
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Antefti-
^en vmd c .deezen f die Sweidfche Pfotfieen

V r
1. genoemd wordt, niet alleen in de Zuidelyke

WÜ^
ÏD" dealen van Sweeden , maar ook in Noorwe-

gen Hy wordt van daar naar Poolen en Duitfch-

land , als ook herwaards, tot een uitmunten-

den Slyplleen voor Mesfen en Zabels uitge-

voerd» Hy beftaat uit zeer fyne Stofachtige

Kwartskorreltjes, en kleine witte glanzige

langwerpige Glimmerdeeltjes , die overlangs

©evens elkander leggen, fchynende d;or eene

Yzerhoudende Kley famengelymd te zyn. Daar

van heeft de Steen dikwils eene roodachtige

Kleur , hoewei men hem ook wit en helder

graauw aantreft. Door affchraapen geeft hy

een Fyn Meel.

XIV. (14) Rotsfteen, die Zandfieenaehtigisy geel-

cJÉX
"

acktig, met zeerfyue Gfimmerfttypen.

mW$ !
;

fefi Een geheelen Berg , in Schoonen, maakt

dit Gefteente uit, dat niets anders is dan een

geelachtige Zandlteen, met zeer fyne zwarte

Glimmefige deeltjes daar in verfpreid.

(15) Rots*

bm compofïtum Mica Qüarfêö et foïfan Argilfè Martia*

fL Crónsx. Min.'
'

'§. 262.' N. 1. Cos "Saxöfa particulfe

diftinftis , Arenaceo - micaceis , fragilis. WaLl. Si/ft. Min,

!• p. 202.

(14J Saxum Cotacëum flavescens , Micis mirïutisfimJ?

ftigris. Sysu Nat. X ïh -Sp. 13. lU Settfi* 129.

JU ,
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" flj) Rotsfleen, & Zandfteenacktig is> Spaa* */&
thig> roskleurige met Kwaftzige Glasach* T

VII!.

ttge korreltjes. stuk;-
'

XV
Op den Mora-Bergin Dalekarlïe is dit Ge- ^JJ£

iteente zeer gemeen,. Walleriüs houdt Daiekar-

hetzelve voor de eenvoudige Graniet , &ie

ook voorkomt op veele andere plaatfeh, zyn- •

de rood, geelachtig of bruin van Kleur. -
, iu**a

(l 6) Rotsfteen , die Zandfteenachtig is , Kwart- xVI-
zigt Vleefchkleurig , met verfpreide zwarte

t

D"usfa~

opfiaande en kruislings leggende Glimmer- Gekruide,

deeltjes.

Te Kallmora in Sweedeh is deeze dóór den

Heer Til as gevonden. Hy maakt €en zeer

hard Gefteente -uit 1

j met kruislingfe Streepeto.

'Mi

, {17) Rotsfteen, die Zandfteen-Talkig feg met XV II.

ver/preide LaneeïVormge Wakken. .

FmmelTa-

, :v~ In g™^
' m) Saxum Cotaceum Spathofum rufescens , Granis

Quartzofis Hyalinis. Sgt. Nat. Xll. .Sp. 14. yLll..p.

387. N- 10. Granites fimplex»/Wall. êyft. Mm* t p.

fel.

(16) Saxum Cotaceum Quarfczofum incarnatum, Mi*

cis fparfis atris erettis decusfantibüsque. &*$• Nut, X IL

Sp. 15. VUL p. 186. N. 8.

(tf) Saxum Cotaceo - Talcofum , macufis lanceolatis

fparfis. Syfti Nat. Xll. Sp. 16. Mus. Tesf. ?z:

UU Deel. III. Stuk.
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JB In Duitfchland valt deeze , die wegens ge-

Vilt» dagte Vlakken Koorn- Aairige Rotsfteen ge-

*tok-

ÏD" noemc* wordt, 't Is eigentlykeen Zandfteen,

waar in de Talk zig verfpreidt met Lancetvor-

- mige Vlakken. ;

XVHL O 8) Rotsfteen \ die Zandfteen- Kwartjlg is ,
Saxttm mei Glimmer.

Molmwm* .

Moien-
ftceoige. Deeze komt in Smaland en andere deelen

van Sweeden yopr. De Heer Wallekius
heeft hem aangemerkt als eene Verfcheiden-

heid van den hier voor befchreeven Zand-Mo-

lenfteen , alleenlyk door grooter Deeltjes on-

derfcheiden : terwyl die andere ook verfchil-

* Zie lende deeltjes heeft *. De Westgothifche

^'^'Molenfteenen , zegt zyn Ed. , befcaan uit

Veldfpaath onder 't Kwarts -Zand gemengd ,

en vertoonen zig fomtyds als met een wit

Katkmeel beftooven; 't welk zyn Ed. zou af-

leiden van de verweerde Spaatrn— v

a

XIX. (19) Rotsfteen, die Zandfteenig is en Kwaru

.
..,.,:: r fa*

Garpen- < 'u \ u ,,,
Jrergfe. (18) Saxüm Cótaceo - Quartzofum , Micaceum. Syfl,

Nat. XII. Sp. 17. Vlll. p. 187. N. '16. Cos particulis

jnajoribus diverfge naturae. Wall. Min.. 76. Cos Aiolaris

particulis m'ajoribus. Syft. Min. X, p. 209.

(19)
' Saxüm' Cótëcèam Quartzofum album, Fragmea-

tis illinitis Mica alba. Syft.Nat. XII. Sp. ig. VUL p.

386. N 4. Saxum cqmpofitum particulis Quartzofis et

Micaceis» Cronst, Mn, §• 2.6o»

.
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* 2/£ , wit van Kleur 9 op de breuk met wit
fJl'K%u

Glimmer beftreeken. VII l.

Hooïd-

Deeze valt niet alleen by Garpenberg, al .*J
tfKé?w

waar hy de Gangftof is van de Koper * Kies ; berg/e**

maar ook in de overige Sweedfche Erts- Ge-

bergten. Het is de gemeenfte Bergftof by
Kongsberg in Noorwegen , by Pilgrafh en

aan de Óostzyde vanden Zwitter - Molen , niet

ver van Platte in Bohemen , als ook in de Ko-

permynen by Schneeberg niet ver van Ster-

zing in Tirol. Men vindt hem, metZeolith,^

by de Sweedfche Goudmyn Edelfors in Sma-

land; mee Potlood by Platte in Bohemen; met

Koperkies in de Boeren -Myn by Beersba in

Ooftgothland ; met Vaal -Koper- Erts byBram»

blein Noorwegen; met Loodglans by Pfun-

derberg op den Haarts ; met Tinfteen by Al-

tenberg; met Tingroepen by Geijer en Ehren-

friedrichsthorfin Saxen; met gedeegen Zilver

by Kongsberg en met gedeegen Goud in

Spanje.

Met den gedagten Molenfteen , en den Ge-

ftelfteen, is hy zeer naa verwant, hebbende,

gelyk die , Glimmer en Kwarts tot zyne Grond-

ftofFe : maar deeze beiden zyn niet altoos in

gelyke graad onder elkander vermengd. Som-

tyds houdt hy meer Kwarts -Zand, fomtyds

meer Glimmerdeelen , en in dit laatfte geval

laat hy zig gemakkelyk in kleine Blaadjes af-

fchilferen. Nu eens is de Kwarts glad 3 dan

rauw,
(j>) Syiï. Min. p. 447,

ül V&ïh, III. STUK*
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Afm%L
*auw * ^-yk in de AIteDburSfe: de Glimmef

vm.* nu wit als Zilver , gelyk in de Spaanfche ;

stuk!"* nu zwartachtig , gelyk in de Pfunderbergfe ;

nu zwart en Yzerhoudende , gelyk in dé
Oostgothifche; zelden grofbladerig , gelyk in

de Noorweegfche van Brarnble. Hy is, uit

hoofde zyner GrondftofFe , zeer Vuurbeftea»

dig* en kan derhalve tot opmetzelen van O-

vens zeer nuttig gebruikt worden.

XX. (2©) Rotsfteen 5 die Spaathig , Kwartzigen
\ Saxum ~

, ,

feranites. • sjhmmeng ts , Tosacfitig van Kleur*
Graniet.

,

Dit Gefteente maakt den grondflag der Ber-

gen over den geheelen Aardbodem uit. Op
veele plaatfen vindt men Bergen en Rotfen 9

die alleen uit hetzelve bcftaan 9 doch menig«

vuldiger vindt men het bedekt met Laagen van

Ley- en Kalkfteen. Het grootfte deel der

Klippen , aan de Kusten van Sweeden en Noor*

wegen , en mooglyk wel in de meefte deelen

des Aardbodems , beftaat uit Graniet. Gok
loopt het hier en daar, Aderswyze , door de

Bergen heen ; wordende dikwils by grooce

brokken en afgeronde flukken in de laagere

Lan-

(20) Saxum Spathofum, Quartzofum, Mlcacettmque,

rufessens. St/ft. Nat. Xll. Sp. 19, VI 11. p. 187. N. ïu
Saxum corapofitum Feldfpato $ Mica et Quarzo &c.
Cronst. Min, §. 268. Petra Mofïs. Hasselq, ftitt* 536.

öranites. Wall* Syft. Min, U p. 423,
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Landen gevonden ; waar van die zoge- Afd
"#

eu

naamde Keyfteenen , welken men in onze Vj^

Beddingen , op de Landen in Twent en stuk.

Drenth en Överysfel, als ook in de Provincie Graniet.

van Groningen vindt, en in zulk. een menig-

te en verbaazende grootte $ tot befchutting

onzer Dykeo en Zeeweeringen , uit Noorwe-

gen aangevoerd heeft , de blyken uitleveren.

Van ouds is dit Gefceente bekend, „ De Van ouds

„ Rotsfteen van Horeb , daar Mofes Water
beHen #

uit deedt voortkomen , en dat Gefteente

waar van hy de Tafels der Tien Geboden

„ maakte, was een glimmerig Spaathige Rots-

„ fteen , met weiniger Kwartsdeeltjes , ge-

„ meenlyk Granitos genaamd , zegt Hassel-

j,
quist; als waar uit nog de Berg Horeb

5 , beftaat , daar het Wonderwerk gefchied is f

,* en de Berg Sinaï , uit welken die Tafels

gefneeden waren , en waar van Mofes heC

gebruik om Letters en Figuuren daar in

te graveeren , geleerd hadt van de Egypte-

naaren , wier Zinnebeeldige Pieramiedeo

uit dat zelfde Gefteente, door een wonder*

baare Konft, vervaardigd zyn (o)"

Hoe ver de zekerheid van dit gezegde gaa,Komt *n

in alle opzigten,wil ik niet onderzoeken. Menf^Lan-

fcek de Groeven van dit Gefteente 3 't welk den voor.

ook

(<») R*ize naak FakfHn», g. 563.

Hl, d&xl. in» &m*

31

9%

*3
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ïï. ook Thehaifck Marmer genoemd werdt, boveit

*mu^Thebès 9 aan den Nyl, by den grooten Water-
Hoofd- v3j 9

^aar ^e Stad Asfoüan legt , weleer ge-

52i* riaamd 5yftw , naar welke het den naam van

Syëmtes ,
byP&iNius, zoude gevoerd hebben.

Die plaats is ongevaar anderhalf honderd Fran-

fche Mylen boven Kairo gelegen, 't Is , vol-

gens de Waarneemingen van andere Reizi-

gers, ontwyfelbaar , dat de Graniet in die

Landftreeken gemeen zy ; zo dat het geheele

Kloofter op den Berg Sinaï t'eenemaal van

zulk Gefteente is opgebouwd. Van de Stad

.

Suéz, aan 't begin der Roode Zee, naar de

Haven Tor gaande > pasfeert men door eene

Valey, verïierd met een natuurlyke Cascade ,

welke nederftort in twee groote Kommen van

Graniet (/>)•

Ook door Hoewel in die Streeken van Opper-Egypte»

Iwopa. boven gezegden grooten Waterval, zulk een.

Verfcheidenheid is van Jaspis- en Porflerfteen,

dat men 'er ligt in verwarren zoude , wordt

echter bepaaldelyk thans gezegd , dat de ge-

meene Bouwftof der Pieramieden en Kolom-

men van Egypte een Graniet was , zynde een

Rotsfteen , die ten grootften deéle beftaat uit

roode Spaath , minder witte Kwarts , en al*

lerminst zwart Glimmer (#). Deeze drieder-

ley

if) Mem. de l'Acad. R. des Sciences , de 1751. $**£&
Quarto.

(#) Forskaöhl , jRfor. /Egföt. XLVL
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ley Stoffen, waar onder zig fomtyds ookan- AFDj^
deren mengen, maaken den eigentlyken Gra* Vin.

niet uit, waar van wy thans fpreeken, gemeen- Stuk1
FD

Jyk roodachtig van Kleur. Zodanig valt de- Gramet,

zelve , niet alleen in de Oofterfche Landen ,

tot zelfs in China en Amerika, maar ook in

alle deelen van Europa , byzonderlyk in 't

Noorden, alwaar hy zeer overvloedig is. Ook
ontbreekt hy niet in Italië en op de Eilanden

in de Middeliandfche Zee, Elba, Corfika en

Sardinië. De hoogfte Bergen van ons We-
reldsdeel, ja van den gebeelen Aardkloot, be-

ftaan 'er ten grootften deele uit,

Somtyds, gelyk by Schnóberg in Saxen, Bevat

legt de Graniet op blaauwachtige,
k

verharde

/

cl

"ieiIiLi'

en Leyachdge Kley. Niet zelden komen 'er

Mineraalen in voor. By Platte in Bohemen,
xn de'Irrgarig-Myn, daar voornaamelykYzer-

Ertfen bxeeken , is het de gemeene Bergftof,

en maakt den Vloer der Gangen uit. Anders

vindt men de Graniet, in Saxen en Bohemen,

zeer veel bezwangerd met Tin-Ertfen. By
Geyer breekt 'er Tinfteenin; by Gottesgave

weeke Zwitter en helder bruine , byna Zwa»

velgeeïe , Tingroepen. By Aderdam ftryken

verfcheide Tin -Aders in Graniet, welke ver-

wisfelend graauw is en roodachtig: by Platte

k een dergelyke fomtyds ook groenachtige

Graniet de Bergftof der Tirfteen -Gangen :

by Joachimsthall is het de Gangftof, en by
- Pp Bo*

til, Peel. HL Sïuk,
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II. Boheemfch Tinwoud de Bergftof, maakende

vm.
L
'het Dak der Gangen uit»

Hooid* Dit Gefleente is ruuw , oneffen , Bladerig*

Eigen- fcherp , ondoorfchynende en zeer hard , aan

fchapj?en. >t Staalflag Vuur geevende en een fchoonen

Glans aanneemende door 't flypen en polylien.

Het is zeer moeielyk tot Vloeijing te brengen

en houdt zig gemeenlyk zeer wel in de vrye

Lugt , zonder te verweeren ; doch daar zyn

Soorten , welke de vernielende kragten der

Lugt niet wederiïaan, en in welken de Samen-

ftellënde Stoffen zig fchynen in Kley te ont-

binden; zo het maar geen Steenen zyn ge-

weest, die ten deele uit Kley beftonden. Ook
kan de groote veelheid van Glimmer, Blende,

Talk , Schïrl en dergelyke Stoffen , ten op-

zigt van de Kwarts en Veldfpaath, aanleiding

daar toe geeven.

Byfeö- Behalve de drie gewoone Samenftellende

|*ni!e Stoffen , naamelyk 3 komen in de Graniet

fomtyds ook anderen voor. Een der gemeen-

Hen is de Hoornblende, enin veelen, gelyk

in de Sweedifche van Karelskroon , in de En-

gelfche en in die van Bohemen , vallen Schirl-

{haaien , en in de laatflen fomtyds Spekfteen ,

Yzer-Oker of Granaaten. De hoogfte Ber-

gen , waar door Bohemen/^ tegen 't Westen ,

van den Opper -Paltz en Beijeren gefcheiden

wordt , beflaan uit Graniet , waar in zwarte

Schir^ftaaven voorkomen , die fomtyds een

Duim
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Duim dik zyn (f). Verfteeningen vindt men A
Ir*

, . • , ,, , „ ,
Afdeec

er nooit in, t welk tot een bewys ftrekt van Vin.

deszelfs Oudheid. .«ÉT*
De Egyptenaars gebruikten dit Gefteente , Gebruik.

zo wel wegens de duurzaamheid , als wegens

de fchoonheid , tot hunne voornaamfce Wer-
ken. Dus is het nog heden , in de Bouw-
konst, by de Italiaaxien zeer in trein. Door
9
t ïlypen en polyfcen wordt het iierlyk. Veel-

al beftaan'de Runfteenen , die men: in Swee-

den met Gothifche Opfchriften
;
getekend

vindt , uit zulk Gefteente. Nog weinige

Jaaren geleeden heeft men iq Rusland het

Vóetftuk tot het Beeld van Czaar Pieter

den Grooten , op eenen Graniet , die in
v
een

Moeras in Finland was gevonden, te Peters-

burg opgeregt. De Snuifdoozen , Rotting-

knoppen en andere Snuisteryën , welken men
uic afgeflagene brokken ,daar van gemaakt

heeft, getuigen van deszelfs Schoonheid. Een
gedeelte van een Brok van 't zelve is my be-

handigd. ...:
.

:
Ten opzigt van de Kleur, heeft men de vol- Rooda

gende Verfcheidenheden van dit Gefteente. Gr^vuet,

Roode Qraniet , in 't ïtaliaanfch genaamd

Granito rosfo, komt menigvuldig voor en wordt

zeer veel in de Bouwkonst gebruikt» Deeze

breekt

•-•-
.
(r) Ferber Mm. Gefck. von Bohmen, j». izu

Pp 2
ïïl Jtax. 1U. Stuk.



$06 Vergaarde of

n. breekt voornaamelyk in Engeland , Deene-

VI 11. 'marken, Noorwegen en Sweeden, in Rusland,

sfu°K.

FDm
bv Schnóberg en Geyer in Saxen , by Aber-

erauiei.dam in Bohemcn , en by Ujabanya in Neder-

Hongarie , alwaar hy gebruikt wordt tot Mo-
lenfteenen. Dezelve beftaat uit witte Kwarts,

groote roodachtige , 't zy hoog- of bruinroo-

de , 't zy Vleefchkleurige ftukken Veldfpaath

en zwarte of graauwe Glimmer of Blende. Zo-

danig is de zo even gemelde van 't gedagte

Pedeftal te Petersburg. De Kwarts fpeelt

fomwylen , wanneer de Steen gefleepen is

,

ïn een dof Groen , gelyk by veele Orientaal-

fche Granieten , en by eenen anderen van

Altwofchitz in Bohemen. Hy is nu eens £y-

Der dan grover van zelfftandigheid.

Rood* Behalve de aanzienlyke ovcrblyfzels van
Graniet. deeze r0öde Graniet in de ruïnen van zo veel

pragtïge Gebouwen , in Egypte, Me en Italië,

komen 'er nog uitmuntende blyken van voor,

In de Obelisk te Alexandfie , genaamd de

Naald van Cleopatra of Pylaar van Pompejus;

als ook in de ledige Lykkist of Tombe in de

groote Pieramiéde by Kairo ; die zeven Voeten

lang is , twee Voeten agt Duimen breed en

hoog. Het Vertrek, waar in die ftaat, is overal

met deeze Graniet opgehaald ; zo wel als de

binnenzyde van den Tempel, te Baaibei t

,

tusfchen Kairo en Damiate. De meefte Gra-

aietfteenen , daar van, zyntien Voeten laDg>

vyf
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vyf Voeten breed en hoog. Ook zyn eenigen n.

der Pylaaren van het Portico van 't Pantheon vui!*

te Rome , en de meefte Pieramieden in die Stad, HoOFD-

* STUK»
van zulk Orientaalfch Graniet (Y).

Graauwe Graniet , by de Italiaanen Grnnito Graauwa

grigio ofbïgio, is niet minder gemeen dan <je
niet '

roode en komt dikwils met denzelven verwis»

felende op de zelfde plaatfen voor. Voor-

naamelyk vindt men denzelvea in Engeland

en op den top der Karpathifche Bergen. Hy
beftaat uit witte Kwarts, die ofdoorzigtig of

ondoorzigtig en Melkwit is; uit witte enfom-

tyds , gelyk in de [lchoone Violette Graniet

van 't Eiland Elba , uit Violette Veldfpaath en

zwarte Glimmer. Gemeenlyk vertoont zig de

Veldfpaath by groote langwerpig vierhoekige

Vlakken ; maar fomtyds zyn alle deelen klein

en zeer fyn onder elkander gemengd. In die

laatfle geval heet de Steen in Italië Granitello,

byfommigen witachtige Graniet. Uit hetOost-

enryks Landfchap Moravie heb ik ze van dee-

zen «art. Somtyds loopt de Glimmer op eeni-

ge plaatfen famen en maakt daar zwarte Vlak-

ken, gelyk aan een Pylaar in 't Koninglyk Pa-

leis te Napels : fomwylen ontdaan dergeiyke

zwarte Vlakken uit den ingeflooten zwarten

Scrpentynfteen , gelyk aan een Kolom te Flo-

ren-

(j) Dacost. FosfUs. p. 279.

Pp %
III. Dist. III. Stuk.
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lï. rence, of de plaats van Glimmer wordt doo*
A
Yin^ Schirl bekleed, Men moet zig wagten de

Hoofd- naverwandte Steenen , welken een weezent-
STUK

lyk famenflellend deel van den Graniet, de

Veldfpaath naamelyk, ontbreekt, voor graau*

wen Graniet te houden.

^ Zwarte Zwarte Graniet , welke men in Italië Grani-
Graniet.

tQ mrQ ty tej t ? js famengefteld uit witte Kwarts

,

weinige Veldfpaath , en groote langwerpige

zwarte Vlakken Schirl, die op de breuk Teer-

lingachtig zyn , gelyk de Hoornblende. Zyn
deeze zwarte Schirlvlakken zo menigvuldig

,

zo groot, zo digt aan elkander en als famen*

gevloeid , dat zy den Grond fchynen uit te

maaken,dan noemen hem de Roomfche Steen-

houwers Granito tier e Manco a macchie grandi;

dat is Zwart en witte Graniet met groote

Vlakken. Men ziet een Pylaartje van deezen

aart , aan 't welke Chriitus zou gegeesfeld

zyn , in eene Kapel der Kerke van St. Pras-

fede te Rcme (ƒ)• .

Groene Groene Graniet , genaamd , Granito verde
,

P^xxiv. De^aac mt een witten hier en daar helder groe-

^•i6. nen Grond van Kwarts , met weinig of geene

Veldfpaath en groote langwerpige groene

Schirlvlakken. Eene Kolom van deezen aart

komt in de Villa Pamphilia , te Rome , voor.

Deeze gelykt veel naar den Groenen Porfier,

met

(O Fereer Briefe aus Walfelttand, v, 269*
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met groote witte Vlakken , Schirlachtig aan- H,

gefchooten, hier voor befchreeven ; maar, als vm.
men 't wel befchouwt , is in deeze Graniet de HooFI>"

STUK*

grondkleur wit. Ik heb, onder den naam van Grmitu

Roomfihe Graniet , een Stuk , dat donker is

van Grond met helder groene Vlakken. Ook
bezit ik, behalve 't roode,een Huk Egyptifch

Graniet, dat een groenachtigen Grond heeft,

met witte en zwarte Vlakken. En hier toe

behoort ook d\& fraaije Graniet uit Moravie ,

waar van ik een Plaatje in Fig. 16", op Plaat

XXXIV , vertoon. Dezelve beftaat uit hel-

dere Kwarts en groenachtige Veldfpaath , door*

mengd met groote Vlakken van eene zwarte

Glimmerige Blende , en dus van eene fraay

bonte Kleur , hebbende ook hier en daar een

rood Viakje.

De Geleerde Heer Bruckmann, denweekeof!

Graniet ook onder de Edele Steenen in aan-]g^|£e

merking neemende («) , brengt uit het Hano-

verfch Magazyn , van 't jaar 1771, een Brief

te berde, van eenen ongenoemden aan zynen

Vriend te Zellerfeid, waar in eenige Aanmer-

kingen over dit Gefleente , door hem aange-

haald. Het byzonderfte daar in is, dat die

Heer, de Potlood -Mynen by Leizersdorf in

Beijeren bezoekende , aldaar een volkomen

Gra-

{ii) Von Eddjlcinen. Cap. 3T. p. 277.

p P 4
III. Deel. III. Stuk.
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Atdeêl. ^ran ' et waarnam , welke, doch inzonderheid

Vin de Glimmer daar in , week was als natte K!ey„

stuk!
FD

" De Kwarts was reeds wit en zo fyn , dat

Graniet. 7-! voor ^e indrukking der Vingeren week: de

Veldfpaath was geelachtig en ook week: het

Potlood kwam aldaar Nestwyze in de Graniet

voor. Aan den Donau zag hy veele Graniet*

Rotfen , waar in ook Potlood was gegroeid.

Op eene andere plaats hadt dezelve in zig

Neften van witte Porfelein- Aarde, welke een

waare Keizel» Aarde was, of een verweerde

en door Water famen gevloeide Kwarts. E-

ven zo verweert de Graniet , in Piemont,

door de Lugt. De Reisbefchryvers merken

aan , dat in Egypte , Griekenland en overal

daaromilreeks , de Graniet, inzonderheid des-"

zelfs grove Soorten , de verweering meer on-

derhevig zyn , dan de Porfierfteen.

Graniet- Sommigen hebben den Graniet der Ouden

SeSSb. voor een konft,"g famenftel gehouden; maar

het tegendeel blykt uit de Groeven van dit

Gefleente , welken men nog in de Opper-
Egyptë vindt. De Eerwaarde Heer Dr. Po-
cocke, die voor eenige Jaaren aldaar geweest

is» fpreekt daar van aldus (>), 5 , De oude

„ Graniet - Groeven leggen omtrent een Myl
3, Zuidoost van de Ruïnen van Syëne, naby

5) de Watervallen van den Nyl, op de Gfen-

j, zen

CO Oefcript, of the Eafl. Vol. I. p, ir£.
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si zen van Ethiopië. Al het Land , beooflen Aï^EIrt

,, de Eilanden en de bedding van den Nyl, Vin.

3 5 zyn van rooden Graniet, 't v/elk de The- sTUK!
ÏD"

3, baifche Steen is, daar Herodotus van Graniet,

„ fpreekt. De Groeven werden niet diep

3, uitgewerkt, maar de Steen werdt gehouwen

3 , uit de zyden der laage Bergen, Ik zag, in

„ die Groeven , eenige Kolommen reeds uït-

„ getekend en aan beide zyden gefatfoeneerd,

„ en onder anderen een lange vierkante , die

3, mooglyk tot een Obelisk beftemd was. Zy

3, hebben, zo 't fchynr, de Kolommen rond

3, ingewerkt met een fmal Werktuig , en, als

„ zy omtrent los waren , dezelven door Wig-

„ gen van de Bedding afgefcheiden : waar

3, van men overal nog tekens vindt" , enz.

Weinig minder, in Schoonheid , is de Gra- Europi-

niet der Noordelyke deelen van Europa, danjjjet.
^

die der Ouden, In het Paleis van den En-

gelfchen Lord Edgecümbe, in Devonshi-

re, vindt men Tafels en andere Ornamenten

van Graniet uit het omleggende Land, die het

fchoonfte roode Roomfche Graniet tarten. In

Vrankryk valt dezelve op verfcheide plaat-

fen. Te Frejus , het oude Forum Jullie ziet

men, in de overblyfzels der Romeinfche Wa-
terleiding , van deezen Steen gebruik ge-

maakt. Ook zyn de Steedjes Semur en Avalon

in Bourgondie, gefb'gt op Rotfen van fchoonen

rooden Graniet. Te Rouvray, een Dorp op

Pp 5 den
III. Dreu III, Stuk.
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II. den Weg tusfchen Dijon en Auxerre, komt
Afdeel, defchoonfle, die zeer fynkorrelig is, denO
Hoofd- rientaalfchen zeer naby. In Spanje zyn het

S™K
*

. Kafteel van Madrit, Eskuriaal en andere Ko
'ninglyke Paleizen , van dit Gefleente opge- s

bouwd , dat 'er de Spanjaarden reeds lang toe

gebruikt hebben O).
Van eene byzondere hoedanigheid is de Bei-

jerfche Graniet , welke befiaat uit eene hoog

graauw groene , gemeenlyk doorfchynende

Kwarts , of misfchien Smaragd- Moeder , waar

in kleine roode , meestal heldere Granaaten,

ingeflooten zyn» Men vindt denzelven opveele

plaatfen in Beijeren , en agter Brunner, een

Postftatie in Tiroi, by groote Stukken. Aldaar

gebruikt men die Steenen tot verbetering der

Wegen ; in Beijeren worden zy gefleepen , en

tot Tabaksdoozen of dergelyk Werk verar-

beid.

Dus ziet men, dat de Granieten van Europa

ook wel hunne waarde hebben , en daar van

wyken de volgende Soorten in meer of min-

der opzigten af; als

XXI. (21) Rotsfleen , die Kwartzig , Glimmerig en

rJ/elT. KleiPS is
->
grysackiig van Kleun

Greis. £en (3 e^een te 5 <jat voornaamelyk by Slac-

ken-

(V) Dacost. Fosftts. p. 279.

(21) Saxum Quartzofum , ^lieaseum , 'Argiilaseuai 9

Coiore cinereo» Mihh
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kenwalde in Bohème breekt , alwaar Tin - Zwit- n
ter, hoewel fpaarzaam, daar ingefprengd is-, Afdeel.

voert den naam van Greh , wegens de Afch- Hooio-

graauwe ofgrysachtige Kleur. Het beftaat uit
STUK%

Korrels van Kwarts en witte wat groenachtige

Kley , benevens Glimmerfchubben, allen onder

elkander famengelymd. Het komt niet Laags-

wyze, noch op den Graniet leggende , maar

in en nevens denzelven voor : des het van ge-

lyken ouderdom als die fchynt te zyn»

Het zelfde kan niet gezegd worden van den Gneis.

Gneis , een Gefteente 5 dat uit even zodanige

Stoffen famengefield is, doch zeer overvloe»

dig inde Vlotbergen ? engemeenlyk op Graniet

leggende, gevonden wordt. Daar uit beftaan

ten deele de Bergen om Regensburg , naar

Bohemen toe, een groot deel van het Boheem-

fche en Saxifche Erts- Gebergte. Het is de

Bergftof by Neufol en Schemnits in Hongarie

en elders. Zeer dikwils komen 'er Mineraalen

in voor ; gelyk tnen-den Gneis met gedeegen

Zilver by Katharineberg, met Zilver Glas Erts

by Ratïsborzits, met Rood Gulden by Altvos-

chiz; met andere Zilver -Ertfen by Graupen;

met Tinzwitter by Ehienfridrichsthorf ; met

Tinfteen in Saxen en Bohemen ; met Lood-

glans, Vaal Koper -Erts, Blende en Kobalt- i

Erts in Saxen vindt.

Dit Gelteente komt Laagswyze in het Aard-

ryk voor, gelyk de Leyfteen, en is ook fplyt-

baar
III. Dbel. III» Stuk,
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_ H- baar, doch heeft de famenftellende deelén als
/iFDË'ÏL.

Vin. de Graniet, mids dat de plaats der Veldfpaath

sxük,
" door Kley of Steenmerg bekleed worde (^).

In de betrekWyke hoeveelheid dier Stoffen

is, ten opzigt van de menging, een aanmer-

Jcelyk verfchil , zelfs naar de diepte, waar in

de Gneis gebroken wordt. Somtyds houdt hy

byna geen Glimmer , of dezelve ontbreekt t'ec*

nemaal. De Kleyfoort is gemeenlyk wit, de

Glimmer meestal zwartachtig ofZilvergraauw*

De Steen zelf valt zwartachtig , in het Ban-

naat van Temeswar , by Dognatska ; doch

meest graauw : ook wel witachtig , als in de

Zilvermyn by Fi eiberg ; wit by Orpez , niet

ver van Preznits in Bohemen ; wit en zwart

gevlakt aan den jongen Thurnhofby Freiberg;

groenachtig in Herrengrunde by Neufohl , en

in de Myn van Dorothea , te Ratisborzis
; groen

in het nieuwe Scheeps - Dok te Karelskroon in

Sweeden; blaauwachtig in 't gewelf der Yzer-

myn te Orpez by Presnits ; roodachtig in de

Niklaas -Gang by Katharineberg in Bohemen;

geelachtig met graauwe Banden of Vleefchrood

met hoogroode Banden , by Geyer in Saxen ;

als ook met beurtwisfelende zwarte en witte

Banden , in de graauwe Man by Platte in Bo-

hemen.
.
Dus

O) Zie Ferber Min. Gefch. von Bóhmen. p. 23 , enz.

(ij) Mem. de VAcad. R. des Sciences , de 1753. P- 5 64' 0&*

'

376. Qaarto.

CO Mevr. de 1755. £, 3$5< °a » *°5> QuWtO.
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Dus ziet men, dat de Gneis van veelerley L
jjjj

'

Kleuren valt. In Sweeden fchynt hy naauw- vin.
*

lyks bekend te zyn , doch zeer wel in Duitfch-J^
0Fa"

land en mooglyk ook in Vrankryk. Onderde
Granieten van Brafil 3 van Afrika en van de

Kaap der Goede Hope , welken de Heer Güet-
tard uit het Kabinet van den Hertog van Or*

leans befchry ft , fchynen 'er van dergefyken

aart te zyn (y). Ook vallen 'er in Kanada 5 die

als een middeiflag zyn tusfchen de Granieten

en Glimmer -Steenen (2),

(22) Rotsfleen, dieGlïmmerig> Kwartzig en XX 11.
*

Spaathig is s eenigermaate wryfhaar. Fuformnu
Gietfteenit

Deeze Soort van Steen, naauwlyks dan in

minder hardheid van den gewoonen Graniet

verfchillende , valt in Vrankryk by Rouaan ,

alwaar menze gebruikt tot Vormen , om het

Koper in té gieten , eu dan wordt zy door 't

Vuur rood. Ik heb brokken van beiderley ,

-gelykende de witte veel naar den Engelfchea

Moorfleen > dat is Moerasfteen , in Cornwall

voorkomende , welke een zeer fyne Soort van

Graniet is , 'wit met flippen en vlakken van

zwar-

(22) Stixnm Mi,caceunj, Quartzofüm , Spatofumqtie

,

fubfriabüe. 8yst. Nat. XII. Sp. 20. Stuum Granites

particulis parum adhserentibus. Cronst. Min, §. 268. N.

1, Graiiïtes rubens fragilis. Wah- Sqfl.M*n*-U 3?'

III. Djcïi.. III. Stuk.
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J|
zwarte Glimmer , daar door verfpreid. Daar

Vl il.' van wordt , in die Provincie , veei werks ge-

sSk?
F°" maa^£ toc eenvoudige Bouwiloffen en fraaije

Tafelbladen , enz. Men heeft 'er ook veel

van naar Londen gebragt , alwaar die Steen

tot Trappen en Banken aan de Stoepen ge-

bruikt is , om de hardheid. Die van Rouaan

fchynt my immer zo hard te zyn als dezelve,

welke by my ligt afbrokkelt in kleine ftuk*

ken.

XX 111. (23) Rotsfleen, die Taïhg en Glimmerigis,

ccemies- .
• blaiïuwacntig; verweerende*

.

cèns.

Jküge™' *n Galand Icomt deeze voor, die wegens

de groote veelheid van Talk en Glimmer zeer

ligt verweert , en , inzonderheid vogtig zyn-

de, kenbaar is aan zyne groenachtig blaauwe

Kleur.

£ou niet daar toe de zogenaamde Schmide*

jieeny dat is Snybaare Steen, behooren, die by

Zillerthall in Tirol voorkomt, en aldaar dik-

wils gedeegen Goud bevat, by Sterzing Ko-

perkies. Ik heb het beiden- te gelyk op een

brok van dergelyk Gefceente, uit Tirol. Ook
breekt hetzelve by Konits in Hongarie , by

Zoplitz in Saxen en overvloedig in Sweeden,

Finland en Noorwegen* Het béftaat uit Spek-

fleen
..:,...

(&3> Saxm» Talcofum Micaceum coeralescéas fatis<°

ceus. Syft.Nah Xll, Sp« 20.
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fleen en Glimmer , en is gemeenlyk vry vast, !ï-

fomtyds ook Schïeferig of fplytbaar als Ley 3 vm*
nu heldet dan donker graauw, witachtig geel

S?,
OOII>

of donker groen van Kleur. Tot Muuren aan

Vuurhaarden kan het zeer wel dienen, mids

dat het, Leyachtig zynde, overend geplaatst

worde.

(24) Rotsfteen, die Spaaïkig> Glimmerig en XXI V.

Zoutig is , verweerende. /SS
Verwee-

Decze wordt in Sweeden Sjeïffratflen ge-
ïen e#

noemd, wegens zyne poreusheid 3 en Rapakivi

in Finland , om dat, hy verweerende , maar Draf

van Mout gelykt. Hy is graauw en vergruist

,

door verWeering , aan de Zuidzyde eerst in

Brokjes , dan in grof Zand ;
s

c welk, in Water
uitgetrokken , door uitdamping van de Loog
een Zout geeft, welks KryHallen ten deeleden

aart van Salpeter, ten deele van gemeen Zoufe

hebben. Wallerius noemt hem bruine Gra-

niet, die vernielbaar is door de Lugt. Meest

wordt hy aan den Zeekant gevonden (*>

(25) Rots-
, _. -

.

j

(24,) Saxzmi Spatofum jMicaceum, Salfum, fatïscens.

Sijft. 'Nat., Xll. Sp. 21. Muria Saxi ex Mica Spato-

que. Stjst. Nat. . Vlll. p. 164. N. 6. 'Muf. Tesf. 36. Sa-

xum in Aè're deliquescens Ni;rofnm. Walt-. 'Min, 166,

Granites fuscus Aere deftruttibilis. Wall. Sijjl* Min, I»

(*) Vid. Stockk FerKXlX* Band, p.sis» ' E

IU« Dïsl. UU Stuk.
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Afceel; C25) Rotsfteen , die GUmmerig^ byna fplyt*

VIU. baar en Afchgraauw is , flffl? Granaat- en

stuk. Kwarts - Ar? e/r.

XXV.

^|™. De ^ppen der Laplandfche Alpen beftaan

Aliifche." uit dit Gefteente , in Sweeden genaamd Nor-

ka. In Noorwegen komt het ook voor en in

Duitfchland 5 alwaar men het Mwtftfiein noemt.

Het is de Ber'gftof der Tinmynen by Altenberg

en Geyer in Saxen; der Loodmynen by Bley-

ffodt in Bohemen ; der Zilvermynen by Ra-

mmgftein in 't JSaltzburgfe; als ook der Zilver.

en Goudmynen by Schemnits in Hongarie. Het

is bard s doch Iaat zig gemeenlyk 'zeer be-

kwaam, volgens zyne Schieferlaagen, verdee-

len. Glimmer , Kwarts en Spaath , zyn 'er de
weezentlyke Grondftoffen van; maar fomtyds

bekleeden witte Schirl- Kryfhlïen de plaats der

jSpaath , en dikwils is 'er de Glimmer maar
dun ingefprengd. De Granaaten zyn ook niet

altoos van gelyke grootte, en fomtyds Groeps-

wyze aangelegd. Zelden ontbreekt de Kwarts

t'eenemaal; doch men vindt zulk een Gefteen-

te, dat uit zwarte Yzerhoudende Glimmer

en

(25^) Saxum Micaceum fubfisfile cioerenm , Granis

Granatinis Quartzofisque. Syft. Nat. XI i. Sp. 22. VI II.

i>. 187. N. 12. Saxum comuofituui Miei, Quaitzo et

Granato. Cronst. Min. §. 261. N 1 Saxum Quartzo

,

Mica & Granatis irnxtum fisfile. Saxum Molare Granati*

öum. Wall. Syft, Min. 1. u. 429.
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fch Yoode Granaat * Kryftallen beüaat > met ïf.

Koperkïes, in den Swartberg , in Westmann- ^hl*
-land in Sweeden. Somwylen is hy zwart ge- Hooifa-

bandeerd, gelyk de Saltzburgfche Murkileen. Gmmii^
-Hy wordt tot Moknfteenen gebruikt , die zig fie§n.

•zelf hakken 5 wanneer men 'er flegts Zand

kat doorgaan; dewyl dus de enden der Glim*

merdeelen afflyten , waar doop de Granaaten

uitfteeken, die tot vermaaling dienen van het

Koorn. Hy komt van helder of donker Afch-

graauwe, of ook van roodachtige Kleur voor.

ïk heb dcrgelyken blaauwachtigen , met bleek**

froode Granaaten , uit Sweeden bekomen.

f2<5) Röt'sftéen, clie fcaffig ïs\ digi van zelf- XX'VT.

fteindigheid en zwart , met Granaatkorrels. Gvamfuifr»

Korrelige*

Öeeze , <3iè in de Wêstelyke Zilverberg in

'Sweeden breekt , beftaat uic naauwlyks zigt-

baare Glimmerige deeltjes als Kaf; waar bruine

Granaaten, van grootte als Hennipzaad, inge-

ïprengd zyti. Hy behoort dus, zo wel als èê

Voorgaande, tot de Granaatfteenen.

£27) Rotsfteeh , die Glimmerig is, eenigermaa- XXVïK

te fpfythaar 9 bkekrood, met Kwartzige w^f-T*

Korrels* fteen*

Dit

£26) Saxum acerofum folidum atrüm , Ckanïs Grana*

tïnis. Syft. Nat, Xll. Sp. 23.

(fii) Saxum Micaceum fubfisfrte incamatum» Granjs

Öq 'Qxxkifr

E1L Disel. III. Stv».
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d f1- Dit Gefleente, uit zeer fyne Kwarts -Kof-

Vin. reltjes , die met Talk als omkleed zyn , beftaan •

stukT
" de,gelykt veel naar een Zandfteen. Het is met

mtfffteenMvi Garpenberger , als ook met den Geftelfteen

naverwant , en Iaat zig eenigermaate fplyten

als een Leyfteen. Dat by Malung, in Dale-

Jcarlie, valt, is rood, en uitmuntende tot Mo-
lenfleenen , welke op dergelyke manier, door

afflytinge , worden fcherp gemaakt , als van

den Murkfteen of Granaatiteen , zo even, is

verhaald. Doch daar breekt ook een groene

van te Sahlberg , en een Afehgraauwe te Norr.

berke, welke daar toeniet, maar wel" tot For-

nuizen dienftig zyn, zoWalleriüs aan-

tekent» Volgens deezen heet het Quarnften 5

volgens Linnjkus Murkften in Sweeden*

Dacosta noemt het Sweedfche Zandfteen.

XXVIIï. (2S) Rotsfleen, die Glimmerig is y uit zwarte,

JlwojïZ*
Glimmer en witte Kwarts -Zandige deeltjt

beurtlings famengefteld*fe
Noor-

weegfev

De

Quartzofis. Syft. Nat. XII. $p. 24. Vil. I. p. 18?. &
13. Saxum comp. particulis Quartzofis & Mieaceis.

Cronst. Min. §. 260. N* 2. Saxum Quartzo et Steatï-

te mixtum fïsfile. [Saxum Molare. Wall. Syft. Min. I.

p. 428. Saxum Arenarium Suecicum. Dacosta Fosfils*

p. 141. N. 28.

(28) Saxum Micaceum , nïgro Micaceo , alboque Quarfc*

zofo-Cotaceo alternatis. Syfl. Nat. X\l Sp, 35, VUJU

£ 188. N. 17.
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¥te fiergachtigè deelen van Noorwegen be- Ar
^'

toan uit dergelyk Gefteénte , dat óok de Gang- VnT
ïlof uitmaakt in de Kiezige Kopermyn te Rce*^°^
'tos in Sweeden. Het befhat uit

' verfchreide'

évenwydige , dikwils Golfachtige 9 dïgt aan

elkander leggende Laagen ; de zwarten van

Schubbige 'Glimmerdeeltjes; de witten van

harde Zaridige Kwartsdeelen. Het fchynt ook

Weinig van den Garpenbcrger Rotsfteea 8c

Verfchiilen*

«

.
.

.

ffcoyRótsfeény die 'Kwartzig is . eemger* XXÏxl

, maate ,
Spaatnig y witachttg $ met Goud- Monta-

Glimmer daarin verfpreid.
^Bers-

,. .
Rotsfteeii^

t)è rióógfte Bergtojpperi beftaari
,

' in de Zuï-

delyke deeleh va'ii Sweeden , vöornaameïyk uit

dèezen Rötsftè-èn' j? die Fomtyds den geheele

Serg tóatóftf

C3°) ïlóts'ftèen 5 *"* Glimmerig en Kwartzig XXX.
Saxum
Mare-ïs 9 fplytbaur^ met Witte zeer glinfterende ,

$mz onvdihaar fyne Glimmerdeeltjes. ftmnaenf^
Mar-

"
;

•' Deeze
ïbuastfel

•'..•-

c (29^) Saxum Quarfczofam fub - Spatofum aibicans , Mi-

ta Aurea fparfa. Syft. Nat. XII. Sp. 26, VI 11. p. 186»

Jtf. 7. ït. Scan. 165.

(30) Saxum Micaceum QuartzoFum fisfile , Micis albis?

tiitidisfimis fubimpalpabilibus. Sij/i. Nat. Xll. Sp. 27*

Saxum Fomacum Mica aibescente* W$hM» $wlk Min*

h p. 42?' ^
III. Derju III. Stüs»
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aSkel.
Deeze komt teMarftrand inSweedenvoo**

VUL* alwaar hy den geheelcn Berg des Eilands met

sToa?
rD* de Straaten uitmaakt ; in de Zonnefchyn als

Zilverig glinfterende. Ook valt hy dikwils

in de omleggende Bergen , als mede aan

den Ooftelyken Zilverberg. Men kan hem
als Leyfteen fplyten en hy fchynt ook na-

verwant te zyn met den Gcftelfteen r flraks te

befchryven.

XXXI. (3 l ) R otsfleen , die Glitnmerïg is en Jptythaafj

Tun£a™ Vkefchkkurig , met Granaatforrels.

mm. ,

'

pg^ Deeze, by Kiöping in Schonen brèekende,

is een zeer fpïytbaar Gefteente , dat üit een

zeer fyne Glimmer beftaat, met ingemengde

roodachtige Granaatkorrels. Uet verichilt- van,

den Digten Zandfteen 5 hier voor befchreeven*

alleenlyk door gedagte Glimmerige in plaats

van Zand -deeltjes*

(32) Rotsfteen , die Glimmerig is en zwart*
XXXII
Bitsbtv- achtig

%
met Kaffige deeltjes overlangs»

$enfe%

Bitebergfe. Te Bitsberg in Dalekarlie is dit de Gangftof

der Yzer-Mynen:als ook te Sahlberg inSwee-

•den.

("31 ) §axum Micaceum fisfile incarnatam , Granis

Granatinis. Syft. Nat. Xll. Sp. VI 1
!. p. 187. N. 14.

(32J Saxum Micaceum nigricans , Atomis acerofe

iongitudinalibus. Sf0. Nat. XI!. Sp. 29. VHUp. iS§*

N. 18.
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tfl3

den. Het beftaat uit fyne zwarte Glimmer- n.

deeltjes , overlangs gefchikt , waar door de A
yif£

bïökkcn Streepig zyn, die men 'er af flaat. Hooïd*
STUK.

C33) Rotsfceen die Afchgraauw is , met on-xxxill.

yatbaare Kwartzige en Glimmerige deeltjes. M^ m̂

rum.

Behalve de Sweedfche Mynen, te Bitsberg, M
M
|
taaI"

Fahlun en elders , komt dit Gefteente ook ,

jrj andere deelen van Europa , als eeue Me-
taalmoeder voor. Het is de voornaamfte

Gang ftof der Hongarifche en Transfylvani-

fche Ertsbergen ; als ook van die te Moers-

feld in de Paltz. Het is de Bergftof der Ko-

permynen by Oraviza in 'tBannaat van Temes-

war en by Pfunderberg in Tirol. Men vindt

het by Pilgram in Bohemen 9 enz. By Boitza

in Transfylvanie breekt gedeegen Goud ; by

Windifchleiten , in Neder- Höngarie , Rood

Gulden ; by Marienberg in Saxen Tingroepen

;

by Presburg in Hongarie Loodglans; te Kris-

toffelfthall in 't Wurtembergfe Vaal- Koper-

Erts; by Fahlun in Sweeden, by Katharine-

berg in Bohemen, en by Kitsbuchelt in Tirol,

Koperkies; by Schneeberg in Saxen, by Neu-

markt in Karinthie, als ook in Tirol a Cinaber

daar in.

De

(33.) Saxum irrïpalpabile cinereum, particulis Quart-

zofis Micaceiscyie. Sijjl. Nat. Xll. Sp. 30. VIH. p. 188.

Qq 3
ÏIÏ. Deei» IIL Stuk»
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H. De voornaamfte famsnftellende deeïea zve

^nf.
1
' Kwarts en verharde Leem , of, in pjaats van

Hootd- de laatfte, gelyk by voorbeeld in het Gebeen-
te van Windifchleiten, van Platte en Kathari-

neberg , Steenmerg. Somtyds is , buiten Kwarts

en Leem; nog dit laatfte daar in; gelyk in de-

Goud- en Zilver -Groeven by Kapnik in Trans-

fylvanie; of Steenmerg en Schirl te gelyk, als.

in de Johannes Kluft te Schemnits en by Kruis»

berg , niet ver van Nagybanya in Transfylva-.

Bie; of Schirl en Veldfpaath tevens, gelyk te*

Oravïza en Nagyag , in dat Land; of enkele

Veldfpaath, als in *t Gefteente by Pfunderberg:

en Boitza. Volgens L i n n je u s is ook Glim-

mer, doch byna ongewaarwordelyk, daar in-»

gefprengd. By W ^llerius vind ik geen,

melding van dit Gefleente , en zie cok niet*

waar hetzelve by hem te betrekken zy,

Degewoonlykfte Kleur is graauw ; doch men
vindt het , hier en daar 9 ook "witachtig in

Transfylvanie , wit in de Johannes -Kluft te

Schemnits , blaauwachtig in 't overige Erts-.

Gebergte aldaar ; zeer dikwils bont en als ge-*

xnarmerd by Moersfeld in de Paltz en op ver»

fcheide plaatfen in Bohemen. Gemeenlyk is

het taamelyk hard , doch ook fomtyds zeer

murw, gelyk by voorbeeld de Steen van Wa-
llenberg. Zeer dikwils laat het zig in Schy-

ven verdeeien , gelyk de Steenen van Pres-

burg , Kitsbuchel ê
Neumarjct en Nagyag a

voorgemeld, (34,)
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04) Rotsfreen, yaspisashtig rood, met mivat- .
1S-

baare deeltjes en witte Kwartzige Vlakken* VII 1.

Hoofd-

Xn Sifaerifche Mynen is deeze door den*™**
YYYTV

Heer Demidof waargenomen ; hoedanige ook saxum
by Stuttgardt in 't Wurtembergfe , en byf.^!^-
Brescia in 't Veneciaanfche Gebied voorkomt.

Hy befcaat uit een rooden Schilferigen Jas-

pis, met witte Kwarts -Vlakken daar doorver-

fpreid.

(35) Rotsfteen, die Kwartzige Spaathig is XXXV.

en wit? met eene zwarte Schubbige Glim» ma^fc
e
^,"r

mer gevlaku
mzY***

'

Door geheel Angermannland en Sweeden is

deeze gemeen; vallende ook in Dalekariie. Hy
beftaat uit witte Kwarts en ongekleurde Spaath,

grof onder elkander gemengd, met taamelyk

grove , zwarte , Glimmerdeelen , daar door

verfpreid. Na den Regen vertoont hy zïg

geer fraay zwart , met groote witte Vlakken

,

zegt L'lNNjius. Die Glimmerdeelen moe-

ten dan zeer grof zyn in dit Gefteente, en

on-

<34) Saxum impalpabile, Jaspideum rubrum, Maculis

sübis Quartzofis- Stjft. Nat. XI!. Sp.

C35) Saxum Quartzofum, Spatofum , album , macula-

tum Mica fquamofa atra. Syft, Nat. Xll. Sp. 31. VIII,

y. 186. N. 6. Granita albisfima , Micis magnis nigris

Argenteis<iue notata. Dacost. Fosf. p, 273. N. 3;

Qq 4
UU Desl. III. Stuk.
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IL ongelyk grooter , dan in .de Moorflone ofMöe-«-

*vnt ras " Sceen der Engeifchen , toe welken %

Hooïd* volgens Dacos.ta, deeze behooren zou; doch
STUK O- 9f r

het fchynt my toe, dat dezelve nader komea

aan den Gietfteen, voorbefchreeven,,

XXXVI. (36) Rotsfteen 3 $ieKmrtzïgJfmhoekigi$
Saxum- .

be^fe"
d" Dit is de Gangftof in de Sweedfche Yzer*

Groeve te Nordberg. Hy beftaat uit witaeh-

tige Kwarts en breekt in ftukken die fpitshoe^

fo'g zyn«

XXXV II. (37) Rotsfteen , dk Zanctig-Glimmerig is %

F
°gS' fPbtbatr, Afchgrauw* me,t fyne Kwart-

fieeru zige en GUmm.erige Stippen*

Deezen noemt men , in Dujtfchland 5 Ge*

flellftein , dat zo veel zegt als Pedeftal- Steen 9

in Sweeden Staelfien. Hy komt aldaar alge-

meen voor , in Bergachtige Bosfchen, voor-

naamelyk by Sahlberg ; als ook by Kongsberg

In Noorwegen , by Pilgram en niet ver van

Plat*

f36) Saxum Quartzofura acutan^ulum albidum.» Syft*.

Vat. Xll. SP« 32» VI 11. p. 186. N. 3,

(37) Saxum Arenofo - Micaceum , fisfile, cinereum \

«nterftinftis Atomis Quartzofis Micaeeisqye. Syjl. Nat.

Xll. Sp. 33. Vlll. p. 187. N. 15. Saxum Quartzo &
Jrtidi. mixtum, fisfile. Saxum Fornacum» Wall. Syfi*

'Mm l p- 436»
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Platte in Bohemen , in de Koperbergen by ïï.

Schneeberg in Saxen ., niet ver van Sterzing
yfif''

in Tirol en agter Brixen. By Platte vindt Hopii

men Potlood, by St. Jan George Stad in Sa-""^.
xen Roodgulden , en by Schladming in Stier»/'***,

mark Witgulden daar in. Sommigen noemen
hem Graauwe Graniet > en hy gelykt veel naar

de Granito bigio of Granitello der Italiaanen.

Hy beftaat uit Kwarts , waar door heen taa-

melyk grove Streepen loopen van Glimmer,
zeer digt aan elkander , die het Gefteente Schil-

ferig of Bladerig maaken, en hier door onder-

feheidt het zig van de Garpenberger Rotsftee-

Den en Malunger Molenfteenen. Met do

Hoornfchiefer komt hy ook, ten opzigt van

de zelfstandigheid , vry veel overeen ; maar

zyne deelen zyn niet zo fyn verbonden. Van
den graauwcn Graniet is hy alleen lyk door ge-

mis van Veldfpaath , en van den Greis daar

door verfchillende, dat hy geene Kley bevat.

Van de volgende Soort onderfcheidt hyzig,

door meerder hardheid en grootte , en grover

Korrel. Hy is overlangs fplythaar,' en heeft

het eene end gemeenlyk fcheef geknot. Zyn
gewoone Kleur is graauw s doch men vin^de

hem ook groenaehtïg. Tot Metaal -Ovens is

hy dienftig, met het end naar den Haard ge-

keerd*

Mooglyk behoort hier de Sarris , een Kwart-

zige Steen 9 met dikker of dunner ftreepen

Qq 5 van
lil. Deel, III, Stuk,

v
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II. van Glimmer dcortoogen , uit weikeu de Ber-

V 111. gen naby Turin in Piemont beflaan, en in de

plS?*! Stad zelve de Grondvesten der Huizen , Py-

Geftei* laaren, enz. gemaakt worden. Dergelyk Ge^
ft«t*.

fteente valt ook in de Pyreneefche Bergen. In

Vrankryk is een Gebergte van deezen aart

,

by Cannes in Provence. To urnefort
verhaalt , dat 'er Groeven van zyn in Neder-

^ormandie, alwaar men het dagelyks gebruikt

tot Deur-Kozynen en Schoorfleen- Stukken.

Men bekomt het van een Eiland, vierMylen

van Granville , en alle de Werken van het

Zee - Hoofd dier Stad , als ook van St. Malo ,

zyn daar van gebouwd. Het valt ook elders

in Vrankryk, als mede in Engeland, en vee-

ie ronde Keyfteenen , van dit flag van Gra*

jiiet , komen alom voor , aan de Zee - Kus*
' ten,

2CXXV1I1. (3g) Rot3^ecn , die Leyjig is 9 Jplythaar ,

Saxum bruin; met Glimmerige deeltjes: fcheefge*

In Sweeden en Noorwegen valt deeze, die

zeer naar Verfleend Hout gelykt , ftaande

fcheef overend 3 langwerpig zynde , en aan

de

(38J Saxum Schistofum fisfile fuscum ; Atomis Mica-»

ceis; oblique truncatum. Syft. Nat ( Xll- Sp. 34. Saxum
Schifto & Mica mixtum. • Saxum Cotarium. Wall- Syfi%

Min, ï. p. 433. Sp. 11. Cos. Ckqhst. Mm $. tfz. 2.
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de beide enden als fchuins afgefneeden. Men *&
kan hem overlangs , in fpitfe hoeken , fplyten , vinf*

en dezelfftandigheid, die zwartachtigis, metjj^*3"

een Mes affchraapen. De deeltjes zyn naauw-^y-/^

lyks zigtbaar, in de Zonnefchyn fterk glinfte-

rende. Op de Nagels gelegd , geeft hy ,

door tikken 3 eenigen Klank, Hy dient het

Landvolk om hunne Mesfen en Gereedfchap

te fcherpen ; weshalve men hem Wetfleen

noemt. Somtyds valt hy zwart 9 fomtyds

bruin , of ook bruinrood ; hoedanig mooglyk

die Leyfteen was , welken de Paftoor Langiu»

by Laublingen vondt (V).

(3.9) Rotsfteen , die GUmmerig Spaathig is , XXXIX.
van Kleur zwartachtig , met kruifende T- q?™%\
zerdeehjes» mm*

Groen*

Verfcheide Bergen in Sweeden beftaan uit

zodanig Gefteente , dat men Grunflen noemt,

of Groenfteen , wegens de groenachtige Kleur»

Het formeert hooge , onefFene Rotfen % ge-.

mengd

fa) De Schifto Meditationes , ad c^kem AÏÏ. Phijs»

jMed. Tom» VI,

(39) Saxum Micaceum Spatofum nigricans. particulis

^ecusfantibus Ferreis. Stjft. Nat. XII. Sp. 35. VI 11. p»

189. N. 20. Saxum Ferreum Corneo Spathofo & Mi-

ca mixtum &c» Wa.ll. Syji. Min. J. p. 436. Sp. 14.

Saxum compofitum Mica & Hoorn - Blende. Cronst.

Min, §. 267. @a
Saxum viridi - cyérulescens. It. Sran. 21*

Wall. Syft, Min. I. p. 43S,

III. Desl. HL Stuk»
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II. niengd van zwartachtige Spaath en harde fty-

vm!" ve Glimmer; weshalve het, gebroken zynde,
Hoofd- zjg vertoont als beftaandeuit Kafachtige , lang-

&oMr/?«mr. werpige -, witte glanzige deeltjes, met Yzer

befmet, Aan de oppervlakte des Bergs ont-

bindt het zig dikwilsin een grof hoekig Zand.

Het bevat veel Yzer en komt van verfchillende

Kleur , fomtyds donker, fomtyds blaauwach-

tig groen voor ; maar van buiten heeft het de

Kleur van Yzer -Roest. In de Yzerhutten

wordt het gebruikt om de fmelting van de

Moeras -Erts te bevorderen. Veel Yzer be-

vattende, kan het dienen voar Amaril. Waar*

fchynlyk is het een der oudfte Steenfoorten.

,

XL. {40) Rotsfteen met onvat&aare deeltjes; Glim-

tïnni- inerigi Kwartzig , eenlgermaate Tzerachtig;

'^Kl'nk-
Granaatkorrels bevattende.

öeen.

Dit Gefteente , dat op den Mosfeberg^ ia

Westgothland gevonden wordt , in Sweeden

Klackflen genaamd, heeft dergelyke eigenfchap

als de zo even befchreevene Wetfteen en

het gewoone Ley , van , op de Nagels ge*

iegd 5 door tikken klank te geeven: even als

men

(40) Saxum impalpabile Micaceum , Quartzofum fub*

ferreum, Granis GratvAtinis. Sijfl. Nat. Xll. Sp. 36.

VUl. p. 188. N. 19» Saxum clangofum. //• Wejlgoth.

p. 73. Saxum Trapezium particulis minoribus, clangp*

fum , nïg*escens. Wall. Syfi. Min. U Jfr 434'
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men j op die manier , de geheeiheid van Porfe- ïf.

lein probeert. Het is donker Afchgraauw ,
AF
vfn^

zeer hard en beftaat uit onvatbaare Kwarts- Hoofd-

en Glimmerdeeltjes, met donkere Granaaten, %»$&
daar ingefprengd. De Heer Wallerius heeft

het tot de Verfchcidenheden van Trapp be-

trokken.

(41) Rotsfieen , die uit Steentjes , Zanden XL!. }

Kky, is famengegroeid. ^™
ninm.

Te Nordberg en Elfdal , in Sweeden , is
Kleyftee«*

deeze deri Ridder voorgekomen , die hem een

terflgeboren Rotsfteen noemt , om dat hy nog

dagelyks uit zekere Zand-Kley Wordt gebo-

ren (£)• Men wordt zulks ook dikwils in

onze Landen gewaar , aan zekere Soort van

Kley, die door 't droogen Steenachtig ver-

hardt, zonder branden; even als men derge-

lyk een Leem maakt , van Potaarde , Zand

en Kalk, zö tot flüiting der Deftilleervaten,

als tot bewaaring der Glazen voor den gloed

des Vuurs , by de Chymisten (c). De Breccia

ift

-

;

(41) Saxum Lapiïlis Sabulis Argillacnie cotinatüm. Syfh

Nat. Xll. Sp. 37. fereccia indeterminata. Cronst. Mm»

(b) Zie 't voorg. 11- Stuk , bladz. 585»

{c) Onder den naam van Lutum Lapidfscens , Lutum

Sapientiwt is dit bekend; zie Boer,h. Cfiem, Tom» 1. j«

|II. Dbblj III. Stok, _ — **
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Ai#*. indetemindia van Cronstedt, uit veete brófc

Hoüö-
Jes SceeneD °P dergelyké wyze famengegroeid»

s'tüs. *, werdt onder de Aardfteenen in Dalekarlie
Kieyftem.„ gevonden, en moest (zo hy aanmerkt; uïè

» de Rotzige Streeken by Serna zyn , die

„ alleen maar dergelyke famengelymde Berg-
se ftoffen hebben." Een dergelyk Steentje'*
dat uic Zand, Kwarts en Tinfteentjés famen-
gegroeid is en dus ook tot de Brecdas be*
hoort, heb ik onder de Tin-Ertfen van Su-
matra bekomen.

In 't Groot Hertogdom Toskanen, Vooi*

.

iiaamelyk tusfchen Florence en Pjfa, als ook
by Fiefoli, valt een GefteenteV Macigno of
Pietradi, Torre genaamd. Dit beftaat uit KIen
met Kalk vermengd , waareen groote menige
te Glimmer ingefprengd is. In de bovenlaag
is 't Schilferig., doch in de diepte zeer hard en
vast; zo dat men het, met Yzeren Wiggen
by zwaare Blokken uitbreekt. Het bevat fbm*
tyds Nieren van verharde Kley , of dunne
Laagjes en Aderen van Steenkolen , of ook
brokjes Bergpek, enz. Het dient aldaar tot
Bouw/teen , en levert daar toe verfcheidé
veranderingen van Kleuren uit*

WL (4^ Ro"fteen , die uit Steentjes, Zattd, «
wnnïge- Qker % isfafnengegroeid*

Gruis- ^P
Steen»

f42) Saxvm L^illis, Sabulis* OduA connatu». SyA

%
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Op veele pïaatferi in Sweeden komt zoda- n.

liige onder de Aardfteenen voor , en zoude ^yijf^
misfchien wel tot de Zandfteenen kunnen Hooïd-

betrokken worden, gelyk de voorgaande. Hy 6fW^«,

behoort tot de Breccfès der Italiaanen , dat

aueest Gruisfteenen zyn; meer dan tot den

eigentlyken Poddingfteen? die volgt. Met den

bynaam heeft onze Ridder zekerlyk de ver-

fcheidenheid der Stoffen y in deszelfs famen-

flelling komende, willen uitdrukken (rf). De
Boeren, zegthy , graaven hetGruiszand uit

den bodem der Rivieren, zy werpen het op

een hoop , en , na dat het dus een of twee

Jaaren gelegen heeft , zytide volmaakt Steen-

hard geworden, gebruiken zy het tot Sseenen,

om Vuurhaarden te metzelen,
5
t Sehynt dat

de Yzer-Oker, zig onder dat Gruis bevin-

dende, die Stoffen eigentlyk zo vast verbindt

en famenlymt.

Van dergelyken aart zyn de Steenen , die

*nen in Normandie Grifons of Bitun noemt

,

en aldaar op weinige diepte ...by ronde Rots-

ftee-

Nat. XII. Sp. 38. Mus. Tesf. 72. Lapis Arenaceus O*

chra Martis conglutinatus» Cronst. Min, §. 274. 4. Sa-

Xum Petrofum Arenario - Siliceum. Breccia Arenavio-

Silicea, particulis majoribus, glareofa* Walu Syft. Mitt.

1. 444«

(d) Amntgenum , gelyk *er , zekerlyk door een Druk-

jfeil, ftaat, zal buiten twyfel omnigenum moeten zyn, la

Mas. Tesfimano is de bynaam coagufatum*.

HL Dsbl. III. Stuk.
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n. fteenen , van tien, twaalf of twintig Voeteft

y^f^middellyn , op één , twee of drie Voeten dik*

Hooïd- te9 aantreft. Hier in zyn niet alleen kleine

Gntlsfaea
Glasaartige Keizeis, maar ook Aardachtige eri

fomtyds Hamerflag van Yzer , Koper -Gruis

en dergelyke dingen meer, vervat, die aan-

toonen , dat de famengroeijing deezer Steenen

van laaten öirfprong is; Zy zyn door eené

Yzerachtige Aarde, zo deHeerGuETTARö
aanmerkt , famen verbonden , en op de eenö

plaats harder dan op de andere. Men vindt-

ze ook in andere Landftreeken van Vrank-

s*yk , en die Klompen van famengegroeidé

Keizeis , welke in de Keizelbank voorkomen*
die onder de Grondvlakte van Parys legt*

fchynen daar toe te behooren (V> Dergelyken

zyn den Heer BRucMANsby Groningen voor*

gekomen (f), en de HeerBE r khey vertoont*

uit onze Hollandfche Beddingen , een der*

gelyken Steënen Plaat , uit Keyftecntjes be*

flaande , welke door Yzer-Oehr, of bruin O*
ker < Zand , te famen verbonden waren (g>.

XL lil. (4^) Rotsfteen, 'die uit Keizelfleenen met Jas*

Sï.itimmi. pis is famengegroem.
Poddmg-» . Dee*

Iteen.

Ce) Hift. dePAcad. È. dei Science* , de 1753. £>. 74*

55. Oaavo.

(ƒ) Lithol. ïïron. 1781. f. '12Ö.

(g) Nat. BIJL van Holland. 11. E>. 11. Sxüit, bjlufc,

856. PI. Vil. Fig. A.

£43) Saxwn Silicibus Cretacefc Jaspide connatum. Sysh

2fc&
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jDeeze, die men gemeenlyk , naar de En- Mr ..,_.

gelfchen , Poddingfionè , in 't Franfch Potidïn- yII 1.

£««, en by ons Poddingfteenén noemt, voeren
g^|f^

r

biik Wel den naam van Kiefelklumpen en JVurfl- p ddmg*

fleiriy dat is Worst of Beülïngfteen , in Düitfch--^*

land, en van NagelfluheoïNagelfels in Switzer-

land* In Italië behooren zy tot de Breccias

én worden door den bynaanï van SiHceU, als

uit KeizeltjesKeizelachtig famengegroeid zyn-

de , onderfcheiden» Ook heeft onze Ridder

dergelyken bynaam gegeven aan deeze Soort*

Men vindtze niet alleen in verfcheide Pro-

vinciën van Engeland , maar ook , volgens de on-

langfe Waarneemingen van den zeer kundï-

gen Heer Gu.btt.ard, in Vrankryk, inzonder-

heid by Rennes, overvloedig. In Switzerland

maaken zy geheele Heuvels en Rotfen
, gelyk

den Botsberg by Bafel, uit, en het is de ge-

woone Steenfoort aan den Oever van den

Rhym Ook vindt menze in Italië, by Fiumi-

èino ,in Duitfchland by Idria, in Stiermark, aaa

de Bodeinfee , by Pocsberg 'm 't Vorftendora

Veïdentz , by Friedberg in de Wetterau , by

Ilefeld op den Haarts, in 't Mansfeldfe, by
Dre^

NaU XII. Sp. 39. Silex eoncrétus. V0G4 Minm 128. Sa*

xum Silicibus amorphis materia. Jaspidea" congiutinatunu

Cronst. Min. §. 271. Saxum Petrofum Siliceüm, di->"

verfis Silicibus concretüm. Breccia Silicea» W^l» HA
Min, 1* p. 444.

Rr
1II« V**u III. Stuk*

/'
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i
11. Dresden, by Karlsbad, by Facebai in Trans*

vim. fylvanie; als ook in Bohemen, in Noorwegen,

S^K.
0FD"

China en Esypte-

Eken- *n ^e Poddingfteenen komen zelden Ere»

fthappeH.fen voor 8 hoewel by Potsberg Cinaber, by

Annaberg in Saxen Kobalt - Erts daar in breekt.

Verfteeningen zyn daar in ook zeldzaam. De
Heer Andrea fchryft , dat in de Worstfteen

van Ins , in 't Land van Vaud, dikwils zo-

genaamde Slangetongen gevonden worden.

Waarfchynlyk zou dit meer plaats hebben >

indien zy algemeener waren, Zy beftaan uit

taamelyk groote en blykbaar afgeronde, nu

meer dan minder ovaale Hukken van een Glas-

aartig enkeld famengefteld Gefteente, behoo-

rende tot de Keizeis , Hoornfteen , Kwarts,

of ook , gelyk in die van Noorwegen , tot de

Trapp. Het Leem is fomtyds Kalkachtig ,

gelyk in de Saxifchen van Annaberg , de Stier-

markfe, Switzerfche en eenige Franfchen ,

die echter meest door eene Zandachtige Stoffe

famengehecht zyn , welke dikwils met Yzer-

Oker is bezwangerd. Dit heeft ook in de
Tweebrugfe , en veele Switzerfche

, plaats.

Somtyds is het Leem Kleyaartig , gelyk in

die van Idria, ofKley enSeleniet tevens, ge-

lyk in die van Veldentz by Potsberg. De
fraaiften hebben het Jaspis- of Hoornfleen-

achtig, gelyk de meefïe Engelfchen , de
Noorweegfchen , de Boheemfchen van Karls-

bad en die van Facebai in Transfylvanie.

<Dee-
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Deëze Keizelachtige ftulcke'n', die in één an* tig

«ïefè Steenfoort als ingelymd zyn of ingekast ,
A
vfi

"

zyn van veelerley énfomtyds zeer fraaije Kien- Hooro-

ïen; terwyl de famenhechtende Stoffe door-
verfchifc

gaans graauwachtig of uit dèn geelen zietJende

De gewoofcïykftë Grond - Kleur der Engel-
Kiewreiï'

fchen of Schottenen is geelachtig, helder of

donkerbruin^ die der Franfchen, van Rennes,

iröod met geele Vlakken ; zo dat zy de En-

gelfchen in fraaiheid niet wyken (h). Men
vindt den Poddingfteen , in Schotland, even-

Wel ook van andere Kleuren. Ik hebze met

ten Afchgraauwen, fommigen eenigszins Roo-

zekleurigen Grond , en de Keizeltjes, daar ia

vervat j rood of zwart, doch meest in \ mid-

den geel-, met een zwarten Omtrek of Schors*

die in fommigen zeer breed, ïn anderen fmaï

!s> gelyk men dit in daar van gefleepen Plaat*

3"es waarneemt , zynde de Kleur der Keizeltjes

in fommigen ook binnen 't geele roodachtig.

Somtyds hebben zy , op eenen blaauwachtig

rooden Grond , witte Aders en roode Plekken,

gelyk die van Somersetshire en Scarboroughj

of op geelen Grond zwarte Tekeningen.

Somtyds komen 'er 9 gelyk in de Groene

Egyptifche , losfe Stukken Graniet in voon
Maar* de zonderlingfte onder myne Pod* donder*

,. ÜngePod-
ding* dingfteen.

PI. XXXIV*

0) Mem% dê VAcad, & des SciemeS, de $)$
B§

' n%

Rr a
III. Dêbi* HL Stok,
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il. dingfteenen , is dat groote Stuk, meer dan

vT"
1, een Duim dik, aan de eene zyde gefleepen,

Hoofd- in Fig. 17, op Plaat XXXIV, afgebeeld.
ST

p*dd'
^er tornen twee groote en verfcheïde kleine

ftetn. ronde Keyfteentjes in voor , die meest aan

den omtrek zwart en van binnen geel zyn;
fommigen ook blaauwachtig , gelyk de eene

groote aan den rand ; maar de andere heeft

een aanmerkelyke mengeling , zwart- en rood-

achtig , in het Geel. Voorts is de Steen digc

bezaaid met een menigte van kleine hoekige

brokjes, veelal zwart van Kleur en fommiges
ook wit of geel , die den oirfprong niet ge»

makkelyk te verklaaren maaken (f).

Gebruik. Dikwils beftaat de Grond deezer Steenen %

als menze met een Vergrootglas befchouwt ,

uit allerfynst Kwartsachtig Gruis -Zand. Die

van de laatstgemelde Soort, naamelyk de En-

gelfche of Schotfehe , en die van Rennes in

Vrankryk, als ook de Boheemfche, zyn Kei-

zelachtig hard, en neemen een fchoonen Glans

door 't polyften aan : weshalve menze tot

fier-

(J) Men kan hier uit oordeelen of de Poddingfteen

,

glanzig gepolyst, een Wereldkaart gefyke: naar 't zeg-

gen van LiNNiEUs.' politurd mtidum refert Mappam Geo*

graphicam. Inderdaad , daar zyn andere Steenen , die

veel meer naar dezelve gelyken: zie 't voorg. 11. Stuk,

bladz. 117. De meefte andere Poddingfteenen gelyken

'er , wegens de rondheid der Keizeltjes, nog veel minde*

aaar.
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üerlyke Tabaks- en Snuifdoos - Plaaten , en•. \U

andere Snuifteryen , verarbeidt. De zodam* vin.

gen geeven ook asn 't Staalflag Vuur. Te^ T̂

FD"

Londen vindt menze onder de Straatftee- Podding*

nen, 't welk ook in fommige Steden van?***

Vrankryk plaats beeft. In Switzerland wor-

den zy tot Molenfteenen , Waterbakken, als

ook tot Hoekfleenen en Pylaaren in Kerken

en Gebouwen , of tot Stoeptrappen ge-

bruikt, die nogthans ligt afbreeken. Ik heb

zelf een groot , naauwlyks tilbaar Stuk , dat

onder de Seheeps- Ballast gevonden was, my
uit Zeeland, door wylenmynen grooten Vrind,

Doftor J. B a s t e r , toegezonden. Dit bevat

versheide groote Keizeis , van blaauw- en

roodachtige Kleur, die door een ZandigsStof-

fe famengehecht zyn, en tot één Lichaam ver-

bonden. In dergelyken komen , in Vrankryk,

Steenen voor als een Vuist , als eens Men-
fchen Hoofd en grooter , welken men wel reke-

nen mag op vyftig, honderd of tweehonderd

Ponden zwaar, allen van figuur en zelfïtandig-

heid als Keyfleenen (#).

Die de famengroeijing des Zands , zo blyk-

baar in de voorgemelde Gruisfteen , en ten

uiterfte zigtbaar in de Gruis -Achaaten, voor-

heen befchreeven , erkent > zal weinig on-

rnoog-
•

Ff£) Mem. de VAcad. R. des Sciences t de 1753. t> 114»
£15. Oftavo.

Rn 3
III. Deel, III. Stuk.
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A dee
niooglykheid vinden in die de;* PoddingfleeBr

Vin. * nen; te minder , alzo menze in Banken yan
;

stük?
?D"

^os ê Keizeis en Zand aantreft , daar de gele-

Todding- genheid alleen, zo't fchynt, dezelven heeft

^em* doen famengroeijen ; zonder dat men eenige

weekheid in die Keizeis of in dat Gruis, kan,

mag , of behoeft te onderftellen ; alzo ons x

niet alleen de figuur , maar ook de zelfiïan-

digheid, van het tegendeel overtuigt. Even,

zo is ook het bovenlte Kalk -Gebergte, om-
flreeks Brescia en Vicenza ,, yol roode en,

zwarte Vuurfteenen en jaspisfen, Somtyds,

Takkig als Koraalen, Nierswyze of by Laa-

gen voorkomende in de Kalk-Schors, Scag-

Ma genaamd. Zo worden [ ook in Kalkfteenea

van de Bolca,een Veroneefchen Berg, bonte,

roode , zwarte, groenachtige en witte Keizeis»

gevonden. Eveneens is 't gelegen met die

Waterfteentjes van Chalcedoon en andere zaa-

ken, welken men.in de.Lava der Italiaanfche

Bergen zo menigvuldig aantreft.

Bnuias, De Italiaanen noemen alle dergelyke Stee-

Bréches of nen 2reccia , daar men in *t Franfch Breekt

&e&. van maakt, en zy geeven daar aan verfchei-

de bynaamen. Dus hebben zy een Breccia Cal*

caria^ beftaande uit brokken KalkfTeen , die

door Kalk zyn famengelymd ; hoedanigen

men wit in Noorwegen en zwart in Bohemen

vindt, ja waar toe alle gevlakte Marmers, die

V)"Brecclatï noemen-, behooren. Een Dm-

<
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pro Brecciato of Breccia faspidea beftaat uit H.

Droezen van Jaspis , welke door Jaspis Aar viiT
1*

de famengevoegd zyn , vallende niet ver van HooFD
:

Frejus in Provence. Ik heb een Stuk rood ^rokjleea,

en zwart Jaspis van Konits in Saxen , met eene

glad gepolyfle Vlakte, waar in ruuwe plekken

van Zand 5 dat 'er wel vast in is verfteénd. Dit

zou zekérlyk ook tot die Breccia behooren.

De Breccia verde d
1

Egitto > of Egyptifche, be*

flaat uit famenkleevende , donkere en heldere,

ronde of wanftaltige groene Stukken ,' die Aard-

achtig fchynen en geen zonderlingen Glans

aanneemen 9 doch wegens de- aangenaame

Kleuren bevallig zyn voor 't Oog. Pietra

frutkulofa noemt men een antieken Podding-

ffceen , uit geele en roode ronde Keizeis !S-

mengefteld, met kleine zwarte Yzer - Dendrie-

ten (/). In Sweeden komt een Breccia Por*

phyrea voor , die uit Porphiérdroezen , met

dergelyke Stoffe famengelymd, beftaat. Zy
valt in Dalekarlie ; alwaar men ook een Zan^

dige vindt , die t'eeüemaal beftaat uit famen*

gelymde Zandfteenen. De voorgemelde Grüis^

Achaat, uit Saxen, zou men volftrekt een

Breccia Achatina kunnen heeten. By Idria'ïrr

de Krain komt een Gefteente voor, dat uit

Stukken Hoornfteen beftaat, die doorgemee.

ne

ff) FERBERÜfr/*?/? dus WalfcMancfy* 259.
•" '

Rr 4
ÏII. PEEfc III, Stüh,
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H. ne Kley famen verbonden zyn. Misfchiea

VIII.'' w^s dit tot den Kleyfleen , voorgemeld , be-

w*™" trekkdyk,

Luma- Voorts heeft men te Rome verfcheide Schulpr

Mia of fieenen of Marmers met Verfteende Conchy-

fteen/" liën , Lumachella genaamd » die voor Antiek

gehouden en zeer duur betaald worden. Daar

is een graauw bruine met witte of Roozekleu-

rige Streepen , zeer fchoon , getekend. Die

met zeer kleine Schulpjes , Caftracana genaamd,

zyn zeer in achting; gelyk inzonderheid dat,

het welke in Fig. 4 » op Plaat XXV, vertoond

is, zoude zyn. Men vindt 'er zodanig eene

geel bruine Lumachella , in welke de Conchy-

liën zeer klein en zwart zyn; dus ongemeen

fraay. Doch ik heb van dergelyke Steenen

reeds meer dan eens gefproken (ffi\

Cicmte- Ook kan rnen hier tIlllis Drenêen ^en Cicero

mi of Ci- china of Cicerfteen , die by Fiefoli aan de Ri-
^erfteeu. ^.^ pag|ja ^ aan ^e Greve by Florence 5 als

opk in de Krain , meest by afgeronde Huk-

ken, als Keizeis voorkomt* Dezelve beftaat

uit veele ronde witte Korrels van Kalkfpaath

,

en een menigte gerolde brokken Lava, die

door een graauwe Kalkachtige StofFe zyn fa-

mengelymd, en gemeenlyk eenige Kwartskor-

rels tusfchen zig hebben Somtyds zyn ook

in de graauwe Cicerchina groene Vlakken in-

ge-

(m) Zie bladz. 64 , hier voor en. in 't I Stuk , bladz. 47$,
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gemengd , die afkomftig fchynen te zyn van Afdeel;
eenige verharde Kleyfoort of Talk. Men maakt VII 1.

daar van , in Italië, tot een ruuwe aiflyping stuk,

van 't Marmer gebruik (»).

Misfchien behoort ook hier, de Piperino ofjpipenw

Peperfteen , welke zeer gemeen is door geheelg^f^
Italië (ö). Inzonderheid treft men hem aan ,

in de nabuurfchap van uitgebrande Vuurber-

gen; gelyk daar uit de Berg Albuuo , in de

Kerkelyke Staat , grootendeels beftaat. Ook
zyn 'er eigene Breuken van te Ravino. Zyn,

iamenftellende deelen zyn verharde, witte ,

Afchgraauwe en allermeest groenachtig graau-

we VuurbergsvAsfche, met kleine witte Gra-

naatachtige Schirlk;ry(lallen en zwarte Schirl-

Glimmer. Somtyds komen, nog bovendien,

kleine brokjes Puimfteen en witte Kalk(leen

daar in voor, In de Piperino van den Berg

Albano trof Ferber (tukken witte Kwarts,

met grof dobbelfteenige zwarte Hoornblende

,

aan. Somtyds bekleeden enkele Schirlkorrels

<Jé plaats van Schirikryftallen.
|
Gemeenlyk

heeft deeze Steen geen bepaalde geftalte, doch

tusfchen Rome en Viterbo vindt men hem

,

gelyk

(n) Ferber Briefe ufs. p. 285 > 96.

. (pJ Ik heb , onder de Verlteende Zaaken , in 't voor-

gaande Stuk, bïadz. 337, ook van Peperfteentjes , uit

Koorwegen , gefproken ; doch die zyn van een andere na-

tuur , ten minfte van een andere gedaante.

Rr 5
\\l Deel. III. Stuk.
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AfdeÊl. SelYk de Bafalt, in vierzydige Staavén, die

vin. een Span lang zyn. In Italië wordt hy hier

stuk. en daar, tot verbetering der Wegen, als oofc

Peper* 'm Rome tot Bouwfteen en Voetftukken van
' Beelden ,

gebruikt. Men heeft *er verande-

ringen van ; gelyk de Roode Piperino van Sié-

na \ beftaande uit een helder rööde Aarde en

witte Schirlkryftallen , die Granaatvormig zyn:

de Zwarte > van die zelfde -plaats, uit zwarte

Schirlköfrels en witte Schirlkryftallen famen-

gefteld; als ook die van .den Berg S. Fiora, by

Eadicofanï > niet ver van Viterbo, uit veele

witte Schirlftraaien * met zwarte Glimmer en

weiniger Lava iamengefinterd: voorts de Pie*

tra Salina, van dien zelfden Berg, welke door

den overvloed van witte Schirl, inzonderheid,

van de laatfte verfchilt. Aan het oude Slot

te Radicofani wordt dezelve tot Bouwfteen

en by Tolfa in de Kerkelyke' Staat tot het

Muurwerk onder de Aluin- Kookpannen 9 en

elders ook anders s gebezigd (ƒ ),

Afnan^ Ook fchynt hier de Ammdèlftem betrekkelyk
aeüteen, te zyn r-^

9 ^ien men jn Engeland Töadftone f

dat is Paddefteen a of Dunftone noemt. Hy
valt

O) Ferber Brieft uts. p« 225 , 277, a8g.

(</) Anpygdaloides. Cronst, Min. '§. 266. Saxnm ni*

grum, Fruftulis albis Fluoreis mixtum. Dacost. Fosf.

y. 150* Men moét denzelven van de Amandelfteenen ,

die in 't voorgaande Stuk befchreeven zyn ;
(zie bladZf

85* $6;) als ook van de Pwtöefteen*»wlQnteïfcheite&i
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valt in Oostiudie, in Noorwegen by Mos» op «|P
den Haarts , in het Tweebrugfe , en in de VIII.

*

Faltz , alwaar hy , van Baumholder tot agter s
^°FD"

Meisfenheim voornaamëlykde Gebergten uit- ^«wwfe/-

maakt. Ook komt hy by Zwickau ia Saxen /em*

by Stits in Bohemen , by Konits in Neder-»

Hocgarie en overvloedig in 't Engelfch Graaf-

fchap Derby, voor. In dit laatfte verwisfelt

hy, ia de Vlotbergen , met de Kalkbeddin-

gen, zynde ten minfte , drie , gemeenlyk veer^

tien, zestien , twintig, veertig, ja ook wel,

gelyk in de zwarte Berg, honderdzestig El-

len magtig.
;
Hy fnydt alle Aders af en voert

geen Erts ; hoewel men 'er , by Gullo in

Noorwegen, fomtyds Droezen van gedeegen

Koper ia aantreft. £yne Grondftof is ge^

meenlyk een Yzerhoudende Kley , die dik-

wils verhardt tot Jaspis , en ook wel Glas-*

reeten maakt , maar zelden tot de hardheid

Isomt, van aaa het Staalflag te vonken. Som-

tyds is hy met Spekfteen vermengd.

-In deeze Qrondftof , die gemeenlyk eene

donkere blaauwachtig groene, gelyk die van

Derbyshire ; eene roode , gelyk die van Der-*

%yshire ; een roode , gelyk die van Noorwe-*

gen en den Haarts ; roodachtige of bruin roo-

de, gelyk de Tweebrugfe, Saxifche en Palt*

zifche, of graauwe , gelyk de Indifche en Bo-

fteemfche , of zwarte Kleur heeft, gelyk de

Hongarifche en Engelfche (daar hy ook Black*

III, PfiEi,. III, SïVK,
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11. ftone heet ;) leggen ovaale, nu grootere dan

vul" Reinere , zelden zwarte , gemeenlyk witte
Hoofd- Droezen van Kalkfpaath; welke fomtyds, ge-

"AmandeiM^ in de Achaatbreuk te Uzenbach , alwaar

(lem. ^y de Bergftof is , een zeer dunne Grasgroe-

ne Huid van Spekfteen om zig hebben, wel-

ke zig met Water afwryven laat. Somtyds

vertoonen zig , .nevens deeze , Kalkfpaath • Nie»

ren, gelyk in de Noorweegfe en Haartzifche,

óf in derzelver plaats , gelyk in de Saxifche,

Droezen van Serpentynfteen , die groenachtig

is , of dezelve wordt , gelyk in de Indifche ,

door Kryftallyne Zeolith-Spaath ; of, gelyk

in de Baumholderfche Amandèlfieen , door witte

glanzige en vierzydige Gips * Spaath vervuld.

Somtyds is de Kalkfpaath, in dit Gefteente,

by kleine, gemeenlyk dïgt aan elkander leg-

gende Korrels, ingeftrooid; fomtyds zyn der-

zelver ISJïeren zo groot als een Duiven -Ey.

Ook beeldt de Serpentynfteen dikwils kleine

groene Korrels, of heeft Tekeningen van

Boompjes of roode Aders van Yzerfteen. Zeer

zelden zyn de Nieren Kleyachtig, endan voert

de Steen nog Aders van witte Kalkfpaath. Met
Trapp, Porfier en Poddingfteen , is hy naver-

T

want ; hy maakt dikwils opbruifching met Zuu-

ren ; verweert in de open Lugt , en dan ko*

méü 'er Holletjes in , die 'er den naam van

Paddefteen aan hebben doen geeven. Altyd

houdt dit zonderlinge Gefteente meer of min

Yzer*
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Yzer, en wordt derhalve, geroost zynde,van ïf.

den Zeilfteen aangetrokken» Het fmelt op A y^ff#

*

zig zelf voor de Blaaspyp niet, maar met**00*1**

Zout van Pot-Afch of ander Loogzout zeer

ligt in *t Vuur tot eene zwartachtige Slakke»

Hier voegt ook niet kwaalyk een witte of oPmh
graauwe Kalkfteen , waar in groene of zwar-genfo^.

te Droezen van Serpentynfteen leggen , fom-

tyds met Schirlfcraalen of Schirl- Glimmer daar

onder gemengd. Men kan denzelven OpMtes

of Slangenfteen noemen, hoewel dikwils daar

door de Serpentynfteen zelf verftaan wordt*. w _Zf«
'^

Het is zekerlyk een famengeftelde of uit ver-
a Z,3C

fcheide Stukken vergaarde Steen. De Droe-

zen zyn grooter of kleiner , en t naar dat zy

by den Steen meer of minder affteeken , is

de Kleur verfchillende. Men heeft hem wie

en groen gevlakt , onder den naam van Kol-

mords Marmer ; wit en zwart gevlakt, onder

dien van Haraldsee - Marmer ; graauw uit de

Kopergroeven van Deva in Sebenburgen en

van Saska in het Temeswar Bannaat: blaauw-

achtig uit Noorwegen, als ook uit Hongarie;

groenachtig valt hy by Dannemora in Swee-

den , in de Goudmynen by Kapnik en by Dog-
natska; w/artachtig, als de Bergitof by Idria

in de Krain. By Schwartzenberg in Saxen

vindt men Loodglans in een Gefteente, dat

uit graauwen Kalkfteen en groenachtigen Ser-

pentynfteen beftaau

In
III. Dbsl, III. Stuk,
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II. In Italië zyn nog verfchëiderley Steenlbör*

i
yïll.

U
ten > d *e van den Serpentynfteen, door ingé-

Hoora- mengde Glimmer , Kalkfpaath , en wat dfes
STÜK

* meer is , verfchillen, Nero di Pmto> Verde di

Prdto , Polzevera genaamd. Voorts komen een

menigte Steenen, van andere vermengingen *

op verfcheide plaatfen voor, die geen byzon-

deren naam hebben en derhalve uit de famen-

ftellende Stoffen' moeten gekend en onder*

fcheiden worden (r)*

(r) Men kan daar van een geheeïen Lyft vinden * ö£

*t end van den Hoogleeraar Gmelins Natur-Syjlent. H
TheilL van £. 64S- 653.

Dus heb ik de meefte Steeneti en Stofett

van een Steenige aart, in dit Stuk befchree-

ven* Sommige zyn wel reeds , in de voor»

gaande Afdeeling, verhandeld, doch die heb-

ben niet zo zeer de volmaakte natuur van

Steenen, of zy zyn, om andere redenen *

tot de Delfftoïfen t'huis gebragt ; gelyk in 't

voorfte heb opgemerkt. In het volgende

Stuk zal ik ook nog van eenige weinigen 5

die tot de Mynftoffen of Metaalen behooren,

moeten melding maaken»
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